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Κ:

ε:

ε£ευμ1εΕΧΤι

ΡΒέΕΡΑΤΙ()Δ

ά· ΙΠΤ Η Κ Ν! , :ιττοεὶΓεμιο ΒεΙΠ τειυρείτειτεὸεἴιιηέτἰ,

  

τα τοότΗτο τὶεπιυττι Ιἰττετἰε,τοτὶτμιο οοππτιετεἰο Ειιτορετ,
κκ

:ξ ἀυὸτιττιὶοτετωἱίΪεω Α&οτυπ1ηοΠτοτιππ εὸὶτὶοοεπ1 @τη

ν τετιάσπι ΡτοΓει1ώτιπιτ,ςυεω Βτενἰ,[)οο Φωτο, τ αιτίω

` νεωιιε.Αέτει ΜΜΜ ΠεουΙὶ ὶτι όιιο νοΙαπιἱιπι ρεττἰτἰ Γα

ττιιιε,πτετετἰω :ιπιΡΙὶΙἱῖππ: ΡειιΙΙο Ιὶβετὶιιε ὶηάυΙ8οοτοε,

οτ ρεηυτὶεπι ὶΠἱιιε τεπιΡοτἱε πιοουττκωτοτυπα ,φωτ εε:

οΙεἰὶείτὶεαππ δε οἱνὶΙεπι ΜίτοτΞειω ίρτ:όττιπτ,ατοιιτπςυσ

;ΓυρρΙοτεπτυε. @εκατο ετύπτ Μοτο Ετ δε ΠετΞΙἰε ιιττἱιιἴςιιε Μίτοι·Με ρω ΠΙο Γεο

σιιΙο ππιτοτΞσμ Ρτοϋεπτ εοεΙείὶειίὶἱοἰ Βειτοιπϋ ειιιιπι!εε , Ρτοιπιστ δε Ρτειιποὶεπ

-τεε, ςυὶΒιιε ςυοόόετω ο τοΙσυε ιποίττὶε ΓυρρΙεπποπτυιτι εάβοετο ποτ.ύε ροήιι

σωπάυπι ίυετἱτ. 1η Γοεμιοιπἱ ΓειτουΙο »θέτει Γετηέτοτυττι ἱτι μιιτ:ει τοάΞεοτο σο·

ιπιΒΞππιτ, υπο, Η Βοτἱ ΡοίΠτ, εοπτειιτὶ Η; το!ηιιυπι ττ:ωρυε νοΙιιιπΙοε : απ:

όαση οππύοο τοπήε τοτε σουίτα διωδτοτυπα ποίττοτυπι ρτἰππιτἰ;ι , Μ: Και

εΠαιιττ, ΜΒοτΞει, φωτ ω: ρτὶτιἀἰ8ειπὶἰε εοτιιω ειδτὶε τ:οοΠειτα σίτ.

 
 

Ηιήι15 Β'

:ΜΕ Μ"

ὸυο.

:. (1μειοτπτη Μποστ (ΗττιττκαΞΙε Γ20ιιΠ τΙα:ΗΜ τεηεΒτἰε εττιιΙοτἱιπ: Οτάἱιιἱε Ι:ΜΔτω

ι·ιοΙΜ Ιποπ:Ξυεε, Μ ρτωίετὶοιπε @τω ΓαειιΙὶ δε Π: τοτο Α&οι·ιιω τήιιε τοπι
ἴοειιΗ άτ:·

σου: ὰ

Ροτἱε όοοιιτίτι ὸοππσοίττειτιιω : ετ [εςττςτιτἱ υιπἰοοἱιτιο Βιετ:ι:Ιο Ιοι·ιΒο εικτιρΙΞυε Ρωπεεωω

τοτὶ ΕεεΙσΠε Μακη :ιΠὶιΙΠτ, τσιπ ο:: Ότιτϋε Οοη8τεΒειτὶοτιἰΒιιε ἰτιίὶἰτιιτἱ πο

·Γττὶ μι· ίευθτ!!Πωοε νΞτοε οκεὶτετἱε , απο εκ τοίΗτιιττοοε εεο!ώ:ιΜοα άἰίεἰ.

ΡΙὶοπ, φα: τι Κοππειτιὶε ΡοοτἰίἱεἰΒιιε,ε:ε ΟττΠοο ποθ:το είῖιιιτιτὶε, θέτει είτ .

Νυπηικιπι ετήτπ τοτ Γυππωοε ΡοιπΞθεεε τυΙὶτ ΒοοετΙΞέΒιιυε Οτάο , εάσο ω:

αυτ» Κοτικιοει Γεώ”. τμειθ ΠετσάΜιτΞε Π:τ:τ:εΙΒοηε , :τά ποΠ:τοε ττειιίἰἰΙΐο νἰὸο

τοπικ. 'Πίτα εῇυε τά τιάΓιιοτ δὶΙνείὶετ ΐοοιωάιιε, [κο πωπω , νὶδτοτ Βουτι

εΙυε, δτορϊκιπυε ιαοπιιε, (ἰτοΒοτἰιιε Γορτἱωιιε , νὶὅτοτ τοττἱιιε , δε ΠτΒειιιιιε

ίεοιωάιιε, ετιιοτιιππ ροΠτοπή Γε:: τι πατάω ΓκοιιΙο ιιιπάετ:Ξπιο ω! Μετα ιιίττιιο ,

Ρατιιω ἰητεττυρτει ἴοτἱο, ίυρτετιπιτπ ὶΠειττι ΜΜΜ τετιικτυιπ . Ηἰε ΙΞπειιΙο ὶτιἴε

:μισού ΡαΪεΒτιΙὶε δε θτ:Ι:Μιιε, :ιιτιΒο ετιιε ποιτιἰιπἰε Γεοατιώ , ΙΒοοείΐοι·ιιοτ, οπι

ιπεε_ίετο ε:: Με εοοετοεειτἱοοε ΟΙιιοιεεωΕ, φωτ τα ΓαοιιΙὶ άτ:οπω Ρτεεοὶριιιιτπ

τοι·ιπιτπουτυω οΧΗΜτ , π:: οτὶειτπ Γο:ουΙο υιπίεεΕπιο Ποτει·τ: ρετΓενετενὶτ Γιά:

ΐεωέτοι·ιππ ΟάΠοτύσ δε Ηι18οτ1τ5 ρτα:Γεδτιιτα . @επτυπι οτιπιττιοιπὶ ειττιιΙοτἰτ

πωσ Ι.‹:ο Ραμ ηοπιιε , τοΓτετιιτ τείΒτιιτει Ρετ «πιω τ:οο!εΠειίΗειι ὁὶἴοἰρΙὶτπι . Ιρ

τίθ τεύω είὶ, «Μ |ώιέΐου·ααπ Με. :ακοππω π·β22αεπ :οκατα: τῇ, 9τω-μω :Μή

αεί-τί; :σωροο·2ύω ,πω έτωίω·ωιτ , :Με α Οτάοι·5ουε; (9 με" ε: ΜΜΜ: το”

πατκτές|Μπεναπτ. @Γε τ:ίτ ςιιὶ Βεπιἰε εοειδτο τ:οοώΠο, έα· ωίϋτατε, ῇη/ἰὶτἔαςαε

σΜΜτου·ωπ ΙΜ 2ταἔΪαυἰτ , ε» ρωτω άσει·σπι, @σ Μ» τω:ϋπτω Ο ρτ-τπωτω

_ τ· @δα δδ”.Ο. Β. Πω.7Ζ.Π Ροκ-τί 2 Με:

ΜΜΜ: .

4 οτόετἱτ:

ΙΗΜ .Ρ.3π



.η?ν ΡΒΕ-Ρ.ΑΤ·Ιο.°Ο

πσβἱεὐκω, τεαο:τωτέ:. Εξω Με: 5ωροτΓεδΒι κιεφκω , ΡωΓεεἰτ: Πτσ8οτ1ιω

ΑΒΒιι€ρ

.η Μπα;

"Πώς

ω...] 8

Δ Φτἀετἰ‹:.

βΒ_.ι.ρ.371.

νω

Μ: .

ΠΠ”

Βοθήκι8

"ΜΗΝ ,

νΙΙ, ω;ήοτεε εο:Ροτρ :Ματσε 8ετς:ιπ5, ςιιοε .Π,τοπικ ειὸΒἱΒυἱτ :Η τοίΗτικο

ΔΗΜ ἰο Βοο!ώΦ πτἰτιἱίἱτὶ5 εεεΙ5!πιτυπ:, δἰτποοἰειω ΩΧἴἱἱτΡ2ηἀπΠ1, ειΒοΙειιά:ιΒ

θα: ΞονείΗτιπειε ΕεοΙού2 τω;οΞτετιιω, Παω Πε:τωειο5ε1 ΡείΕπι Ξωροτειωτοε,

εΙἰἱςυς: Βετο ρτϊτκ:ΞΡω,ποπ Με Ρ1τΠο οοοίεταβωτ.

3. Α!) Με ΜΒ; ρ!υτΞπιιμη Ξωππωσε ΐικττρ Γ:ειικ:ἱ‹:Ξ τοἔεε, ωαεἰπιο- τοι·τΞει:

Π5;·ρ55, 9ιιοτι:τη ρήιτιιιε δ: φερω: Ηι18ο, εωέςποτποι·πο Οειρὶτἱιιε ίσα (ἶπιρἰεο ,

γιιΙ86 ()σ.ρετιιε, εκροτἰιηοιπο εάοδΕυ8, εμπιοτυπι ἀεττἰιτιειπὶ ειττιιΙἱίΐοιπ: παπι

Ω5ςει: τεΙΞ8ὶοιπἰ Γκου!ειτοε έΙΙοτιπιπ τεωροτιπιπ ειΒΒετεε, ωοιπιίὶοτἰὶε οπποὶΒιιε Π

Ιπ:τωτι εΙἰεςτιόοτιιιτι τοευΜιτΞυαπ :ιΒΜτιπω ίειουΙτειτοι11 ιτΙὶἱ:ιιἰτ : ‹ιιιοά Γα!:ίς

ρμπ:;ιτρε :ρεεε ιιίε1τιο :ιά ίετειιΙι1επ ΓοΧτιιπτ-ὸεοὶωιιπι :οιπἰτιιιετιιιπ . Βοτιιιπ σε

ΧΦΠ1Ρ]ο ΡΙετὶςικ (ΜΙὶειτιιπ1 ΡτὶιτιοἱΡω Μοτο Ρτε:!Ητει·ο, ἰπ ρτὶτηὶε Νοι·τιιπιτ:

ΜΗ Δωσε, ςιιἱ όπιπιπ1, ἴιιρετἱοτιπττι Γιά 8εοετἱε Ρτὶηοὶραπτ νὶοΙοτιτἰε τοοικιθο

Με Μετα , εΒιιπάο ί-ετεἱοτο, ἱτιίὶειιιτετἰε ιιΜ.1υε νοτιιίΠε, ειὶἱἰἴςιιε άο οονο εκ

Πτιιᾶἰε αποοΙ:ΞΞε, φα ΙΞΒστεΙΞίΠωο άοΙ:2νοτι1οτ . Οπιιιὶβιιε ρταὶνἱτ ΟιιἱΙΙεΙπιιιε

6ο ηοωΞω: Ρτἱπιιιε , ε Εοτιμ-Γρατε οο8οοιτιἰοατυε,ΒΙὶιιε ΚοΙΙοηὶε :ιο ίιιοοεΙΤοτ:

αήιιε Βιιώιπτι Μι ωοπ:α:Ιποε Πο εεωυΙατιιε οίἱ ο]ιιε ΗΠιιε ΚἱοΒετὸυε ἴετιὶοι·, ιιτ

α μ» @πω τ£ι?3ἱοπἱ: Ρότα» Μοπασβοτ:εω αρρ£ἰἰα:·ἱ ωα·ω·»·ϋ . Ηοι·ιιπι νοίὶὶἔἱὶε

ἰωΙὶἰτ;ἐτο Κἱρωιτάιιε Γα:ιππάυε , ΚοεΒι:ττιιε ὶτὶὸεω Γσσιωόυε, (ΚοΙΙο-_ίἱςιιἱὰοπι

5η ΒερτΞίωετο Κοτἰκττὶ Ωστοσο 22οερει·ειτ) ΨὶΙΙοΙππιιε ΝοτΙιιιε, δ: πω.

4. διά: ΡταάΞδΗε ΡοιπΗΜΒιιε εκ ΡτὶοσἰΡἰΒυ5 ττιἰτιτω οίὶ ηιιειπιτυπι ιιΒὶ‹1ιιο

(Χάο υοΠει· ΒοτικτΞτ, ηικικιειιιτι απ» Μ», αΞεπι ωστε Εστορειω , Ρτοτα

Ιοτὶτ ; ὸειιἰεμιο Πωσ: δ: ηιπειιτοε νἰτοε ΞΙΙιιίὶτοε ἰίὶο ίαπ:ιιΙο ΕοοΙοίἱ:2 Ιιιρρεεϋτει·

ω.. Ρτἱωπε -τωικι·ο Κοιττυ2Ιἀυε ί'ειωειΙάι:ΙεπΒιιω ΞοίΗτιιτοτ , ΑΒΒο Πο

:δεια:οΠε, θσ.ΈΠο δε Ηι:8ο (ΠιιοΕια:οίεε, ΨὶΙΙε!ττιιιε ΒἰνἰοοοιπΠε , ΚἱσΜτάιω

(.ωι&Ξ ναοω, Ρορρο 8αιΒιι!ωΠε , @ασοεε νειΙΙιιτπΒι·οΓειιπιιε, Οοτειι·όιιε Ώνα:

τοεήοτΞε, ΚοεΒοι·τικ (ἈΓα-Βεἱ, ΒοτΙ:εττπε ἰτεπι ΜοΙὶΓωωίἰε , αιΙϋς1αε Γατι

ὅὶἰΠὶωἰ ιψΕπιτ:ε, Αμοι·υπι ΡΙετἰςιιο Μπι τω:: ιτέϊοτεε ροοιιΙἰειτὶιιτπ ιποπειίἙετἰο

μυπ , φωπ πιονει·ιιω (ῖοοετεἔατἱοιπιιτπἱπίἱἰτιπτοτοε οΧΜτετο. Ηὶε Μάσα: Παπ

-ΙΞιιτιάσπι Βτυποσοπι Γεοτἱ Οτάἰπἱε Οει·τηθωϋε, δ: Ικατιιαι δ::ΡΒειιιιιττι Οικια

ὸΞωοπωοίἱε ειι·ι&οτεε, ηι:ὶ ἴιιιπόἰᾶΗὶππι:ω ρατι·εω Βειιοάἱδἑιιω άικ:οαι ει: μετο

ιπιιτι ίιπιιπ ρτΞικ:Ξρξο αεπονετυπτ. Νου ποπ Με Ιο‹:ο ποοπΓοτο Ξιιίἱπἱεοε Ιππο

.ροωοὸιιπι ειΠοε ὶοίἱἰτυιὶ ιιοίἱ-τἰ ερἰΓεοροε & ειΒΒατοε , ε1ιιοτυπι οοπτιιιΙΙοε Μι

@κακία εέὶοτυππ ο]υ-ίάφω ΡαειιΙ.ὶ 1ιιυόπϋΞωω.

_6. Ι,

29%: απδΐοτέόπ: ρορα8ατα μι· Μ' τωρα: άοέΜπα .

5.‹ Ιδ Αν&οτΞΒιιε που πιοτυιτι τεΗοτυἱτ εποικιίΒαι τεΙἰΒἱο , Μ! ετἰσ.Μ

ΒοέΕτΞωο ω: ΓεὶειπΞιιτιιιτι Παάϋι Π: πιοπειίἱετΞΞε , ω: ἐκ: ἱ:1 τοτε

ΒοοΙεΕπ Εειεἰοιι, άοι11Ιο :κσἱτπτει ίιιιπ. Η ΒιέΈιαπι Ρτωοἰριιο ὶιπὶπίἱτἰει δ( ο·

Ρε θετβεττἱ ΑατὶΙἱεπιπίἱε τ11οοεαΜ, ΑΒΒοοὶε ΑΒΒατἱε ΡΙοτὶεισοτιίἱε, ΡιιΠκτ

Η ΟειππιτουΒε, δ: Νουἔοτἱ ίου ΝοτΚοι·ἰ Εεσάἰεεοίἰε ερἰἴοοΡοτιιπι. Ποτϊκτ

ειπε ωε8Μι·ιιω ΑιιτὶΙἱετ:ὶ ΙωιΒιιὶτ -Κειἱπιιιοάυιπ, ροϋπτοάιιπι «Με Ισά ΑΒ!»

και, δε ηποίά€ιτιπ Η5Γριιιιοε, εμύ ΞΡΓυπι 5ο Μπα ωειτΒοππιτἰεἱ: ετιιἀἰοτιιιιτ,

σο Γυοοείΐιι, ω ΡτοἀἰΒὶἰ Με:: ίσο τεωροτε νἱΓιιε Μ, δ: ε ροίἱοτἰε Μιμή

ιΞε ΜΒἱτιτε ρω πιειΒο. ·Ρταοἱριιοε Β.ΩΠΠε ειιιάἱτοτεε , Δε: ιμιἱά άἰοεττΙ Φ:

Οττοπο τεττἱο ιήιιε ἀὶί-οἱριιΙο, Ιπιβυἰτ: Βοτβεττωπ ΗιτΒοτ1Β το8ἱε ΒΙὶιιω,ςι1ἰ

ει!) Αιίεωάσ πιατα ρὶἰΠἰππι Κεττιοε, υΒἰ θετβεττικ Γι:Πο!ειε ΠΠ: ΑόεΙΒετο

το ιιτ:ΜορΗ'οσΡο τι·:8οϋειτ, "Μ". ΜΕ; ΕεοτΙιοτἰοτιω δωοοπιπ :ιτσΗἰοΡἰἰΕοχ

Ραπτη ΙσΒοπωπ εΒ!πιτι:πι τποιπαίἰετἱὶ Γατιόἱ:ὶ Ωοτπιεπἱ Ρτιιτεοίἰε; ΑΒΒοιωπι

ΈΙοτΜ:επίσω σπιτι τ11°οιπιε:Βιιτη, (μή ΙἰΒετεΙὶΒι1ε ίἔαἀἱἱε Ρ!στἰειοἰ οτηάἰτπε ,

ΡειτἱΙἰοε δ: Κατα” επωωιω ΡΙπὶ!οΓορΙιἱω αιιιΓει $Β οοτιτιι!ἱτ; Βι·ιτοοΜπι

ΠοΒοπεπίεω, δ: Πετατάιππι Οειπαετω:επίσω αιπἱίὶἱτοσ; @πάρα ΕιιΙΙ:εττιιπτ

Οιτουττπω .«ς:ΡΞΓεοΡιιω, ςιιὶ ό: ὶρίο 811ι1Ιτοε @ω Οπτιιατειε ὰΞίσἰριιΙοεΒΒρ

. “Ιβ

--Σ



.Ρ Β'4Ἐ`Ρ-Α.”Τ Ι Ο. ἱἰ]

;Ι:π:Ξτ. Ηοσ ε" ι·ιιιο·ιστο ἴιιστσ. ΑὰσΙωεοουε, Μστιπμισ ροΙἔσ:ι ΓσΒο!ε!Ηοω Εσο

.ι:Ποσούε, Ηστοσττυσ Ιοετἱοὶεισὶ ειοΒ:ιε, ὅ: @Γε (Ξστοσττἱ ειικΠτοι·, ιπιΠἱ Ξη·όϋ

.νἰτιιι δε ]1υτικιικι.ίσ5σοΜ ίσουικ1ιι;; Ιο8σΙτειπιοιιε (?σοτυΙσούε πποοεισ!ποε, ροίΒ

'πιοόυττι εΒο:αε; Βστσοεειιίιιιε Βει:τσΠ· σώσει ΕυσΙπιτΞ1”Μπτ ἱι1ΐἔ1ΙΠΪε, εΙΝοιισ ρσι·4

:πυΙτὶ.5 οιιοι€ιιιπ ηοοουΙΙοε ΑάοΙωειοπιιεάο τγτΒτοἰε ο ίιιἱε Ιειιιάειτ. Βετοιπἰιιε . Απα!σ&.

ΈυΙΙ:στευτο_ ιτιοοεισβυεπ ίυὶίἴσ.Ριιτετ, Μουσ ὶοἴστιιοτ οοποιιΙΙὶ σ:: σ]οε σρΠΙο- ι°·'·Ρ··μ·°·

Η ι:..ιιοὶ_ :Ισ σΙσόΒοοσ Μοτο ΒιιισΕ Ρσει·ΞΟειτοιιτσούε; νσι·ιπτι Βιι]ιιε τσὶσκ

@που ἔτι ΜΜΜ καποια». ;·ςίσι:νειτουε.. .Είστε σρἰίἙοΙα ἰοἴστἰρτ:ι σΠ, Ρ|6°210 απο·

ω. (7 Μπα σέπειω/Μό.σθαι·Μαο.Ρα21ἰ.ιίἔἔοπἰ , οποιο ιιτἱ κτιε:8οιιω ΡΜΙοίο.

ΡΙμιΞτι οοπτρσΠετ .ο Ηἱε·.ι·1128ὶὶίὶ;ὶε @ο εψὶ ρειιιΠο ροΠστΞοτσε, δε Ιπιυά Ϊσἱο :κι

ΞοίὶΒτπἰοτσε εόάσο‹ἔὶ ίιπιτ, Ι.2.οίΒιοσυε ἴσἰΙἰσστ , ΨΩΜΙ οπο;" , Μ α22!ἱ?24Ι07Ι βάνα

22α· βοτα_α_ φόαι·ο φςβξιικ2σσό:%../αρασηπψ ά:όπο πω: ωποπσόβοκω·σ 48κοβπ πω·

8:1βο·ξ4ιπ, δε ΑοίσΙωιιε @με άἱἴσ1ΡμΙυει ειωΒοσκ ΙτεΙΞει ρι·οΐσέΒ Π: Βσι:σσοί-σ τιπο

ο:ιθστΞυιπ ,. οΒ[ΠοτσοεΞΙΠωεω ωἐΧω εσειὸσαιἰεω , σκ οπο. ΡΙιιτΞι11ὶ ρω· τοτειττι
ωει::Ξωσ Νσιχἰἔἑὶἔτπννἰτἰ ίἔἰσπ:ἱε'ἱαῦ81ισε ρτο:Πστσ. .

ό, _Ηἔὅἑ;,,ὶζὶξὶιίω σίἔ ,- ια :πυΙτἱ σο: οπϋπσ ποίἱτο ε-Πιιτυρτὶ Ποτ :ιό σρἱἴσορει- ΜΜΜ

τυπμἶι-ειἰἱειίςἰττσ-σσσΙσΠιιΙὶὶσα;.ὸὶἔοὶτα;σσ.: @σο υτ:ψΠοοοουσ σρἱίσορὶ, 8ι›‹1εω-===>===Μ

τὶε Βοποτλβμέ; _Β-μξΡἰΙσΪ11εΪειοόὶΞ.ΒσοσὸΞδἘὶ 11ειοϊτυππ ρι·είσττσοτ. ΑοίΗοσπιιιε :ιο

σὶε Ϊσσσ:ί > Ϊ” @Η ούιπσβιω ειυεστσ·νοΙσοτσε, ἰρἴυππ πύου:ιπιιιε. Ε:: Με ω:

_σΡ3ΐςοουσΉ_ ὲ)Ιιιοἰεισὶ.ωοοεσΒιιε, σιήιιε πισοτἰο Η: Μ ΠετστΞε & 8ΞΙνσίΙι·Ξΐσ- μωι....,

£μικΠ, ςμβ οἱἄἶοειϋοοσζ9, αιωστΠ σο:: 2ι·ων·:, Με εοπτω ωτὐοἰὶαεω ααΠοτέ- ς_ωσ-.2-"·

Μπα, /Μ οΖ·ΜΙωΙσπό /ῖιπρ!Ιςὶ::κ :οι·ρέ[:οροπαω ΜΜΜ: ό°[Μ α$$ω9: εἰ: σο

ἄἔᾶἑ5,;.ΩἱΜζω11ἱΩ11ε. Μ] οποποιο. μτοοενὶτ > σ2Ϊεἱ1ἰσστἶτετἱοοσ, (μισά ρώςιωπι

έΙοίκομΜοτέ ρίαΠα:,_ @Μπόκα .οάΐεϋ: αεπακ2Μυσπ:Ι βεσπ/αείύα: › κοπιέρ/ἱ
|ϊεπιπση μέσα :κΕτσσκσΙπσ8οὶ£κ,Δ μα· ω” [:εσωτ έ:: σρ»πωω «πω. Ι.οο8σ :Πο

κι· _σσοΗΜ ΒσοσόΞέ!υσ.νΙΙ[...ρει.ρει .σ:8ει Βσοὶ8οιιπ: Ησκ σρΞΓεορο ία&ιιο1ιτιο

φόεδμφ Η Βὶνὶοοσπἴἱ.!ἑιο&ὶ Βσοἱεοὶ .πιοοειίἰστἰο τυο ΨἰΙΙσΙ:τιο ειοΒ:ιτσ, :Μ

ουστπἴστἰβσπσ_°_μοοσὶἴσκ..οοο.τοοάο απο Βοττειτιιτ, ω: ΡτοεάἱέἩ Βσοἱ8οὶ σοὶ

Ισοῇὶζ_φοηεσΒἱ' Γιέ·.ειιι&οήσεεσ πωπω· ω τσρτΞτησοάοε οσοί-υτΞε σσσΙσίἱειίἘἰσἰε

Φοσείΐετὶὶ.οο;ΐσ81οι]εω.ΊΔηίο:σ5.. νσι·ιππ σώσω Με ΠΠ ροΣαβαιν%,% : 074ϋ-#Ρσο1τΦΡε

τπτηἰἶ @Ιη«ὶρ(ῖἱ;ῇσ ρσ_βαίατα: /αει·2τ.έπ [αυἄα#Εσ:|ςΜ οι·ιϋπων, ΦΘΡ24Μ!αΜθΜ 'π'
αέέ:5;ιή:ιξεπ:σ:.ξω _ _ > ___ ν _ .. . .

; 7ΗΕ:ο σἱἱῇἑε..:ὶὴτσΙΙΞΒΪφυὲ,, ὰοθαὶοεσ δε στιιόΜοοΞε Ρτορει8:ιτξοοσω οσε:

τσιπροτσ Ϊεἐδὶεπι ἴωὶίἴσ ροτἶίἴὶιτιιιτη 2ο σεσΙσΠει ΚσπισηΠ: ιιοὶ ΚσωἱΒἱυε Ασύ

[Ϊοόοτσοίἶε ωοο:4ισΙπιιε, ὸἱΓσὶροΙυε ΗσΞτΞ‹:ὶ σ]υΓἀσπιΙοσὶσωοοΒἰτεε, οιιὶΕοριιιπ

δ( Η:ιΞωοοσω ρτεσσρτοτσε ΒειΒιιΞε σ ίσί1ο!ει Κειοειοὶ ρτοΐσ&οε; :καιω Ηπε

Β:Πόυε ΕΙοουσούε ωοιπισΒιιε ΠιιάΞει Ιἰττστατιιτο , ΡιιΙσοτισ ειτσΒἰσΡἰἴσορο Πιθ

ΐτ:4Βατιτσ , _σΧσΞτ2τι1τιτ: ουσ; ε. Ει·οοοειτάο ἀσἱι1 σΧσυΙτει, :ισ κ1σιτπιιιπ ο (Ιστοσε

ω, Ρετ ΑΒΒοοστιπ δ: ΡυΙοσττιιτπο Ρστ τοτειπτ (ἱεΙΙἱειπ1, οσ ἀἱσεω ΕατοΡειω,

Ιετσ[σί.σ_οζΙΕπόστυοτ . Να: ρωΞασοάι1ε οσε: Ιοσο Νοτἔστιιε ίσο ΝοτΚστυε , .

σ:: @σπο-ίειοόδ...(.ΐεΙΙμ[.,σοάΞσσοΠε..ειοιἰίὶσε , οιιἱ 'ΒσΙἔἰσειτιχΓσσιιοάεω ἀὶΓσΞ

ΡυΪοτυΦ (ΜΜΜ στιιόΜοοσ ΞΙΙιιΠτεινἱτ. Οοπϊσι· σε οπο: ἔτι Γυρστἰοτἰ ΓεσσιιΙὶ

ρτεσἔοςἰςἱησ) ΓσξΠοιπσ ;σι·τἰει; .άσ 11ο:: :ιτειππισοτο ο οοοἰε άϊδϊει ίιιτιτιιΒστἱυε.

:Πο _ἱ1_ἑ1ς,ρ4ΡΡ;8;τἔΩπσ;.εἔσοε(παώ Μεικσοτϋ ι! σΒτοοο8τεροοε , εοφ, :απι- πώΕΒΜ

φαω σ[οοχσ λ. τ_σρσ:_ιτϊ.ει. Ωποσττο ίσα θστοσι·το εποτιεισΒο Αυι·ιΙιεισσοΗ , ΒὶΒΙ.ρ.ιο;.

(Ιω ΕΩ1Β;Γ€ηπ1,`ςῶἐτοοτστ1ἰσω άοσιιἱίΤσ ἀἱσἰτιπ. Ειιἰ&σ›·2α: , πω, εἰτὶΠσ, άσο

σαϋ ΞΒ£ψ£π8ρ7ξῇζΙἐ£αποῆἰ£ῇρ: /απέΐΙ Μωεεω ; φαϊ ΜΜι Β,·αποκι.·ω Κε·ωσηβ·ω, θ 8.Βτυποπτι

έἰἰοιἐαᾶοε; :ἔἔἡ·‹ἰ:ημὐἰ.ἄἐ/ζρβέ τ£|ἰ9πἰ£ : οιιο σ:: Ιοσο οοοουΙΙὶ 00ΙΗ8ι1ιπτ , Βτιι- έ:;ς€"πε

Μαξ; _·].;σεἱ_-Ωες:ιι1ἰ.ηαὶ.ὸ:ὸἱοἱσ ἰοίΗτιιτοτσιπ ΒστσοεατΞἰ ἀἰἴσἱΡιιΙατη σ::ίΙΜΒ Ρ .

ΐσ :ϋ-,Ι-ΡτρτστεςοσωμουοοΗΙἰυε ΜαΧσοτἱειιπἰσΒτοηο8τειΡἱ1ἱειοδΕοτΞτεε ταο

” Π(ΒΉ_. _,σ.υτ.Ξσΐ.ράΠτυση γειΙσατ; απο Ξρίει σΙιτοοο8τερΙ1ὶ νετ!» Ιοπέσ Μ·

τστ ἔΒ€σ·ΡΒ;στσιπᾶ;ι._ν,ὶοσητΨ -σοἰω κά» , ο” που: ΒΜποπΜ8 Μπεκ

_Β'#7Μ Φές!0Όή_ειζ..ΒσῖσοΒεἔἱιιπὶὴ_τσξστσοάει Γιιοτ , ίσεΙ :ιό ΡιιΙοσι·τιιτη , ιμιὶ Βο

τσοἔῇχῖμΔιῇ¦:ςἰοἐυἱτ.,Σ4$ζἱ. .ὶ22Μ .βι·ερποπσω βσασκβω. ΠσΞοάσ ἰρί-ετπσ8: νστΙ:ει ποπ

ΦΣύΠζψοδΒ__ΡοβσΞ·ιιιφ ›ὲοσὰυω·_Βστσο8ετὶυπι.,. ειικΠτοτσπι ΒειΒυὶίΤσ Βτυοοοστττ ,
θά ϊ4ο;ΡφΪΒἡὶτόοοσ£τἱ.,ἔ5ε.φεἰ9;›ἐ @οπος ΙΜ.: ει ΓοΙοσττο, Πωσ Βστστ18:Μο,

“κπσε::. ο.·1σςπω; 1712. ” · ·° οΠου/ξ π ο ι ; Ικα·



Η .ΡΚΖΕΈ'ΑΤΙΟ.'

@πάει ρθό!υβρύΜ ι·οΙΕ&οε ΗιΙΙΙΒ, ε ςοοουπηιιο ὸωπαπι Ρταοερτοτε ετιέάϊτἰ

ίικι·ΙοτΙΙΙΙ, Μ. σίἐ Β·τιιπο, εΙΙΙεμπ: ρΙύΙοΐορΙ:Μ Ικι·α:Ιοε. Παω Βτυποοεττι @πιτ

εΙοτΞωπ1 δΕ οοΙοπΙσπίσω ι:ειοοοΞειιω, εισρι·οΙιπΙο ΙΙττοι·Ξε οΧουΙτυπι, ω: ιπΙ:ο

ΠοΙοιήει Ισ Κωιοτυω οΙνὶτετοπι πατΙΙΙΙΙσ εοοίΙειτ; ει: ΙοοΒο νει·Ι ΙΙιτΙΙΙΙικ οίΙ,

ουσ! Η ΝοτΒοτο βοοιΙΙοεοϋ ορΙΙΙ:ορο, εξυίνς άὶίοΙριιΙἰε ΙΜΒευτιιπτ ίιιΙίΙΞ:. Ηπ

. . Μαΐοἱ Με πώ κώλο “Ι ΙοευρΙετἰΠὶιπω Μειοει!Ισε Καποτωπ :ια:ΙιΙρι·αίαΙ ἔτι εΡοΙο8Ιει α

ωΙ·'°·ι· βια, νΙύ «Ισ Βειιοοοο, ςιή @ω τηοτΙΙαιιε ειάνετίαΒατιιτ, Ικα: ΙκιΙ:ετ. Βι·απο ,

μ” »σε ιιο/Ιεο· σ|συ·ιΙσιο·, κα· πώ" επτα) απ: πωπω· η?) β·ά[ωιδϊ2 τ.νωεωε ω κ.

@τα Τ!#Ιὶ0πἰ£0-ΝΜΩ ρο/ί2έ ααφοαΜν.: ι·/Ι, (π. Η οΙ:Ιοι·νατο νΙΓιιιτι ε:Ι"τ Ι1οοΙο‹:ο άι:

νὶτο ίειπέΙΙΙΙΙππο, (χαζη εεΙἱ ΒετεπεπτΙΙ ΙΙΙίεΙριιΙιιε ίιιἱίΐοτ, Ιοι186 εΙ› ε_Ιιω στοπ:

εΙΦΙ101°Εώτα πιτ ΡτοΙΜιτ ΙΡΙΙιιε εοπΐείδο εΙο ἴετιὁΙἰΠὶπ1ο ΕυοΙπιτΙΙΙΙ2Βιετεωεπτο ,

Δ; Μ,ω_ ΙΙΙ σΙἰ.πε & :στιιΙὶωυε. δω ΜΜΜ! τοποσ: ει ίειΙΓο άΙίσεωοτε, δε πι:ΙκουΙειω

=- «-ι>-ωο. ΙΙΙηαι, ΙΙ ςικι “θ”, 'η απο Ιυπτἑιω αποκτα. '

5. ιι

ΡωΒα8α2ὶο @ή ΟΜΜΙΙ: έκ Ο»·ϊεπ2απ , ό' “αν πςΨοπ:: , ὅ "βυ·υπι2?σ

ΔΖ8Ιὶεαποια›τι ωραα#ΜΜωπ.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ δ( Β.ΙοτΙΒιω ΓπειιιΙΙε οαΙσ ιιοΙΙ::ι· Γεω Ια Ε:ιεΞεια εοαΜΙ:ι !ϊστεπι€ : α: μα·

;:ΡέΞώ. ΒαἰοεΙΙ:Μ “ω” ω @Μεσα δ: Ρειτοφε στΙωτεΙοε ρτ9ρα8εεαε απ. Μ

.ίηξηχ Γεια καηκε: ίεμέΙ:οιη Εύα: ΙοιπιιΙ.ε ίεη&υ; (Μο @Μο ΩΙΜΙποεπΠε ΠΠ: έ·

κατ: ίσωοωΙε «Ια @Ιω μπω Βωω16Ιο, Ιω ω, «μισά ΗΜ” Ι4»·ά9: πο» και:

ω; Γ απ: πο” £@Ιυ82£8_α2ἰο , πρι ωρα Μ»! σε! ρτου2υσΜ ρι·ουΙσωα ; [Μ α52αΜ.

με” [συδΐΙσ Ξεν:!σ[ωι έιβακιίΙΜι· , μι· :πῇ&αι,_ μια καπου:: , ρω· @Ιω ,. ία::

Β4°κιίέδύ [ηαμακΙΜται·. δέ πως , έ:: αεω2ΜΜα ρομσΙΙ άΙ8ιιτΙ:α: Κ£8Π

ψ, ω απο δα|οαο»; ?καψω μπαύπω πίσ έζμέωιευρ ΜΙιστΚηψ, «ασια τω::
υπασηβα μο/ΖηαΜεικ ΙΜΙΙΙΜΙΜΜΙΙΙΜ› ,φα ΜφΜΜ Κα: .απ !ωρμ·υ·ατοκ

ΜιιΔιΕτ :κακά ρφ:=#ἰὐκι ΙππωτΙΜ, ω· σ:: “τα άυ#7/ϊτ παϋοκύθυπ πωπω!@ |σ8έοΜω εοωἰα‹Μ , φωωα:· υ.€ώ·|έαρτ ρηα:ίϋπ β:οατ έ? ρωι%Ι.Μπ δῦπβί ω.

(Μέ-Φ ΏθἔϋΜα,·ἰ8·_]ΑΜ4ᾶιΜ έέ(ρωϋ·Ρ @ιΞΙσπ:ε κι·Ι3Ισ ςΙιιητ ΒεπΙΗ2:ατευτ , τςτε1τΙαπι
ίειοόΙΙ Βοηε:ΙΙ:”ύ @τη τιιωη:οοερωτη (ΜΒ, ιιΒΙωπι οι: ίειοὁ`ω ΕεοΙ€ΙΞέεΙΙΙΙΙα

(η, μη” Ρετ: εεΞ6Ι.ιε, ΙΙΙοθι1Μ π:τ:Ιοικε ςΧγοτθιω @Κ έσ Λι;4τιστο βετο.: ΟΙΚ

Ρετ-τω δ;; ΒαϊορτΙΙιασ ΝπαΜΜΙσε πτωειαΙιΙ, Ιπιιι:ΙΙ ΙΙιιΙ;Ιο (3ευΙΙΙ, φαω ΕΙΙεισ Ισ

τρίοΙχωΙεεωυε ραπΙετοΙω πωπω Με. Μ· θε1ΙΙΒΜπ :ιΒΙΙ:εωνΙτ , :ά ίωΙ65ιΙΙα ρε

τ:+πεΙΑ εεεΙσίΕκ Με, α $ωπαοσύε παεπτομτ=ΜΒΒ&84 ΗΙε σ ορΙ-ΙΙοϋι;Γυα οσω

;τημ;:ΙΑΙ: Βι·Μ.Ιέξαι &εε:··ρω ώ Γε ωΙΙΤοε, ιμή @πινω -2!ϋυφ:Φωτ έκτη· , Βσο=

με ]ί«ΜΙω·;2 τωοϋτω ει. ρατ:πΙει σ!α$ο·απ:·,` πάσι @Μα ΙπΙΙ:ΙΙΙ, τ1'Ι1ΙΙ:ιι8 (ΗΜ.

Πιερβη συ·σάακα [ωτ«ΜΜα [Μ- [απέΐ;[Μα Μπα. Ηπα ορΙΙϊοΙα ΙΙ:ι·ΙΡτει ποπ

;:ΙΙ:_ ΜΙ ΩαφοΙΙιπι $πΙροωω·αυΙ,. Μ ΜΙ: ΘΙζιωϊιμη·, π:: τΙοιΙΙιιο ΩΡΙΙΙ:οΙΙιτ ἱη·εάΙτΙε

ίαΙΙΙα , @ψηφο ιειψ ηοικ:Ι,ιπτι (ΙΙΙΙΙΙΙι: πω; απ· ;τ Εσύ; 8!ου·άο[βωσ:· πω «Ζω @εφε

ριοἑφοιἐτὶσ- @Μη έωραφ2συ·έσ Κατά ΜΒΜ»σιωδ2ιπιπι

δάθηκ4υπ,, Η αΙΙΙ .ΒιιάοκεΙσο δζ: €ετοΙοττωοοο το9Ισυε, καιει; ορὶίοοΡἱε, ειΙ$›

ΙπωΙΙ)υε, ρι=)τιεΙ-ρΙΙΦω;· πιο: άπ::Ι.Βιιε ,. ;ιΙΙΙίηιιφ μου μυΙν;·:τ€ιιτπτ ππωικεΙυτη εοπΙΙὶτα=

τω. ΒοίβωοάΙιιω· ίασηΙιιω υοιΙΙηςΙιτιιπη ΗιιιΒοΙ φ· μοθήεώΙπω στα; (οριιΙ€Ιιτϊ

-$ΙωΙοία- νἰτ8ΙοΙ;- ΜετΙα·. ]οίειρΙτσιτ, μ: 8·Ιτπσπευα ()τΙΓΡΙεισοοΓ6πτ σο

ῖΠΙϊ€Βΐ!τ ΞΩΙΙς;υΙω βοέΙα· ΦωςΙεαΙΙειίεΙυσ ειιΙΙΙΙυ;:1πάωττ @Ιω ΟΜΙώε ειΒΙ::ιτιεττι·

δ' ιπΙΙΙΙ:,_ τφίΙππτο οίκω ρΡἑίΙσΙα,. φωτα ;ιΙΞετέι·σίστωπιιο. ΡοίΙ5ωρεάΙ6ουαπΙ%

ετων τποποιοΙ1Ιε- ποίΙωτΙΙ:τω ιιιοι:ιεΙΙΙ:πήφ πο:: μπαι Μ; Ισά; Μάθε· οοι·υι:::ίΙΙτ

@ρω-ψ τι; ΡφίΙσπ. γΙο:ΙεΙ:ιΙωιπ;, '

0°"Μ"ή. . 9. Ι,;κήορα· Μάο: ωοιππ:Ιτοε Επ:ε:ιιΙο: υιΙόεοἰωρ θοπίΙεπιθπσρσΙΙ ΙΙ:ιΒΙτετνΙΒ

,,,,!,.,Π_ ' ,,_ ω μαπα Ζω Ρότηέφω:Δ ορΙΠοΙΙι; ΕεσπάειΕ;ιραε ΙΧ. εά- ΜἰοΙπιοΙεππ €ΙότιιΙα

». Μακ πω” ω»

: δρΙεΙΙ το.

π. Ρ. 37η.

. ΙΙΙστορειτ , ςυοάισπτσοε αρικΙ Πέ 1.ωΙωτΠω ΒπΙΙΙΙεεεεΙειιι

,,, [στΙΜ ,. ΜωεπΙ1Ιω τιιοιπ:ιίΙσι·Ιω ώΙ1:ιώΙΜε τιιΙστἱιπ ,. άοπεοΙΙΙοτιιτπ νΙ`

η νοΜ.π: ΙΜΒιιι:«Βε : ειπα εο11ττετ. Πσωπευ εα:ΙοΠα Οτα:ε:οτυιπ πωπειίΙοτΙστ

,2 &5. οοιιΙπέδω Μ· ΙΙΙ1°Βα ει @παω μυΠΙάσπΞι Ποπ , Με: σο: Ρεττιιι·Ι3ετ ΙΙΙ

. ίστ

οΙ»·
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ΡΚΧΕΡΑ-ΤΙΟ- ν

,τοΒἴετνετὶοτεε τὶτιιιιττι ίοοτιτιτο,_ ἱττιπιο εεε :ω Με” ΓετνεττάοεΙαοι·τετιετ. Ρετ

ίὶἱτετε τιΞΒΞΙοπιἰτπιε ΕετΞτιΞ πωπεεω ΟοείἱεπτὶτιοροΙὶ ἱτ1 εοειιοΜο·Ιεττότ:ε Με

τἰεἑ, φαω ΙευεΙετ Ρεττικ τι Πεττήειύ το εΡΙΡτοΙε, ιίο:ππο Μ υεετο·ώΙ|έ α&έα- σΡεττ.Βιπτ

22 /επέΐτε Μ.«Με Μ δοεβοετΞεορο!Ξ θτε|ἱςαἰ: [τα£τὶέ141ὶτ1ἴετΪΡτε, εστω, ιὐΜ1 "Μ·°Ρ·'3·

ω” εκ2ετατ 8επτετ στ· τ» ρστ8$τἰπα' ΧΖκέςτιω· ι·ι·ε2οκε εοπΠίτετεοτ, ε εετἰεοΙἱεε

τεττλετι Με δ: ρὶἱε·ορετΗ›υε που ε:τίεΙει1επτ.

το; Ρετ Μαη τεττιριιε Βει·εί-οιπιε τω: δετάΜε:, ΙεΒετἰε ε‹ὶ Οείτιπετεί-ε πια _Ϊ·'5εῖ2ἔτ

τπείΙετὶτιτιπ ειὶτπ ιτιωτιετΠ)ιτε τττΠΠε, ΒεΠάεττιεττι εΒΒετειτ1&τοΒενἱτ, ιιτ ε:: Ϊε- "Έποτ;(,;:

στα Με εεπΒτεΒετἰοττε ίτεττεεεάεοοΠ;1τυεοάτιατΜε εε ἰτιΓυΙε εωοοΜιιττι ττειεί·- (Με-ιτε-3

ιτιτττετετ, τι:εττττηο 1°ε8τή Μ εοπιιποσο ίἰιττιιΙ δε οτεεττιειπο έὶιτιιτοε. Βεἔὶε °'””

νοτὶε επουεοε [)εδάεττικ, ὸυοτἱεεἰιτι ττεττεε ειιιπ εοο8τυε ΓυρεΙὶεὅτὶΙε Μπο

τωιπ, ὅ€ ὸὶνετἴετιιτιι τετωππ ὶΙΙιιεἀείἙἰοενἱτ, 'εὶἴς.υε Ρι·εεἴεεὶτ ΑΙὸετιιετἱιιιτι ,

τμύ ροΠεε (ἶετὸἰοεΙἱτἰε ὸἰΒτπὶτετε ΞτιΠΒοὶτιιε ΠΜ. Βετο ΠΠ ἱτιὶτιΠιΙεοε, φα

@Πωσ νοεετιιτ ρτοΓΡετε ερρωΙϋ,ορροττυιτυιτι οενὶ8ετἱοτιἰε καψω εείρεθ:ε

τω; ΡΙΓετή, τττεεεε Με δεττΙοε εάάιιδτἱ τηνὶάἰε, ἰοορἰοετο ειτττι ετττεετοιπὶ

Με το ΠΙετττ τωΠ:Ιεττι όεΓεεπάιευτ , τηοττεεωε τοάτέμπε Βεβὶτἰε, υτιὶνετἴε ἀἰτὶ

Ρἱιττπ, Ιεεετὶοττἱε άεώιμε ρι·ὶοεὶρειτι ρετὶΒιιΙο είτἱειιτὶ , τιὶΠ ΗΙε ττιοτιεΓτὶεο Βε

Βἰτιι Γε ὶιπἀυἱίΪετ. Ροίτ Ι1εεε τεεεΜε πετά , ειτε: τττοοεεττοε ὶτι δετἀὶτιὶεττι ἀε

νεό1τιτε ετετ, αυτ: νείἰὶιτπεοτε Γο!ατοπεοάο ποίὶτἰε τείτἱτιιὶΙΤεοτ, εετετἰε οπι

ηΠειιε (ΜΜΜ ετΙ ρτορτἱε ΜΙετεε τεστεετιωτ. Ηοε εεεερτο, ΟείὶπετιΓεε ΐτεττεε,

ττιιΞ Με Ι.ιιεεεΠ πτοοείτετὶο ΒεΒὶτεΒετιτ, τἱἰί-ΡετΙ-οε τεεεΠΙεε οοίττοε τεεοΙΙἰ8τιτιτ,

οτττοεΐεμπε ρτεετετ τΙυετιιοτ, τμιὶ @τη οΒἱετετιτ, ω! ττιοπείτετὶιιιτι Γτιωτι εστιάσ

ότε ηενἰειιΙὶε τενετιιιοτ : τ1ιιὶ ὸειτιττιπ ρειιΠε ροίτ υτιἰνετίἱ , υτιιιε ροΠεΙτετιται,

εά Γεετιιτο ττ10τ1τεττ1 τετέετΠ Γεω. Ιω. ιτιΠΠο ΠΙε εΠεότιιεετώτ. Ρττετε: νετο

:τά Γυε @Μεσα τενετΠ Ρτκόετιε ἱπτετ Γε ρει·τΜΓιιιπ. Ροττε ειιἰάεΜοΒτἰ8ἰτ ροτ

τ3ο (εετετιιττι τεΙὶςιιὶετιιιπ, φωτ Οείτσετεε Γεειιιτιάετει·εϋεετ. Ηεε απο ρὶτετε

Με ἰττεΙὶὲὶοίε ττεάϊ:είΤετ, τερετιτὶοε τιποτα: Ξιπετἱἰτ. ΚεΙὶτΙιιἱεε εό. ερὶί-εορἱιιπι

ςὶεΙετεε, ΞΒἰτμιε Βοιαοτϊθεε ὸεροίῖτα ίτιετε.

τ τ. Η Ειστε εκρεὸὶτὶοεε, ετα Πτεεώ Γεετιεάἱ Ροιπὶίἱεετα εοτττἰὲἱτ`, Εε- [η "Με
ο . - . . . 'Η ¦τ δ:

Ποτε ττιοεεεΒιε επεφτε θέτει εΙτ το ΡεΠΒα1τ188Ρ21°ΙΙΒΜ8 εεεεΠἱο. Οεττε Βιιε- ..τττ:τ..”

πωιπΙυε , Οτάεττεο τ· τείὶε , ηι1εεόετη πττουείτετἰε , ιτττάε ετιιἀεΙεε Τιιτεὶ τεΗΒἰο- ' ο·"ω;ε-ι

τω Βεβὶτετοτεε ίυ8ενετεοτ , Ι.απε2: υποκαώπ /Ζ·α ε|εκὶσἰ: α_ώΞκευΕτ , επεσε επι-ιθ`1η79'

ΡΙε5 Ροίΐείδοπεε ΙἰϋετεΙἱτετ ττἰΒιτἰτ : ω· |ευιΜόπω |ατἰπἰτατἰ: α[πω ιἰἰυΙ:Μ Μα

ῇτ/Μτ2 'βτεἰτἰπω ρω·β|υε:·επτ. Ηιτε ΐρεδτετ Με :μισά Κοεετιικ Ρ1ττιιε :ί οΜει·- ΔΠ,τττΙ_Μ_

νετ, ρτὶιπεἱρεε Νοττοτειπποε Μ εἰνὶτετε ]ετοί.οΙγιτ:ἰτεπε τετορ!υττι ά οτεποΒὶιιττι'#°;3·Ρ-ι°8·

Βεοεώ&Ξεοτυκτι ττοΒὶΙἰΙΠωε εοπίτι·υ:τΞίΐε, ΓεἰΙἱεετ Βεετε: Μετἱεε τΙε [τετἰωι ,

:μια ρτΞπτε .Εεήττοτω1Πο Ειστε ὶΠε ιιτΒε ετΙεε ἰιιετἰτ: ειτἰ Κοεετὶιεε δἰεΞΙὶ2 εο

τπεε Μείἶεπε: άιτο εΠε ΐεπότε: ·Μετἰεε όε Εετὶυε τποοείτετἰεΐιτἱήεεὶτ. @Μι ετ

Ξετη τηοπεεΜ τοάΞ8επεε Γιιε Γροοτε τὶτιιε_Ι..ετὶτιοε ΓιιΓεερετιιιιτ: ςυοεὶτπετ πιο

πεεΙιΞ) ]ετη ςυὶόεττι ζ[.εώτή, αυοϊεεεοΠ εοιπΒτεΒετἱοτιἰ Γείε εάάϊκετιπιτ: φαι

ό:: τε Ρεττυε νεοετεϋΠΞε Πττετεε ε ει! εοε ΓετἰρΠτ, ὶρίἱεεοσετετυἰεϊυε, τ:1ιτοά Ρ

Με βάσει σουτυπωὶ /Με , ποπ /Μωσ ωοπαβἰω μ·ο/Ε!ίοπε, ρε Μβφτν· δ|ιο:Μ:Μ- ;"ΞΣΧ:::

β Οπἰὶπἰτβἰ/Ιτἰω οή/ττυαττοεπ , ὶρίἱιτε εοτροι·ἰ τιιιρετ τυπτο: ΠιτΠε ρετ φτεττπάει11

ΞΗοι·ιιτη τεί-εὶνἰίἱετ. δεετἰ ΗΠιιε ιτιοιετἱε Ρτὶοτ ΠιετεττΙΙε, τμιὶοοιιίτειπτἰοορο

Πω ρτοτεδτυε, Πττετεε με Γε εοτωτιετπάετττΞεε [ εε! ἰπιρετετοτεπε ΟοιπίἙειπτἱ-ΚΒ=Ψπ-τσ

ιιοΡοΙἱτειιιιττ1 ε Ι..ιιάοντεο ]ιιιιὶοτἰ Ρτεττεοι·ιωτ τε8ε ροίτιΠεΒετ. Εοάεττ1 τετε τετι1- * Ρ'696'

μπε Ατι1εΙττειιε τεκ ]ετοΓοΙγωοτιι1τι Ιὶττετεε εό. ΑΙεκετπάτυτττ Ρερει1ε τεττὶιιττι

ΜΗΝ, ιιτ (Πιιτήεεετείεε τυοοεεΗο8°ὶτιίὶἱτιιετετ ἱττ Ρε!τττετεε: τποοείῖετὶο, ρε:

ττε Με τἴοΙὶτυὸἱτιεπ1 τεάετ9το; σώσε πέυοτατα:, ρωϋ·οπιστ, θ βυπΐατοτ Ποτοπο

τἰιιε ίυὶίΪε ὸὶεἰτυτ : ειπε ὸε τε ροετΞΐεκ τΡεΙωΙτἱτεεε ερὶἴεορἰε Γετἰρίἱτ, Μ Οι»

τύεσεπΠε Οτἀὶοὶε εοσπτιετκἱετὶοτιεω Βετο ρτεΐετι.ιε . φωτα: κούΜττ σε!εόι·ψισε

με· ούτω ετ:|εβα Ε!ωτΑεεεε/ί: εκβ/ίωμ Θ· 9ιιαπτα8ἰοτἰαρττε[ιιξἑεα2 ωετἰτοτιιω,

μπω: ρω·ευε5πτω [ωτεΐέωτ2:, Θ [Μ8ταπ2Μ β: άπαντα εΕττατιωι ; μια ετὶωπ

|ἐω· ο·εϋεέοπΙ: οτἰοι·ε ει· ἐοεω· σοη·υε`›·[ε:Ξουὶ: εε:εωρίο αάρϊσ6°τε!Ξ82οβ εΙυσκόπω

ίη/ίτε:τω·22, ιιπἰυτπβ:: |Ε·ι·ε Μακάι: αέκο[εί2.

-4Πα δδ'. Β. Ο. πω.71:τ Ρεπεξ τι ΞΗ τ ε.. Νοε



ν) ΡΚ2ΕΐΡΑΤΙΟέ

·]:=-=Π· πι. Νο:: ρτατετοιιυόυπι Μ, ετιιοό ]εεοΒιιε :ι ντττΙ:ιοο α ττειάΗ: ό:: ι:οΠι·α

Β,2:,_ι °τὶΒυ: ιιττὶυΓεΙι:ε ίσαμε, Ποτ ΡεΙτεΙΙτωιε Γεοτει Μαι Πιο τοτπροτε τιισο!εβτιπτ.Ια

απ· 58- τττττ,τα, ειτε: Με , βατ ταοααβατττ: :τα Ζατταα ό' :αιτία _/ο[αρττατ,βτατ αα&ατα: :ατα

ταοαατατ: ατ8ττ: , /τττ:αττ'ατα Β6°8ττ/αΙΜ όταττ Βτατέττΐτ Βοταταο βτ·υττατα:. τα Βα

ττταατ'α απο , ααα· τβ :αβαττττα: Ματ·τα· ό' Ματ·ταα· Θ' Εαςαττ /τατττ.τ τ·ατατα, ό'

έτ/τατ ατ ]τττΜα!τα: ατττατττττατ βα:ίττ: , πατα ταοατττα Οττ·ατττ, τα τίττττατ ατα/ατα

τττοαττ: , :β α&ἐατἰα [τταδτ .Σαχτατ·τ , τα ααα τ/τ αύταττ/]α @ατα Θ' ταοαταία:, [ατι.

ίττ Βτατάττΐτ ΚτΧαταατ Θ' τα_/ττττττα ρτσ_τϊττατα:... ετττατα αιωνα Οτάτατ:Θ' ρτ·ο_ή·β

,|ίοατ: τβ ααααττα [ατττ'τα άτυπα· 8ταττττττ: Ματτ·τ: Βοτατατ, Ριτσα ττοτ·τατα, ααα· τίτ

τττ::τ· ]ο[αρξτατ, ττττττα ρτοαατττατα ;ττώταατα ατα, τα μυ απο απατα αττ·Βο Ματτα

αατα [ατ]: ρατ·τ:ταστατ : τα ααα :β ααέαττ1[α :ατα ταοαταττατ:: ατ8ττ:. ατέέαττα τα

[αρτη· [ακαΐα Ματ·τα· ταοατα/τατα τα ]ατα[αττατ επτα ααέαττΠα ό' ταοατα.ττέα: ατεττ:,

'βατ [ααδ'τ Βταττττ.έττ Κ68τττα Ζ)το [τττττταττα:τ: , ταταααατα πίτα ατοταατττα , [αα

έττ: (τ' ται/Η: Θ' .Όσο τἰταοττ: ρττ/ΐτατ: στατ τ·ττατ·τα : μα· ττττετοατ: έτ/ττ·τέττοαττα , τα;

τα αυτττβαττατ Θ τΙτατ·τταττ: βαυοτατα , τπτ/τα τοταρττττατα ατίατταταττ· ατ!ρααρτττα

τα ττττατττ°τττατ. Βωὶςυε τα ταοατα Ταατοτ σα! αύ&αττα ατ8τοταα: ταοααταοτατα [στα

αττττοροτττααο Νατζατααο. Ηειέτουιιε ΕιεοΒιιε ει ΤΠπαιεο, ςυἰΒιιε πάτα: φαί Κο

&εω",ω_ ;!ιιΙίμε τ: τ:ιάΙοε ΓετὶΒἰτ αι Για: Μπα:: , ιιΒἰ :ιτε : τα τω· ταοαττ: :στα [αατίαττττττ

στ· τη· απο οΙτιιιΗτυτττ (ΜΜΜ ΩωέΒ Βοιιεόὶὁὶἱ, τα ατα τα", ἱιηιιὶτ, ττατατα ταοαατατ

Οταστ , από α·ττατ”τατατα στ! των· ττ·8ττα Βαέατοατα·: φα: Με Γε:ἱΒοΒτιτ :τυπο 1346.

η. Αό :Παω οτΒὶε ρ:ιττεε ς1ιιοά αττἰπετ, ΒοοοΜυε @Με αυτ:: :τιεἀὶιιπι ιππ

ιααώπωιπτ ίτεευ!υπτ ὶιι ΖΕ8γρτοςιτειτα ΡΙυτἰπιτι ωοπαθεττ:τ τερτιτανὶίΤε ὸἰεὶτιιι·,

τα αατ&α: αΜαττ: (τ' ατοτταρττο: οταταα·υττ, αττοταα: αττατα /τταατίατα Κτέττταατ[αα

τ?τ Βτααττίττ τα/ττττ:ττ, π:: :τωτητ:τιι:ε παρω: εήιιε το Νέα τ:τι:Ητ. ΡειυΠο αυτο

Μετα Οτάσ τ:: Βοοτπἱεω, Ηιιυ8ειτΜω, δε ΡοΙουἱειπ1 ρο:εταιιαινΙτ, ΜΜΜ Βιο

άΗ ΑάαΙΒεττΞ Ρ:α8οοϋε ορὶίεορὶ , (Βιιιά:;ιπϋ ετιιε ίττιτττε, δ:: :ιΙἰοτιιιπ ε: τ1οίἱτἱ5.

Ευ Βαυἰε ροίτ :Μπεστ (Π1ιιπυτϋ τεΒὶε, απο αἱ ε]υε ταπτυ!ιιπι ππιτΙττι μ:: ειπα

το..ωπ.ι. πιἰτεοιιΙα ἀἰνἰοἰτιιε βει·οοτ, τα ο ματιά: σααοτττττα ταοααταστατττ :οαβταέττττα τα ,

τ·Ρ·στο° α· ταοααττττα: Φωτο, /ττατ τα ατα8ττα αρατί θουα:τ:ατατατττ [:τυα&ατατ , τοα/ττττττα:

α1:.ιειτ.ω. Μ!. Νοο φωτο ΡΜ: Ναι-εποε, ΟΕΜ ΝοτΞεοτυπι τεΒἱε ΗΙὶιιε, τρτβορατα: ά έ:

Ν” τααοατα ατοααταοτατα , ααα αατττςσττττ: τα:: αοα αουτταατ , τα Νέμο Νοτττττο

τοαβττετττ.

," Αη8,,. κα. (ιιτροπιτπ :τά ταΠτωταπάιιω ἱπ ττιοιταίὶεττὶεαιοίὶτἱε τε:&ιιο·ι οτάἰοεπτ :οτι

εποπαωευε :Μετα ΨτΙΙοΙωικτ (:οοςυεεΠοι·, τείτατιιτ το ρτιαπιε Οτάει·ιουσ, αυτο: νοι·Ιαι τ·

Ρ'°'°'°°' αυτ: τείετι·ο τιινωτ. Νατα ααα: ραβοτ· ατα/Ματ , Ξωμιὶτ, αοταρτττο «ατα [ετα :ατα

:Η ασ , α· τααταἰο τατ8τ·ατττ, Κα· πατα/τα Β::τ Ρτορττο τ·τέτοττ· αττίαατα !α,ςττ:τ, Ματ

τ· Μ· τα: ,ω·ταστρ: ρταατατε: Ιτ8ατο: αέ οτ·έατατττ αοταατα τατττττατ , οταατ[αατ τα: εινα·

@ο , ασ α ρτ·οταατ: ότατραττατατ·, ατρττττ [αατταατ. Β:·τα‹ἰτ ρτα[ατα: ό' αόαατα:,

αττο[αττα [αρττατε: :οα/ττταττο: τοααοτα&ατ , ό' τοτ·ατα τοαβίτο ατττ: ταττττοτ· ό' τ:ττττοτ·,

τατα τα έτ·υτατ: τούτα, ααατα τα [ατα!ατττα: , ατἰ ττ8:αττααι οτε ττοτατιτα ατόττετατ·,

βτταταορττ·σ ταἄαεαἔατ. Ι.7:ατατττ τττατττ, ααττα ρω τω· ατττ·ττφό/αρτταττα·αοττττ

αα ρτ·ουτττο [αρττατατα τττ8ττατ, ττατατα τετ: ατϋτα[ατοττατ &ατ·Ποτ·τα: ηττβορα

τα: τα! αύταττα τοαβττατέατ. Παω· ατταττατττ οέβτυαττοαττα ααταααα8τατα τα: αα

ατ: τ·:τβοατοττ , ατ:τα::: τηττττττα τα απατα Νοτταααατα [τα Με” Λα8ττα· ττααττ; Θ

ατα: τ·σττετο[ττατ τττω·ττα θ ττετταρτατα ροβεττ: ττττετταττττ. δτταοατατατα βαττ/τω στα.

ατταοτττ: αόττοττττατ; τ? τατο τα αττ8:α::'τ: αΜατττα: α! τρτ!εορτ: αοα τατα απ:

τα:: ροτ#αττατα,ατ:ατττ [ααΠττατατα (σ' [αρτταττατα ρττ·βαατατα τοαβάττ·ατατ. Ρτο

&ατα: αττ·ττττ: ρατ·βαα: αααοαττ: α!α3ττα ρτατταττ : φωτα” βαατοΘττ8οττ ταοαα

τααττ:: , αατ μα αίτρααατατατα ταρτ:ττ·ατ, ττατττττ; 29 ατα ατα-τα· αττίταατατ , ατί

τπτ”. ρττβταατα τω” ταττωτ. @σε :οἱ ετιμίτι πονὶ τιΒΒειτοε Μι εΙυἱΒυΓἀειΠΙ :ποικι

5'8° Πο:Πο οτἀἱοετἱ, θ' τοταρτατ·ιτ: τα·ασόττα τα ταοαα/τττττ: (ΜΜΜ: τοταρτττατττ ααα:

|αατ: :ατά :εδώ ]ι:Ιΐιι Αη8Ιὶετιυἰε ροΠαι Ρτει:ΐοκ%, το8ιιΜτοω ὸἰΓοἰρΙἰοτιω καὶ

επανω: ε:: ςυἰΒιιε δεοΙΙ:ιοςΙυε Ματ”, βτταττα [αατο[:::Φαοαττατα ροτττα:, ετιιἱ

α: πιστα:: Γτιηέἰ:ἰ ΜἰσΜεΙἰε ατυαιτι:ε Γι:εττιτ, Οτωτιωττοού Βστιτἱ Ροτ:ἱ αιτιο

Βἰο ρττιτροΕτυε ό!. , . , _.,·,,,.,

τ :μια
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5. ΙΙΙ.

Π: σοτ:2τουττ/Μ [το @τουσ [:::::!2 το. :τεσπα ο::τα]ϊοπο ρτο-το_βοτττ: , φωτ::

@Φυτά πο οΜΙτωτΜΙ: ΜΜ226::: οκςο:οατ::; ο

τη.. @Καντε δε ότιττιιτπτι ΠΜ :ώ ωτοττπτο Γ:α:ιτΙο τὶεεἰπτο τ:οπττονετΠε,

, οπο ερτΓεοροε ἰπτετ ατομο ώσπου:: ποππιτΙΙοε ώ ίπωσέϊτοπτε Ρτοΐοβ

5οποπτ, ου:ιτπ ορτίοορτ εἰ: οὶε, ειιτπ οττὶἰπειπ‹ϋ :ίΐεπτ τοΒΒατοε, εκτοοβτιπτ. Πο

πο:: Μετα: ποίτττεΠ: ΞπίΗτιπτ , ποπ :τά ι·επονεπάτιε ΠΙοτιττττ τοτπροτιιτπ Μποτσο

ττοτκ:ε , πατε τποάο ωτίττπέτειε εΠἐ επιτττετπιτε, ΜΙ τω πω οοπττοντ:τΠε: Μίτο-_

:παω τΙΙιτίτττιπάειτττ. Η3ΠοτΞεο ἱτεττικ :πωσ σε νττΙτιπ ειοεἰρἱ , επτα: πω: Ιοσο ο.

ποτστεπτεεπάει ετπιπ, πΜ ποπ όσ πιω, Γετἰ τὶε ίεδιο ε8ὶτπτ.

, Μ, 1ο Ιρτττπτε τπει8πει επττποτιιτπ εοπτοπτἱοπο ΕρὶΓεοΡὶ ΑιιτεΙἰτιποπί-εε τι ΕΜ- ,,,οήπω

.ττοιςοπθΒιιε ΑΒΒειτὶΒιιε Μπα ρτοΐτ:ΙΠοποτπ ΓττΒ¦εδὶἱοπἰε οΙτιπ εκτ,οετο πττεΒοιπτιττ, ω» πξ6τω

πο; ττττπιτε επττποΐο ττ:ίτττετε εΒΒειτοε , Ρτ:2ίτ:ττττπ ΑΒΒο , δτΕ Πιοτ:είΐοτ ο]ιτεΠειυιΠπιτε. ΑΒΒοπτε Με άε: το εοπττονι·:τΠοιπ Ροιιτοτε εττροπὶτ Αττποτπιτε, τιιτττ αφπτω.

π: Πο. τ. πε πατττιτ:υΙτε ΓειπόΗ Βοποτὶὶέὶὶ , “τπτ ὶπ αφ. 8. να:: ἰΡΠιιε ΑΒΒοπτε,

υΒτ Με:: πάσει. Ζ)τωΜικτ αυτ: Μα:: υὶτ Βοτττττ:τρατωτα: απ:: :απο όροβοί: ρω·

::ρτ:τω [Μοθ 82ΜΜ σου:: Ιταττωτω στοων:ττο ρτο,οτττ Βετο:: , ττττε!!28:τ:: πω” τω:

|οεο μου: τττετάστ , ροΠτ οῇ::ττ , β τ: τττοττ'ο:[:: θ]τἐΐἰοτ:ἰ: , οπο: ττοτ:ττο&α2 ερὶί-οο

Ριτε, α:Πρβ:: Μπακ: τίτροττάττττ ; Μ [Μοτο :τι Ματ [πιο τοσα/Ζω: «πω. ΠτΜο

Μοτο: ροττττβ·οο , Αττπιβ:: ΜΜΕ”, αττΖτωΜοτττττ:: το:: ταΣἰοπο° , τι:: άτοττωτι:τττ ἰσ

8::τ:: του: @#0 :οτιο2τ::2 α/Μτ·6°α!ίοΜ, ττωττώ·βατττ [: ε: ο/το:Μ:: ΜΜποττω Παπ

πᾶσι· ἱπ Ντ. τ. τὶο ττήτειουΠε ΐοιπέΠ Βεπσότέττ αρ. 19. τ!τωτζία:, τπττιτττ, ότι·

τοΙΖωτοτ:τω τρτ1/Εορτ::, Μπι: [απο ἔσω”, Θ :::Χ:/ῖαβἰω: τ:8ι:ἰ.:: βπ:πτα θ' ορτ·το

ορτέτπο /τττωτι: , πιωηαωπ τΜ ρωταω ρττο/πτο: @στα Ρ|οτ°ἱσ££τ2/Ϊ:° |οσέ ἄἰἰοτσἰτ ,:τίοο

Δ οικω» ττω.τττττο , οτ:οτί Μ: ΜΜΜ: |ο|ωτ:τττοάο ρατεπτο: προ· , /:τέττΠΙοτ:τω , "το

έ,ο[τ πίττα »ταύτα άτ/οίΐΜατατ, ποοιωερωτττ πό @βια τ:ο/τωπαϋ: έτρωτάττ·:2 τι::

2::ττ:. @τα έκ το· Μπα:: βατ-ί: ΒοαΜΙδέ :τι [::έ::τ·ύωτο Ματσ|τωτινή: από:: , :τι

?το 9ο: Βοατία έτστττττ_β2α:, επ [::2 τα: ρτττΜέττοκτ [::2ο//τ2:: , α1]ττ:[οττ: οπο·

τ:: .

η. Επάετπ Η: ὶτετιτιπ τσα·υάιύτ ἱπτοι· ΡπΙσοποπτ ΑυτοΜποτιττπ ορἱΓοοριτπι

δ: ΟτιιιιΙτπυπτ ΡΙοττττώ πΒΒαετπ, ττ:Πεπτε ΡιτΙοεττο ΟπτπυτοπΠ ττπτΠΗτο, πώ

ως ά: τ::τυΒι τ3ιιτιε ερτΠοΙ:ιε ἴετὶρΙῖτ , απατη πό ΡπΙοοπεπτ @τη τϋδτυπτ ερΗΒο

Ριττττ, ποπ Ντ μ. Ξποιτει Ικα: Ιο·εππτιτι·. ζωοτ/ῖ ΑΜα: [ωτέϊτ Βετ:Μ:Πέ έ:

·υς/ίτο εοτ:2τωτι: :αφτα [αουτ τ££98πουοτἰ£ , τ? Μπα άστατη:: [::ύττό?τοπττπ ρτοτπτε

βτττ, οπο· σού:: :αποκτα άτέτωτ, !:οττοτ έ' @πάτο π: το:τρτα:ί: : [ασταΜΜΣτι

·υττο (οτ :τιποτα , στο: τΜ ττ:::ττιίωκτω @τοπ _ωττωτω , ρτορτοτ «αυτον» ΚτΏ: Μ»

ττττττἰ πω): τω-τοττ: _; :π το/:Βέουττπ ττω8::, 9847!! [ταα!ατοω αττούτττοτ:τω σο: Ο.

Ποτ: σο8ττοβο2. :Ω β .4Μα: τη παταω [εφττέία:π ττ:2ατττττοτί: , τ:: έρβυπ τμτοοτ::

/ᾶὐ]:ἐΐἰοποττ: εαττο::τατω πατώ: άττοοπτο σοτ:2:τΜα2 _; [εφττόΜ , στ:: που ρατείτ

Β::::, Βτἰ/:τυ::: οιτοτττοοίο ράτσα: ττοβ2ο.. ΠιτρΠοετπ ΕυΠοεττιιε Με άτίττπο,ιιττ

ΐιτωεδτΞοποπτ : τιποιττ1, οπο: Ερτί.<:ορο :αποκτα άοϋετιιι· , οΒεάἱοπτὶτιπ·τ ΓετΙτσετ

[απτο >οτότττε, :το τονατεπττειτπ, πεοποπ οτὁἰππτὶοπεε , εοιτί.οτ:τεττοποε εεοΙού:ι-·

:πω , οιΙΒιττιτο τό ,τοπικ ἰπνοΙνεπε : ττΙτετοτπ ,φωτ :Μ ΜΙΜάατΜΜ @τα ροττωττ,

ΐρεέτεττ1πε Γεσττιτποπτυπτ δ: Βάσω τ:ΙτοπτεΙπτετιτ στο Βεπεποἰει όοτπὶπο εττΙ1Ησεττ·

ΓοΠτεττπ. τω: εΧἱπάτ: εοττΐα:ιττιττπ ίττ , τὶἱἴοὶτπιιε εκ Ρυ!βετττ ορτΠοΕι 72.. :τά

θειιτ:Ππιττπ ΑΒΒειτοττι, τμτειπ τι ΡυΙοοπς: οκοοττττπιτπτετιτυπτ ΗΗΕ: άττ:ττ . Ρω

[Μ Δατοί:τωοτοτττ, ΡιτΙΒετττ νστΒει Πειτε , μέ τω: :τε:οττ:τττατ:ὶ:ατ::`2 , εοτρΜορο:

|::ο: Μακ [.ττ::τ: ροβί2. Δ: @ο :οττοίΠοττί: τ::/!τω· πω: οοτρττ: , ::τ:2ο ΚΜ. ΟΠο.

ἐτἰ: ε: τ:/Ζοτι(?ατττ, τά είτ τπάιτοτειε , :ἰΜΕ . (Μάο κατ:: , βατ”, τοττυποτ:το ,- τ::

μπώ:: ἱττττττἰἰἰωτἰ: Μτοττττ: οτί τ:/ο::: :Μ ::τ2τιτω το|τοττ:: , ιτρΜορο ·υτβτο βέβ

:έωτ:ττπ , @επ ότε:: :_ ω:: β οσο:: που :τα /αεττττά::τ:: :ΠΕ τ:Μετατ , στ:: βαττ :τοκ

έ:&ττ:2, ταποκττκ πού:: :τιττττωτ: αυτ: ρ28τα:. ΕΧο επτα πω: Μουτ» ', κοπο στο·

άουτ τπτἰοεἰττζοἰἱοττἰ: Μυσττττο οοπτ:ττι, οπο, σο: το& _::48ο [::έ::δίΙοτιτ: βαττ:: αξ/ο!ωτο.

Μαδδ.0.Β,Ήω,7!ίζ Ρ:·η€ τι ἰἱἱ] @Η

,Ντ
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@ΜΙ αἱ Μος: ορΜο!επι (ἔαυΖΙἰηιιε κ·Γροοϋ ἀεὸε:ἱιτ, ἱΒοοτειππυε : επ εμιὶά ἰο

εοιπίὶωὶΙὶ ίΞι&ο ίετἰρΓοτὶτ ΠοΗΗάιιε νωάοεάπσοΠε , ροΠαι εκροοεππωε.

18. Ναι Μ: ίοΙει ἴιιἱήεᾶὶοοὶε ςιιαίὶὶοοο Πετἱς ΑτιιυΙἴω ΑυτσΜοστιθε , ίεά

ω -:.ιΙ_Ξε ::τΞειπι οειρὶτ:ι , κτ ΤΗ , ω: οοεειίὶοικ Γ:: οοονοττἱε : Πὶττιὶμω·ι Ποστ:: ΠΜ

τοοικιοΒοε πιεσε σοοϋ::ετο Μ ::ειι·α:τοιπ , εἱἴςυε ωοπ:ιίΠεριε νοΙΙοε άοΙ:ΜΙ1ετε :

εμε ὰ: το Ειιποίιιπτ ΙἰΒοΙΙυπ·ι οὸὶάἱτ :ιὸνοτίὶιε ΑΒΒοοεπτ δε ττ1οοεια:Ι1οε ΡΙοτΙει

@οί-εε , ου]ιιε ΠϋεΙΠ ΐτηέωαπτυππ ε:: τη( οοὰἰα: Ειπε οιθέττο @να . ( ΜΒ:ωρ.θϊ

ρω: κα) Ζωω:2εω:: 8:α:ἰἰὑ::: ουιπϋι:: β:: [ε:ή:Πο: :::8::ία::: έα:: ρ:οῇβΤ›, π:

ροκ· η [πιώ ::έΐΜ::: Μέσω” έ:: :πετρα :ια:ία:Μ· ::ω2Ζωκω· |Ϊ:ρ8:ἔἰαπ19 ε:: ρο

τε/ΜΜπ :ρῆ-σορἰ: α· Β:ο εοΠατα:π [:::: τω::'22έοπέύ::: ο#::/ὲα:: σου2:πάωι: . (.”::]:::

ρ::0[α:πρ2ίοπί: ρ:βιβυ· , π! εοωρσι·ί , εαβατ Ρο·:εροβτ::: κακού:: Ρ!ο:·ία:::2/ί: . έ)ϋ

:Μακ [Μ ρ::|ὁκα α!έο:·ιωτ , που: |Ι:::: :ρ:]ἐορἰ: :::οωι:βο: Μουαβε:έα [::$έσπ2:: ,

ρ:ορυ·ϋ: :::2::: :ποωωακἰω£ο: , θ' «ΜΜΜ ω:: ἰπὐοπε/ἰἰ: /ε:ία:: 8::ι:εί:π2::, σα.

βοιί:Ι: υπαπ::ρα:: , ::]ςα: ::::::|ία: έ:2:α!::::, μα: |ίω::|ατέο::: ::!28:οπέ: ίπ :οπ

Πρεδία ΒουιΜπω μπακ, βιἰ ρω·ιω· :οκυ::[ωίο::2: ορ::: Ειπρ:48παπ2: μα», [Μπεκ

Μ::σσ που εοπβ:|ευάο ααΣῖο:ἰςα:: [αταέμικ2, πινω :μωβ Μ” ροτεβατσω ρ:ορ:Μυσ

/ἰ&ἰ ::[::νακ2::, Π:: άε:Πώτ Πει2ττιειπυιπ Ιπήιιε ΠΒεΙΠ , :μισά δτερΒειτιοτἱυε πω

Πα, παω ωει8ιπο ιποίὶτο άοΙοτε Κοιτα :παταω , ει νοηεταΒὶΙὶ νἱι·ο Κάκτ

το ΗιιΒει·εὶ Ρτεεεειποτε Γ:ιοδΗ Αοἱαιπὶ ΑυτοΙΒιικ:οθε :ιοεερἱτ. Εο ΓΡοδέειτο νἰέ

άετιιτ ΔΗΜ ὶρἴε: ὶπ εροΙο8οτὶεο ίσο αἱ Ηυ8οοεπι δτ Κοτϋεττωπ , ιιΒὶ Με::

ὸὶεἰτ: 24% σκσο:πωωΙαπ:: π:: :π:β·ι:αβ ::ρ·:::. Δ:·π:ιβω , ω: :κευαρίο β·:ϋ ,:

απ.: ῇἰΖο: Β:|ϊα! :ιοέΐι::πο ία2:ο:ΙΜο :παπι :καιω 8::ιπω:το·: ::::ρπ . Εκ ωρα:

ὶητεΙΙ]8Ξ:τυυε, ςιιοιιἴςυο ρτοετε!ΐα Π: ΐετνεπε Με:: εοιπτονο:Πει. .

Ι η. νοι·υππ που ίοΙιππ Μ ΓΙοι·Ξεοεοΐο ιποπείὶοτἱιπτι Ια:: τοπτροίΒιε εκειτΠτ,

ν_ἱ"ὸ;: (Η «Μπιτ Μ :ΗΜ πτυ!τει; ε:: ςιύβι:ε ιιτιυπι είὲ νὶοὰοεἰοεοἴο , ει σώσε ΑΒΒειτο

"ωω. ΠοΗΗάο Ινο Ο:ιτποτεοΠε ερὶΓεορυε ίἱπιὶΙοπι Ρτο!ΗΠοι·ιεπ1 ωή8στο νοΙοβειτ ,

πεσ1επτεπτο ροΠεει Ξρίο ΠοΗΗάο. Πει αύιπ ΓοτἰΒὶτ Μ Μ». α.. ορξιθοΙ:ι 7. 2ιά Ι

νοοεω. Ρ:οβπαπ· ·υ::ο ·υεβυ·πω π:: ·υοεαβί:. δω:: ΜΜΜ: β:Ι]]:2, α: :ι ω::

[α::ατα:π :ίΞκξβϋ:.· @σέ :τῇ ρω σοη/::::ι2:ου: ρ:·ο/:_βοπεω , Θ ρω· ρ:ο|ξβοπσ

:Μ ΜοάΖω·Ξο Μπιτ: Ρ:2:2 [::ή:ΠΙοπ:υι τω:: υἰπἄἰσαβἰ:; εοπβ·::ατ2οπεω ::τη:::

Πίσω μα:: ΜΜΜ: Μρ:πάΙ|Ιϊ:. Νο:: :πω Χωτ2: Μρ:κά22:::, ρ:: :μισά |:ο:πο

ΜΜΜ: |::έρεέΐα: :ρωω:. Ι:: ρ:οββοκε ρωεω Μ:: σοη/ί!Ιο υς/::ο πὶωΙα·_/ῖυπ

ρ!ωωτε ααμπ:·υ: : ΜΙ β ω:: ::|ί!:9: αέΐ::::: :β , ω: β2:::2:: ρθει/Μ: ; 88ο απ.

πω: έ8::οω::2:: ρ:::αυ:. Τιιττι ΓιιΒἀὶτ, Ισοπο::ιό2ΙΙ: αεωο:Μ Ρ::ρκω Π:Αω::υ: ,

αυτο με: α3ε ττειοθι·ετ, ε]υί·ττιο‹ὶὶ ρτοἴοΠἱοοεττι ὶωρ:οἱ›ιιίἴσ , ὶεὶςιιο ΗΜ ρι·ο στὶ

πύπο ὶιπριιτετιιτιιω ΐώΙΤο, ἐ3που·απωσ α:: ῇαυ::ι2::τΞ [κα ω:]::ί:οΜ:2:: πο::

ρ:ροπέ1]:τ. Ροττο ΡοιπΞβο::τη ΒιιυόΠέ:, κ: έ:Μ::ρ: .άΜα: ωοωιβ:Μ πω::
οὶιπωΒε εριβορο Μρ:”:ω: ; Μεμο ρ:ί·::έ|:8:2 β:: ἰπο·£2:αἔΐαἐἰ|ἰ 1θ`:·ωΙω:: ιρ:·ω

β2&:::1]::, φα! ΓιιΒὶοὰο ΡεΓςΗαΙἰσ Ραμ [ισα ωροβοίΙσπ ωιέΐου·Ζτα:: ῇ:::ωυ::ὶτ .

Παπ ΠοΗΗάυ$ Πι ίεςιιευτε ορὶίὶο!ει πι. αἱ ειιιτιὸειπ Ινοιπ:τη, :πιάσω οτηι·ύησ

τεττα&εκμ ::0ρρ20 μα: :ι π:: :Μίκα _Ξ::·υσπε 09 πουΕ:Ιο :::0:-ρρ:: , :83τ:|α:ἰ:

Μπα: ρω; ω::η::: ¦::Ι_|β· ροσωπ:ω εκβ2:22, θ α:::ρ:/[: ::::ϋ8:0ρω. Νοτ1

ίοΙιιπι ιιικειτι ΐὶιωτι ἱρίὶιιε ρι·οίοίΠοποιη ΓιιΒῇοέὶἰοωἰε τενοεενὶτ Πο!ΗΜυε·; Γεά

οτΞειπι ι1ώνετΕπι ΙπιιῇμΠτιοἀἰ ρτοιτιὶίῖἰοκιεε ἰιτιρ:οἱ›εινὶτ ΟρυίουΙο ιο. δω:: :μέ

ό::»ι :ριβορΙ, Ξικμιὶε Μπα· ειΠει, μ: ρω $:::::ί:έΐΙοπέ&α: Μέσω:: [Μ »σωρο

ρ:ο[:_@ἰοκὶ: :ιό σ:: σκἰ8αρ:: :μισοί :β Ο|::ΜΜιω ρ:οΟ¦Ε·_/:ἰοπἰ ΜΗ: σοπτω:Επω :

Να” απ:: ρ:ο|:·β:ίο ::|ία έ:: άί·υΞπα ἰαωἰ: #2, :Νέα ρω ρεεω2ου·ωπ ἐσρο/ἰτἰοπσ:

:]ία &πιέ6°ω Βού πο:: [α:ἰ2, [ἐπί υ:ίπ:::2; κα· ιἰεροπἰ£ -ρε:εαΜ , |ἱ°ιἰ ::ρροπϋ .

Ν:: @Με βό:2 ρ:ο/Ξ·_|:ἰο ::·έῖο ΜΜΜ: :ίΙ:2εω·,· βεί :::|σε:από:ι ρ:ορπβέο, θα::

:Μακ Εε:|ςβα: αέμτωσ, θ :ΜΜΜ α:: [ω8α|α:: φ:: οβ2α:π υ!ολω·: σοπαΜ: .

 

 

Μ:: περι:: ρ:::ω:, πρι:: :α80:εω: Επ·υ:::ιω, @ά σο::[α::::έω: 29 &οω2ρωπ.

:::ρΜΖω2: ο·ο·ρ::Μ, τ:·:ρ!2:Ι 8:::::: @κοπο εο:πω @ΜΜΜ Εσυ/Μαρ: @καβα

2:::·, δ: ἰπἴτιι. β: ::8:2, β»·βια:ι απ:: : Ριν &εκσά282ου: πο:: ?απο ρ:

σεωΙ:Μ . Ζωπο [ατ:: ωπρΙΜ: σοφῷ: , μπι ΜΜΜ:: ρω·βωρ: . Βἱυἰπα @σ ό·

Μαράβω »·:πΙο::: ρ:ο:Μ::::, μα: &::::έϊέΉο Μπέκ:: είπα: 8υ·::2::, "ω" ρΜ›

κά:: Μέσι:: Μ:: ρο·οβ::ρ2Ιο 2) :σε @Μ :Ι:Μ:::: αβία::Μ: . Νο:: :πέρι [α:::::

“ .ρ . : Π -· έ||:συ2,
~..



ΡΚΧΕΡΑΤΙΟ. Η:

“|4Μ, β καραβια πο:: ριι22·ι·ι.·ται·. Τιιοάσιιι θειιιίτιάιιε ()ειτοοτσοίιε σριίοοριιε

δε :ιροίτοΙισισ εστω Ισιμιτιιε , οι: Ραμ: ιιιιστάιδτιιιιι Ρι·οοιιιιιτιο δε Ηιιοσι·το

ΠοΗι·ιάι ιιοίτιι ΓιισσσίΪοτὶοιιε οποσ Ρι·οίσίΠοιισιτι τσιιιιΠτ , δικιο Ηιιοσττο Πετσ

ι·ιε, τι διι·ιιιοοάο τι τσΙτιτΞε, οιιιοιιε Γιισσσίΐοι·σε οιιοοιισ ω» «τι ιιισιτι ρι·τι:ιτειο- .Ν°”ἱ°

άΠΠ"Ι 2.δαΓΞΠ8ιτι οοθι·.ρ.σο

σο. 1ο σωστο ίσοτσοτι:ι·ίιιιτ ΑιιἴσΙιιιιιε απο ΑΒΒιιε Βσοσσοθε σίΓστ , ΓστὶΒσιιε 5 Α"ΜΠή

ειδ Ει·ιιιιΙίοιιι :ιοΒ:ιτστο , οικω σριίοοριιε Βιιιοοσοδε ειδ Βσι·ισάιδτιοιισιιι, δε σοιι- Με δε: ισ

ίσοιισοτσι· :κι ΡιοΐσΠιοτισιιι ιιινιτιιοειτ.· δ:Μπιτ , ιιιςιιιιτ , με: βαρυ» ρι·ο]ΐτεπ ω"°"ω·

στη Θ φαι· σκ!ιέόσυ·σ έτ·όσωπ υιήοπέικ ,ιο/Ιτέ: ι·σεα!απω ούΜϊσωπικι; τριων:

'θηριο τηισιτ·ι·ι·, φωικά2τι του» πω: αὐυσμ(|Β· το$ποβίΜΜι , βφσΜαπω :σιτε

Μ. Λα' ιμιοιί ῇ μι: »οι αεί: σο8:ι·σ, απο αδ κΜύαπισ ρΜΜ:Ιοπτω ρι·οιπο·υσ

οπο, @ο :Μάι ωιτΙοπτ· @κι «πάστα», θα

οι. ΑΜ ιιισιιε Ποτ Ινοιιιε & Εριϊσορι Οιι·ιιοτσιιΠε , οσιιίιιιτοιισ τσιιισι·σ δε 1ιοιιΒοσιι·.

Ξιιιιιισι·ιτο ιι οιιιοιιϊόειιιι σιιτρι ειδοτιτσιτι Μιιιοτιε-ιι·ιοοιιίτσι·ιι, οιιοά οοσε!ισιιτιιιιιιιιιστι·οροΙιτειιιο Πιο Ρι·οίσίΠιε σποτ. @οτί ω!αποΜπτωτ ιοοιιιτ , πω: ττ°Πιτ οι” 6 Νασο.

_ή·σιπι·, οποσ' απ· ύσιισιτ'ιδιοπσω ρι·οιη/ϊ[Μ ούσιωκτωω /Μέ Μ43Π0ρο|ί24πιθ 726- 55

πα Θ' Μάτι αι!ιππωσ Μ; δε ιιιΐι·:ι : 25Μ20αΪο απο: /Μέ Μποτσια αιἰ Μπάσα::

ΜΜΜ: απο αεωιδι·α σοφοΜ δω:1/ϋ, πξ/ί 6Ζ2:028κ/αίο70$ ωοπαβἰ:αι·πω σε! αι

πο»Ξεω·αιπ :οπ8τσ8αιἰοπιιω απο ο&πάΞεκιΖωπ σ.ιτβέύσαπτ ΡΙ'ά|ά”.9' ρω , μου: /ῖΗ

τκὐΙὸσι·ὶ ·υοΧτυπ κ: [Μάιο [ΜΗ Ναι ό.ιιΒιιιιτι οιιιτι σωστο πισω ΐοστιτ οιιιιιιιιιιι

τυπο τσιιιροι·ιε σΡιΓοοοοι·ιιιιι : οιιιοιιε ιιοικιτσε :εεττ ειδπιοιιιιιτι τιιοάσιιι εισ

ειιιισνσισ. ε σ

πι.. Να: ιιιιιιιιιι ωιιω δσοστ :μισά :ιοΒιιτσε οποσ ρι·οίσίΠοιισιτιι σριίοοριε Ε» (Μ"ω,.

σστσ άστισδτειισοτ , οιιειιιό.ο δσι·ιιοισδτιιε ()ειΠοσοίιε ιιΒοειε σιιιίοιοάι ρι·οίσίΠοιιστιι Βτι·€'ι:;°

εμε στιειιιι μια Ηοιιοτιο ίσοιιοεΙο Βιοστσ ιιο σο οσιισοιοσιιάιιε ισσιιΓιινιτ , ορρο- 8:::ρ:;,]

υ πιο, Με ο Μέσι:: Οωβκσοβακιτωμαιω β·εξασ . Φωτο νσι·ο Ροιιτιτσιε ι·σ- Ή" “ε

,, ΡοίιιιίΤστ, ω ΠΜ οι: σο ιισειιτι οσο οσοστσ, οιιοά οιι·ιιισε τοτε σριΓοορι , ειι·- ς”:ει,,.,"_

ι, σιιισιιιίοορι δε ιιοοειισε ΗΜ Ρι·ισΠειτσιιτ ; ι·σΓροιιοιτ ιιΒοειε , ειδ σριΙσοριε ιά (Μο Μ·

,, σι:τοι·τιιιιτι ίιιιΠσ , οιιοεὶ Γαμοσ ιο τιιστσΠιιι Ιειρίι σίΤσιπ, δε Κοιι·ιειιιισ στ:σισ- ΜΔ'

_,, Με τσΒσΙΙσε σκίΗτιίΤστιτ, οιιοά (Βιίιιιστιίι στ:σΙσΠει: ιιιιιιιοιιιιιιι ιισσιάιίΐστ. Αο

οιιισνιτ ιιιοΙΙιτιιε σο τσΓροιιίο Ροιιτιίσκ : Ισά σιιιιι οσο ιιιιιΙτο ροΠ: Οιιίιιιιιτσε

Αι:ιο·σΙστο οιιτιρειρειε :ιά!ιτι:ίιίΤσιιτ, ιιοικιτσε ()οίιιισιιΓσε άσιοεσρε Ιιπιοσσοτιο ριτ

Ρισ ίσοιιιιτιο, σιιιίοιισ Γιιοσσ(Τοιιοοε οοεΙισι·ιτιιιιιι τα: Βάσω ροΙΙισσι·ι σοιιιΡιιΙΙῖ

ίιιοτ. ο '

η. Νσο ίοΙιιιτι ΑΒΒιιτσε σιιιΠι·ιοάι ρι·οίσΠιοιιι τσίτιτσισ , Ισά στιιιιιι Ρτιιισι- Ν°Μ=η_

οσε , ιο οιιοτιιπι άιτιοι·ισ ιτιοικιίτσι·ι:ι Με σι·ιιιιτ. ΕιτσιιιρΙο σίτ σιιιίτοιει Ησιιτισι πιο δικα

Π. ΑοΒιοτιιπι ΚσΒιε ειδ Ιοιιοεσοτιιιιιι ρειριιιιι Π. ιιριιά οιισιτι οιισι·σΙ:ιε άσροιιιττισ Ηιιοοιισ οτσιιισριΓσορο Κοτοιιιο8σού, οιιοά ρΗ/2Μιθ [πιο ασ[ρεέΐα Μ[ιφει·

ΜΜΜ, Πιιαιτιιιιι Νοι·ιτιιιιιιιια ρσττιιτοετστ, ιιιίοΙιτει @το ο τιιωιω τω σιτ

τοτοιισιιάο, ίπ ὐσπ£ιἰὶὅΪΙοπἐἀατῇΖἰὶτ·στ Θ' ειστοπέ: ρι·ο[α/ίοκαω βι·έρω Μπα * Μιι.οιιι.ι.

άτιαΜΜ, ιικ1ιιιτ, απο» (9' ρυ·οοοιισΜοι [εωω,αύ άύδα!ϋ8τ οπο· Νου·»ιωιππσ ,

πι: έκσοτι|Πτο , οού2: Μ δωκὶἰἰο ιριστόωοπίέ: Μέι: ρτορο/ἰτἰ: . Πει ιο σεΙιτιε ιο

δριοιΙσΒιι τοπιο π. τιμά Αάισι·ιιιττι ιιοΡετιιιτι. (χω ω ω: ι·σΓροιιοσι·ιτ Ιππο

σσοτιιιε ) άοσστ ίσοιισιιο σιιιε σριίτοΙιι οι! ιρίιιιιι Ηι18οοσιιι. Οτυποπ ωππωα.ι

1ΐ|Ιω· :ιο/Ποτ πο: Δηι|οσπα Βοιωτια: , οπο” ωεσσρέωα: , @ο αάουι·[απ τ? ει·οοϋ '

ω· Μά28Μιτω , φυσά εοπτΜ :οπ/οσιτισιἰἱκσιπ [παω δ' α|ἱοπαω Οποιοι: Νοικια

?ΙΪ#, ο ςκϋαβσω αὐΖωτεύω ρο·ο[σβοκιτω ο· οάσιίΙσκτύωπ ββεριβι . Αιιάιτ τει
ιιισιι Ροτιτἱ£σιε, ω @Μοτο ίδιιισο, Θ' οοΗ:, τω, έ:: Όοποέ|ιο Κευιση/ί Μακάι:

:πιο : ίσο Ζω σο:: ΚΖ74ΡΪ!4Ι'Β α τἱ8οι·τ° ;οβ2:Μ α!φιακάο σουιΐσ/τιΜδστιτ στο.

πιο, ό' ρω Μαρινα· @βατ °Ι20|!Ι!Ιῖι2ῖΪ απθο-/πω ρπσύει·ι· . . . [Μάτ β·ατσι·πϊτα

τον:: ΜΜΜ κυριοι:: @με ωαπάωπω , ιμωτεωσ: έτι οΜατέέω ΗΕ: σο: «Ματι

πιο :οιιβωτέω ; θ 'β @σου _ιἰσ αΜοϋ&ω· |ἐ8«|ἴῖ, α&β!υα:. Ιτιιοιισ ιιονιιε τουσ

σαιτ ιιίιιειίτσ ιο Νοττιιιιιιιιἰει, δε τοπια εοπ[ισειιΜΜσω ΜΜΜ ιιιιρσι· ιο Οοο

σιΙιο ΚσιιισιιΕἰ. _ τ: _ τι ` Δ .

το 2.4. ἙιὶσιιιοτοΒο;ἐ`θι·οστἱσιισ ιο Ποιο το. ΜΜΜ: Για , οι! ειιιιιιιιιι 1099;

α.πίσέυπα.τ Ζατιτοοιω|ίσ @Φοροι η :ποκατά: ΠταΜΜ6α: σιωΙτοτ2:: ι·σμο9ται·

ιι Μο Κω,
τ ο ΧΧ



Χ ΡΚΧΕΡΑΤΙΟ.·

[::::, ε:: ΜΜΜ:: βιο:: &επέ::::::: ::::ο:ί Με ›·:::::2: ::8::: , :::]ί Μέ:: β::

:::2:ο8:·αρ6α::: :::::ο::έωσ ρ:οβΜο:::: ::ώΙ6::::. Ιω:: 8ο: ω:: ::::::ιω ρω· έ::::::

:::::ιο: ::ί:::·::::Εο ρ::έα:ου::, Θ::::::ο:· ω:: ρ:::::·::: , ::ορΜεα::: οι::]ο:κε [με.

:·:π:::. Ν::::: δ::|ο, το:: ρο/: Μ::::::::::::: α:: ::::::.: ::3::::::: :/::ΐα: [::::, σα.

::ού:::: ΜΜΜ: «ΜΗ @σε ό:::σοϋέΐέο::: ρ::ς/::ϊ:, Μή:: :::|ο|::α::: Π::α::β :::ίο·β:ι·

Ρ:οβίβο:::::: [:::::: :·::::[ου2:. δ:::::|έ::: Κοἐζ::·ἰ::: Σαρρ::ιβ: ρ|:Μρω::: /:ρ::::: απ·

π:: ::::::2ύ::: ρ:·:ι·[:::: : [Μ Ερ:]:ορο ρ:::::ω::::: ρ::·ή]:::::: έ:: @ο ,θ::[α, ρ::

βο:·αἰ:::: :α:::&:::α::: πο:: ρο:·:ου::. ει:: έ: τ: :·:8α|:: ρο::/:::: α :::ο:ια::::: τα

οι:ξ/ϊ:α μ:: ρωε·υο/::::, έ: ρ::·:ἱ::αεἱ Ερ:βορο ἰωρ::·::υΖ:, ε:: :::ο:::, οπο: απ::

::·]β:·:: Με:: έ:: Νο:·::::::::::.: μ: ρω:: @ο ::::::::·::::: , οΜ·:·τω:·:: , Ε? ::&έ:::::::

β:: ::!!:::]::: ::ου::::::: :κ::δίο::: εο::/:::α::: . ]ι:_βο Κ:8ἰ: πό ΜΜΜ Ρ:·ω·β:/:

σο::::]]): :/:, ό' ρ:·::/Η::::: πιο: εανιούίο :ο::1ΐ:·:::α::::.

_ _ η. Ρ::εν:ιΙιιἰτ τακακια, :στη Κοιτιειοὶ ΡοιπϊΗΜε βαστα, απ:: Ρτἱοεἱριιτπ
. Ερ:(εορι . . . . . . .

Μιιωω ιιπάυΙ8οοτιοι, Εμιίεοροτυπτ ιο Νοτιπ:ιου1ει ευθ:οτιτειε, ΠεΙυιάειπ ΑτουΙΠιε

ωκ··Επ· ξεκονὶεηίῖε οΜίδορυε Η: ορΠ:οΒι μ.. Ειοτεττιεπτυπα ]:::42:2 ρ:·οββο:::: οΜἰ

Με ΠτσΠειοο :ιΜπιτἰ, (ματι εοιπτο. ρτεεἴοτἰρτιιπ1 οΒοἀὶεοτὶα: ΠΜ άε:Μτικ ε:

ΒὶίΤο εοτηυετ:τυτ. Ιάειιι :ο οΜΠοΙ:ι 69. ὶρίὶ Ιοτιο:εοτἱο οκροιπἰτ πωΙ:ϊρΠ

απ:: δε εοοτἰουεττι ἱοοΒεἀἱεοτἰαππ ΑΒΜιτἰε ΠτὶοειπΠε , φωτο Μ ΠΜ οΧΜ

Βεικ.!εω οΒεὁἱειπἰειιπ ΜΜΜ: ]:::°‹:!οι° ρ:ο:ξβο:::: :ιόι”ΜέΈιιπτ ΐΜίΐε Μάτ : Μή

Ρι·οΐο:Ποτή τειππορετε ΑΒΒ:ιτεε ΠώεεηΓεε ειπω κίἰὶτἰΠΕ ἴυρετἱιιε ε:: Οτάσ:

, (ΜΜ,_ τὶε:ο νὶὰὶππιε. Μοτο Ιοποεεπτὶιιε Βτενἰτει· α ὶοετερυἱε Γοιπ:ιοεΙΙεοΐοπτ εώ

ποτ.ρ-689· Μιτοππ, ε1ιιοά ρι·οίΗΠο:ιοτιο ΗυέοΜ ΚοτοιπποεροΠ :ιτοΒΞεΡὶΓεορο ίεια·:τε άο

πεδ::ιτετ : Μπι όε το ΓοτΞΡΕτΜοπτ Ροιπὶἴοκ :αἱ Ηειπἰοιιπι Αη8Ιοτυπι τε

8επτ, οιήιπε ρι·:τϋὸἰο ειΒΜιε ΠΙο Γ:: :υτειΒετι1τ.

:.6. Με ρεωΙΙιιτὶΜ όαΐοτΒΜτ Με εοοττονει·Πε, δε :ιΒΜιτι:ιπ Μει·Ξομιε οπτ

ιαεε, Μή ρτὶνὶΙεΒἰο:υπι οΧροι·τε; ει·ειοτ, ρ:οίοΙΠοοειπ ΙὶιΜεδὶὶοΜε› ΕρὶΓοορἱε

ίεεετιππ τοτυροτε Για: Μτοοἀἰέὶὶοηἰε. Η (μισά ΜΜΜ :ιΒΜιτὶΠ:ε ρτ:ι:Μποτιιτπ,

:πάσο ο: ΕρἰΓεοριιε ΡἰὁὶενευΠε εΒΜιτἰΠὶιπι Ροιπὶε-ΕΒαιἱἀἰ , ωπποείὶ εσωτε

ι·ἰἰε ππυοἰτειπ ρτὶνὶ¦ς8ἰἱε, :πιο εόεΒετἰτ , δοκο::::·σ ρ:·ἰυἰ|:8ἰ::::: :ο::[:::::::::,

::ού::::1]Σι::: :ο:8:::: ρι·οβΜο:::::: βό: Θ οέ:έ2:::::ο::: ρ:ο::::::::: , μου: @ω β·

ή:: Ρον:: :::2::::::, ιι:: εοιηιιετἱτιιτ Ρεττυε @Με (.`οΙΙοοίὶ8 Μ ΙΠ› π. ερὶίἱο

.Η ;. :ω ΑΙεὲωικὶτιιττι Ρειρεπτ ΙΙΙ. ιιΜ (μισά Μ: Ροττυε, Γεάεππ Ροπή Μισο

ΠΜ ρτοΐοίΠοποπι τετἰοιιὶίἴε, Μ :ιτΒιιωοιπο ερ: , αΒΜιτεε, ειΒΒετἰίΪειΓνε , οι

εοτηωιιΜ ῇιιτο σκετπποε, Ροιπἱίἰοὶ Κοτοειιπο Μ μπω ΡτοΈοίΠοτιὶε Εκτοτε ἴσ

Λοωωω Πτοε ίΜίΐο, εμωΙἰε Μ: ρτοίἔίἴὶο ΝΗ:οΜ ΑΒΜιτἱε Οο:ΒΜεοΠε ἰπ επί εοἀὶοε

°"'"""""' (:οτΒο]οτιίἱ ΠΠ) Με Ϊοτπιπ : ΕΜ Νέσο/::::: πω:: ο:·έ:::::::έ::: ΛΗΛ:: :σέ :Ωω
ΡιοΐοίΠο. ·- _ _ 9 , _ . , _ _

|::::: δ”. Ρ:::·: Πο:·&:με, β:ό::διο:::::: (ε' :·ευ:::::::α:::, :ο /:::πΐ:: Ρα::·:5::: :οπ

βί:::::::::, ό' σ&:έ:::::Μ::: |:::::::ία::: ρ::αφ:α::: [::::έΉ Β::::έΙέ-:Ξ , /Ζ::δω· Β:ἰ

.Βο:::α::ά Ε::/:]λε, 29 :ἰο:::::ο Ραρ:: Ι::::ο:::::Εο, ε]::[ο::: [α:::/]ώ·::::: , έ:: ρω·

_|ἱ°:::ἰα ιἰο:::::ἰ ΜΙἰοπἰ: Τω·υα:::::|ῖ: Ερ:[:ορί, ρ:ν·ρ:::σο π:: :κὐἰ&ἰ:α:·α::: ροκ::

:ο, ό' ρ:ορ::α :Μπα ]'ϊ:·:::ο. Α: ἱπίὶ8ηὶε :στα οετετἱε (Μ: ΡτοΐοίΠο ]οιιι1Με απο

πειίἱοτἰὶ ΓεωδΗ ΜΜΜ ΑΒΜιτἱε , :πωσ 7;;. :ΜΗ , φωτ: ταδε:: Μετ:Β:::ιιε

·: Μι:κὶι.1)21°ΪΠΠ5 ἱιπ νἰ:ἰε & ΑΒΜιτιιω. Οοτετιιιτι Μή ΜυΠποΜ ρτοππὶίῖὶοηε-πι ΕΜΓεο

ιΜ8·μ>'· Με ἴειοἰεΒειπ, οτυοἱε ΠΒιιιυπ ἰ:: ρ:ἰ:::ἰρἐο ρ:ο/ξβο:::: ΙὶιΒί-ετἰΒεΜιπτ, σειιτηικ

!ε&ιιππ Μπα: βφ::·ρο:::έ.α:::, ο: ο:: ΜυΗεπι ειυόὶοι·ἰε νἰτἰε ι· ἀἰίοἱτπιιε . _Ι):

Μεμιε ΑΒΜιτοε Ο:ΜΜε ΩἱΠει·εἰειπΠε Μισο ρτοδ::ίΠοιπ:οτ ἴειεἱοΜιτιτ ΓειΙνο στ·

4Μ:ω- ὸΪυε έ Πιο, ςιιο‹1 Ι..ικ:Μιε ΠΙ. ίἱοΒυΙατὶ ὁἱρΙοττιειτο οοοθττιπινἰτ. ίτεκμισ ]:ιπ1

="°'°·ϊ·ϊ'· ἱο‹ὶο ΠΠυε ()τεΠΜε ειΒΜιτἰΒυε ΓοΙΙσπποε ἴιιὶτ ορὶἴεορο Πιο, άιυπ Μτιεἀἰεοτεπ

μ· τω, ρτοπήττετε σοποπἱω::: ::υο:::::2α:::, ουσ ·οοπιἱἐκ:· ὶοτοΙ!ἱ8εΒ:ιτιτ οτὰὶιπει

τὶοιπτε, εοηίεοωιτἰοοςε σα:Ιεύετιιω δι οιΙτετϊιιτη, Ξιτιιτπο δ: εωπκτοτϊοτυπτ ,

(ῖΙπΞΠτπιτἰε εοοοείΠοοεπτ, :μια οττπήε ει ὸἰωεείἑιοἱε ορΞΓοορὶε εισοϊροτε άοΒο

Μακ, Παω! αυτ: ἀἱιΜίΤοτὶΞε Ιἰαοτἱε , απο απο ἀἰωοεἰἱω ρτοΗε:ϊΓοαΜο

απ. : · '

2.7. Η::ο :Με ΜΠοτἱε ού: ε]υἴαπο‹Ιὶ ρτοΐείΠοοιιτη , οι:οιι·υετι οτἱ8ἰτιοπτι ,

Έστωειιη,άοΠΞτοτΞοοφω, οΙἱεςιιε`ειοεἱὸεπτΜ ειὲσυτα'τἰι:ε-,Ιιο:: Ιοσο ἰονοίὶὶεπτο

Μιοάά:ιπ; οΡετεε Ρτο:ἰιπη ίοτοτ,· ὰἱίοιιἰτοιιάορςἱππυτπ,· ε1ιιο :σωμα απορο

' = έπη

σΙΒΜ.Εις9.

ί.



ΡΚΧΕΡΑΤΙΟ. ιι]

ω” άειιιάε επι οιιιιιεε εΒιιειτεε εε Με εοιιιρτεΙ·ιειιάετιτ , δ: .ειπε τ:ιτιοιιεε

οΒιειιόετιιιτ τιιιιιιιτει, ιιιιι εἰ ι·εριιιέιιττειιιιτ : τιιιιι ειιιιιιιιτιι νετε ατι επ επετε

μι ίιιετιιιτ : εειιιιιιιε ιιιι ειιιι τεττιροτειι ΕριΓεοροι·ιιιι·ι ιιιτε ετΙ:ΓοΙατι απο: ,

ετιειιιι ιο Γριι·ιτικιΙιΒιιε ειιόειτι Ιιβετττιτε Βιιιιάετειιτ. νετιιιιι ιιεΙιτιε ιτπιτετιιιττι

Γει·ετε νιὸετιιτιιιτ, εε άιιοΒι.ιε τιιιιτιιιιι ρτιιτιιε ειιρὶτὶΒιιτ Με @σε ιιιίΗτιιι

πιω.

28. Αεὶ ρι·ιιιιιιιτι ειιιοεΙ Μάτια, ειπε τει οτιέιιιειτι Ι·ε8ετε πω νιάεστ ια Ρωαιιιιι

(ζοιιειΙιο ΟιιιιΙοιιειιίι Γεειιιιάο, εποε ιιιιρεττιιπε οποιο Μειετιο , ειιιιισ 813. "ΞΗΡ:ξξ·:

εεΙειιι·ιιτιιιτι είὶ : ιιι ειιιιιε ειιιιοτιε ι ;. Ιιιι:ε Ιει;ιιιιτιιι·. Βίτσι» στ! έπεται ΔΔΣ Ρτε8τξίζ

ετττ&α[τίωττ βιετττττττ , κι είὶ εριίεοριε, ?αυτί στι: φωτ οτότττατττττ βετ, @πατε Μ· .

608στιτ τμοτΐ @τι /ἰτιτ, θ' τοπικ ταινιοκτ: πο» |ίτιτ /ατΐω·τ, θ' οότόττνιττι· βετ

Ερτβορο θα σε: οι·τίττωτ,ετ τττἰτ/ἰε τ» στα: οι·τίττωτιττττ : «εστί μιωτιεπτττω ,

μια ρττττα|οβτω τῇ', στη:: :στα έτιβτέττιόττω βετιπωττι· . Ε:: εε ιτιιιιιιε τεττιρο

τε ΕριΓεορι ε_ἱιιἴαιοάι ιιίιιιιι ιιιάιιεετε νοΙιιετιιιιτ , ιιτ οτάιιιτιτιάι ίιι!ήε&ιοιιετιι δ:

σΒεεΙιειιτιειιιι οι» δε εεεΙείιτε Για τιτοιτιιττετε:ιτ , εποε! ιιτιΡτοΒιιτιιιιτ εσωιιι

οιιιιιΙοιιειιΠε Ρειττεε, πιει τειιι ρειιειιΙοίιιτιι είΓε, ίοι·τε οΒ επιτι ειιιιθ.ιτι,φιτιιτι

Ρώτα οΙοτειιό.ετιιιιτ ΑΒΒετε$, ιιε εεε διιτιστιιετ ωτΡιτιο το οτάιιιιιτιοιιειιιι ιπ

ειιττειετ. Ατ εμ.ιΜειιιι1 εοιιττε1 ίετιΓειιτ ΟοιιειΙἱιιιτι, εε ε:: απο ρι·οπιιΒιοιιε

εκι8ειιάιι τιοιι τειιιρετιινετιιιιτ Εριίεορι Ρ!ετιςιιε; ιιει: άιιΒιτειι·ι πιω εεε ει!)

ΑΒΒιιτΞΒιιε , ειιιιι εεε ΒειιετΙιεετειιτ, ωιιιωτ ειττοι·τιιιει·ε εεερϊΙΤε , φωτ! τιιιτιειι

νικ ιιι ιιίιιιτι νειιετιτ ιιιιτε ροίτι·ειτιιι τειιιροτει θεειιτι άεειιιιι , ειιιιι Με εΙε τε

εοιιττονετίιιι ιιιτει· ΕριΓεοριιιτι ΑιιτεΙιιιιιειιΓεω δε ΑΒΕπιτετιι ΡΙοι·ιτιεειιίειττ ετσι·

ττι εθ:. Νειιιιε νει·ο τω” Ειπε όιίεερτ:ιτιο οι·ιτι μπώ: , ειιιι·ι τιΙιΒιιτεε Ιετι

τιιιε, ιιοιι ιεΒιιΙ;ιτεε, τω ιιιιΙιτεε πω: ΕΡιΓεοΡι , τιιοιιιιΠετιιε ιτιτροίιτι ε επι: τ

ιιιιι Γιιιιε ει: Με Γιιιήε&ιοιιε, Πειιιάειτι τειιτ:ιτιι ίιιιΠετ, ίεειΙε Γε εκρεάιΠειιτ .

ίδιοι!. εε ωιωτιοω Γτιετιιττιειιτο @τι ιιιόε ε ΓεεειιΙι ιιοιιι ιτιιτιι·ε εε οτάιιιιιιιάιε

Ρετ εριΓεοροε εκιΒι αφτο πιο: ιιιεεΒειιτιιιε , Ιιιεειιι ιιεειριτ ει: τιόΒε (ΜΙΙεΙιι·ιι

ΑΒΒτιτιε Ι)ινιοιιειιβε, εμιι τιμά νετεεΙΙιιιι ειιιιι Εενιτιειιιιι 8τιιάιιιι·ι ΓιιΓεεΡτα

τικ είἴετ, ω Ιιιιιιε ιιιιιιιιάι ιι·ιοτειιι ιιάειιιει τιοιι ροτιιιτ. Φιιρρε ιιι ειι ιιι·Ιιε

ιιιίοΙενεττιτ, τεΠε θΙειΒι·ο, κατά στττψτε εστιβιστιτέΕκτι ψ”, ετ ›ιιτι'Ιτα· Έτσ

τι·τττττ ἰυτὶ ἱἰἰἰτττ (Ι...υειειει) ££υἰ2ἰ£ἰ Οττϋτιτι· @πιάσω ρι·ται· [ισβτρττττ , μα”

|Ε·β· ετ|τι·τιοκτ ]τττατιτϋ ρι·οωτττττττ β·τιΜταταιτι τΜτ!ττεττω Ερψορο. Ποτ· «απο

Με: |ττ88τ·βεω [ειπα Ι/ττ!!ττϋπο , τα μετα 5!!ω·πτω τιτοττττττ /αετττ , ι·τ·[ροπέτετ

ιίτιιττ , β· πιο:: ρο]]τ [ττἰιώτττττ ρεφτπάτι·τη α! ρω Με φωτ /Μτττι ΟΝ ττττριτττσ

87°αϊττ' ρωτ/ττιττ α'τέτωττ, ΜΜΜ αέπιβι·ο ιΠπί!ϋί!!' |τι··ιιατιτίε @τετ η]ττττυπτω

:Με Μάο τ·κΙιτΙιτι·ττ. Η ροττο εικιΒεβετ τι ΕιιειεεειιΠειιε ιτιοιιτιετιιε ΕριΓεοριιε

νει·εεΙΙετιιιε , τ¦ττ0τἰ ρω·άτέτιτω τττοτωβτι·τττω τι: 7τι·τε!!τυ/ίτ αστε· τρι|τορτσ β

τω», ήττ/τττ°Μ Ερι·/τορτ έτττοτιτ [ττώατέατ. [επι τιιιτι ει·.ιι_ο Μ/διίτστωτ ειριιά

νετεεΙΙειιΓεε Ιιιτε ΜεΙιττιτιε ρι·οτεΠτιτιο , ειστε ειριιά ειΠοε ιιιΓο!ειιε επι: Μι

οτιιιιιιιιιάιε, ιιοιι ιιιιιιιιε ειιτιιιι ιιι ιιΒΒιιιιΒιιε Βειιεάιεειιάιτ ιιρ=ιεΙ (ττιΙίστ. '

η. δεειιιιόο Ιοεο ει; ρι·ιτιτιιΠιε ιιιτεΙΙιΒιιτιιιι, Εριΐεοριε,ίτι!τειιι ρΙει·ιΓεμιε,

Με:: τω: ιιιειιτειιι, τωιιω ΑΒΒιιτετ σωσει Με ρτοιιιιΠιοιιιε ΙεΒε τειιει·ι ,

ετιιιιιι ειιιι Ιιιιετττιτε ειιειιιριιοιιιε ίι·ιιε!ιτιιιιιιτ.ΑΜε Ινο ()τιι·ιιοτειιΠε ϊιοε ιτι

εταιιιειιτιιιτι τι ΠοΗτιάο νιτιόοειτιειιίιε ιιιοιιεθει·ιι ΑΒΒιιτε ε!ε&ο ιιοιι ειτεΒιβ

ία. Ε εοιιτιιιτιο νετο ρι·ιιιειριο ΑΒΒτιτεε οιιιιιεε τιάνετίι.ιε Με Ιεξιτειιι το

εΙτιιιιιινετε, ορροιιειιτεε ΔΙΠ εοιιίιιετιιό.ιιιειτι πάνετίτιιιι , τικ ιιιιιοιιιτιιιι ; τικ

ρτινιΙε2ιτι ΗΒει·τατιιι, :ΠΠ άειιιτιιιε ιιιιἱειιτιι Κεἔι ίιιιήε&ιοιιετιι , ιιιιεΙειτι (Με

ορροιιεΒειτ ΑΒΒο Ερἰἴεορο ΑυτεΙιτιιιειιίι, τεΠε Αιιτιοιιιο. δοθτιάιιτ ΑΒΒιι:

άπο οΒτειιάεΒιιτ, ιιιιτιιτιιιι·ι ρτινι!εΒιιι πιοιιιιθ:ετιι τω , δε ίιιτιοτιιτιιιι, φαω

εεττ” ειφΙιειιτ ιιι οριιἴειιΙο το. :Μι πιάτα ε!ΐε ιτιυτιτιειιιε ιιιι·ειι·ε εοιιτειιεΙε·

Μπι. Ι)ειιιειιιε ΑΒιιτιτεε Νοτιιιιιιιιιιιε εοτιττιιτιιιιτι εοιιΓιιετιιάιιιεπι αΙΙε8ιιειιιιτ,

πι: Γιιρετιιιε νιάιιτιιιε. - ·

ει». δεό νιότιε τειιάεπι ΑΒΒιιώΒιιε , “οι ιτε! ΓοΙτιιι·ι εοιιΓιιετιιάιιιειτι, νεΙ Εικαστικα:

ετιτιιτι Βιιιοιιιτιιιι ρι·οΐει·εΒιιιιτ; τικ ίτι·ετιιιε ρετίτιτετε ιιι ιιεεειιι:ιε ρτοιιιιΠιο- =::°ἶ;:ἐι_

τιε : ιιειι·ιρε επι ρι·ΜΙεειιι ΒΒει·τιιτισ τι Κοιιιτιτιιε Ροιιτ-ι-8ειΒιιε οΕπιιιιιετιιιιτ , ω.

ιιτειιιε ετιιιιιι ιι φα ίοΙἰ Κεεἰ Γε ίιιΒειτοε ρτοΗτεΒιιιιτιιι·.Ιι·ι ειιιειιιιιτιε Βι·τινιε

· ετσι·



πω ΡΒξιΕΡΑΤάο; ί

ΜκιΒ. Ρα·

.τἱε.ἰπ νἰΠ8

ΔΗΜ μέ.

πποττ;μεΠ: Πε πρπά Αππ)Ιοε,πιτοτ ΕΡἰΓεορπππ ξἰπεοὶπἰεπἴοππ δε ΑΒΒαιοπ·ι
ΓειπδὶβἱΝΑΙΒππἰ. ΕΡΞΓρπΡυε πίἶετεϋπτ, πό ΪπἰΕἰσπα/ἔιΉΣἰπ Εεε|εβι· , εεε/Μπα

βαπϋ ,4|&απἰ [α!ήσέ?αυ: [ική]Έ· βΞπεο|πΞ£π_/ἰ, π: Μπιπυι, α: ουυπν «τί&Απ:: [απ.

[Η 4Μ(υπ π όοωέπο ζάκ:ο|πΖωβ 6:π:άΙδϊο:πνπ ασαφαβπ2° , Θ' ~ ρππ](Μλπσα_

β:2/]σπ;, πω· ρυ·οβ σο, ἱπππζεπειτ , απω!πω ι·β , παο @θα πω” ο5/28πτα».

πω (τ' π: ρυ·2π:ϊρϊο ρ›·οβ/Ηοπϊ: εινα: /Μ[συ·έ&έτπι· : πατα Θ' /ῖπόἰἰϋ ρτο.·›:Ζι°Μ

;ιη· ο&:ιἰἰ:›ιι°Ιρ ; !εέ)'α π2ωπ ρ›·εά·|Πο α/ΜΗ ίιφει·ροπ22αι·. Βοὶπάο νειτἱειε ρω

ίεΠῖοπππ1 ΐοττππΙειε Ρτοίπτοπετ Ερἰίεορπε , σιτππο πάω ὶρίἰπίιπετ ΚοτΒεττὶ

ΑΒΒ:ιτΞε , π; πικαπ ὸὶἴσερτππιιτ , Απ πειτε: τοροποπειε Λεω , ποπ οτπποε

@πε Ισά ΑΒΒ;ιτε; π. ΕὶπεοΙπὶεπίἱ Ερὶἴοορο ΜπσάΞδΗοποιη ἴπΓσορἰΙΤε Π:

· κακο ΜΜΜ: , ποπ ;:Βέτοϋππτυτ πιππμπιιπ πω: , π:: βι·ΙΜπε , :αν [ω·2$2

]κιβα]ξη π:: "παπα πω· ροβπω ρι·ορΜι »Μπα κυ2υο2α-Φ3; Γ.: τπιποπ εεε Με.

πω, ποπ ρπορ;στ οἐ|2$π:ἰοπσ›π,|ἑ·ά ρυ·ορ2α· Ζάπ:οίπϊσαβ· εεε/σπα· ·υεπετα:Ιουσα.

`Ροι·το εεεΙσΠεππ ίππόΙ1 ΑΙπριπὶ ποπ /ὁΙωπ !έ&εωω εΠΕ·ϊβά 6.? 2π8επαπ»:;π:2

δπΙήεωρ

πρ: πι ΠΪ9

Μ» πι τω

ω” :μι Καμπ: @ή')ιππω αισσἰ: |2:ι°ε›·2: εοπ/Ζπέρ/ξ[|Ε· , επι/φα· ὶπ3επα2:«:εω

επποτειίΐο ίπς:ος(Τοτοε Απ8Ιοτπτπ Κεεεε ,· αιτπάοιππιπ: Βοτπιιποε ΡοπτΞπατε

ίπἱε ΡτὶνἰΙεΒἱΞε οοππ1°Π1ΒέΒ:. ]π Με νετπἰε άπο ἀΞΠὶπΒιιππτπτ τποπειθούοτππ1

εκπι€τει, πω βα8σκπα, ππεπρι Π3Γ8.1Η)Π8 ίπἱε Ρετ εοπεϋτοτοε Πιο; απατα εσω

έπππὶ :πωπω ;:τειπτ ; πΙὶπ |Μα·α, παει: ρτοσιτόππτο τετπροτο πέπε ρτει:τοεπτπ

νειτπ πάερτπ (ποι·ειπτ. Ρποτσιπ ΙΙΙππωτοτπ Β.οπει·επε ΑπΕπιε π:Ρππώτ πι Μ.

απο ΟΗἈπὶ τε:8Ξε, πια πποππίἙετΞἰ ΓαπόΗ ΑΙΒεππ ὶπ$εππἰτπτεω πΙΤοι·ώπηε ;

πω ςοπὸἱτἰοπὶε Μέ:: ΡΙοτὶειοεπΓο τποπειΠετὶιιτπ εοπτεπάοϋπο ΑΒΒο , εμέ Π·

ΙΜ :ϋποπ2β|ευπωσάο Ηχεία· ρων πο ἴυϋόὶτιιπ1 πω: πωπω: : Με ω] Ξπ]πε

πει, Με: ποπ ὸΞΓΡπτππππε, Δ _ .

Α 31, Απτςπυ:ιππ πο;; πτ8πτποπτπιπ ἀἑτπἰττππππε, οπίοτνατο ηεοπνεπἱτ , πιει

πιιοτ @σε τπρΧἰππε> πω: π ιποππίἱει·ἰἰε π» Γπωσδπε €Χἰ8πτο ίοΙσπιιπτ εμ

Ω:ορϊ, πφτπρπ ππεςὶὶεπτὶπτπ, α:πίπτπ :ιπππιιτπ, πποπι π:/πποέΜ:·, ίου επω

έα: ειρροΙΙππππτ, ρτοευπιτὶοπεε ίου _ἱπε ποΓρὶτὶἰ ἰπ ΗΜ τποππίὶοτὶὶε; δ: πω·

επίΠοπε:ε ΓοΙΙετππεεά Μ είὶ Με εεΙεπτειπώ :πἱΓεπε δε εοπνοπτιιε ὶπ πωπω ετ

πωπ. Ηπα Βετο ρι·εεόΞέΈπε ΙππεοΙπἰοπίἰε. οΡϊίοορπε ΒεἔἰτπΒ:ιτ π Κοπεττο

πβΙππτο ίππόΒ ΑΙΒιιπἱ. ΡΜ:: Ξωπικ , :ποπειτ , εοοΙοϋπ παπά ΑΙΒππἰ , Ποπτ:

παπα. ὸἰσεοεἴεοε οῇπΓάπιπ, βι&]:Βέοπσω θ' ο2·ει:'2ου:επιπ : πι· ιίο»πωσ Βέκιο!

Μωβ· Ζακόμπ έκσαβΙ!σωπε: ρ›·ουςΜοπσ: , απ:: α·ωρα: εκε8ει·Ιτ ; ώ·&Ιτω ›·:/Ε·έϊΙο·

κα, απ:: ρω·οσθΙπω @ηπα σπ·σαέπει·Ιτ : π: φιἰ&α:[ευ2ἰπαπϊ @πωπω , .Μ Μι

υπΜπ:Φ° εω·πα!2α. Ηπα οποτε παμπ ίπωοδΒοπΞε ερὶίοορπΙὶε, πεεο-ἰπἀἱεπι:

πιππυεΤετπς:Ι Ρτοβετἱε , ρτοπειτα δ: :ιίΤεττ:ι πεπιπώ:ιτ Μ; ΠιΒ]ε:έΠο ; ππωπ

δ; τεΓπτπτἱε, πως: _ίππΙππι Ρειίἱἰιπ ά τοίιπειτει σεπΓεππτπι·. Ηὶε ειππωωτ επιπτ

Ικππὰὶόὶποπεε ειΒβατυπ·ι, _ιποπει;:ποτπτπ οτάἰππτἰοπεε, εοπΓεοτειτἱοπεε οοεΙαπω

:μπι ὅ£_πΙτ:ιι·ἰιιιπ,ΣππτἱΠπετἱε ςοπεείΠο : πω: τειτποπ ΜΜΜ αστε ίιιΙήσέΠοΔ) Με ποπ πωπω δώ ά; Με ΜΒ ρω τοιπροτο δ: Με»

5.137;

'-;;3 ,ξοκωΐσα(έα Λο"πωπεπΜ α&ΜΜ5α: εοπεσπα .

. ·Ί·:πν¦°-·ῖ

ΟπτἱίἱεπΙἰπ οι:πετποπτει πο πιπάετπ ερὶίοορἰε α οτππἰππε, πωπω π!»

Β2τἱΒπε, Ππτὶιπ Μ: ὶπἰτὶο οοπττππππι ἴπετο οπάππι. Μὶττει: Μπα

Ττειῇεδὶεπίἱ ω! ΚΗεπιιιπ οΡὶΓεορο, πΙὶὶίππο ποππιιΠἰε ΓετΞιιε ποπεοΐεπε, πο::

πβΒπτὶβιιε ειπα: ίεοπΙππα ιιπόοοὶτππτπ. Ιπ :ιΒΒειτὶε οτἀἱπειτὶοπο ἄ4£ΩΪαΜΔΘ' χω.

έιώ·: ερὶΓςοριπ απ”. ππτΞπιπεπε ττπάεΒ:ιτ, ε:: Τποοάοπ 1ΡωπἰτεπτἰἔΙἰ δε

οτἀὶππ Βοτπειπο. Βεκ:πΙππ·ι νετο ειΒΒ:ιτΞειΙσπι που:: απ2:]ϋτιππ Γπρετπο νασαι·

·πιππ πω: τσΠ:ιτιιτ & Αάτονει!άπε. Ε]πε το.τπ€π τύπω ειΒΒειτοε επποπὶεοτππι

τεεπΙπτὶυτπ ΓειπέΗ Απ8πΙἱὶπὶ ἱπἰεὶο τοπιτ2τιιπτ . Αππο 97ο. -Βὶεόετὶοπε Επι

Τπεοὸετἱεπε ΜεττοπίΞε ππτἰΓτεε ει Βοτπειπο ΠΡοπτἱΗοο ]ο:ιππε ΧΙΠ. (πω.

πιπτ, πι· ειΒΙσπε : πω νἱπεοπτἱἱ ΜεττεπΠε ὸπΙιππτἱοπ δ: ἴππἀπ!ἰἰε Μοτο.

τα δαπάειΙ30ταπι στὶππτ οίκω Μο ΙΧ. ίἱετνἰτ10 @Ἐπὶ απτυΙοπϋι ήπια

Ιτ δ

Ο ΤιΙ°ρ

Βιππμ.

Μ. 1.‹:. π.

! Λώ".

κορη.

'ΐ.-5ει,υιβξε

37η



Ρκ.εε=.Α·τιο. ω;

Η: : Καὶ Με, οτ ἱοῦἔπὶτει· ιποάεΠυε απ, Ι12ο οτικιωεπτειαι·εευθικάτ. Εο- Μ” 8 .

άεπι Ροιπὶἰἱοο ΚἰοΒοτἰιιε πάψω (?εβοα:Πε Κοπτωτι ρτοθ:&ιιε, ρτἰνἱΙοἔἱιιττιὐ ω. ρ.-$$.

Μ: ω, @ατα πιστευα ρωέ:σε_/βτπω ./ποπκω, εάερτυε οίὶ, ιιο Μαιο ροπεΞΗ:Χ α- ΞΗ"Εϊ

@κι [απόα!Ιο,·πω ως" κω»Μπα, εστω:: ό! :ίνιϋ·υ1Φεσπάά ἰιι ΡτεΕοὶΡυἱε ΓοίΙἰε ω· . - (0

Μ πΜΠιτυιπ ΓοΠσππή:ι , Μπι ΠΠ , φωτο @ω ίυοοείΤοτΠσυε ἰπὸιιΙίἱτ. Ιάεπτ ειΒ

ὶρἴο-Εεοιπο τεϊΒιιευιπ Ριιἱεοιπἐ -ειΒΒὲιτὶ (:ότΒήσπθ ά ννατἰπ6 @κι ΒιττέΗ Αξ

ουΙΒ Μεττευθε, οΧοεΡτἱε οΒἱτοτΒἐάε.

λ 3;.·Εκ ειΒΒα-τὶΒω απο, ςιιὶΒιεε :πάτε 110.18' οοικεϊΤασΠη κωΙ1σω1εκωωσ

αειτο>Εεε!Ποι1Μ ΜΜοωϋ ἴεοδἴ:ὶ ΑπΒιὶίΗοἰ βτορθ Οεηταα·Μπι :ΙΒΜΕδώ ; σοὶ

ΑΙσπεπάε: Π._ Μ. 'ρτὶνΞΙοΒΞὶ ὺιημεττἰτὶτ ο· σὺ ΙΡ[Μ βΙἰΙα£ ΚσωωνοΜΙΙΙ σΙ:ΜΙαΕ 29 :Τϋ°'°-=··

2Μ8|οπ4Μ @Μο/ϊ έέ8πϋαϊ6°Μ. ΗΞ‹: :είπε ἴιτηυσπτειτἱ σα:ΡΗιε ΠτΒ8ι€6 ίβ€ατιάο 059.

ΡοπήΕεε, ςυϊ ἰὸοιπ ρτἰνἰ|ε8ἰιππ θσὶετἱίῖο :ί (ΜΠπεοΐϊ , & Ηυε_οκιΐ έ (ΠιέτιΜ- ις:ιπ...,

ςι:ού :ιΒὸατἰΒπ8ΜτΒὶταο οίϊ . Ραπ: εΒΒετἱ Παππά Ξά2:ττϊ Π2Β2ιΦι:8 Μ· €οιπσὶϋό απ· ΗΜ·

Βετ1€988ΕΜο ; υωω ΜΜΜ: εοιπ.τίΒ:: ; ω: πω: ω ωσΙαὶιΕ, ω τερτϋπεπάεω Σ°ΒἘἐω..

ΓιΨετΒΜπ :ιΙἱοτιιπτ :ΒΒατιππι . Ρετ τϊιοἀεἔΗε θά:: ΜΜι·.·ΙΜϊ (ῖειἴε-Πὸἰ :Βάπτ- Σ"·Ρ·5η·

ω , ω ΕΠεἰισε εοττὶιι8 έ:: οΙκάάοιππι ΪΠ_ἱπι1Χ:ΪΕ , ιι: αι·1α·σω ΜΒΜ: . Σιια1 χ·Β::[.,".

@Μι Ροιιτὶίὶ:Χ Μ €οι:ι·Ια Βοατὶπἰ πιΠΕιτιιω ΓοΙΙαπηύ οαΪεΙατριτο:5 -ι7εω1'ΐέτ ; Μ·ι:Ι- “κ”

τω ειΒΕπιεεε, ε:περτο ΕεωτοΙωθ έ. :Μετα οτικιτσε ΠΜ εάοδό;ΜΙ.θηπ /2:38Φοπέ ;

[ατά |ρ/ία: Βοπιβιτσ αΜαιί: ἱικἱπἐὶπε, πτἱτἔαπτ οἱ οοπτι:ΗΕ . ΡσίὶιΠἈπτὶ πϊέτο Μάϊ

Β2τΞ,- ίπ ώ αν έείστε:$Φε Μπι· ο!ϊει:, το!Η:Ξε Ρστττἱἴε:Ε | 45ϊφιό Μ ·δΐυ·Μ4'0 085

ἐὶσπτΜ ρτπο:Ρἰτ , τα εωωΡτε:«;ξΡώσ Γο1Ιειπώι:ατώπε στοι·οέατ. ΗαοευΓιιω

Ρεο!:ειτ ΤΗοω2ε 8 θεπτὶρτπτοοβε, Βιιοπτ ΜΒΜ ΜΜΜ Μ ρεο:Μαΐ: θ' [ρέ:Μ- .Τωρ.__

έβηι$: 9ΙΙἰὅΙ4|ἄαΜ δα||Επ ωοπσβετ2ί έ α: έ» ωοὰιεβ:πΙο°[απΙέῖὶ Ποἡ)|ῖΙΘ £'Ιι8%ί2 “9'· Μ- !·

σ€πβ,-αοτἐιμιἱε τοπτπροϋΒικ ἐοσΙ6νἰ% ττεισ.Ητ. Βευήιιρ Ρειτιίιι€Β Ι.ΑοξιιτΞέτίθ “ιΪ και”

ΙΜε ππ18πορετο ἰπὲἰ8ικι6ειτ Ηεττπαππο Γιά επ19:ΗΠετϊ (Ητϊ2€π!ΐε άΒΜΕϊ·;· Θ_ίαε1τό- Ι-==ιι- π»

πιἱηἰε ίοοικι·ιεΙσ, ιΙιιὶ Ικα: Ξο68ιπΞα ε: ΒοΒϊΐετάο- :πωσ ρτε‹:‹ε α: ρι·Μ'σ ΙΙΒϊ, Γαϊβ 'Μ'

φα Ρ.ιοαΜτΞΙουφ εοσπράτενστάε; Μέ βΜϊΠιιττΜΒΒατσΜ Φετσἰτατεπά ω» Ν, @αἱ

οῇιιίτυαϋ ωσ8ιω» ε:: εϊΜ:Μοι·ϊσ εΠ86ϊαΒιισε : ΜΗ ωω·ωπέω σω!ϊανεπάΙεά»ϊ, ω

πέ5ποκωέβατ σουεαβ ρκἰυὶἰαεἰἱ· εοΑβ·»··υπ2ο»Μη [ειίβ1'σιπ ΜψΒ2κΖὐΣΙπω` σώ·Ξ6[εύθ

·ιωκάτωσ:ή [88έ||476° το!01% , @σωμα [ἐΔὅἔἰ°ΒΒι*ιππτἀΥ ;εϋΒιι:Β, ΡωεϊΒκεΠω
δι Ηο2ωΞε οετὸΜαΙ-ἰο,· 4υοαΤα11Φ2·τ.· ώ »

34. -Νω Πω ίι18ΗΕ ρτοίεττἰ· ε; @ΜΜΜ ι€ιατήιύοτά θΧέιΆρἱε$ ςυϋΜΜείΗί

πΒΒα-π1ιπη ςυὶΒι:ε ρο;ΜΕ:ειΠιιω στοειωεπποτώπ, 2°άςοφ.16°ωϊέτ:ϋ :ΕοΐοΕοβάετΞ ΕΥΒ*

νὶΙοἐ5ωππ Ή0118€ απο Β2::ιτΙττώ υπάεοάπιιττε οοπτέεπι1ιπ Ιεεἰϋιιι· . νοι·ιιιη έπιΕ·

πιο‹Η ΡτΞγΞΙεΒἱει που· ?πιώ οΧΡΙοτάτα σ6Με νΜεστυτ. ΡοϊϊκιΜέ Μα τέττ!Ρϋ-'

:ΗΜ Με Με εσωσωπε ειΒΙκετωπ ονειδδ3, «ρω ε! ιὺ€τὶὶο`ΙἙισιΗϋ°ι3ϋἀοοἱω μέ4°

ειιΠειτο Ρτὶνἰ-Ιε8ϊυπΦ που: . Νοιπὶιτπτ Μα ΡτἰνὶΙΒΒἱ·ι:Μ σΒΕϊοι°ηέι°αιιἘ` ΕπιιΒί6Μ

ία , ω» νεοεωΒἱ-Ιὶσ δοθήοϊκ @Μ Ισά Ν38ΐα161$ ΩΝ·δΈϊιθ: 0ΐΐ . Κέ*

Μαι αἱ έ ο°κροἴυἰτ ωε8ὶίὶτι° ννοι·ΞτηΒ;ΙΔμμ Ρι·ε:οΓατικ :ο 86:1ψοτιθ 6ωι·εσε, Πέ ΜΜήΒἱ

ΙὶυΘΜοιιο-Πσϋὶ·ἰ·ὲὶΒοὶι·ηκπ3·,. ἀὶνἰτἱαε). Ροτςηιωτιί χύτσ9·ωσΒώι ἰΠΜἙπΞ, @Μέ 'κι Μ»...

όὶαμιε,- τσέΐνάτω Ιο:ἰ ,Δ Μπι @πίσω εμ,ΐ:σριη βάεπό ΑΜΠ ΔΜα2'0 :0ά_$π$·'α$ίωΦ·ω·"

[ααπιπβ||εωπϊϊ: ου·ιωκτ αϋιαΜ· ιπππνσπό, [απά2:ΙΜρσά: 5- :σψα:“Μ8ΐΜ Φ1%8,]ΐσύι.°

νοτοτ:ΗΜο ροώιω Μ: όοΙποττειπάωτη ιμι:ιττν εἀεοσνἰηφεοἀἰιω°γἱᾶ°αω ΐειοδΗ:πι

νεΙυετοι Οοι(στνώ ουτύχοάΒΕπάετωτιιτ ερὶΓ‹;ορἰ, φιώ ἱπ°ο6σοἱ·!ἄὶέ`& ί;Μοάΐ·έ

:ιΒΙ:ειτοε,] ςυἱΒυ6· 8ρθωά-α «Μπα ω: ετα, ώ ορῖίοσρὶφ μου άΞθως1ιςΜ€ιι1·,~

Πετυὶτ ΦΙΒΜιποΙν. Μ' Μ· ίγιποόὶε' οΜτπΡτϊιπἱττὶ€πυτἰβΒτῇ8ἰᾶτΜΜ! Με @ΜΗ

ωἰε,!ἔεωἱπἱἴςυο αυτοἰο νεϊ·;ιτΒεστεϊ8 ιιτευτιιτ:ησΝ ο3€6π1ρτὶ·νε-τΒ ΠΜΡΙἰοὶΒιιε· εΒ·

Μο δα ρ!επΗ. Ισ ;Ηϋε· πιο Ιοι:Ξε σττὶίὶμπε ὶὶ:=ι:τἰι1τὶτι·ὶϋΙὶι:ε;$τ,- 91124: Γ€άἰ`ἐΡοΨ

ΜΜΜ ὶπόυΙσν ροπυ3ΜΜ. .Ιου ο!ωΙΙΞι::ιε ωαπεσεω ]2εσΒϊ18Σ 8ΜπιιτΜΜ Ν

ΜτΙ» :ιά Θοδω!ωΐΓ. -



:άν 1, κ α: ε Δ τ 1 ο*

έ”

- Δ. · 'ε. ν, - . >" ·- ΠΜ. .

Οέ/-στυα2ἰοαε: σα·|ε/ίαβΞωσ ό' υποααβ2:α.

Γ. .ΝτΞςιιιιε :Με στα ]ειτ11 Μάο ο Γειτου!ο ἴορτὶωο ι·οοερτιιε ` ω: Γ;» Ϊ
ΉαΜτυε > ) . . . . - . . . ., .

αωΜαεω ουΙ:ιτεε Ι1οπιιικτε, ετιεπι ορίση» σετε:τηυο σΙοι·ιοι ττιει;οτοε , κι Ϊ

ΜΧ"9· ωατοπτΞε ΜΒΞτιιτιπ ππ5ικι!Ηειιιπ Η @μπω ρωπἱτεοτἑει: ΓιιίΗροτειπτ , ό.εΠισερε Ϊ

ι Ρ . - . . . . ν . .Μ· ωοωμΒιρα: ΡτοΓοΙΙιορι αὁὸιδἰ:ι ΜΒΜ ίιιτιπι ,άζεονειΙυιίΓοατ. Η σειπι1ε οπο»

. . . . . . . ο .
ΡΜ κωΙιαιιιε :ο ρι·Μετ1οπο Μ Γ2ευ!υπ»ρι·ιωιιω,αΙωςυε ποστ:υΠε. ω Ριν»

@κισσα ρτἰπκι :αἱ ίειεουΙιιω τεττἰιππ, Μαϊ οξυθτιοάὶ Ω710τ18τ:Βοε ααΐ [ασσα"·Μ

@Με ε15&ρε ίιήί[ο οΒἴετνεινἱτπυε, ειεςιιε ἱιι Ραείε;ἱοι:σ ι. ειάΈκου!ιιω φωτ·

απο, ιιΒὶ ίιιβυε ὰ: Πα: ειι€υκτιεπτο ειδ:ιιιτι ΜΙ: . Ιππισιτιετ:ϊ ε]ιίε πώ εποπτ

ΡΒι οεοιπτυιπ Ωι:ομΙο υιπόοάπτοί δε ίεςιιοτιιἱ_εριιά Οτάστἰοἰιώ δἴὶαιἱοπτ δ;;

αΙἰοε, 'ΗΜ ίιιετι: Ευὸονἰοιιε οοπκε ΑΜττιειουοταπτάοδοποιίεώωπσωθο.

:ἰο [ειηὁ`Εἰ Ρ;::τΞ , ειριιό. Παήυπι ιποεπιι:Ηοω, ίὶετἴτὶιἱιιε ὲοωεέ.Μετὶτοπἱω ,

ΗυΒο εείϊτσούε, ἔἐ€ ΠυΞΙΙεΙοπιε ΡΗιο:Ιι·Ξεκ εοπκ:ε ειριπά' ίΟτάο1·ϋουπώ·.: τ::Πεε

φ; ερὶΓοορἱε δισκο· Ηυ8ο ΒοΒοττω Αιιτὶίἱοάοτοοἴεε, ἄΧΚΦΒΕττιῷιε”ΪαἰΩ#

Βοτιοοῦε,_;ιἰὶὶ‹1ι1ο ΡετιτιιιΙτἱ. Νου ρΙεοιιἰτζἰιεεε οοΜῖιετιιἀοίοιιὶὰεω `εΡὶἴσορο

Κυπρου: _Ρετι·ὶ Πειωϊεμύ, εκἱΙΗι1κιτιτἰ παμπ: Ρι·ωἀὶοειιτΞ, ςιιοά τύθ @Με ΓεἈ

φυπάμω ΚσΒηΙειιτι εΠιι ρτοβετιιε ίιιὶίΪοτ, β ρυ·ορ2“°α·ςςυΕΒΜέασα απ” Μάϊ για» .

|2ήσ2 Μωβ :ιά ωοιπιΜου111 Οτἀἰιπωπ νοιήίΐοτ, |ἰύ£ταΜ καίειωαϊ αιἰ -[α:πίπω · · Ϊ

βαόω·:: [ασα|τατσω. Ηιαμε ερὶΓοοριιττι ΜΗ ρι·οΐοτειπστπ 8τενἰτετ εΧε8ὶτειτ

Ροττυε Μ ορυΠ:ιΠο 15. ,Φεβ :βεαΖω Ι||α ιἰεωσατἰα, Μαμά, μα· αυα·[απία ,ααα σταιἰσἰὶτακ.' Ηαὐιπ Βοιαο άϋροασπάαυ·πω σ·ιν·ικω [αακιω ἰἰέετα›π [ασα!τα. Η Ϊ

τον:: : επ [Μπσ2ϊρ/?ωπ Οσο οίβ·ι·α2, Ροϊς/ία!8Μ ω» βαέπ? νέα" βοηεΙαΕ&ισ 2ο·α-° Ϊ

α” ρωυπωω [ααα : πο» Μπόστ /Ιαι·ι·τα:εω Πω »·αι'αα·ε α»ωπααι [ααα ·ἶ= Ϊ

δἰ δι·σα2οι· ρακα1°α: Μ, κι: ρπσα2ί: έ8αοβα!,ααϊ: ε/ί Μ:: ?αἱ ρα·:α2ονσω :σας

αν” μ·οβ2έσα22 '@!ἐ :νιώσε :β α|Ιαιἰ υ:οααι·ύπω /ἰι·›·Ι , φαω εοπυιυτΙ 8 ω: =ΐ°3

απ! ὑοωἰασΜ πρ:: @ψ Μοπα£ὑἰ££Μ2 [αόἰπ ρυ·οραβα:π Μ |ααΞποτέ σοπροϋ: :οπ(-·°.°::°_

β22αΜω έσαε8ατ; ρυ·0|Ε·Βο πο:: ροπε ωαωπε ΙααΜϋααπν α_βο·αια2, ααοαΪ _/ἰ-[:·η ΔΟ

απ! αααι2::Ζωο·, κια!! αιιύΜω, απ» ΡααΞ28α2ἰα, ααα· @σε :β ροτεατοπσω ό'

Μπακ: [α/α22: πωαἰΙιι›π, άι·βι·ιωτιπ . . . . Παω επ8ομαοαασβ:ιω ῇαι·ἰ Με /ῖτ

πω;" ωκωπε, 67 εοα·υει·βοαΕ: αεωεαἶΙα›π απ||α @να ι+ς/βαέτ , “Μπι παρει:

8:κε|ιαΐέτ : :ση/ΜΙ μπω .ΜΜΜ :Ζωα Μ α8τἰ£ιιιἰἰπ: αοαβέ28:ια: , /ἰαπ :οανεπἰ

σου ·ρα/2, α8||ἰα1ξααἔΐοτἰ2α2ἰ: οαβααάο ρκαψωἰἰτιιο· _; πα :Παω α: ωοααεἐω· `ξ

]ία2,”αα[απσ :ΗΜ νε/Ραςα:ἱοαε· :εδο μα· :οα:σιί22α»· ; . . ΔΩ βήτα:: ῖπςαἰα:ἔ,>.·πο» «μέασα: ρ›·οαϊ&εςαι· Μ ποτρονα!Ξ απο!εβ2α ρώτα: αεί μεινω αουα:Μ·ϊ ου·ι!3:..π.ΐ.

Μ.: υ·ιφεα2: σουβεστε· : _|Ε·έ πω, ῇ :οαυα|α£τἱ2,αἄ.ρτ:]ἔἰαα· σοαυεκΓατΞοαἰ: ὐαωσἔΎ

ΗΜπα η·ωσα:·σ. δειἰ_ζσἰαωαε, Μπα: πωαηα2 ω”α.?σχ52α: Μπα ρετ/-ρἰ:αα/αΜ2α: υε:

· ΦΕ, απ» απ» : Ν εινιο αεπτεα: ΜαααΜ[αατα αιἰ απα:ΜΜ ό· π/βἐαἰω.τ 09220; εἰπ

φαω :β :προ Πσἱ. Ηπα ειΙὶεςυο.ρ!ητει_ Ροττιιε Βειττιἱωἱ; - . Ϊ .' .» 4 Ρ· Ψ· ι

.Ρ""0""π 35.- ΑΗὶωἰε :Η Ηώς: ετ8υτοεπτο ειΙἰει τμιεείἱἰοτὸο ριιετἰ-ε -ἱιιτΜοπεΠεἐἱοΒ ΠεοΠ"€

πωπω πε οΒΙειτἱ;, ςιιοεᾶττενοειιΒἰΙἱ @το νοτο Ρειι·οοτυπ·ι ἔιἀίἱϊὶιπ8ἰ-ΓειπόἘϋ8·Βφοοὸἱἔὶιι: @η ΠΕ:

ΒοΒιιΙα ίιια:·σειρ. 59. Ρτ2€ἱρἱτ, ΡτοΒειεςιιρ Β.ειΒειισυε Μαατηε°ΙἱΒοΙΙο· ίξιιεεψιτἱ·;-σνε··

Μψεω, φαω ;ιάνοκίυε εΙυοΓβειτττ Ιπιἱι: Κε8ιιΙω ΡτκΓοτἰρτο ι·ΕΕΠεοτοε σοωροωτ;ςιιεπτ:° '

ΗΒεΙΙυτη, Πω άειιπο, @Με Ρ1°0ΐ81°8Μ118]τι Μεση. ΗιιηάωστςΜ .ΗΜεω μ·ω ”. :

ριιὲπεινἱτ Ρεττυε Βειωὶεοὶ 5η ρι·σεάΞ&ορρυίςυ!ς! 15η Ωω; άο-ΙααΙἰεεΞΩΒἱκηιι; 2· .3·ήϊ

·.Ν"Πι199 ΠΙΠΠΠ11:11τι ίσειιηάα μεείετΞοιπο α Γει:::υΙι φαει , (Κ Ια _1:6τυο ι. Απει]:&ο4· Ή '

Μηψα πιω π: Αόοοτει:ΞςΜΒιιε ό :αἱ ορὶΠοΙεπι ΒοἀιιΙΒ_ειΒΒ;ι:ὶε-Ττυἀοιιἰ;πὶ; @σκατα

ι°.,.”3°. 8Ποει·τιπε πώ” Ωιοδϋ ΡωτεΙαοοΞε οοπίωιισμιτ , απ 15; φαι ζταΙὶ0πο.1ἰοοτετ 3Πο έα

α εμιὶά ειόΒετε ει ΡετοιπἰΒιιε ρω ειὸμπἰΠὶοοε ριιφερευπη Μ; ΜΘιΜΪΪΦτΪΪ8μΪ‹Ρτ2ΩΙ2Γ@ ·

ο!! Μο:: ἰπ :ατι ερὶΠοΒι ιποπόιιιπ αϋςει 1ΈφΙ;ή ριῇἰπϊἱ Μ; 0ΙΒΦεε-οῇὶἴτ6Ροε-·ὶκ ν “

:οριο .Εοἐουἰεὶ ροίἱτοε , άο ςυοά:ιττκξμπΙππφ ς:!μξςρίΞςῷιςΦρΪμΞΣμ:οτἔ'Αττο - έ;

σ:οοπε, πωσ οΙοτἔριιε, Πι τοπετεπωτο, Πε!φρο·έαψηάδαφβη ;25Τ]α;υασεΜπωαακευα2 ςοη1ὶἱ;ιη:ιιω) ΡτοΡτἱο :ιτβὶτἐἱσ , @τη Ρι;στίγοικη;ατΦω , ιποιιπίὶἰοί τω

.. - ω·

ἰ-#`



ΡΚΕΡΑΤΙΟ. :ιν

οικιιΙΙει όσο:ινοτατ ; €υτ1τάετ1ηαε, ροί`τ ςιιοόόειιτι τοτιπροι·Ξε ίρει:ΐιιω, δε!οτπω

ορ1ΓεοΡυμ ΓοὶΙΞεοτ ΟοοΠωπΕσιώε, ωοιπιίΗεο ΜΒἱτυ, α: ίστοϋπυι·, Ξιινἰωιη

Μάαετατ, δε ΓυΙ: Με οεσειΠοιπε θειτι·οε Γυἱ απο ρ:ιτοττπι δε ππιτστοιι Ικτοἀἱτει·

το Ρτᾶνετε νοΜποτ, δε ωοιπιοΒιιω ρστωειοετο._ Ι.'εια1Βεττιιε ιήιτε τοὶ αιιιίΞι το

ΪυΒἱΕ :Μ ΡοιιτἰΒεεττι, :ὶαιτιιΓςιιο ρετοι· εῇυε Απο ειὶἰἰτωενἰτ, Για φωτ” νο

Ιιιοτειώε Μία: , ιπ Ε:ιππΒοττιιε ωοοειάιιιε Πειτε ία! τεἰἰίἰοοτἰ ειιειιΙΙ:ππ ΐιιΞίΤο

ΞτοΡοΠωιπ, δε σύ έκβηα:π22$α: ττιοτιειοΜεο ΙπιΜτα νἰοΙειπετ ἱτιάιιτιππ; ἱηἴι:

μι· εἱΪετιτἰτ, «πιω κιπωςιωττ ΚεΒιιΙειιπ ρτοωὶΙἱἰϊο, ι·ιεςιιο σπιτι ρειΙΙει α!τειι·Ξε ει

ίε Γυ5!Γε οΙοΙιιτιιω..@ιὶΙ›ιιε ειυάΞιΞε, ΡοιπΞΗ::: αυτι ει πιοικιίΗσει ρτοΐΕ:$οικ Η

Βει·ιιιτι δε ἰαιιτιυιποπι απο άοεΙειταιν!τ:, δε Ρατετι:κι: τιπιτοτιπεςυο Ηοιτάὶτειτἰε κιο

εμιιιι1ικιω σκΓοττοπι. Ο:α:τυπι Μοτο Ρεττυ8 ῦετπϋιοὶ Μ οριιίο·υ#ο 36. Μ Πε:

Ιἰὸετὶιιω αΒΒειτοπτ α ΟειΠωτΞΒαε 8τετιιΒιτιιτ, ι1ι:οά Π:Ξ Γο!πο!ειε ρυετοι·ιαπι, φά

,, [ωρα τΞεο,·ι·υι ρωεϊεωω υπευ·υαπ2, που ἱπνσοοτἰτ, Γεά οπωσε αυτ ΐση:5,ειιτ

,, ]ι1ν€τ:ἰΙὶ νὶνοιπΗ @απο Ιευται·ιτεε. Ποπ: ιωιω φοάοπι τοπτροτι: ἰιι ΗἱτΓεω

8ὶεοΙἰ ιποιιείΙετἰο ννἰΙΙεΙππιε ειΒΒειε, :μπω σε άο το Μπόστ υόεὶτἱευε ἔτι ερἱ

@Με Φεβ

τα ΗΗΕ .

ο Ν".

Βια". ο·

ΡΠτίο 36σ °ο

Ι6.

ΗοΙει ρυε6::ει ΙΗπΞε 2οτἱςιιετιιπι :οπΓιιοτυόΞοιππ ΩΪιιοἱεεεοἰἱΩππ, εποε ἱρ$ἰ :ιππο- ·

ουραν3τ. Λάο Μττωι Μι Ξιηιιἰτ, ε? Μπι:πω, χ? μι: άξ/Μέϊ'Ιο ω” @Με

ΜΜΕ: Μππω ω" Ζω: πο/ίν·οποπ πωροκιωι [κι·σ.τ σεβ ρω? , πο» @β , @έ

ΜΙ ππήου· Μ' πιστων·ιο·, Θ· ω|ποπω: »Μάσα ·ὶἰ|οπιω, φικέ που :των .Ια/Ζέτα ·,

πα ωραίο ραπ·πωω, @έ [ροπτ: [Μ θ ωα)ου·Ι: εκπαΜ·, β|ο £'βυ·Μο Μιρεταπ

το· , ασΐ κέικ οΜ·μΜπ, πάω· /Ξεσα|2 αὐώΜΜ, β· εοπτα!επιυ2. Αττπωεπ ροσ

ι·οε Π; ΟιΕοστ:Π ωοππίἰετἰο ΓεουΙο τοττἰο-ὸοεἰιπο εάυαιτοε ἴιιὶίΐο Επάνω επικι

ΡΙιπτι ίειοδΗ ΤΒοππτ Αςιιἱιπετἰε, ηι1:τη ει ρυττο πτ0πείὶἱειιατ ἰΠὶε: ΙπιΜτυπι ᾶτι-·

«Μία Γεοτἱ εΞιιΓάεπι Ισά ΜεττγτοΙοΒἱιιπτ τσΠετιι-τ. @πω ΜΜΜ Πι (Ήιιώεισειιί

ία:: μισή Μ: ἱοἰτἰο Βια: υΓ:1υσ οάιιαπἱ Γιαπ. _

;7. Πε ρι·ἱιπ:ἰρε:ε & ορτὶωειτοε , ειάσοςικ: ερὶΓεορἱ ἱρΠ , Βοοοι·Π»ιε ίἱτοιιΙἰ

επωἰεετἰε , αἱ ωοωι!Ηε:πω `οτόἰπειπ ίε εοοΐσττσοτ , ἴεεἰεϋετ πιω @στα ἰΠὶυ8

τεπιροτὶε ωοοεοΒοτυιπ, τω:: ΐι·εςιιοπε οοι·ιππ :ιάΒοττατϊο : αμκ; ιΙσ το καπνι

εΙιοείιιΒὶΙΙατ ΑάεΙΒοτο Ι..ε1υάιιπεοΐτε ερϊί.οοριιε ὶπ εειτπιἱιπ: α! Κοτἰκτταπι το

έσω, φωσ! Ηειάτἱεουε νει!εύικ ἱιιίἰ8ιπἰε ΒὶίὶοτὶσἔταρΒιιε ριιΒΙἱεἱ ῇατὶε ίοεἰε : θα

@ΗΜ άι: εοπ1ἱτἱΒαε, ςιιὶ 5ο πτΒὶ·Βιπε μ” ὸἱοεὺατιε, φαω: Αεω5στο.

]ω·2: αναβατών συμπτ μπακ· πσσα!!ω·:

αν”, έκ:|·Επσω, Μω·απ2, .·υα!:α[ςασ προπαπ2.

Ιπι_ωο που αιω:ιιπι οοττήτω, ία! ει·Ξειω τεεεε δε ἰιπρετειτοτεε απ! αττιρ!οδΕ6π

ω" Ιπο‹: 5ΜΗτιιτυπι εὸΒοττειτὶ Πιο: , Γοινέ)τιιε Βοωιω!άιιε θττοοεπι τεττἱιιπ·ι ,

£εο&118 Ηυἐο @Με ίἱΙυπἄπσεπίἰε ΡΜ·ΙΕρρυω ρι·Εππιιιτι Ρτεπεοτυπ·ι τοἔεπι , ΜΗ

σώσε. ΕΧΗετ Με ά:: το ΗωΒοτήε ερὶίὶο!ει ύ ειά ΡΜΗΡριιπι τσ8ετη , φαω Βοτ

τικιιτ, τα ρωιιὶτοοτἱεε εευΙΞι ΟΙιιώεισιιω Π: τεοὶρἱατ : Ρατειτοε εδο ειροί&οΙοτυπτι

.Ρτἰοεἰροε Ροτι·ιππ δε ΡειιΙιπτι ω αυτη τοεἱΡἱοικὶιιπ1 Πι άοππιτπ [Μπι , μα:

;κσετε: ·9ιο_/Μ , ἱιηυἱτ, αβώωι ραΜΜι2ϊπω ποΜπαυστυπε . νει·ιππ ιιΒἱ Ρτὶιπεἱ

ρω: δε ορτὶπτκιτιιω «Με “ή ριιΒΙἰοεο οτεεΙΤετὶει νὶὸοΒειτιιι· , :απο π! ωοσειΜ

αυτι Ρτο$ΗΒοσεω 2ὁΙ°1οτε2π1εοτἱε Ποπ Βικ1ικοϋπιπιπ, ω: εεὶειτι νοΙωτοε ΑΒ να

ανοσπατιπιιτ, π: τηιιΜε εΧοπ1ρΠε μια. 0011111 οΙΙ ΟιιΞΙΙεὶττιἰ άι;οΞε Ναΐ

.πιιιουο€ιπιι, ω οοπήιπε ρτὶωὶ , α Ι.οτπ8ει-ΐρετα σοΕποπτΜΜ, «μπεστ Μεἱοετἀιιε

ειΒΒειε ε τιποοαΠΞεο ὶτιίΙὶτιιτο άεΙ·ωττειτυε ΜΕ. ΑΙτετιιπ1 ΜΙ Πι·Β ρεττἱειτεἱια: πω.

ρττὶατιιω , :ΙΜ τοοοεοΒυε οπο ευρἰεΜτ ννἱΙΙεΙΜἱ ειΒΒοτἱε Ι)ϊνϊοπεπϋε, ετ :Π

$ροΜ3πω , ιμιοιΙ ω: ΑΜαπω κού ργα:Γιι1Ξε νεοετΞε οΜαιΞΠετ , εοιπἰὰοταιπ

Ρὶἱίἴππιιε Μέσω, «πιω ιόωὶτεετε ποΙιύι·, φαί ετὶεπι αμεα Μι1Ιτο8 Με» ΓεοὶΠ`ο

ὲἱεἱτυτ. Τεϊτἰυπ1 τΧο1τιΡΙσπι επ Ηεωεω ρτΞωΙ ἱΜΡοτιιτοτὶε , φεω Μοϋπτειιε

νωιωευω ιιΒΙκιε π1οΜεβυΠτ τ Μή ειιρἱετπεπι Μ σΒτὰὶειπἰωπ πἀωἰΙἰτ :

σε τ:: ο!κών:πτΞει Ρτο :ώ ΡιεΒΙὶεα Βοπσὶπ ία:οιιΙο τε:παι·ω1·ο 5ι1ΠΈτ. Μου:: ασπά

Βὶτ ἔτι ΠεΙΙοπεού του1πί!ει·Ξο Γαβ ε-Ιἰο ΒἱεΒετεΙο ιήιιε Ισά ΑΜπιτε : από Βαεω

.Βετἰυσ νὶι· ΜΜΜ, Μ θα:υΙετΞ ΜΜτιι πα1απωε , σΒοὰἱειιτὶειπτ Ρτοωὶίἱτ ΜΒ

Με ίοπιπι. άπο σύ ·Μεα:·ωσ2έοπο ΜΜΜ Πω. Μ ποιπέυπ· ΒουιΜέ @ο Βε

κα·

ε Μπαμ.

ππωικΕΕ

π

ἄ δμΐο".το.

Ή Βοήο!η -

: ν. Μια:

“πη·Ρ·δ33·



αν] ΡΚ1ΕΡΑΤΣΟ.

χει;8ετΙεε: είε Με;υ·οβο, του/επ: εεπΖωτεω·ε 2εη·εκεε, θ έσωσε εεετ'εβΕ&εκε, 2εσε:'ο

έ” απαιτει εΐου2Με Βἰεὐπεεϋ ειέ|ωτΙ: Με @Με αεί ωοεωεωεπιπ /Μέετωπ |εάλ

ρέκυπΐαυε , εμωπεἰο ἐρωἰπο αΜε2Ι ρίαεεεεα·2ε : βεί Θ έ:: ΡΡεθ/τ5°21!έαΡ8Μ ρι·ουείε2ο εἰ

0ἐ£ε¦ἱε::ϊὶειΜ /εεεωόπω Πεἰ Θ ετων Βτ-»ωτοε 8ε882ε1% . Ε]ιτε ὲεοετἰε ίτιετε .Ποτ

Μή δ: Ποτιειτ2,.οι:ἱ Πι ίεειιἰετὶ ΙυιΜτιι τποοειίτετὶὶε ειάτΠδΗ σποτ.

π.',”ο"· 38. Ρεττικ ΙΡεττικιοιε πω Πιο τετπροτε το τυοτιο.Πετττε Ιτει!ιειε ΓεΙυΒτἱ

εΒο.ζτυπ1 τετ ὶοίΗτιιτε ίιιιΠε ττεεΙιτ : Μοτο, οτ ρτα:τετ εετετα ριετειττε ορετει , ω:

#εω:';ώ ρωφει·εε ειπε ρεΙυετα Μωβ: @Με β· βυερε›· εεύ.9επ Ζω&εω, εάμε /ἰπΞεε/ἰ.τ αυτ.

ρεφ. ε' [ω·ειω εΜἰ, @Με φαω: Ιωτ·ε [εατει·, αρροκατ ; Πεοαε Κε,ευΙεε ρτεεεερτυπ1

Εεα:$μ7εκίεουατιττ, ΠειττιεπτΞε, ιιτ εΒΒετἱε 111ει1[2. Γετορετ Π:: απο ΙποΓρἱτἰΒτιε. ΑΙτε

τιιττι, ιιτ ὶο ττιοοειίἙει·ἰὶε δ: ετεπάε ὰεεὶπιπ οιιοτιιττιόειππ ρτονεοταιιτη ἱτι ε

Βειιοτυοπ ιιΓυε εΠῖἔτιεοτυτ. Τεττὶιιτπ, τι: ετιτιἰνετίειτἱεε οότεινω ρτο εετἰοτἱτ

Με ουτουίευτυουε τ!ετιιοθ.Ξε Μπιτ. Ηιτε ίρεέτειτ εοιπτπεωοτειτἱο 8εοετειΙὶε

οτιπήωπ άείυτιέτοι·ιιω, φωτο Ωιτιότιιε θτΠΙο ἰο ΟΙυοἱεεεὁίἰ ωοτιειίὶετἰο Μ.

ΙΗτοττ. Ιω εοιπεΠΞο Βἰτυι·ἰεετιΠ , τομ. θετιιτυτο, τα ειοΒπτἰΒιιε Μ ίοΙΙεπιτ

εωτωοἰοτὶουε ΐείΗε σα: ρΙυτεε έ φαω ττεε τΙἰαεοι:ὶ τπἰοἰίττεοτ.

[ήω,τοτνά--, 39 Ιι1τε1° νεό” ρωοὶτετιτὶειτυττι τετὶειπρτἰοοεε,οιιω ΗΜ τετηροτἱΒιιε ως.

ΒΐΕί.ΐετ.... εοΒὶτετεε Γεω, ππεικἱτιπε ίτεουεπτετα: ίοετυτιτ Μ ὶΡΠιιε Γροτιτωιεε: Ηε18εΠεμ

π' τὶοπετ, οικω εί7]εερ!Ζκα: νοε:ιοτ. εκατο ειυέτοτεε νιιΙΒο ετετἱιιτιτυτ Ποττύοβ

@Ϊ ειιε [.οι·ιαιτιιε δε Ρεττυε [)εκτιιειοι : ει· τεδΕπιε ρτορεεειτοτεε ἀὶκετἱε : Βουϊ

άετο ειπε εοε ΟυὶτΙο ΡοτυΡοίἱειτιιιε ιιΒΜ8 , ειΙἰἱοιτε εεε ἔτι ιιΓτι ΒειΒικτιιοτ .

#ΗΜΕ·Μ Πε (3ιιΜοπε οιιὶτὶετπ,οτιοο ιο”. ττιοττιιο, ττιετποτἱα ρι·οτΠτυπτ εθ:, σ· ότι;»

απο ουεότει8εΠωετυω ὸὶεουε, ουσ τεττιροτε ἱτ1 ΠΙν:ι ίοΙυε άεεεΒιιτ, Μετα

εὶΙ:ἱ δι ροτιιε εΒίὶὶτιετπΞει, Μ21Μ ·υεεεεεεω εταίε τ:οτρυε τὶεοὶΙε το:ιεετε!ΐε, :σε

εκεερτω »πατε , πάτε! τοτωεπτε ευπρἰἰω ρε1|Έ·εφ/επτε ΜΜΜ ρεκβειεεο,· εταείε|2: .

,ε_ΙττΔ.Ρ28, Ηυὶε εΧεττιρΙο ειάόε ΜΜΜ έ εῇυίτΙεπι τεττπροτὶε τ!ε Γεο&ο Ρορροπε :ιοο:ττε,

529 οιιΞ εε.τπετττ Πωττπ ]εῇευ:ὶΙ:βα8εἰ/ε]ε:εε Πε ε:2'ίεεεόαϊ , ει: εεεεείεισά ·υ2ε2οβιω [τω

: απο αείτσεο·βε: 0Ιαϊτωσι εοπεπρβεεετ , Ιρβ βα8ε||ε:, Νεμέα |ϊόέ πω” Μακ: Μώ

--2ἰ:, επτετ·8εκε2. Νειιτετ νετο ὶτὶ ετΙοτίεει·ε ροτιιετ:ιτ εε εΧετ11ΡΙο Ποττιἰτιὶεἰ

Ι..οτὶειιτΞ ιιττοουε ]υπἱοτἱε, φωτο :ΜΜΜ ΡεττΞ Πειτιὶειτιἰ, οιιὶ πεεάιισι επ τὶε

τε ίετὶΡΓετετ. Νοε ότιΜτεππ τ1τύο ΡΙιπει :Με ρτ:τεεΠεήοτ εῇιιί-τττοόἱ επετη

ΡΙει, τ;ιτοετΠ ἴετὶρτει που Ποτ. Ατ οττπιεε Γιπρεπιτυοτ Ρεττ·τιε Πειτι1ἱειοἱ δ:

,, Ποπήτήευε. Ρεττικ Μ ερὶΓτοΙει ω ΑΙεΧειοάι·τιττι Γεειιιπὶιιτο απ, Με Πω.

,, ρειτοττι τοἰΠἰει Μονο Ρα:τήτειπϊεε ειιπιιπο ειτρΙετε ειπα πποάιιΙειτἰοι·ιε ρΐειΙτ

,, πποευτο. δΕυΡεπόι1111 είτ ροτἰτιε φωτο ΞτιπΞτειοάυτη ρτοοεοάυιτινε, τ1ιιοά

Μειτι ειιιδίοτ τοετοοι·ειτ ‹ὶε Βοπ1Μεο Εοτὶεειτο, τμύ ἀτιοτὶεεὶπι ΡΓτιΙτετἱε εσο

τὶοειπτετ, ΓεοΡἱε Γε θτιΒε!Ιαοάο ΔΒΓοΙνὶΙΤε τἰἰεἰτιιτ. Α ί-εορὶε Γεω νὶτἔἰε επι

Μπι δε ίειιτΞεεε νεοτιιω.Τ2Ιεπι ὸἰἴετυεἱειοτὶἰ εοτΡοτἰε τηοάιιτπ Ξτωτιοάτειιτη,

υτἰ ίιιτοτετο δ; εειτπἰτἱεὶτιειοπ ου:ιτικΙειτο , ποια ἰιτιτοετἰτο τοττειίΐε, εινετίειτἰ

Γιιοτ οοιππυΙΙὶ; πειτε ΞτιεΙε ίἰειΒεΙΙοτὶοοι1ω Γροτιτε επιιοπρτετιιτπ Μοτο, Βειιιά

ω) :το τετττετε, ιιιιὶνετΠτη, οτ Ετ, ὶπτρτοοειτιιιπτ, τπτ και πωπω, δ: Γει

,ρ,,,_ετἱε ειιτιοοὶϋικ εοοττειτὶεπι. Εεεε, ἱτηυἱεΒκτιτ ε, εστω ρα·π22εωω , (θ' παπι/ζ

ΒεωΙψω .αἔΐἰ: :σε [ε2'£!ὅ|Ϊ! ΙΜΠειτα: ωωτεεω. δέ Με αε!ωΙετεεω·,...ουσκε: Ρεο|εεΐο [εφε

Εμ' “που” εἰεβειιαπτω , εΜΐΪῇβ0ϊΙ£Μ Ραετωπ ρεεεερω ετ'ερεεειαπε. Αά τ1ιιοά Ρεττοε

τεροοἰτ, Μ Ιὶεετε, ειπα! ΟΜΙΠιιε Βοιτήτωε , τμιο‹1 ΑροίἘοΙἱ δε ττιεττγτεε

έτι Γε ΪΗίΪἰτιιτετυοτ. Δ» νετο εωυεἰευι, μπει Θ εε Μετα Λεεεεείεεω δεν” οπε

πἰρο2εω εατέ3έτ , κά εε|τεο ο]]”ει·επε!έπε [ιε/εἱρεεε ρωπἰιτεπ2ἰωπ εεεεε/(αὐἰεἔ Αά φωτ!.

ΠΠ, (Π1τΠτιπτι δε Βιτιότοε που :ι (ε, τω Μ: εΙΠε επίοε ίαΠΐε, ει]εΒ:ιτιτ. Α:

ψτε[ακαεπ ό Μ[ατόπω :β ει·εάετε,2||αέρακέτευΜε 802Με υοω”ω επ α]]ΐΙεΐι'οπε

:ιο/ίνα άε,/εεεεεε, μα! Μβ·ωεεερβ επ'Ε8ωπεε ε/ί ρω @Με κυβικα ρεκβευ·ε. Πεἰτι

ότε βετ:: ω:: 2ευπεεΕπιε2: αο·μεπέατ εβ, μέ ποπ εποεΐο [εεεεεεἰοεαἰε , |εεί[ροπτε Ξε

ρυΜε : ί!α μη” που βεβεα Μόοεανε εεει|επεία: Μ, θα β που είπω: άτυπω

Με, βεί 29 ρκορκἰἰ: ηπυπεεπ «#ι”εεεωίο εωβ28«ε . @Πρμ ΜΗ! εύ)]'εεε , εισέέα:

ρεεε: απο ραΜτεστε: .Μάεεεεια, ἄεΜΜ10εἶο ·υο|ΙερΜε ρπεεεεἰεπ2ἰτ εεεωω- «Με

ω, τ·ερο·εβ εοκροε2: τη99ε8'εεω· πατατα. Βετιἰοιτε Η ΓεειιΙειτὶΒυε άἰνὶτἰουτ ρεε

εειτει ω; εΙεετποἴ;κοἰ8 τεὸἱιπετε Ποστ, ειπε τεάετπτ3ο Ξπ ειτ:τηιιΞε Ρετττιιττι σει

ΠΟ:



ο ιταε`ι=Α τ ι ο. ω;

τ ποπ3ουτ τπ3π3ιπε τεΡετἰτυι·, ουΞτἱπὶ π , ουἱπἱΒὶΙ ΡτορτἱυΠ1 πειΒεπτ, ουσ πετ:επτει

τεοΞππιπτ , ίροπτειπεει. εοτΡοτιε ιιἴῆἱόῖπττοπεεεττεὁἰπτετε ετίἱ ἰπ επποπὶουεἰά ρτεε

, ίετὶΡτυτπ που είτ, τ” ποπ οτὶτἔΗεεείετε Ρεττυο 1π ερἰίὶοίο :το ε1εττεοε ΡΙοτεπτὶποε.

4ο. Εκ Με, ουοε Ρεττυε Με ἱπ το ειτἱνετΙΞιτὶοε πωπω, υπυε (υπ Ρεττυε Μπα.

υποποεπυε, εοοποπτεπτο εετεπτο37, ουἰ πως! υΓυτπ οἱ: πονὶτπτειπόΤπι·ἔυε

_ ω, δε ο!) ωτωτυω, πω; του: @του Με ,νέα αυτ, οπο: οποέορ·π· ΙτΙρ Με .ωπτ,_σ_

μέστεβ.επτ ϊπ[ακπτω , Με Ξωρυ·ο&απτ αυτ: πωπω; ιἰἰεέ Ρ[ττίωτμ2α , βη! ω του· τπτ-π

-Μπαστατ του: έ2/ωφίέπα ρ[Μτετέπω : οπο ὶπ τε ίοττοίΐε τι νετο ποπ :ιβεττειο2.τ,

ΑΙτετ :ιονετΓπτἱυε ἰυὶτ 8τερποπυε& επ π1οπτιεπο οπίἱππτε ετιτἀἱππΙὶε , ουἱπυπε Η” Με

υίυτπ ΓυοΞΙΙ:τιπάο τὶετὶτἱεΒπτ, επεεειοιτουεί, υτ (πιππειτείο ευιπ πουεετεπτ, ουτ- .,,_ξέ `

-δυε ειπτετι τποε οτοτ,· υτ ουειΙἱοετ ετϊει “το εοτρυε αυτη γετοετἰουε ο Β1.

.&:ιτεπτ. ΙΠε νετο εοτρίυἶ) Ξεἱυπὶο ε τπτ? ποπ ἱιπρτοπυοειτ : Γε;1 τυτρε&πἰτπἱε °ΙΒΜ· Μ·

δ: 5πποπείτυτπ είἴε εεπ ε ετ, απ:: :οτ απο;; έκτατωΙπω στα ω· πισω απο.

.τα Νοπ τπυΙτο ποπ δτερπειπυε τποττε τεΡεπτὶππ ε τότε ΓυοΙ:ιτυτ εΠ:: οπου

Ρεττυπ ῇυίὶο Βεὶ οττιπἱροτεπτἰε ῇυτὶὶεΞο ΐ:τότυπττ Ρυτο.τ ρι·ορττ·ι· πω!" οτ·ι·έΙ Μ.

ΜΜΜ, τειτπετ!ἰ ευιπ νἰττυτὶουε ποτιιΠϊε που πε,οετ, δε ,Με Μευιοτἰτι° κάτυπι

εΠεειτ. Ηἰπε Οτιπππτετ ποττοτυτ, υτ1πτει·πι5ΙΕττπ εοτρυε πίΠΞ&οπτυ εοπίυετυ

τυπεπ·ι τεΓυτπεπτ, τ -

μ. Ηττα: εοπττονετπτι τἱεπυο Με τεππροτὶπυε που ΓεπτεΙ ποὶτπτει επ, επιπ- υπό Μ.

ουε πυρεττἱπιε υπ ετυὸὶτὶοπε δε. άοόττΕππ εΙτπἰΙΙῖππυε, ποΒἰΓουεΟπττπουε, Π- Μ, ζω.

πιο ππουΙυτι τενοεαυιτ. ·Ηοο ιπ Μοτο ιπετιτο ιτπρτοβετ τυπι ρυΒΙιεοε :Ποτ δενοεΙΙτιπτεε, ε (ἱειΙΙιιε _;υτε ΡτοΓετιρτοε, τυτπ αυτοι ειουΓυο πουπυΙΙοε , ουοε εο

ἰπ οεπετε τι ουἰΒυΓἀπτπ εοπππἰΙΓοε ΓιιὶίΓε ὸἰεἰτ. Ατ πε τε ὶΡΓτι υτ τΠετυπ ουοά.

ίεπτἱο, ρεεε εΙπτΞίΙἱιπἰ νἱτἰ, πάουεὶ ποπ ροΙΤυτπ υτ ετεάτυπ , ουοά Γετἰρτυτει Γο

στει ρυετΞε πο εοττερτἰοπεπτ, ουοτὶ Με ρωπἰτεπτἰπΙεε ρεεεπτοτἰπυε πο. εποπτ

τὶοπετπ, ουοά ππτὶουἱοτεε Κε,ουΙτιπ τποπειίὶἰεεε :το ἴυτἱεἴειετἰοπεπ1 ἱπΗὶ8επάυπι

Πειτυυπτ , Μ Γροπτε τιπυππ ποπ Πεετε , ειυτ τ!εσετε ._ Ουοά επὶππ ουπ τιπὶππο

¦ ΡοεπὶτεπτΞε ραπ ροτείτ ε:: οΒεὸὶεπτὶπ , ουἰὸπἰ τιτποτε ραεπἱτεπτὶτε ΠΜ ἱρΓε

5πιοοπτιτξ Απ νετο Ξπτὶεεοτυτπ επ εοτρυε πΙτετἱ Πα,οεΙΙππτΙυπ1 πυτΙ:ιτε, δεπεππ

πε εοπίεὶο δε Γε ὶΡΓο ρωπειε ί'υπτετε ὶπνετεευπάυττι δ; ἰπποπείτυιπ ετἱτ ? Α:

τποττετπ, Ξπουἰεε, ποεεπτἱουε Ιε,οεε εἱνὶΙεε ἱπΒὶΖυπτ, ουειτπ ΗΜ ΓΡοπτε εοπ.

ίεΠ?:ετε πεττπιπ Ποστ. Υετυπι Με ποπ ποὶτυτ τἰε Ρφπἱε ἱπ ετὶτπὶππΙὶ ΐοτο, _ΓετΙ

ίπ εεεΙείἱτιΗἱεο τωιΜπιτ ἱτπροίἱτἱε : ουτιε ουὶὸετπ , Η ε:: οΒετΙἰεπτἰιι ί-υΒἰτο

Πεο ,οττιτυπι εΐτ, εεττε ε:: εΙπιτἱτπτε δε Ρτεπὶτεπτἱεε ίτυοἰο ΓΡοπτε ΓυΓεὶρετε

που ετΞτΞΡίί , υτ οοἰποτ , ἰπ8τειτυτπ. Ιπ Γυτπτπει, οπτπὶπ Γειτἱείπὁτἰοπυπι διΣ

€κρἱπτἱοπυπ1 8επετει , ουτε ρτεπἰτεπτἰΒυε π Γεεετάοττπυε ἱτπποπἱ τ:οοΠυπτ , δε

τι επποπ3ουε Γυπτ ΡττείετΞρτο, επ Γροπτε ΠΜ Ξτπροπετε δεὶπΗὶοετεΙὶεετε που

ουτπτο. .Πτ τετπ Ρειυεπ ίἰπἰετπ , ὶτΙ ΩιΙτεπτ πουπἀεεἰτπο ἴεεευΙο ποπ ἰπιρτοοει

τυπτ, ἱτπτπο [Με άἰΓεἱΡυΙἱε ρτεεἴετἰρἴετυπτ νἱτἱ ΕιπδΗττιτε δε ρυτὶοτἰε οὶΓεἰρΙὶ

πεείἰυἀὶο τ:εΙεπτετ , Βτυπο οπττιιππποτυπ1 ἰπίὶΕτυτοτ, δ: Βετπειτάυε :Μπιτ ΟΙειέ

- πενειΙΙεπΠε, άεπΞουε ίυρετἰοτὶ ίεεευ!οτίππ&υε ()'τιτοΙυε Βοττοιπευε, υτ' τἰε ει·

. %ωεΤειπέ'τΞε !Ηεπιπ, ποε ΞΡΓυτπ Ραεπἰτεπτἰε: 8επυε ΗΜ ίτεουεπτετ ἱπιροΓυἰτ, δΕ

Ρτορτἰει π1τιπυ ἰπΗὶΧὶτ, υτ εκ ε]υε νἱτπ τπππὶἴείτυτπ είτ. Ηοε άυεεε Γεουὶ ποπ

ἰπνετεευπτὶυτπ πυτ ΓυΓΡεθ:υτπ, Ξτπτπο ρετουετπ ποποτὶ-Ηευιπ δε τυτυπι εΠε πε

ιπο ]υτε πεοπνετὶτ. Ωεττε νεπετποὶΙἰε (ἰυὶεο, ἴπετἱ ():ιττυίΞεπΠε Οτἀἱπἱε ουἰπ·

τυε Ρτεροπτυε ΒεπετυΙὶε, ετΠ τύ/Ζφ!ϋπω τ! ποπ εΙΤε ἰπΙΗτυτὶοπἰε εΠε:ιτ, πυΠτουε “Μ,_

_ίυοτυτπ , πΙ|ϊ Ρτ·Ζοτε /Εἰεπτε ό 1%υπωτ· , εεε [ατευ·τ , Μ ερτ ίροπτε του ἰπΗὶ8ετε, 8ττω» π·

ο Ρετπυττετ, ἰά τοπιο:: ευτπΡτὶοτὶε ΡετππΙΤυ Ήεετε ί-ειτἱε ὶππυὶτ , οτππὶπο πο.

. :πωπω ίτιπτΕΕ Βεπεπ5ετΞ , ουτ·οιπτΜε ἱπἴοΙὶτυτπ , 5πεοπΓυΙτο υΒοτιτε , τω
- ,νδετειτ. Ητιπε νετο (ἱυἰἔοπὶε τπεπτετπ ίυΠΐε τυτπ πο νετοει πιο:: τεΙειτα, τυπ1

υΠυδ Πατυτυππ ίτπττὶουε πω τ· Ρτοοπτ. Μ ατίωτπτα Θ _αι!ποκα8Μπα , Ξπουὶτ,

πο· _βοοπία.ο· &τέτίουωέω , ,ΜΜΕ _|ίοςα|σα αεπρέτωτ ώψου!ίκω· : μα! β ιἰουτέ
δ που /αετϋττ,βρττε: ρω άτβ·φ|έπα ΡΑΤΕπ Νοε1·1:11 απο υεπἰἰ.τ τἰἰταπ2. Η νετο

:τὸ ἐπευπτε οττὶἰπε,ευᾶοτε Γτιπδτο Βτυποπε, ὶπίἱἱτυτυτπ ίυΠΤε ὶπτἰε εοΙΙἰ,οὶ ροτείἰ:

ομοά (ὶυὶἔο ΡτΞτπὶτΞνοε ΟττὶἱπΞε που ὶπ υπυπτ εοτρυε τετἱεἔἰτ , ουτε ποπ τοπ:

5Ρβπε, ουυπ1 ἴτιπέ`τἰ Βτυυοπἰε δττιτυτει εεπΓεπτἱε ΐυπτ. -

' ° ΜΒΜ δ!. Β. Ο. ?ΜΝ/ΖΙΚ Ριν-τ: ο

' ιάσ =.65ε

μ., Νου



ωε; ΡοοοΑτιο.

Α ω ο μ. Νσο οι3ουε τοε οΙατα ο!τοο (Μοτο βοτοατόοοο όο (Ϊἰβοι·εὶοοίἱΒυε.

“"Σ“ω: Νατο Βοι·οατουε ΟυκΙοοι αΒΒατ1.Ττιυο1-ίοοτιοο1, τοπ εκ 1οευτια οπιοιίτταο

. ΜΜΜ τυπο 3ο ΜΗΤα σαΙὶεετο ασΐουο νιοσ οσοΓεετανοτατ, ρω ρωωοοπω ο ἱο]υοΒἰε

το”. Γορτοοπ ΡΓα!τοσε ρα:οιτοοτιαΙοε ουστο1ο: υίουο αδ ραΜια, Γεροοε ρι·σίτοτοοο

,, εΙο Γε, έ:σαο2ω·ε Εντ: τσοἱτατε; ό' βρτευτ έιβϊρίΙκα: αιτίρετ45°. ΟοοίἰτοἱΙοτο

οΧΡὶατὶοοοτο στ: ἴαοἔυἰοοτο @παω ἰο πο!Τα εθυΓυτο Με Με & ὶο νἱτα Βεα

' Ρ°8·53'· ,, τὶ Κτοοατάἰ αΒΒατὶε νΞτὸυοοοίἰε. ΛτοῇυΓιοοὸἱ, ὶοουὶε_, ΔάἰΓοἱΡΙἱοαι: οσο οι·αοτ

,, Γρσοταοοπ , Γεό. αδ ὸοΙἰᾶὶ τοοοΓυτατο ὶτοοοίἱτατ. (ιυἱάοὶ οτὶατο ο]υἴο1οάἰρω

οὶτοοτἰατο οι» @απο ουἱνἱε ἱτοροοατ ? Αο Μυοὶυιο δε οὶΙἱοὶυοι, οτα Ραού

τεοτὶουε ίατοτάσε ρταἴστὶοετο ροτείτ , οτὶαιο Γρσοτο αΙΤυιορτα ναἱεουοτ αουτ!.

Πουτο ; Γροοταοεα νοι·ο ὶΠα οοι·ροοε οαίὶἰεατἱο οσο ρτοάοτΞτ, φα: ασ αΙὶἱεἰτο

_, Ρώτα τοοτἰτυοι Ιποσοτἔ Ατ οσο Με ιοοοτἰο ου) αἰε, άὶίοὶρΙἰοατυτορτορτἱα

,, ναρυἱαοτὶυοπ τοαου ἰοΗἰὅτατοτο; τω ΡΙαοατυτο, Ηαἔτὶοοο ουσάατο ρΙαοσίο

,, ὰἰνοτΒοταοτο άατατυτο . Λαού τοουττὶτ οαόειο τοΓροοΠο; δε Βοτοαι·το νει·

1)ο, βρτε·ω έι]ΕφΙέκα: ατσἰρτττξ, αυτια; ΓεοΓυοτ οπἰτο νἱάοοτυτ Ι1αυετο , υτΞ δε

αΙἱα ουτε ΐυσΓεουυοτοτ. δυο: ή βο·υπο σκΐοτ ω" [καιο·τ.τ ,. Θ' ΙΜ οικω: ῇο8ιιἰὶ ,

Μ είτ ίοΠ δε ΐοοτίἱτο , _βο8α!α: ασσἱρἰ‹υπ ιἰ:]ἐἰρἰἰπατ . Οτ:ττο “αφου ιἰΙ/ἔἰρἰὶπαω ,

ταοκτΠ αο1ΒἰΒυυιο οΙΤο οσο ευΗίτοστ, οτἱατο ὶο νοτοαουΙα ΙὶοΒυα οϋτὶοοτ ρω

ω, ουσό. σο ΗΜ ΞΡΙὶ ἱοτΙἰΒοτο. Ροίττετοο , ουσά δε Γροοταοοὶε (ΠΠ:εττΞοοϋυοι

ὰὶΓοἱΡΙἱοἰε τοο1 ονὶοτἰτ, Ραίττοουε αΒΒαε τοττὶυε ΟΙατανα1ΙοοΠε ὶο ρτα:τ:Ιατα Π

Ια οΡὶίτοΙα ασ ουσιοδαοπ το Οτάὶοἰε άοΒοοετοπο ασΒατοπο,Ξ Με νοτοὶε απο σοκο

ΡεΙΙατ. Νοκ @το ριαἰοτε άσο, ιμοσί Μποντ έέσεοάου: : ιμοιἰ ω:ιίτ2[ωιτ Μ νία Π”,

@Μάϊ [πιο «Μοτο , ›ωο2$απ2:: παικ|ον·ο, οπἰἰτω είπω· ρση'Ε·έΐΙου·ε:; μοάμε πιο

Μ ,κοιτα στο »οι/π π·ρσκωοται·, ο” 8ο 26Μρου·8, απο τα θου·α: »Μο “Μο ορφα

:·Ι.τ ε? πρστ_βα2: τυαπῇεἰ: , ἰρβ οτ·ατάουΕ τοποσ , ό' αἱ ακροαόω ταύρο: (τ' αυτ.

πιο πω Μονο, έψέΡ!έπω |ου:απτ : ουσ Ιοτ:ο »οτι οΙαουε αττοττὶ Ροίΐο μασ

αδ ρι·οοαοάαε Γρουταοσαε το ἱρίἱυε Ηα8οΙΙατὶοοοε. δαοο Ιοο8ο Μουτ. ὶοἀοοο

που δε ὶοοοοοίτοτο αυτ, οτ ]ατο ὰὶκἰ, Ρτορτἰα τοαου ΓεοτΠιο στα ΠΜ ἰοθἰεοτο,
Λουατοαουδατυε αΙτοτὶ ουτοετοε νοτοτ:ταοάο8 εκοΞοετο: οσο οοοττα οοοοΠατὶε

1ε8οε ρεα:αοτ, οιιΞ ν:Ι ου!!οΓροδταοτο Γοστίἱο·ι, του 5ο σοιοι·ουο: οσέτοι·οΞε οι

«Μοτο οι ταοὶυοτ. Ηα:‹: ασ! ρτορσΠτυιο δε οσο ατέυτοοοτο ΓυτΪἱοἰαοτ το! νὶοἀἰ

σαοάιιτο μου!» ίαοθστυοι υΓυο·ι, του τοσάο οσο ὶο ρι·ορατιιΙο , ἴοδ οσοοΗ:ο

δε τοοδει·ατο Βατ , οσο τοοόο οσο ΞτοΡτσΒαοάυε :Π, τω ίαοδτοι·υτο οσιοἰουοι

ῇυὸἰεὶο δε Μυ ρτσΒαοουε. ·

ΡΙοιηήο Η. Ε:: "που οτοσαύοουτο 8οοετΙουε, ουκ αοτἱουὶε υΠτατα: ΐοε:τυοτ απ! το:

ν" δυοΙ- εΙυΒΞαε άΞτΞοποάαε, ότι:: ἱο Ρτἰτοἰε υοὸοοἰτοσ Γα:ουΙο ίτοουοοτοε οταοτ , ΓοἰΙΙοοτ

Μ” Ρτοοατἰο Ρετ· ἰ8οὶτυιο ΐοττυτο Ρτο οοο!ουαίΠεΞε, δε άυοΠυτο Ρι·σ Γαεουἱατἱυυ:

γὶοε. ΡτοΒατὶοοο μι· ἱΒοἰτυο1 ίετι·ιτιο ίαοότα Ουοο8υοι:Ιο οορεταττοε υΓα ώ:

αεὶ Ρτοοαοάοιο Ρυεἰἱοὶτἰαο1 Γυατο , δε Ρατι·υε ιοσοαοου8 αδ ίἱτοοοἱατο τεΡτἱτοεο

Φωτ, οι) ω Ι8Πω το800Φω ἴ0ϊτἰτυα ΟυοΙΙυτο τοστο νοτοτυιο Ει·αοοοι·υπι δε

Οοτιοαοστυτο τουτο δε τοτε τὶοΒατ, ραΙΠτο οσο Με: οτυοτὶε ετΐουοοο, ουαο

όσουο οτἱατο απο οπότε. @το οαυΓα τω, οτ :οοΙοίἱαίτἰοἱε ιοακἰτοο Ξοτοτάοίτα

τω”, ταϊϊκώ 00ο ταου αΒ ὶρῦε οτἱατο αὸοἰΒἰτα Γυοοτ. ΙοϋΒοο «Με πώ απο»

' ω” ;" ΡΙυτο αττεττ δἰττοοοάοε τ· ἰο οστὶε αδ Οοθοάυοπ ντοάοοϊοοοώτο αοΒατοτο , οἱ

ο°ο.Ρ.‹ο. τοἰτυιο ἱο σαυἴα Ηαἰοπετἰεἰ νὶεοοστοὶτὶε Τυατεἰἰ απο ΤΙκοοεοσο ἴαοἐὶἱ ΑΙΜ

οἱ αΒΒατε , α ουσ Με ρω ο·σίευατέουσ αμειω τοπιο: κοιταω β/Μοπαω, απ:: βδ

ιἰο: σπιτιου οαὶεετο νοΙ:τ›ατ , ουοά αΒΒαε δεοεΒαοατ. Ιο Με εοοτεοοοοο α!»

Βαε νἱοττοτυἰτἰ ουττοοετο όατ @ο Γιτυο1 , κατ ΕεαΪΜΙ [ΗΜ ῇαιἰΕ:ἰο βσεωέτυπ

Σοφο: ωοπασθοποπ ρω· [πιο Ζνοιπέοσω μ·ο&ου·σ , απ: βατο σ· &ατα|ο μου @τα

[α·εαΜ·2πω άτβπέστε . ΒοοΙΙυτο εΙεροτ νὶεαοτοεε: τω , οτ ω·ατ »ο ουτε , ΓαοΒυἱ

οπο αυτ τ:ατάοοπ νεοτυε , παώ:ραμαυι , Μπήκε? ι·οο[αστικά2οσω , τοοάο υτ Ισ

οἰοτατἱε οποοαΠοτΞὶ Βοτοτ ραττὶεορε: :μισά ἴαοἰΙοοΒτἱουὶτ. ΑΠα ουσ ο1τοτομΙα

Ρι·οίοττ δϊττουοδοε- αδ ὶΙΙυίττοοἀατο τ:ΡΠτοΙαπι (ἔοΗτΞτἰὶαΒΒατὶε αδ Ροττ·υτο δαο

τοοοοΓετο ορἱΓοορυπο , τροπο τοτςατ , οτ ρτουἰΙκατ άυοΙΙυω , οοερτυιο οπο: Καὶ

οαΙουοι ΟοοΐοοΙΙυτο οΪοτἰουτο δαοτοοοοΓοτο , δε (ἱυἱΠοΙτουο1 ποσοαοουιο Γυυτο ,

υτροτσ.: ΓαεουΙὶ Μουτ” δε ίαετΞε εαοοοἱΒιιε οοοττατἱυτο . νοτυπι ΓκουΙο ΜΗ:

οικο
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οιιειιτε εεεΞεύεί"ιιει ετΞειιι ίεειιΙτετειτι οΒιιιιιιετιιιιτ άιιεΙΙιιΠ1ιιιΕεφοπετιάιρετ

[Με 11οιιιιιιεε : φωτ ιιπετ θειιίτιά/ιι€ Πετιιοτετιίιο ετιειΠεε, εο ιιοιτιιιιε Γεειιιι

;!ιιο, ε Ι.ιιιιιονιεο Γειςτο Ριετιεοτιιιτι τεμ οι ο!πιι·ιιιιτ, ετ εττοττ[ε: οτττττο:, του» ο ΑΜιτει.

|Μοτο:, φωτο βττοοτ, το οττττττοε: τετ/ί:, ρ|εττττ: ει' τττεοτττ:, .Ιτέττετττ 25· Ρτ·,7$. τ°·7··956ι

τΐετττ |οττοττττ ττβοΐτεττότ Ο &τ!!εεετ./τττττττετττ. ΩοιιΠττιιΙε ρτινιΙεειιιιιι :ιο εο

ιιειτι τεμ εοιιεεΠιιιιι ΤΙιεοοεΙοο Ροίΐετειιίι εΒΒετὶ , τετ _[ττοτ Ρο/]εττττ/ί: τττὴἰο

βετ εττ'οττ[8: οτττοτι |τοττττττο: εετιιεΙειιι ίεειιΙτετειιο ΙιεΒετειιτ , ο· ττοτττο ττττητωτττ

β·τοττεττ: οοτεχἱοττττττ στ: ορροτττε:, το Μοτο ττβττεοτττο ΜΜΜ @το ρτιο·[ετττττοτ τε

|ττττττττετττ. _ .

ο μ.. Δε ε]ιιίττιοάι οιιεΙιε, τειιιοιιειι·ι εε Ιιιόιετιιιιι ΓρεέτεειιΙιιιιο, εοι·ιειιι·Γιιε
Εεοετ, ειΓειιιε εάετειιτ ετιειτι εριίεορι :ο οιιοά όε ίσο Με τείτετιιτ ΗεττιεΙιιιιιε

εριΓεοΡιιε Βεάοιιειιβε ιιι Ιὶττετἰε ε διττιπιιιςιο τοΙετιε ίι,ιρετ εοιιττονετίιε ευε

Δειιι, οιιεΙΙοοιιε ιο ρτετο εριίεορι εοιτιπιιίΐο @Με Βιιιτιετι ΙίοΙετιι , οτε/οτι

ττοττ:.ττοτττ:, ιιιοι,ιιτ, θ' τοτττττο Εοττειοο, εΙιιίουε.Τειτιροτε Γειι&ιΒιιάονιειΡτειι

ςοτιιιιι ιεειε ιιιοιιοιιιεειιιε Βετο εεΙΙιιιε νιεεΙιετ , οεοιιε εάιτιι!Τε εΠιιι φωτισ

νειβε οιιεόεττι , οιιετιι Κατ ειιιτι ΕριΓεορο ΑιιτεΙιειιειιίι ΙιεΙιεΕιετ. Ιιιιτιιιιι

Ϊιε0 ό© το ά1ιεΠιιιιι ιο _οιισά801 εΙΙοάιο ΜιειεεειιΠο ιτιοιιείἰετιι : ειιι Ρεττιιε

εε ΕἴεειιειΙΙε ΙιεΙΙιγοε όοιιιιιιι 1ζεοιε, ὅε .Αι!ειιι εΙε Μοιιτει·εεεΙι ΙιεΙΙινιιε Ε

ΡιτεοΡι, ιιε ιο ιο τιιοιιείτετιι ριεειιιόιειιιιτι νεττετετ, ΒόειιιίΤοτιεε Ιιι:τετεε εε

@ει-μπε ειιιιο Ποτιιιιιι πω. Ναι οιτιιττειιοτε Με Ιοεο εοιιίιιιιιΙεε Ιιει:ετε: Ιο

@με ι2τωοεΠοε, οιιι εεΙειιτι οι1ειΙο, φαι ιιι ρι·ετιε Γειι&ιθει·πιειιι Ηει·ιάε

Βεοετ, εε1εΙΤε νοΙειιο , Γεοιιειιτεο Ιιττετεε εε εειιτιοοειιι ι!εό.ιτ.

Νοοττ·ττττ τττιτοττ/ί , εποε απο τω: ]οετττττ: Βοτ 8τεττττ ορΦορο: Ρεττ]ίτττβ: ατο·

τταβ·ττττ:: Θ' ετοοβίβ·τττε: σε τοττ/ἱἰττττττ έοτττττττ Κτ8τ: το ΜΜΜ: [εττέττ Οτττττετττ το

Ρτεττ:, τω· τοτττε αετοί: Βοετττιεττ: , ἰττ οπο:: ττ·ε/ττττετττ μεμε· έτέΐττ εΜεττετττ

ττοόττετ @ο τἴτιτἰ!ιττττ τττττι·_ττοὐτ|τ: (τ μποτ:: «Μι, τίοττιτττο: τίποτε .Εττττε/ττίσ

ε? εκατο ετ· Βτο[οττ, ετ τίτττοεττττ : επεφτε εεττ/ε οΜοττώ άτέτετττ τίτττ!!ετττ , τω:

οττιττε&τἰττττ ρττττοτττ τἰοτττἰτττττττ εΜετττττ είδε· εΜεττε τοιμ|]Σττττε:, τα τω: ΙτοῇτΙ

τοτε οτ|/ττ, Θ' το [σε εΜεττε τετττττετττ εάεττεττ, φαί ττοετ: τἰττεττ 8τ·εττο[τ τω»

τττἰοτιτἰτττττ; τω: τισ/τοτε: τἰΖΠο εΜεττ, ψ:: εΜεττε· ετἰ [ττττη]οτΜο: [το το τοτε

τοτε , ε|τοττοτί ιοτορτττ Ιτοτ ρωτττετττοτττ 8τττττεττ , πο: τω:: ετττ βττττΠοττοττ: το

/τττ: @απο το: ρτορτοτ Ιτοτ ατοττττετο , τοττιθ`τοτττοι·, τ!τττ'ετττ τοττοο_βοτιετττ σε 8τεττε

ττττρα[Ε·. Βεττττττ[Μ ττοβτο @ΙΙ/ο το το·/τττττοτττετττ ρι·σττττπιτ·τττττ ότι· ρω·τίτττ.ε , ετι

ττο .Ποιττττττ ττττ.//τβτττο τττττττττβτττο ετττττεεεεε/ϊτττο ττοττο. -

δεο τοπ:: Με Ιιιάιιε εειιείτι·ιε ετετ, φα! 8ειιιιε ριιοιιε·: άιιεΙΙιε ρι·ττάιθ:ιε νι

όετιιτ Γιιεεε(ΠΠε : τετιιετίι @Με εειιει·ιε ετειιι: Με ΠΠ * εοιιείἔτεε , ειιιἱ οι·ι·.ΜΜΒ

τετιττιιτι :κι ΐρε&εειιΙιιιτι·. δ: ε‹ὶ Γρεειιιιειι άειαετιτετιε ειιιιιΒετιάιιτιι ιιιιιιωο

ετειιτ :οιιεΙΙε νετο εε Βιιιειιάεε Με: , εμε ίοΙιτιο @το ίοιιτιιιΙιε Βιιιτι ιιοιι
Ροτει·επιτ. Δ. .

~4.5.4 Ηιε ρτοΒετιοιιιιιτι ε_ειιειιΒιιε ειπε εάάειιάιιιτι είἙ εο τειιιροτε εεωιιο 1ωι4Μο·

ιιοιιιιι, ιιτ [ειΙιεετ Γειι&οιιιιτι οποια τε!ιοιιια @Η ρτοοετειιτιιτ. Η Πιο Βιιεττι :?°Πἔ°Ι:¦ΒΒι.

ίετειιΙι Γεικτι θετιιει·ετ ιο Ηιίρετιιε εοιιειΙιιιιιι (:ετίει·ευΒιιΠειιιιιτι άε τεΙιοιιιιε, επετε

οιιτε ιιι οιιιΒιιΓειιιιιοιιε Ιοειε,. Ατιεοε Ιιεετείι ιιιίεάιο,ιονειιτιε ίιιιίΐετιι:. Ρτεεεε

ειπε τει εειιΓε οΙιιιι Εει·ι ΓοΙιτε·:, οιιεΙεε τετιιΙιτ ιιοΠετ ΤΙιεοάειιειιε Κιιιιιεττιιε

ιιι ιιοτιο & εε θτειιοι·ιιιτιι Τιιτο:ιειιΓειιι. @σε εττιιιει: το ειιιΓιι·ιοάι ρι·οοετιοιιιιιτι κωε.

εΧειιιρΙε, άπο τειιτιιιι·ι ε:: ρτιοτι Ιιιιιιιε ίετειιΙι ιτοΙιιιτιιτιε τιιιε εΙΐει·ι·είιιΠιειει:. Τιιτ-τ-τ365

Προπο είὶ εε ρει·:ιειιΙε τ· Ιιιιτει, ουσ Ρεοεε ό.ιίειΡιιΙοτιιτιι δεΙνετοτειττετῦίἶε

ει·εάιτιιτ, ιο (.”)ειιιιειιίειποοείτει·ιιιττι ε άιιοΒιιε ττιοιιεεΙιιε εΠετε. (Μπι άε εε

ριιιιιιιιι ςΙιιοιτετειιτ, όιιο ΠΠ Εεε Ιιεικὶ άιιιιιε ρι·εεάιόΈειτι ρεαιειι!ειτι ιιιιιιτιο τιι

τιΒιιΙι εετοοιιΠιιιε ιττιροΓιιετιιιιτ : :μου ετσι: οεττίττττ, ει:: Εεε, έτι τοτε: το|οτττττ

τοττ·οττ[ε ; ροβ ρττττἰἰτιἰετττ αυτ” τττττοττ: αττοοτττΖιττ: , αεί ρττ:/ττττετττ @πέστε πετσέτ

ίττττ στ! τοσες/ει; ΑΙτει·ι.ιιιι εισειιιριιιτιι είἰ άε εοτροτε ΓειιόΗ ΡεΙιειο, ΨοΙίεειι

Σο ΑοιιιΙειτιειιίι ρετιιει·ετιε πιιΠο ά .εε -Μειιιννετειιτιι εριίεοριιιιι ΡετΙιετΒι·ιιιι- "Μ- ι)

ιιειιΓειτι, ειιιι ειπε νετιτει;ειιι εΧρειιτι νοΙειιο, το8τττττ τττειιτττττττττ το ττιττἰτο τ!εττβττ Μ*

[στο άπο βετ ρτ·τεστρττ : το με” απο τττττο σοφια: ττττβ]]ετ, τοττττι]οτττ τι: |ευτἰ

(το: ττοεδετ εεττ: τεβττττττ:: @Με απο τττε.ττττ14 τ.ττ[82ττττίοτιτ τοτρτ4: ιΙΙιιά [ερτ

Α :οδο δ.ΐ. Ο. Β.Ήιτπ. ?ΙΙΙ Ρτεΐ; Β 1 ρετι

τ· Εεε. Με.

ι.ιι.ιοι.

εο

-1Ξξ`>4-.Δε-...ε...ε..._ε.Αε..
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ρ%ποφαίε πω. α'.:2α!π, (9 ΜΜΜ +ωπ-ωιπ». β|Ισωπσή]απέΐΜ "ἔἰἔὲὺἱ 2ΐοϋπ

πρ: @ΜΝ ῇπβ£:ιιξ:. ΕκΠετ ροποε πω ἰπ τποππΙὶοτὶο τ2Πειὶοο»ω66μεΑ6ἐι.ε.

Ροιπὶο- πω: ()ι·ιιοΞε ,πι- ΓοτοπἰΠΜπΡὲἱιἱοἰΡο 12.9.πω πόΒΒ πιιΡ€έ ςοίΒιπιοπρ

το ΙοΒειτοι , ποσο ἱπ ειτποπτοτποοιήο&π 38ποπτ , πιιΙΙππι Ι9οΒοποώ μπει οΠ·,_

ΓροέὶππτἱΒπε ΡτᾶποὶρἱΒιιε νἱτἱε, πποι·ππι ποπππΙΙὶ οτΞειτπ πππο ίπΡοτΓππτ. °Ηὶπ

νὶόοο τμπά τοΡοΠτιπἱ Με ποπππΙΙὶ, ποαιρο πωπω.. Ωιπ&οτιιπ1 τοΙἱ9πἰπε9 φει
Ιοε ίποτο ΩιπδΗ Μπττἱπἱ οΡὶΓοορἱ Τιαοποπύε, Γ:ιπέϊεο ΙὶεόοΒππὸὶεΔτοΒἱπεο, δε

Βιπδύ .ΡτπποΞί-οὶ πο Ρειι:Ιπ, Γπροτἱοή Ρ:ιττιππ ποί!τοτυπτ ΓειτοπΙο ἰπ ἰ8ποτπ απ.

Μετο:Με ΜοόΜε ΓπὶίΤο, δε :ώ ἱἔπο οοπίππαραιο. νοι·ιιι·π ΗΜ παω ρτεοἀὶκἰππιιε

ππΞ:·ειουΙ:ι οΙὶιπ οΒ:ἰποτο Ροτιπτ ΕοοΙοβεο πάω δ: οτπτἰο, παπά τυπο ποπ πιο

τιπο ιπι ιοτπο.

..46. .ἔἄἰπἰε οὐ: Με πω. τἰτυε , ὁοἴοτοπόὶ ΓοἰΠοοτ Πιοτπππ ἰΠπά Ιἰπτοππ·ι,

(!5?:3:ξοπ πποπ :ππροπαΪο νοοπτπυο, ..ο τοίΙ3πΒιιοπόπ ἰποοπἀὶπ.Ηπο ίρο&ειτ (Η:.ιΒοτ Κο

ω."Πω οπο... ιπ Μοτο 9. Πο σΖπ·2[ωα/ο, Μπομπ , μαι' ε: 9::Ι&ικ[ιία›π οου·ροπ:|5: αρρο!

“Μο- /ωπα, ρ!απϋππω οαφει·2ικω ή μ.οβαπο αωπαἰΜ , β βάσ: σκΙΒοπ22πω πο» [αοι·Ι2

έκάΜ. Ν.υπ :Μπα Ιπσοπιἰω [.ορϊω ο!ουατπω , πι:: οκβἰπ8ποπ:ἰο σοωροβιιἰ£ ,

ω: ›·οικοτ/πω ροραἰὶτ) β:: έ» ρω·:εω α/ϊι9ΜΜ ι·ε·υογί:. Η Βιδΐπιτ1 ι·οίοι·ο Αἰ

,,Μ.,..,,,¦ τπρἱππε ο ἰπ ΡΙοτὶποοπΠε π1οππίἘοι·Ξὶ ἰποοπἀὶο , πιω 8αιίΤεπτο οὶτοπιπΙπτπππ οΠ:

Μ2- π· ·ἔ° ροι·ρπε ίππδΗ ΒοποπΗΐΗ απ» ρα|/α βρει· μου: ρι·Μέσ οοτρα: ]:[π Οὐτσβἰ[πο›·α2

=:$_._έ εοπβ·δπω. Ποπ: Γει&πιπ ὶπ ἰποοππὶο Τπὶτὶοπίὶ. τοίὶο Κπροττο ειΒΙσπτο. Ηἱπο

@ο (ῖΙυπἰποοπΓοε ΓοιπΡο;· ππυπι οοτροι·πΙο Ξπ ίοτἱπὶοΙο ίοτνπϋπτυτ , πε επ πιει

πππ: ΡοίΤοπ οίΤο οοπττει ΡοτΞοπΙπιπ ιεπὶε.

9. νι

Ζ): απο Ηαεοκρ Οφοτ£ οΔΗτω, ό· σοπ/Σ·9ποπτοι· έ: ωωο , 9αο/Μἰιπ· ή... Κο:5σπα:
δ αποκω·ώέσω Ρωπεου·ιιω πέφ:α.τ οβ.

μ. Ιτιππ οίὶ 9πεπτιππ ;ιπ&οτοε, οικω νοτοτοε, τυπ·ι τοοοπτὶοτοε, οϋβ

Γοππὶειιιτ ὶπ.πΠὶἔπππάο οποσ, πιω Ηι:Βο το:: Επιποοτυπι, οοεπο

πποπτο εειριιιΞπε ίου ()προτιιε , ο νἰτε ποοοίΠτ. δπςοΒοττπε δ: πωσ οπτοπὶοει

Πάω” :ιρικΙ & ΕπΒΒοιππ, Ι.°ωπΠω δ; ΜπΠὶΙὶοπΓο, ι:οι·τΞππι ΚοπιροτΙοἔὶοπίο : ει

=ο= Μ'- ρυπ ν.. Ο. ΒειΙυιἰπιπ, δ: (τε8ιποπτυτπ πποππειτπ ΜΠοτΞεο .Ρτπποοτιιπ·ι ο:: οσ

2°387°φ άπο ΡΙοτΞποοπΠ π Οποἴπὶοβ οάἰτπππ , ο]πε οΒὶτιιτπ ειππο 996. οοπΠεπεπτ.

. Μἰἴοοἰ!- ΡΙοτἱππο ;ιΙϋ ουδέοτοο πωσ Ξπί-οςποπτἱ: Ηπ99ο ει ΒιπόΈπ Μετὶει ΕΙοτὶποοπίἱε9

ι”)&5ι_π δζ Οποτππππε δοποποπΠε πποπποπμε ειππο 998. πιιΠσπε ΗπότΞπππε νειΙοίὶππἱι1

.6.1.9.ιμ ποιΞε ..ο οπττποπ ΑὸπΙΒοτοπὶε οΡὶί-οοΡὶποοοἀἱιτ, Πο ἀὶο οπιποε οοπίοπτΞππτ, Ηπ

Βοποπτ 9. Καὶ. ΝονΦΙΏΒτἱεοΒἱΞίΪο/ΜΞΗἱ νοτο ρω οοττο δ£ ο:ερϊοτπτο οΠ:9

Γπρι·οιππτπ ο]υ.ε ἴπὶΙΙ”ο πωπω 996. Μππο τππΙτὶο ἰΙΙὶπε τοτπροτὶε Ξπί'::ππποπ

Πε δ: ὸοοιπποπτὶε νἱάοτπι· οοπΠειτο. Ρτἱωππ1 οοοπτι·ὶτ ΑτοποτπβειΙἀἰ 'Γατα

ππππ πτοΙπἱοΡὶἴοοΡζ ἱπΠ;·ππ1οπτιιιπ, παο τποππΠοΓἰο ίππόΉ ]πΙὶππὶ οιππϊει Για:

ὸὶοοοοΠε πω... οϊόοιπ ειπτοει οοποο!Ει, ΠΙσοι·π δε ει 9ιπινὶε τοάΜΜποπο Μπ

ππππὶει όοο]πτειίΤο ὸὶοὶτιιτ πωσ 996. .Κοιἰ&επἰ ι·ο82: απο 9ω·Ζωο·. Αϊτοτππ1'οΠ:

ΗυΒοπΞε Απ:ΞΠοποτοπΠε ορὶΓοοΡἱ ρω οωποΜο Ρ:ιταΠ, πιιοπ Ι..πιπποττπεοο

εποε δρύπε μποτ ἱπ ΑπεπΠοόυποπΗ Ρειεο οκΠτιικοτπτ, πωπω Μωβ Μα]ο›

!πε'πΉοπο Π. «απο μωτπαϋοκἰ: Πουπκί 999. Κοτάου·το ο·ε8: , :απο 4. υ·:ίςυϊ

.1ωω. Ρ. η...: πποά ἰπΠτπτποπτπππ Ροι·ειτόπε ο ω: ππτποπτἰοο νπΙ8εινἱτ . ΑοοοάΙτ πρ.

”7·ά“"Νζϋπο ΚοτΒοττὶ το8ἰε ὸἱρΙοτππ, πιω ΜἰοὶποοπΠ ΙΞιπόΒ Μεικἰιπἰπἱ πποππίἘοτἰο ,

Βοώοτή πΒΒπτὶε το8:ιτπ, τιιὶτἱοποπτ Γπαππ οοπ1·τπ τποΙοίΗπε τοὲἰοτπτπ πιὶπὶ4

Πτοτππει ἱπιροττἱτ. Βάσω: »π»[σ Αρ,·ΠΙ, έ» εοπυοπτει παμπ Μάδίίου2 η. βοε

το απο ροβ9απω υποκοπθΜα το$πέ Κο26οπω πο: 8ΜΜι 1)εέ βπ22α: ο/ί. Δ.

Σίτυ» .4!επε.|Εαπέ: εἰπἰωτε, :Με ραββ.ο βαικάο, Η οίϊ πππο ΦΗΜΗ πήΠοϋπτο

Ρτὶτπο, πιά [οΧτι:ε Κοτποττἰ τποπ:ιτοΜεο ποπ οπο:: , πὶίὶ πππο 996. ΗπΒοπἱ

μαϊ ΓιιοοοΙΠίἴοε . Αππο ὶπί-οςποπτο όοπ:1Πο 9ποεάοιτπ πποππίἱοτἰο @πώ ΜΗ

οππο!ἱε απ! Μοἴπτπ ία&οι ορο Ιπ νὶΠπ οοππἰτπτιιε Β:1ττοπϋε) ἀἰδὶπ“ῖ/Ι|ου·:οξἔ$ι

ίΐωπ.αυπο αὐ_Μσοπαωϋοπο ιοοι. !πέΙδέοπο η. π·8παππ· ΚοΜα·2ο ,νέα πιω:

π°επἰ



/Γι

'ασεοὶ :με 8. οιο σοΙσιιΙιιε σοοίοιτσ οσο Ροτσί'ε, οὶΠ Κστοσττοε Ηυ,οοοΞ Ροή

(ιισσσίΤσι·Ξτ οποιο 996.

48. Η οπο Ιικ:οΙσοτσι· σσοΗττοοτ τσΙἙἱοοσοὶιιιο Αἰιοοἰοἰ Ποτἱεσσοίἱε οπο·

οιισΈο, πιο οτὶε εσουειΙΞε, Ξο Μοτο π.. άσ οοτοσιιΙΞε ΓειοσΉ Βσοσιοδο σειρ. 9.

6ο .Π,οστο ὶοοοἀετὶσοστο σοοτὶἔἰΙΤσ τσΠ:ειτοι· απο ίσεω·ιω2Ιοο2: Βου2Μί ω.

/σβοσϊστ2ίσ, τσ,οπέ «πιο» Κο2&6°τϋ ασεπ, οπο απο ρα2ι·σ τοοπατσ σοερΖ2 , βατο

άπέτοο, τοοω::·εύω· «πιο ,/Ε·ρτΙοπο. Πωσ ἱοοοάοτὶσ εισσοϋτ τστοροι·σ βο·ωΙ: β

(πο |οποίο:·2:, οι: Βάσω Ϊασἰτ σοτοοἰσοο ΡΙστοισσοίσ ο σΙοι·ϊίΠοιο ΒεΙοιἰο ο ,Μἰωπ

σεΠτοιο; :ισ ρτοἱο‹ὶσ ω) ἐοἰτὶοτο ειοοἱ οοΙΙσίἰιοὶ τσττἰὶ : ο2το Η το 6οσ1οω-Μη06

@Με ειοοἰ οσεΞάΞΙΤστ οπο ἰοοοἀοτΞο, Ιοσιοε ΗΜ Ιοο82οι· ὸὶσἰ οοο ροτιιὶΙΤστ ,

οιιὶρρσ νἰκ ο ιοσοίσ Νονσιοοτἱ ἰοσοσρτει. Νο οοἰε νστοὸὶσο:,ΑΞποοὶοιιπο ρω

νστσή τοστσ οοΞιτΞοτο ποιο Γσοοσοοε ποσο. οάρτωσσάσοτσκο τστοΙΠΓσ, οσσοττὶι:

ἱόσιο σοτσοἰσοο, ἱο ουσ (;στοσττοε ἴσιι δΙΙνσΠστ Π. ροη σοάσιο ειοοο πιω

:πιο ὸἱσἰτοτ, οοσιο ειοοσ ισο;. οοϋΠσ σοοΙἙοτ;& :οποσ ίσοοσοτὶ Αοσο οΜπιε

ιοοττγτἱσ σοτοοειτοε,δΕ οιοάσιο τοσοι: ΝονστοΒτΞ.ειοοε ΑΒΒοοὶε τοοττγτὶοτο

Αἱιοοἰοιιε ἱρίσ, οιΙΠοιασ οιοοσε οοοο ποσο.. σοΠοσοοτ . ()ιπο ὶτεοιισ ἰάσιο

ΑΞτοοΞουε ΗοΒοοσο1 απο ΒΠο μι· ιἴ:ει·»: 0222101' σου2έοπο: :τοπιο ροτἰτοιο θύβ

ίσ οπο, ο οοοἱ8 ἱοσσιοοΙστἰε ἑοτσΙΙἰΒσοόιιε οι. Ηὶε οοποἰοοε οόάσ σΙοιι·

απο ή ο τσίἱοο:οτὶοοσ Μαι: αιοσιοσεσ ὶο σσσΙσίἰο Βειτσἱοοοσοίἰ , όοτειτο 7. “ο”,

οιωιΜοίε; Αν απ: μ. ροβ Μ|/2,|;Μ4Μ , πομπο:: Βο:Μ·το »σου ΡΜπσσυ·πω η, Ηπο-ι>=ε

«οπο, οιο σοΙσοΙοε ίσοτσοτοικο οσΠτ.ειοι σ,οτσ,ιοσ σοοίἰτοοιτ. Ηει·:σ σΒΓστνοτἱσ Μ).

οσο Ισνέε ποστοσοτὶ νΞΓο σΠ :Μ ΠσΒὶΙἰσοὸοτο σροσοοιο, τυπο ΗυΒοοὶε τσοὶε

οΒἱτοε, απο ιοοοετσΙοεσ Κοτοσττὶ σοκ ΗΜ : οιοιιο σροσοειτο _ἱοτο οιοάσιο

οίΠΒοσνστοιο 3ο ΙΞοι·σ Γσσιιοάο άσ τσ άἱρΙσοποτὶσει: ίσο οιιὶει ἱάοοσὶε οσο οι.

το στο: οτειποσοτἱε, σε Με σσοΓστι·σ νὶίοεο Μ: οιιοοάιιοι οΡσι·εσ ρτστοιιο.

9. Η Σ.

Π: ;σο,σου·σ οπο Κοτὐτπω· Βο·ΜΜ ασρκιἰὶασἰ2 , έκ.κΙηασ Ποοβαο2Ιπω.

49. Ν ΟΝ Ισνἰε σή::.το :ΠίΕσιιΠειε σίὶ όσ τστοροι·σ, ουσ Βστοσττοε τω:

Βσι·τοιο, Οάοοἰε σοιοΜε οΠτο ιυτοτσιο, Γικοοουσ σοτοιο:ιτι·σπο ,

ω σοροΙονΞτ, οιιονσ :σιοροτσ απο σο οίοοΜιτσιο τσριιὸὶοτσ σοειέΙοε σίἱ ,

σοοοσ τσροοοιτο (Ϊσοίὶσοτἱοτο, ννἱΙΙσΙιοἰ Ρτσνἰοσἰοτ σοιοἰτἰε τω ἀιισἰε, δΕ

ΑόοΙοΞὸὶε ΜΜΜ, τοειτοτοοοϊσ Μο σσο]ι1οΧὶτ. Ι)σ ρτὶοτἱ αποτο τοΠο νὶὰσ

τω, Βσττοο1 Βοτοσι·το οειιιά ειοτσ τοοπστο -ΗυΒοοἱε τσ8ἰε οορίὶίἴσ : απο

9058 Ηυεσ να ΓοΙΜιπο οοοιοο Οάσιο σοοοο, Βσττεσ τοετἱτσ , ΓορστνΜε:

απο οιο;ι οπο σσο]υοδὶἱο ΒιέΙ:ο οσο σίΕ οοτσ Αωωο πτσοὶσρἱΓσσρὶ τσίΗτο

τὶοοσιο ἱο Γσάστο Κσο1σοίσιο, φοτο τσίΗτυοσοστο Ι..σο οΒοειε ο Κοτοσττο

τσ8σ όσιοιπο οΒοοιοτ ω :οο/ίτααπάκιω ο·σ8Ι: Κοέ:υ·ι°ὶ που:: :οο]ποΕαω, τσίΒιο

τσ Πστοσττο 5ο σΡἱίὶο!ει 159. 2ο ΑόσΙειἰὸστο ειυοοΠοιο, ίστἱρτο ρειιιΙΙο ειοτσ

Μια: τσίΗτοήσοστο, φα: :οποσ 997. ροΠ: ιοσττσο1 Ηιιοοοἱε Ρι·ο:οιοο ΒιέΈπ

«Μ. Λο Βσττ:σ τσροὸὶιπο οοσεΙ ειττΞοστ, ΡΙστἰοιισ οσο ίειδϊοπι ροτοοτ :ιοτσ

οοουιο ιοὶΙΙσΠιουτο; ΒσεΙὶιιε : :οποσ 998. στ: οσ οιοάστο οοτσ 2οο11Π1 ποὶΙΙσ- 4°Βσε|γ

Βιοιοο σσοτὶ8ὶΙἴσ ΡτοϋοΒἱΙἰυε σίὶ, τω “ποσο σοκ ιοοι·τσοι ΑΒΒοοἱε ΡΙσι·οι- ε;;"'°* Ρ·

σσούε ιοειττγτΞο εΠσέΉ οποιο τοὶΙΙσίῖτοο φωτο, τοσοίσ ΝσνσκοΒτἱ: Ποοὶὸστο '

σου Ιποττριτιι Κοτοσττιιε Βσττειτο οι Πιο σοοΓοττἱσ τστοονἱτ, τσίὶσ ΗσΙεοΙάο.

(τω: οι εΙοοσοε σου οὶρΙοοοιτἰε ρτσ ΕσίΒιτσού τοοοοίὶστΞο , οιιοτιιτο Μτσ

Με οποσ 998. οΙτστοιο οποσ τοὶΙΙσίἰτοο οποιο σΠ , Κοτοσττιιε Βσι·τειιο

:ιοΒοσ σοο_ίοεσπο ίοειτο νοσοτ.· Ποιοο σ:: Με ἀἱρΙοποο σ3:ί!ειτ οι Ποιο Γσ::το

ά όσ τσ ὸὶρΙοιοοτἰσο, ουσ τω: ὸοοοτἱοοσε ει ΒιιτσΙοιτάσ σοιοἰτσ, σξοίοιισ ἱἱ- ι οηε1°ω.

Πο ΒοὶοοΙόο Ροι·ΞΠοτιπο σρἰίσσρο ΡοίΕιτσούουε ίειθ:ειε σοοίἰττοονἱτ , [αδέσ- Μ”

οοοϋω οσάκω·σσπΖεπτϊέια: έΕ!σέ?'Ε: ποβοο·, ὶοομἱ::, υἰιἰ:ἰἐσπ έτσΙσπ:ϋπω οσοἰτι·ο

οι· »ορο Λο·Ζωο·, οηια· 00191008 ΝοετιιΔ Βειιτο. ΑΙτστοτο-σ& σω

Βττοοςἰσ άσοειτΞοοἱε :οι Ετποσοίτσάο ιοἰΙἰτσ οίάσοι ΓσίΙΞιτσοΠοιιε ίειδΕπ , οιιειιο

κο8σωι48 _ϊθΐΒΕΠ σίϊσ .ἱυίΠτ Με· 77Μ#ΖΙ:τ-4£ἰ6°Ϊ4ἰἄἰ:, υΧ·οοιεοοε ΒεοΦ Δ;

ζ.:,Ρο ι) [βέ
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[ω88;β2οπῇὐε:, ιιτ ὶο Η!›το (Με νἱτε Βπτοπετ‹ὶ.ἰ εοιτιἰ_τᾶε !ε8ἱτιιτ,τ:π]πε «ή με.

τορτπτπ οΧίτετ ἰτι οΗεττετὶο ΡοΠετοτ·ιίτ, πΒὶ ἱά ὸὶἴοττο οΧΡτἱππἰτπτ, άετπτη Ρε

Με επιπο ὶοεετπετὶοοϋ (Π1τΞΙΗ πύΠεΠωο, Κοτοοττἱ τοἔἰε· άποόοοὶπιο. δοἱο

οςπΞεοω Βεττετπ οτἰεπι ροΠ: τερπἀὶππε ἴο ἀἰΧᾶΙΤο- εΙἰοπεπ‹ὶο :οΒἰιπειτι : ετ

.Βοτοεττπε ὶρἴο οεπι ὸοἱοοορε πεοτειπ Γπεπι ππωοπεπι όἰκἰτ. Ετ οπωοπτ

εποο Ξπίοοποπτε Βοι·τεπι ε .Βοτοεττο Γο]ιιπέτειτι ἴπὶίΪο ἰπτοΙΙἰΒἰτππε ο:: επε

όεπι ούτω επει·τε ρτο ΒπτεπΙὶεοῦ πιοηείτοτὶο, πι οπε Βεττε το8ἰπε , δ; 6,4

Η Γπὶ ΤοτοεΙάπε δε (Μο, ετοπο Αειτιοε τ:οι·πιπ ίοι·οι·, Βπτιεπἰἱοοίἰοπε τ:οω
βττπεοτ, (ἱεπεοοι·τὶ εΒΒετἱε το8ετπ ,Δ άοοετΞοποτε εἰ: Επππε οοπ1ἱτἱΙἶε τε

@επι πο εΪοἀὶε (:οΙάτε δε Εοιηἑε νὶΙΙε, Πτἰε Με ρεέο ΕΒτοὶοεοΠ. Βετωπ

βία/ί: σεβτο πατε/Ε· διτρττω&τ·2, 421220 ἰωαυωτἰουὶ: :οοι. β” Κοτότττἱ ο·ε8Ι: το.

5ο. ΝοαΙππτ τεοπ·π ΟοπίτειπΞε Κοτοσττο οποίοι·ετ οποίο ·Αι18πίτο ο]πβ

ποιο εποὶ τπἱΙΙοίὶτπὶ ρύπή, οπο ποσο Αάε!εκ τω ΑὸεΙεἰε εοιπἰτἱίἑε,οτιιε ρε.

πω, Μοπτὶ-ιπεῇοτὶ ριπάϊε επετόειτι πι νεΠο ΟΙΙὶοτὶε άοπετ ποε σπιτι ΗΠο Πιο

ννΞΙΙεΙππο οοττιὶτο, δ: β|Ια [επ εσωεωω , ειπε: άοπετἱο ίεότε οίτ Μ Μωβ·

44!!είίβ0, ρ·88παπτσ Κοάιιήθ ›·τ·8α, ωάτδίΕοπτ η. ειτε: ὶοἀἰδτἰο ε πιστα: Οοοτεεϋ

τε8ἰε ΒοάιιΙδ ρεττἰε ρτττηπττι οοοπττὶτ εστω ιπΠΙοίἱωο ρτἱττιο . Ηἰε Πττοτὶε

ερροπἰτπτ /ἰ8ετιω όόε|εκ σουπέταβ=, ό' /ἱ|ϋ χω πυἰἰΜωἰ τουτ2τΙ: , θ' βίου [Με

_ ΩοΝεΤΑΝΤωε:, πιο |ωπσ σ!πιπωπ [αστ7%· _5:4]τι·ιικτ. Ετετ ετΒο ε«:Πιπο πι;

;πετοτοε ε!οποο ()οπίτειπϊε, εε ρτοὶπάο ποσάπτο πωωω τ:οττ]ιτ8ετε.

,, μ. Αἰτηοὶοπ8 πι Ποιο ε. πο τπὶτεοπΙἰε ἴεοέτἱ ΒοικὸἰέΉ αφ. 8. ἴοτἱοἱττ

,·, Ηπεοιπάσω Κοτοοττπτπ πετοτὶεπι ἱοΞι·ο οορπΙετο με: ιίεώιω εαυτο πε

,, δτεπτοπε, δε εἰ: ΑτοΙετοοήπω ρεττἰοπε εΓεπττιοτο`ΠΒἰ οοε)υποπτι, οκοτοἰτπ

,, οοοΒτο8ετο,ΓΡοιπίΞε ῇεπήειτιοιιο εάνοπτειιτἰ οονἰετπ Ρτοΐοέτπτο ἴπὶίἔο. Βπεπ

,, οπο πρι· εΒοηε, πΙτοτἰοτοι·η Εὶ8οτὶε ι·ἰΡεττ1 τοπια, -οοτιτἰΒΗἔε, θπΠΙο1ττιππι

,, ΒσΙοίπποπΓεω, οείττε ππετεπώ οεπί-ε, οπττὶιτι @Με ΕΙοτἱεοοπίὶε , οπο:

,, ΑΒΒετἱε-νἱΙΙε ὸΞεΞτυι·, ΗΜ άοΙε:81Βο ποἰ Τποοὰοτἰοο τηοοετ:Βο 45% Ιοεὶ

,, Ρι·τεροϋτο εϊ5οπε Ξι·ήιιτΞε ΞΠετε οτ , ε ίετιθτο Βοοεἀἰέτο νΞικΠοετε. (διο οτε

ι:ΞΓο τοππΡοτο ὶὰεοοὶςἰοι·ἰτ, πω. οΧρτἰπιὶτ ΛἱτΠοἱπιιε ετ.Βοτοεττππι πω.:

οοο_ἱπἔἰπιπ Μ» @ώστε πκ:τΗτετππι ἴπὶίἑο άΓοττΞε νοτοΞε είεοτΞτ.

μ.. ΝπΙΙππι νοτο ςοττὶπε ετεππποπτπτη επ ίτετποιπάπιπ ΞΙΙΞπε τπεττὶτποεἰὶ

τοωρπε ποοΞε οεοπττἱτ, φωτο :πετ Ηπέοιπϊε, Κοτοεττὶ δε ΟοπίτειπΞε: Επτ
τηοΒοοΞτΞ, οπἰ οσο ειστε ειππιππ ωΠΙούιπππι Γορτἰπιπτπ πετπε νὶἀοτπτ .Α Β

0' Β21ΜοπΞΡΡο το:: ε μπα: ἀΞότπε οίτ :πωσ ε «ση. οπο: “Ετ μι" βατ· έπρεπέ: ,

Μετωπ.το. τείτε & (ΠεΙπο. Ατοπο εποο Ρτε:άΞότο επι·ιο πο”. πετππι οπο: οροττπὶτ :

2·εξ:ζΔω Μοττππε ροττο είτ ειπ10 ιο:.6. ιιοαὶππ1 νΞεοιππὶε. Ειτιοπάεοάπω Ρτοὶπεὶο σ·

3.ο.9, ῇπε ορὶτερτιἰπω ερπά οπτικ1ατι ΟΙεοι·πττι, Με κοιτώ· ΜπίσηΕτ Μη: επροέει:
` γΞεἰΙΤο ὸΞςἱτπτ, πετρα π:Μτπωάπω. Μ

είπω: ῇοττἐετ :κακάο ]τ‹υε›:ἰ|Ζἐι::;

τ - Βὶωἰσκἰ: »είπω 8:τστ8υτΜτ ιίαο&α: · ·

‹ ε ϊ Κτ8που·εω !εωτιι Πιες” η9824Μ πσωτἱτπε:, ·

Ε:: Με ὶπτοΙΙἱ8ἱτιιτ, Βοττετι·ι επτα Μοτο Με ιτιἰΙΙοΙἱωἱ ο επετττ τοοπὰἰετετη

ίπὶΙΪο, (ἔοπίὶεπτἱεπτ επτοττι ΒοτΒεττο ηπΡΙῖίΪο εεττ: :τυπικο ττιἱΠοίἱπιπτπ ίο

Ρτἱπτπτπ, οπο :τοπιο ΗπΒο εοι·πιτι ρτἰτποεοοὶτιιε πετπε νΜοτπτ. απο π: επ

.Με ι,_ τετο απ: οριτερτιιο, οποό. ΒεεΙἱπε ο ο:: εοάκ:ο Ροτενιεπο Ρτιπιπε νπΙΒενιτ,

309· _ ετΠηιο μια· ίμὶίΓο εϋοιτπι·, σπιτι πιοττππε ΜΙ.

Οτ!Μετ· έ!ίασηωετ, τε τ·σει·ω ΜΜΜ ρστ:Βετ 1,

ο Μξ[τωι:ώ· μια· , βιἰ τωκεΙατιι: Με στ.

(Δ1ει·ποπεω, πτ νοτπω ίετσετ, μια· ὸἱοἰ ροτπὶτ οοοο!Πτετο ττιοτή , οπἱ επτα

#0: μπειτε: π: εοάοιπ ορἰτερτιὶο ιΠώτπιτ. δοτοτπιτι ρω·οε!ιο· «πετ , τοίτεοτο

(Μοτειπ:ο, απο Κοτοσττπε τα Βοπιεπι Ρι·οΐοθ:πε ει, εποε ἱτοτ οοοτἱεἰτ

Μάο ροετὶἰἰοετπε Βοιπ:άπΕΒ ντιπ. ε‹: Ρτοὶοάο ποπ επτο εεππαι το". οπο

_, ο . τοτε
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Ε· Κ .Ε Ε' Α Τ Γ Ο. ααἱἱι

--τειιισστεΒεπα ασ!ιαε ΓρεταΒατ ,` [α·αι·αιΜισ· ααἰ&α[ιἰαΜ αιι/Ι:ἰ: , ιι'ασι·αιο αρο

ε βοἰἰαι Γε“ἰσ'τε8ὶαισ τΙιαΙατιιαιη ταβ22αεαάαω Εσι·ε.Νοσ σιε ίσειτ, σασσ @σε

σει· ε: ασεπ, ΚστΒεττατιι @Με :στα σπασω ιπ2//εβασια β'σσΠαστιαισ ω

ια ἱσ εσσιιι€ιαιτι αεσεΡιΙΤε : Μια σοσ Γατιε εκρτείΪε σιδεαισ , σεε ε:επηχη

εισσαστι σεΠεσατ. Κστσεττασι Κστσασι & εαστεσι εσσιὶτατιιε εΠ: Ισ8εΙτατσσαε

Τειι ΑσεεΙτασισαε ισσσαε!ιαε, τσιπ ασσΙεΓεεσε, ισ τεσἰτα σα” -εσ ει1ταστε

πω” ()εστιιΙεσσε, απο τετιιρστε Κστσεττιιε Βει·τασι σεσασ τεΓασιει·ε :σεισ

τασειται·,τεΠε Οσσι·ασσο. Ε:: τε σαισεσι νεται ΟσσΠαστιαισ ω τεπιραε α κ.

8ισ εσσἴσττὶσ αΒσα&αιτι ,ειειαε Βει·τασι ται·Γαε ασΓειτασι ίαΠΐε ρισσαε ι·γισιιιιιε

τασε τετιιροτὶε ΓετἰΡ:αε, σαὶ ισ τοπιο ;. ΑσαΙεδΕστασι σ α σώσε νιι1εατασ

Μ!. .

53. ΡΙατα αι ρι·α:Γεσε σισετε Γαρει·Γεσεσ, εετετα, :μια σε ιΠσ ΓατεαΙσ ει.

εεσσα δε σΒΓετνασσα ίαρετίαστ, ισ Ρταΐατισσεισ νοΙαισισσι Γεσιιεστἱα :είστ

νασε. Ηασε νετσ εσιτισσετσ σσσ ταστατσ ειιι·ανιτ: σοίξει· Τσεσσειαεαε Καὶ

σαι·ταε, Ιεσ ετὶασι Α&α Πισω Γα:ειιΠ σιαισισα ε:: ραι·τε σστΞε δε σΒΓει·να

σωσω ἱΠαίἱτανἰτ, σιισι εεσ ΑσσαΙεε θτσισιε σσίιτι ρισίΕ·σαστ, εχασε ἰσττα

Βιεσσιαισ, Η Πεαε νιταιτι παω ασ ια τειι·ιραε ρι·σσααει·ιτ, ισ Ια::επι επισ

.τετε ἱσεὶρἱετσαε. Αᾶἰε”ρτἱστἱσαε ορεταιτι Πιασι εσσταΙετατ , Ιιιίσαε σιαει·εσ

σιε ορει·ατιι σατε σαι·αι.ιατ Με" ΜισσαεΙ (Ξει·ισεισαε : αε στο σοΙσι·! πιο”

ιΙΙαισ Ρτασιατατα σώσε αιαιαια ασσσ πε”. ισεαστε, ρσίΐειαασι ισ σε: εισ

σσε ασιρΠαε νι8ιωι, ἱσσεἴείΤσ Ιασστεσσει·αισ ασια Γαασι ισ Πισω: σσΠ:ι·ιε

ιισρεσσετατ ρετατσαστει·, δε ισ οσισισαε σσθα σε ιστετσια ρτα:Πο ασίαετατ.

.Κεσσατ εἰ Πωσ νιεεισ ω ιΠα νιτα, υΪ:›ἱ σιιΠασι πιεστικα σαιτ. Βασι εα

:εισαι εοσΓσσαΙἱε δε απιἰει τεσσι·σστ, εσιιιισιττετε σσσ ρσίΐασι στ σσιιττατσ

ισετσστὶαπι ορτισιἰ σαοσσαισ Γεσἱε,ισἱΙιἰςαε ρετσαατσι·εσοϊεσσι Βσσιἱσἰ Εα

εα: ΑεΙιετϋ, σαι σααστατσ σεΒεατ εεε ριισΙἱεα Ιιττεται·ια, νετετιισι σρετα ασ

εσ αστα, ισ Ρι·Ξπιιε δριεΠεΒιι ττεσεεισι νσΙαισισα· τείιασται· , ειπε Με Ξστει·

εσστΞσι.ισε ΙασΒιιεστιε ναΙετσσἱσἱε εαίαε εοΙΙεΒὶτ, δε ρασΙἱεἰ στα ίεειτ:. @ασ

νετο ασ Με Α&α εοΙΙΙΒεσσα οΠαι εσσταΙεστ, α ιιιε σι&ασι είΈ ὶσ Ρτα:ΐα

τισσε ασ δεεεαΙασι σσΠι·ασι ρτὶσιιιπι : α» σωστα Α&σι·ασι εσἰτΞσσἱε εσώ

Ιισσι, δε ιιισαε αιι&οιισιιε Μ. ία&αιιι ω, εικρσίαὶ. ΜαΙτασι αστο @σε ισ

σιε Βεσενσ εστια: σκ σεσει·ε ρι·σστεστ , φα ειιισασ νἰαἰτ, Πασια ισ Οσσαι·εΒα

τἰσσε σώσει ρι·σιιισνετε εατανιτ. Ρισεσι νινεσσι Με ασσσ 1685. πιεσίἰε Α

ΡτιΠε 2.9. σδΕο8εσατισ σασσαε ασσἱε πασοκ. Οετετασι Ισια: οσα σώσε σιιισἰσαε

ίεεει·αστ Ρτεερσίἱτἱ σοΗι·ι 8εσεταΙεε , ε1ασιαε στατινιι; ι·ενετεσσιΠιισαε Ρατετ

Πσπισιιε θτε8στιαε πασα” σαὶ Ιϊασια ισ Οσσξετεξαατἰσσε σσί!ι·α Ρι·ισιιια ε::

εἰτανἰτ, σε!ε&σΓααε α Γε εσσΓσσαΙεε σσίΈτσε ασἱιὶσιιἰτ ασ σα σσισἱα εσΙΙιεεσσα,

ειπε :σαι ασ θι·σισιε σσίΜ ίασθ:στατιισαε σσΠι·στασι ΙιἰίἘστἰασι , τασι ασ σε·

εΙεσαίσσα σσειισιεστα Ρεττισεστ. Ειαε Πσσἱασι ισ και Ιιττετατιαιτι Ιιαδεεσαε

α:σιαΙατι Γιιστ Γαεεείΐστεε, σαστασι νείσειιε ιιτισαπι ΓασΓεσιιεστεε ἱσΙἱίὶαστ ,Γεσ

ασίσαε σεττἱπιεστσ, σιιαστιιτσ Με ρστει·ιτ, τεεαΙαι·ιε σἱΓεἱΡΙἰσαε, ααα επεσε

σσισσιιια στεείει·εσσα είε . Ηπα ισ Με τσιτιἱ αΙτἱπιἱ σΞΗ`ετεσσα ει·αστ: : Γεσ. νε

τεστ στ: σε ασ ια τεσιι:ιαε ίαρει·ί,ιεε Επι ασ ἴαεἱεσσαισ εαι·απι τεταπι εσπιτι·ιεσ1ο«

τατὶοσεισ, ω: Γαεὶεσσεε :σε σΒσσ:σσισ είΤε σε:Γεστιεσαιτι.

Μ Ο

ι: ΟΙιΒ.ΙΗ›.

3.ε.αΙ:.

σ ὅρἰεΗ.ισ.

2·Ρ-544

ε Αι·ια!εθ.

το. Μι. 5 3η.
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Μο :Ν Η Μ Δ ~
Δ θ ΒΓοΙιιτει ΓυΡετἱοτἰε Ρτερίἔιτἱοηἱε ;@ἱ;ἱοημ, μια; τφΓςἰνἰίΐετ κά: Με Φ.

Θ:ι·ίπει δ; οτιιάἱτἰοορ ε]ει;ἱΠΞττιιιε, ιιρΒἱίςιω ωιὶςἰΠῇπιιε , ι:ιιξιιε πιεοτἱο

ρ υοΒἰε ειπε. μ;ΒιέΒι οὐ, ξιπΡτοΒει;ειφ ρο Ιορι ίμιί[ο ςιιοτιιττιώιω και»

τὶοτωτι ία:πτωιΞεπι, ε1ιή ίρουτ200;ιτυπι ΒειεςΠει:Ξωωτη Μοτο υοΞνοι·Ππτάεπ1·

ραπ, ειοΒὶε ΙΙΒτιὶΕοενἰτ, Π: ὶιι Με ί1επτοοψι μορ επ; , @ή τ;μπιμη ἰωΡι-Φ

Μα Η έσωσε ΗειΒεΙΙειτἱοιπὶε, 9ιπμαι·ΞΙΙο Η: :Ώνα Γιά ΗΜ οἀἱτἱοιπο με, 7.

ρκΡΙἱοετ,Δ Πςτρι·ιιω Γ:: τπ1Π0 φωσ ποσάστο :ψ αι ΙΕοταιτἰε , φωτ άφ 1·ιοε:

2τ8υτικ:ιπσ ρευοἰε Ρτοριιεπειτο πιοΒΞε μ·ορούτιιπτ Γιιἰτ. Ιτ;ι τῆι· απαιτώ ετη

κΠτΞοώε ]20οΒιις ΒσὶΙαιιι' Πρό]:ρι· δρτΒοώς:ιι82 @αἱ Γ; Βρε Ιοοο 11οη1ἰἐ12τἱ ε,

εαοΒἰε Μαξ ευρο Ρειίϊιιε ::ίξ. '

  

|ῇιωεω άίανέωε /[επτειιτίιυπ ἴ/ετἰτατἱ.ι·, !καταπι Μ θα αεσπάέτιστ, οι: [ἄν

_ Ρετ εαπάείκιόπιω Ρώτα , ίωκω άουιωκ Μτωπτίθα: Ι:Μύεατ : έσω

Ρτο[αΜΜΜΜ «πατατα» ε:ς/ήαίυπαϊ, β/απέΐοτπω ··υέποτπω εκευαρία αἱ

Μίποτα:π 07992408 Μάιο: /κΗαυσΜα.τ . Ε:: αίτο ?Μέσω [πω τε··υσίατίουέ: _,

Μ ΜΒ” @πέη ?σου |οπεία.τ Ζαυπευ ρ#σ[σ#τ4πσ, Μ··υίηικ· σο: , 9440: Μισ

[2ι·απ:, πωπω· ρφωπ : »παπα ρωταω απ» β·σα·ύπτ , @° πώέιαπιστ ,

Μπ!πΜΒ , «καὶ ΑΔΑΜ», ία»πω ποπ ρτο|εποπτ .· μία ίπ ἱΜΗ !0:ί.9 αὐάέτί;·

ωκίΜπε"υ Εκ Υὶτε= 8 ΔΙΪ=τὶὶ ρτοΙοεο!

ΆΟΤΑ



ΟΗΒΟΝΟΙ.Ο(3ΙΑ ΒΒΕνἶε

ν

Απ: ι>ιιιΜΑΜ ΡΑιιτι1Μ

ε.Βουι.1 ει:Χτι ΒΕΝεο1οιιΝι.
8ΠΜΜΙ ΡΟΝΤΙ.ΕΙΩΕδ.

999. 8ἰἰωΜι· Π. Γαβ: επική: 4. ιιιοιιΠΒιιε π.. .ως ,
ΑΜο ιοο3. Ιούιππει .ιι.ει... Χν1Ι. πιστή. ;. 3

' ]ούπωπα ΧνΙΙΙ. σ.ιιιιιι ς. πιειιΐ. 7. ι·1Μ7. η.

ιοο9. .ῖοτ8ἰκ.ο Ιν. «ΜΒ ι.. πιω!. 8. ω». η.

πι”. ΙΜισιωΐκ.γ νΙΙΙ. ...ω Με ιι..

ιοι 3. σημαία: Αππέμμί πό ΜΡ. ηΜΜπ.

ιω..ι. ]ιψεωιο: ΧΙΧ. :ιιιιιἱε 9. πιω!. 8.

μι”. Βοποιίέάπ.ν ΙΧ. ..πιώ ιο. δισ.

ιο”. $ἱἰ·υ;βα ΠΙ. ή· ]ούπωιο: ππώψει:Θαυ Μπα" σει·ωΐ.ι. ..Ιπ:ἰριιμ.

κι”. θωρώ:: νι. ιιιιιιἰε π.. τιιιιιιΕ 8.

ιο". £Μπυκ Π. ιιιοιιίΠι. 9.

ιο". Βουκ[κ.τ Π. ω»... 2.3.

ω”. 8. @ο ΙΧ. Με. ;. πιω!. π.. ω.. 7.

ΙΜΡΕΚΑΤΟΚΕ8.

983. οι». ΙΙΙ. ιιιιιιι η. πιειιΙζ ι. άΜιιιε ιι.

ιοοι. 5'. Παπάκι Π. (ΜΜΜ, παπι: η. ιιιειιίιίι. ;. σ:ΐιεΒιιι ιό.

_. ω”. Οοιπικύκ.ι Π. δαΗειιε , ιιιιιιε η.. ιιιειιΗΒ. ιο. :ΙιεΕι. η..

1039. Μπάσα: Π!. Νἱ80τ. “Με ι7. ιιιειιΠΒιιε. 4.

ΕΚΑΝ(ΣΟ.ΧΗΜ ΒΕΟΕ8.

996. Κώστα:: Μ... α ιι·ιοπο "Με @Με ;3. πιοιιΕ 8. απ: 9.

ιο3ι. Ι·Ισπτέι·κ.ι Ι. :ι πιατα Ριιιτι·ιε ΜΜΜ ι9. ω... η.

ΒΠΚθΠΝΙ)Ι.Β ΤΚΑΝ$1ΠΚΑΝΕ ΒΕΟΕ8.

99η.. ΜέειΙ[κ.ι ΙΙΙ. Μιιιιιιιιπι ΜΧΧΧΠ. :ιάορωτο (.ΐοιιι·:ιι:Ιο ιπηκτατω·ο , :κι ι·οΒιιιιιιι ι·9Ιἱ‹μιἱτ; ε. μή!

- Βιειιιιιιιιιι Ειρει·:ι.το Οο:Ιοπιο απιιιΙο ι:οκομιιτιιε ι:Ω.

πρ.. Πσπτσάκ: εμε... ω.ρω..ω.

ω”. Ηυπέασι . μοεΓ:ιιιε Οοιιι·ειάο μια: £ο.τοιι:ιτι1ε ΦΠ: “πιο τ.........ι Ιωρειάο ΓιιετεΠῖτ π! .ιιιιιιιπι Μπι.

ΒΚΙΤΑΝΝΙΖΕ ΙΝδίΠ..ΖΕ ΒΕΟΕ8.

979. ΕώεΙυ·ιάκ: Εάννιι·άι Μάι. ...ω 3 7. κι:: μ.

ιοι6. .ω........ Ρει·ι·ειιιιι-Ιωικ ιιιιιιιΕ 7. Με!» 7.

ιοι 7. (Μισο Γεω Οπωι:ικ Μπρικ, ...ω Εάιι:ιτάο ε.ι........ιι ίι·:ιττο ιιιιιι_ἱε (απ. ιο.

ιο36. ΗιιτοΗω ιιιιιιἰε .μ

πι”. ΗισπίουιΜικ αι·ιιιιι 4.

.ά![τάκ: :αἱ ΜΧΙ.ΙΠ. . · |

ιο”. .Παπάκι Εοιιίο:ΠΒι·, ει! πω. ΜΙ,ΧνΙ.

ΗΙΧΡΑΝΙΖΕ ΚΕΟΕΣ.

999. #ασκί10.8 ν. ...ω 2.9.

ιο". 7απ»ιαπιία: ΙΙΙ. «πιώ ιο.

ιο38. Ϊωὶἱκιπἄκι Ι. (ΒΜΙ12. ω!. τα εσειι0ιιι€πτο Μ.ιειιιι:. :ιιιιιἰι η..

ΝΑνΑκιιε ιιΕοι:ε.

χω". 996. Φτάνει ν. Τι·ειιιιιΙιι:, πιώ: 7.

1οο3._.ΐΑπ:Μ.τ ιν. Με8ιιιιε, ιιιιιἰε μ.

ω”. διά." νΙ. πι απο. Μι.1ν.

|

ΡΟΙ.ΟΝΙ/Ε ΒΕθΕΒ.

999. ΒιιΙα.ψιω οποιο ω.

πι”. Μάι;Ε.τ!ωι.ι :ιιιιιι: ι6. [ -

ιο.μ. ΟΛύΜί"6.τ ιιιοι·ιιιεΙιιιε, :ά Μινπι.

.ίδιο 85. Ο. Β.Τοπι. ΕΠΙ; - ε Η Ο Ν·



κΧνὶ (ῖτοιιοΙοἔἱο Ι. Μ... 5:26. νι. ΒοπειἰὶέἙ.

 

ΗυΝεΑκιε 1:Εοεε.

Αρης; ρο;·. σωρ6.ωω :ιππἱε μ.
.ή.. · .$ ..

κα”. Ρο2η8.σ εε3.ι..... ε: ίοι·οτομε:Ρο;.
“π”. .4πώσ1α: ο πππαιπ Μ". ' π

!

. .
· .. - . - . . μ.

εΑΝτ:τι & ΜοΝΑεΤακιοιιυιν: οιι1ώΝοε.

Αππο πω”. ΚσΜαοΜπ.τ μαπα ε. Επαποτοππιαἱ Κ:ιτἰΓΡοπεπβ:ι απ... , ΡοξΙ ι·οΠίτατε.τη :ο ὶπ Ιοεο .ι.ιω.ιωπ ιΠ4

α...

ότε;

απο

(ΠΠΣ

ω..

ο...

(π...

8ιήτ21τ0ΠΙ; ω.. α.. πω... νἰτεἱπο.

πινω. Γίκ!επίπ.τ «Πω ε.νἱτοπΞ8ωιΙἰοταπι ιποπ:ιΠοτιοταπι, αΜ ὰ: .4ιία!όπο»αΙΙ. ορἰίτ. ΜεταπΕ, ό: γεται

ιποααΠει·Πε τερατοτἰε.

Πάω ω... ΜΜΜ ΒςποἀἰξΗ Ηοτἱατεπβε, ιπ:ιττγι·ιωτιιι· Κεδα|:ε. - ·

;οο6. Ρκοἰἰππ1α: ορἰΓοοραε Ι.εεὶοποπίἱο ἰπ Ηαρ...... , ππτοπ πω». Μοι·οι·ο.Ηο .ιποποίὶοτἰἰ :ι (ο ι:οπάιτι , Τα

Β:ιτοπΠε, οΠοτιιπηαο αεποοιοτατπ ΙαπάαιοτΓ:ια: ι·ερω·:ιτοι· ίιαΠο ακπαι·.

Αφίσα: Αττπὶ:ρ1ἴεοριιε€απτιωτἰα: , :ιπτεο :οἱ ωρα: ννἰΙταπεπΠε.

χω;» 15υΕπέδε Βτίαϋ παιι·ιγκαπι σ:οι·Ροτ:ι π. Ο:ιπππινοπίε ε. Βονοπὶε πποππίὶοτἰαπι ττεπε!:ι::ι.

Γατα.: ρι·Ιιπαε πι... τ. Ροπή π. πιοπτο ()αρι·πιο Ρο” Ρει·αΠατπ. . -

Λα_/Β·Εσω ίξα Α›ι.·ι|ἔπῇ-κ.< , Ρτἱίπταε 36ο...! Βι·οιΡπονι;ε ΗΒ.Β0ΕΠΠα, παπι ε. Βεποἀἱᾶἱ :αἱ ι·:ιό.ι€:ε Μοπέ

τὶε-ἴετι·εἰ ἱπ Ηαπ8.παι, σοὶ ι:οριιε ()ο στοπ ι: δ: :ιτε κρπι:οΡαε δττἱεοπὶεπίἱε.

1οο.. Ζσωστάσε: Μι @κακα δ: ΒεαΜέέΐα: παοκ”, ιποποι:πΙ ἰπ ιποπειίὶετἰο ΖοΒοτ ε. ΗἰρΡοΙΠπἱ ἰπΗαπ.

επτἱ:ι, τιιιιπετοιπἱτ2. ΠΕΠ ‹Ιε Μπαπο-ΩΡΙΓεοΡο (ἔιιποαε::Ιοίἱοπίἰ, επιποποεποε.Μπτίπιιπ Ρ:ιπποπιο.

ποσο. ?Έκο ο 1ΠοιιπέΙ1ο Μπἔἀοϋατἰεπβ ΚιιΠἔαιιΞ :ιτςαι;Ριβαραε δ: προ(ϊο!α: αι:ιι·τγτ.

Δ Γ' "!,"(.$' ΡΙ'εδ γαι· "Ι !ΠΟΠΠ οπο .Ή α” θΠ(Η '.1·υ|ΠΙο

κ(Μίίσωσ.τ ο ω... ιποπείὶοτἱἰ Μοτει·οΙε εριΓοοραε ζ:αποκε Και Ναπποπταε ἱπ ΗἱΓροπἰ:ι.

ΙΜΟ. ..τ..ρει... ερἰΓεοραε Τι·ηο&επΠε , ίαποιιτοι· πτοπ:ιθοι·ιι πιοπτἱε ε. Μιιτἱπε , δ: εακπ ακα: Ηἱἰιἰπ|υὶ›ιπ

ρει·:πεποπἰε Τποι·επΠε, αΒι Βωξά2ΕΜ οοι·απι Μπι πωπω π... .υι.....π..

ιοπο. Μαππσωι: ρήιπαε σώου ε. ΕαΓεοπ ΑρτεαΠε.

ποιο. ]ο!.πικυκι πωπω. (::«ΠιιεπΠε, αΙ:ΜάςειοΒιικιβαε οι για: ΡΜ, παἰ ἱπ Βετο ΜοιιιοΒοταεταπτ :ιό ΠΙ€τΠιμη

ω”. £τεα!αιπ ΧΙ”.

.Εξ/Ερικ :ιτοπἰερἰῶοραε (Ξοηταιιτἰω οι ιπαπγτ, εοπαΙτοι· ιποποΙΙοτἰἱ Β:α:ποπίεπΠε, ι:αιπ 8ο οι: ε. .Βοο

[νσωιο αΒΒατἱ(Β ε. ΜὶΙἀτΜι.›: ὰ ίο:Ι:ιπαε ππιττγτιοαε. '

10η. Ι.έ&εωΙα.ν θα Πατάω οτεἱιἰερἰἴοοριι: Βτοπππίἱε

ποΙα. Κἰεοππτὶ τοιιίεΠοι·Ιε τοι·ραε εκ ω). (ῖοιιοπκιππἰω. ἱπ ιποπαίὶοτἱαιπ Μ:ιΙΙο:κ:επίε α:ιπείετται·.

ω”. .4ιίαΜια· να·εο, ρι·Ξπω α.ωππ. πιοπα!Ἑοι·ἱἰ νὶίἰεεπίἱε, ιαπι ε. Ματἰ:ε ὶπ (ΞιΡἱτοΙὶο, εοἱοπἰπ;

ιοι6. .ϋ·ωεω πατατα ἱπ πτοπαίὶετἰο ο. Βοποὸἰᾶί Ρ:α!οΠι·οποπίΒ ρτορο Μοπτα.·ιιπ.

ιοι8. Ψυἰ[ε›·Ια: πιοπ:ιώαε ΚεοπταεπΠε, ἱπ ιποπ:ιβετέπ ε. Οοτπ12πι Ααπίπάοή.

ποιο. Ππωωιω πο... ε. 5ονἰιιἰ ρτορε Πτπταπι κι Μαιο.

Μπι. 7φΙ6Μο οοἰΓεοραε Εεοἀἰεπίἱε, ίοραΙ:α: ἰπ πτοπαίὶστἰρ σ. Ι.:!αι·οπώ.

Ν”. Γυ·σάετΙ:α.τ Ρι·:εροπταε πνοπαίὶετἱἱ ε. ννεὸαίὶἰ Λπ·οΒοιοπΠο,

. Τέσσίαί:1:8 ερἰΓεοραε ΑατεΙπιπεπΠε ω. πτσαοΜτιο Τοτποαοι·επΠ Γη:·αΙιαε. ν η

πιο”. Βιιπ·βσπίπ.τ Π. πο... δ. Ο:ιΙΙι . Η ' - .

Βενα·υ·υω·άκ: ορ€Γεοραε π...ι..ι.........π., ........πω.. ε. Μιε!πιοΙΞε ιοἰάοιπ οοπιὶἱτοι·. ' '

ιοτ.;. Μωιἰππἰπἰ πω... Μιε:ιω:οπία ό: :ιΙιοταιπ ΕιπέΙοι·αππ :οι·ροι·:ι ιπνοπιαπ:αι·, 8: ο απ.. ΙεναπΕαι·.'Έ

δενἱπἰαπὶ , Ροτοπτιππιδε αΙιοι·αιπ «καμπ ε!αναπται·δτττοπείεταπτατ ὶπ ιποπ:ιΠοήο :..Ροτή ΗΠΡώμ

5οποπ::5.

ιο:.6. ΒΜΜίι4: :Μαιο Εαεοἀἰ2 ἰπ Ιτπ!ἱ:ι, παἰ ιποποίὶετἱ:ι ἰπ 2Ε8γρτο οοπὸἱὸἰτ.

1ο2.7. 11οα»καΙρα ἱπΙΙΙταιοι· -Οι·ἀιπἰε (Σ:απαΙάα!επΠε. π·ιαΙιοι·αππ ιποπαΙὶοτἰοταπι οοπάἰτοι·, ω.

ποιο. Εαΐριειι Ι. :ιΒΒ:ιτι Μιειιιαπίἰε :ι!ιοαοτ το!ιοαιπαιπ Τι·:ιπεΙ:ιτιο. ' ο

ιο3ο. Αι·πια![κ.τ :ιΒΒ:ιε ε. Ροπή Οιι·ποτοπΗε. .

ω”. σωι..ωω ..ΒΒΔ :. ΒεπΞΕπΙ ΙΒΜοπεοπε, δ: αΠοτα1π ιπαΙτοταπι πΩεια:.ποι·ε διο.

ΠοωΕπίεω πι... Ε( τοπάιτοι· ιποποθετιι $οα·:ιπι 8κ οΙιοταπι πιαΙιο.·πω ,

δωπιέπ.τ ω... Ροπωπε!!επΠε, παιττγι·. αΒι οι: ΟΜάκζ[σ δ: Οέυ·όπω εμε ίαο:οΠοκἱΒα8, ά δω:Μπϊο

Φώτο Οεπιετἰεειιίἰ.

ω”. ΗεΙ·υι])ι τοι:Ιαί:ι μωρε πιοποΙὶοτἰαι·ιι Β. ΜοτΞο()οΙαι·ποεπΠε.

πο”. 5:γωοοπ πτοποεπαε ιποπήε-διπώ, ι·οεΙαίαε Ττενιτὶε.

1036. Μεἱπνν€ι°€α5 ορΞΓεοραε Ρ:ιάει·οοι·ποπαε, π1οπα.ίὶει·Ιἰ ΑΒάιπεοΗΕπΠε ίπαςΙοτοτ, :ιΠοτατπ ι·εριιι·:ιτοι·, ιδιο.

1038. (?υάσθατέα.τ ε:: .ι.ι.... Αι..ι....ε εριίἑοΡαε ΗιΙοεεπειππεπΠε.

.ΕΖάκω'ύκ.τ εοδποπποπτο Βοπαε, .ιι·οπιορίζεοραε ().ιπτα:ιι·πο. '

ιο.;ο._ ΟοκιιΕμπάΞ: ΑαεαΜ, παπι ΓαπόΗιιιοπιαΙιε Οοπἴαεἰεπίἰε, αοἱ :Ια ε. Ιζωήτο η... εοπῇαεε . πταΙτοκιππ
πιοποίὶετὶοι·απτ εοπἀὶτοτἰΒαε , δα.. ¦

ιο4:.. ΜΙΑ:: πώ” ε. Μιιι·ιΞπί (:0!οπω., Μή όο Ρ'·υσΙΡ"!σ ρτὶπτο πω... Ταἱτἱεπίἰ.

ω”. Αυυιέψιάιω τικΙαίαε ΜΜΜ, αΒι ὸο ()ση:ονιω δε ΤΞεστηέ·ο ..οι.ωω. ΗΠυει·πΙε , 8ο Μπτἱσπ0-5€οτο.

α ΟΙω·ισ τα:Ιαίαε- ἰπ ιποπ:ιβετίοβεΙεὶιιίὶπὸιοπίἱ.

ω”. ΒτἱΡυυπἰιἰπι οριίτοραε ννιΙτοπιειιΠε κι τποπ:ιΠοτιο (ΠαΠοπιεπΠ.

0ιωψωι: ετεππω, ιιιοπαΠοτιοταιιι θεΙἰπεεπίἱε δ: Κἱπεἰιππεεπα ίαπό:ιτπτ. ·

Ρυέι!ο (επ @Μάο πι... ιποικιΠετιι Οαίῖιατἰεπίἱ ὶπ Ξπί-αΙει ΡιΓι::ιτι:ι , πώ δι ‹!ο 2Η:Ιόσε8υ ήαίοΙεττι Ισα

ιιιοπ:ιεπο.

.άκμΙππππκ: ΜΑΜ ςοπκα!επΠε. αΒἰ άο ΟάρΙΣεο·σ ο)αΓάεπι Ισά οποτε..

ιο.;6. (;κΜο ω.. Ροιι:ιΡοίιοπαϊρτοραΚ:ιαοππ:ιπι. “

ΜεΙππάκ: πω.. πιοποίξει·ιι.ε. νκοπι νΞπ!αποπβε :ιο :ι!ιοι·ατπ πια!τοι·ιαπ πποπ:ιΜποταεπ μποτ. ΙΒἰ

θα ε!ο ΜἱτοταΙιε ε. νιτοπι.ΐπαΙο Π”. ί:ιέΗε.

ω”. Ρφρο Μ. 5τπΒαΙεπίἱε δεοΙιοταιιιιποαπίὶοτὶοιαπι ρ:ιτει·. Π:ί8κάε Μοτο ωΙάεἰυἰυι·πεῇαε τπ:ιτι·ο, ι·οο!αθ.

(Νάπα: πι... ΟοιποΙ:κειιρε 6: τ. ]:κοΜ Ι.οα1ΕεπΠε. ΙΜ @ο Ισβηπηρ οΡἰ(ςοΡο Ιω” 6“ω Β,,"ω".

ιἰο εοἰἴιορο νοτιππτἰεπ ι. ο .

η:.......' «ΜΒ ε. νὶᾶοτὶε ΜπίἰῖΙἰοπίἱε. ΙΜ α. Β. Οιαι]υ·σάο ήαΐάεπι Ιοεἰ αΒΒ:ιτε, δα.

ιο48. 6ω·ιιπάκ.ι· εΡἰίὶοραε ΏοιποΙεπΠε ὰ πιω” ὶπ Ηιιπ8:Μ:ι.

ιο.49. ΟιἰἱΙο πο... ΟΙαιιι:κοπίιο.

11«›»ΙΖέσπέ ...ω........π.... :ιριια-Κεπποε ΒιιΠΠν::ε ὸεὸἰωτἰο μι· ε. Ι.οοπειπ ΙΧ. Ρ.ιροπ·ι.

ιο;ο. .4![αΙ:ι.τ πΒο;ιο Ρτιππαεπποππίὶετ›ὶ εποε Ρ;·ορο 5;|ω·ηιμη,

Οπωικια: Ρτιοτ δε Μα απο Μ....ι.. ιιιοπαΠεκπ ΤαΙαετεπΠε..

ΙΝΠΕΧ



1Νοε5ξεΑινοΤοευΜ

' :οι νΗ

ε ιι ι Μ .ιι

5ΑΕΠΠΙ.Ι 5ΕΧΤΙ

126.: ειιΒεε ει...ι.....ε., εμε πω.. δ: Διατη

ω... ίει·ιρΠε Αιιιιοιτιιιιε εμιάειιι Ιοι:ι πιοιιιιειιι.ιε .

ε. 7. .ο οι.. Ιε.ιι6:ιτι.ιε , ε.. ΓγιιοιΙο 1.ειιιονιτοιιΕ 2.8. Πο

.ι..ει.ι›ωω ίεει:ιιΙο ιι. ερ ει... εριΙὶοΙε. πο Ι..ιιΒο:ιτειιι

ΉιιΙά:ε 3ο Κοιι::ιιιιι ιιιιιοι·:ι , ειιιάοι·ιτιι.ε :μιά Κεεειιι

3ο ΗιιΕοιιιε ι·ερ.ιεει.ιρΙοιιιι ρι·ο Ποι·ιεεο ει. Αιιι·εΙιιι

ιιειιΐεε εριἴεορι ΐπαιΙο ιι.δικ. 3ι ΒιίΠό.ιιι-ΑΒοοιιιε

ι:ιιιιι Αιιιιιι!ίο Αι.ιι·ε!ιειπειιίι μ ει... ιιιειτγι·ιιιιιιιΧω

ι!ε τε εριΙὶοΙε ειιεγε1ιεε 3ι Κάμε εμε μ. ΚεειιΙιε πιο.

ιιειιει·ιπιιιι μ.. Εμενιιε. μι. Ρειειιιε5. Ποιικιιιιο.

Με"... ιιιόιιιτ 3.; άρτια, Αι:ειάειιιιιιε 1.ιιιι... , τω

Με, 3; ΙιιΑιι8Ιιειιιιιιιιιιι·” 1ι›ι .1ιίειριι1οεει·πιοιτ

36 Κενει·τιιιιι·. Πι ..ι.ιε..., 37 ΑιιιιιΠο εριίεοροΑιι

"ω... Γιιιήιει ιιοιι πιο. Εμε ΑΡ0ι.ο8ετιι:ι.ιιΙΙ 38 Ποιε

ωωπι 5. Βιοιιγίιι άε Πεειιιιιε 39 Βει·ιιει·οο .πρωι

πιουμε ε... .ει ΠιιρΙεκ ιιει· Β.οιπιειιιι ω. Ρι·ινιΙεειε

οικιιιετ .η ΡεΙΙιιιιιι Αιιιι.ιΙίο 11ειι·ιειιΠ άείει·ι , 4.4 με

Οττοιπιε Ι:ι.ι.ιιιεε νειΓιιε :οικιιι.μρ δ. ο.ιιιοω «ω...

(]γεΙοεοοιι·ιειτ, Ιερι·ομιιιί:ιιι:ι.τ” Εει:ΙεΙι:ιιιι οι·ιιετ

46 Με ννείι:οιιιιιιι νιιάι: Με 4.7 Κεειι!;ειπιοιιε.Πι:

.ιι ίὶειιε .ερ ιι.. οεειάιιιιι· με. Μι..εωι. ε1:ιιετ ει.

1.ΗιΙΙνει.ι μι... .ι.ι...ιιιι νιιι.εωε , εμε γι... Βετ

εΙιεΙΞιιέιιπιοιιιεΙιεμε οΙιΠ:ιριιΙειϊτι·ιρτε, πι; Εμερει.

ι·ειιτεε ....ωιιω..εα ίιιιιάιτειε ιιι..ιι...., Με. ιι; Κε

ΗΒποίιι ίεεειιιιιιιιιι ωαι.....ιω δ. Ηιετοιιγιιιι. ίι·:ιιιε εμε

οι:ι:ιΓο ρεεεοιεε εκ μια ιρίἱ Μι.. ΙιεκειΠιτειιε πισω

ιι..ι..... νιιι....π ι:οιιάι.ιιιτ ιι; ι;ιιι ΑάεΠπειε ριαΒ:ι‹

πιο· , οι .....Ριεειιωι Κε8ιιΙειιι εει...ιιαι...ω ι ιό 5ιιιιε

αει ιάειιι ριαεΒιιιιάι.ιιιι :ιάάιιι:ιτ. Εμε ίοΠιι:ιιιιιιο ρω...

"Με ιε7ιι.8 Μ€8οιι8Δι1ἀιι8 εμε μια ριε σοκ, ιι.7.

Εμε ει·8:ι ριιιερει·εε :πιει ι ι.8 Μιο!ειιι εμε ιιιοιι.ιιιιει·ιο .

ει! δ. ΜΜΜ ιιι (ΒριιοΙιο εωω..ω ιιειιείετιιιι ι 2.9

νιιιωιω ηοιπάιπιιττιπ, Με. Ριε (λεει, νιΠαι11 τα

ίει·ιιιι·, ιιιιι·:ιτιιΙιε ι:Ιιιι·ετ ι3π 6- μες.

μ11%·;". @Με ριιιιιιιε ιιιοιιειΩειιιςενειιβε ρι·ορε

581="πω.638 ..ω οι: εμίάειτι ιιιοιι:ιΙιει·ιι ιιιιιιιε.ΑΙίετιι

οι πω... εμε ίιιοι:εΠοι·ιιιιι νιιειιι Π;ι·πρΠε ΑΝ.›ε.ε νειιιιίἰ

ι·ιιιε ιιιιοιιγιι·ιιιε ΓιιΙερειι· . 6 39 νι. Ειιπάιιιε ε.. θεμιιιε πω.

με. Ε: ιιιοιιειειιιιε Πιιιιιιιι:ι, διιΙει·ιιιιιιι ι·ειιιιΠιιε θα.

νεοι ιιιι:οΙιι, “ο Μάρω... ιΙΙιιιὶιεε με... ω...

ιιιιι·:ιοιιΠε, ρωιω. πατατα Με. δ: ω μι... ω...

643 ιιιοι·ιιιιι·. Μιι·ειεπιιιε ροιὶ ιιιοι·ιειιισοτι.ιιι:ετ, 6.”.

Λ!ῇ·Ιει‹.ι ε ιιιοιι:ιειπο ΑΒειπάοιιιειιΠ εριίεοριιε γιο!

ιιιιιιειιίιε ει· ιιιιιι :ιι·ι:ιιιερ. ι:...ωω.ε , άοιιιιιιοιιεε

πιοικ.ιβετιιε Δε... ι:οιιΒιιιιιινιτ ε6 /ΕιιιεΙι·εάιιιιι ...ι

ριειειιε ορει·ιι ω.ωει.. ;7 ιιιι_ε.ΒΑΙίι·ιοο ΟιοπιιΜιιτο

οιΙΙιιιΒιιειιάιιε , εμε μη... , Μέ. ει” ιιιοι·ε 8:

ειιΙιιιε ς8

έω01ιώσάισ.ι ιιιοιιαιιιιε ιιι Ηιι.....ι., :πιο μια

ι·εεΙιιΓιιε, ...ι ΜΜάαπω $ι:οιιιε ίιιι:εεΠιι, μια.. α...

“ποπ α τεμ...π». Γειι€ειε :ιιιοεπιοιιεε.ι; @βερμ

,4›ω|!ιιιΐιι.ι μπι Αιι_βι·ισιιι ιιιοιιεειιιιε δ. ΑΙειιιι

Κοιτα, ιιι Βοειιιιιιιιι ειιιιι ε.Α.ι..ιι.ε.... Νέα, ..ει

Βιιειι.ιιονιιι: ω... ιιιιιιωιω. ε; Τι·:ιιιΠι π. Προϋ

ω... , ει.. ορε δ. διεριιιιιιἰ ι·ι:ειε ιιιοιιιιιὶειιιιιιι δ.

Βειιεοι&ι ω ι·:ιάιεεε ιιιοιιιιε Ρει·ιειι:οιιάιτ. ειπα".

ιεειε ριινΠεριιιιιι πιοιιιιιι. δ. Με.ττιιιι εοιιεείἱἰιιιι 66

ΑεειΠείιιι.ε Ετ .με (ῖο!οι:ειιίἱε , διεριιιιιιο ιεειιιιιι

.ιιωεω.. δε ...εμε εροιιοΙ:ι.τιπε οἱπιιιει: 67 Ετ :ιτ

τιιιεριΓεοριιε δτιι8οιιιε 68 · .

Διιεε!τυπωι.ε οοειιοπιοιιτο $εριειιε , εμε νιτειιι

ἴειἱρίὶι ι-ι...ωιω με ει......ιω Ώει·ιιιιΙειιίι . ω...

τωρω... εεε!εΠείΗοοε ι·εεειιίειιιι·με Ν:ιτι1ειιιΡοιι

τινο. Ε: ιιιοιιει:ιιιπε (.`ειιιιιΙε 4:36 μια. Με ΡιιΙΒει·το

ο...........ε , Κορει·ωπι πρεπε οι Κοπ1οιιο ιι;ιιιετε

ωωμωιι· .+37 Π: ..Με ςειιτι1!;ι:, Βοιιιιιιιοιιείὶειιι

ηιχΒοε .Η 8Εμε εοιιΩιιιιιιε ιιι ι·εριειιειιάειιάιε νιιιιε “ο

44ο Ερ.80ΡΜω13 447. .Με οιιεΙρετι ρι·ιοι·ιε ρι:ι οποτε

δα, Με. ΑιιεεΙι·ιιιιιιι άιΓειρ ι.. Ιριε κι ρει:ιΙριιιιι

......ι.., Ριι!εοιιι .ι.ι...ι..... ιιιιιοἰειιιι ιεΗΜι ε." Κε

8ει·ιι ω... Επιιι·ειιιιιε εμε ιιιοιΒιιε, ε." ω., ει"

εμε εείιιι ιιιετι·ιεε εκριεΠε 44.6

ΑΙΜ 85'. Ο. 18. Τα». ΡΙΠ.

ε Δ ιι τ ι ε ~ ~

ΒΕΝΕΙ)ΙΟΤΙΝΙ.

8.8.6... ε.. τιιοιιεΠει·ιο 5. οεωεω πωπω

ριε .Με 73 εΕπιιοιιιιι.ι:ο εριίοοροοιιιιιιετιιερεεεορ.

ιι:: ιμοιιιιιε τ61εοτειτ . ει... ιιιειιιοιμ 8: τεΙιιιι.ιμε 7...

Δικια![κ.ι πωπω $.Ρειι·ι ()ετιιοτειιίζε, Μιπ8ειω·άο

:Μαιο "Με μπω: ωιιι....... :. 86 Εμε ειιει·ιει ε.. επι.

.1.ωιιοι....ι ειι·ειιιεριιι:ορι Κοτοπιιιι8ειιΠε 7.80 ι:ι·ιει·το

ΗιΙοεεετάιε νιτει:οιιιιιιΠεε :. 8 ι πιιει.....ιι ι:οιοιτιε Νοτ

ιτιο.ιιιιε ε... ι:οιιίεΠοι·. ιι Με ιιιιιΙε ιι.ιοιιιιει.8ι. Γεω.

ει. ε ω.....ιωιο , ι·εάιτ , ριε απ.. Εμε εριιιιριιιιιιιι ε. 84

είειέΙπωι.ι, ει: ιιΙιο ι:οειιοιιιιιιε οιιιιιπδιιειιιιιιε 74.

ει: ιιιοιι:ιειιο Τει·ι·εεοιιειιΕ ρι·ιοι Μοτοτο12 Με 8. τω.

Ιειιο εοοετε : Πι εριΓεοροε Ζειιιοι·;ε, Γει:Ιειπι εΠιιιιιιιι,

7; ε1ι.ιειιιι , εο8ιιιτε ρει ιιιιι·εειιΙιιιιι ρεει:.ιιιτοι·ιιιιι Πιο

τιιιιι ι·ει·ιιιιΠοιιε, τεειριι , Με Πι·οειιο ΙΙ.οιιιιοιιιι8.

ιιιι· . Εμ. ι:ριιιιριιιιιιιι 76 ΧεΙιι:ιπιικ 77

.ω|νΜιω. Εμε ω... ίει·ιρωι·εε 77 ει... ρει·ειι:εε, ·

ι:οιιιιι:ιιιιε ό: ιιι€ιιιιιιτεε. Πι Γριιτείει·ιιιε Οιτοιιιε Μ.

78 Ειπε σε: ΗΜ ίιιΜιτοε, ι.εωεω ιο Μαι ίδετε.

ιιιοιιιιΠει·ιιιιιι Τιιοι·ειιίε «Μαι. 79 απο με π:ικοι·ε Η”.

ρ.....ι.. , ιΒιοιιε .ΒεεπειἰἱἔΜ εοιιιιιι μι.. Ρ.ι.....ι.ι...ιιιε

79 ΠιιιιιΓιμε με μμε. Ηει·Πιιιιάω ιιιοι·Βιιε 8ο Εμε

ουκ... ά ιιιειιιοτιιι ιιι επι. ειιιιι Βειιεάιθε 8ι Α..ι.ι.ι...

Η: εριίοοριιε Τι·ιιιει:ΈειιΠε. Με εμε ορετε, επιι:ειειιι

ι.......ι. 8 π ιιιοιιεΠει·ιιιιιι ιιιοιιτιε δ. Ματια εοιιι!ιι , α

εεεΙεΠει·ιι δ. Μ...ι..ι.ιιι.. Μ. ει. οι:ιτ 8.; ει... ω..

επι: Θα. 8.;

Β

Ξι·ιο·ιι·ιωΜα.ι ερὶΓεοριιε ΗιΜεειιεΞοιειιΠε , εμε ω.

πιω τωρα: Ταιιειιι:ιπι1ε εμίάειιι εεεΙειῖεε ιΙεεειιιπε

οι ΜιοΙι:ιτειι:π 7ο ι 8ο Νοειιιιιιιω. ρει·ειιιιοιιε οπο!

ι 8ο 0ι·άιιιιοιιε ιιιιιιεειιι· ι 8ι 0ιιοιιιε ΙΙΙ. εε!ιιεειιο

ιιειππ ίιιμιριτ . Πε ερἱἴῖεορ ιιε ι-Ιιωεεωωεω. ι Μ. Η.

οι εμε ι·εριι!ιπιιε ι 83 ...... εποε ε:ιΠει ι 8ι Μ; Με

Βιιιοιιιιιι ιιιειιι·Ποιιεε ιιιιρειιιε ιη Εεε!εθειιι οι... ε.

1οιιιπτ ι 8.; (μπι ννιιιε8ιω ει·ε!·ιιεριΗ:ορο Μοἔιιιιιἱ.

πιο οιιιτοιιιειιάιιτ ρω ιιιοιιο.Ωειιο ο.....ω..ι.........ε °

ι 8; ό/επ. Απ! :οι Εμίάειιι Ιοει οιι8ο, ε2ιιΜε ΗΠ

.ιεει.ειωε..ιιι.... ερἱίεοριε ( ιιιιι ει: ειιιιιιε ι 78 ι·ετειιίειι

....›ωιε;.εω ω., 186 ι87 ιιιιιΒιιιο εοριιι.. Οπο

ι·ιιε ΠΙΩ: κάποιοι αιιιΕι Μι ι87 6ειιιοιιείπει·ιι άει”ε

6.0.1. .ο .πρωτα άιμιρΙιιιε ι 88 Απιιιερείεορπιεαιε

Γει:ιιάιιι88 .μ.ιιι..ω ι·ειιονει ι88 ..ι.πιιι.Β...νω

εμε ι 89 Εεε: ει! ΡΑριιιιι δ: Ιπιιρει·ετοι·ειιι ι·ΙεΓειιι1ι· ι 9ο

Βειιινι·ιιι·ιιιιε Κοιιιειιι μι., ό: Βειιι8ιιε ει. ιιιι·οοιιε

Μερα... ι 9ο ννιΙΙεειμε ιιοιι ι:ειιιε, Κοιιιιιι μοριο

Βιιτιιι· ι οι Εμε!εΩε. ΐγιιοιΙο Κοιιιιε ι·εΓάιιάιιιιιιιι·ιοι.

τιι........ι Χιιιρ. ι·εοεΙΙεε ιι Βει·πιννεΜο ι·ει:οιιι:ι·Πειιιιιτ

ιο; Κοιιιιιιιοι·ιιιιι ριο:ει·νιε ι ο; Βει·ιιννει·άπιε ει! θ.

ε!ειιι ι·ει!.ιι ι ο; Ριιι!ει·ιειπε Πρμ ι.8.ω.1>.ιι.ι.ιωισ.

ω.. εοο8ι·ερειε ιο; ν..ιιι.8ιιι ει.. ΜΗ ιο; 5γιιοάικ

Ριειιεοίοιἀιειιιἱε εε εμ ι·ε ι 96 Οοιπει!ιιιιιπ παω

ιιιιιτι ι96 Οιτοιιιε ΙΙΙ. ιιιοι·ε ιρ7 8.Ηειιιιιειιε Γιαο

ὸἰε , ει:ιτΙείι:ιε ωιω , 198 Βει·ιιννιιτόιιτ ει:ειειιιιε (μι.

Με «Μ... ι99 Ηι!άεειιειιιιειιΠε εεε!είἱ:ι: ιιιτειιάιιιιιπε

Κοιιιερετι:Ιιε .ι.ι...ιπε ΗιΙάεννει·άεεΗυίειιΠε ριιιε σοὶ

661.". :οο νιΙΙεἔιΓιιε Με. , ι·ιισειιιιι· ι.οι εισαι. τε..

ιιοπιιιιιτι.ιι· 2.01 Βει·ιιννεεάιιε ιιιοιιε&ει·ιιιιι·ι 5.ΜιεΙιεε

Με εοιι6ιι :οι Εμε ι:!ιει·ιε άε ειπε ιο: ΜοιιεΙΙιειιιιπ

νεΠειιι ίιιΓειριτ, ιιιοιιιιιι· ιο.ε Εμε εριεεριιιιιιιι 6εε.

ιο; Μιι·:ιειιΙ:ι ως 6-μ.Π. (τω... ο....ιι...ιι. ε.. τιπο

ιιιιΠει·ιο Ηι!άεειιειιιιειιίι Ιιοΐριτειιιε (ιιιάει: οι Βει·ιι

"...ιι εειιοιιιιιιιι6εΚοιιι.ροιιι.ρειειιιιιι. ει; ΤΙΜ»

άοιιειιε μι... εε. ε!ε ι·ε Κοιιπιιι·ιι Ιεεετιιε ιι ; μι... 5.

..οι επιιοιιιιιτιοιιειπ :.ι7 ...ο ε τιιιιιιιΙοΙενιιτιιε ι.ι8

ΒιιΠε Ω2Ιειὶιιιι ΙΙΙ. ε!ε εμε εειιοιιιιειιοιιε ει. 3

ιε.....ωι.. :ιοΒ:ιε Ι.ιιεεάιειιίιε. Εμε νιιιι:ιΜοιππιπο

......ιι Γει·ιριε ε 3 7 Η: ιιιοιιιιι:ειιιε Βοιιοιιι:ε ειρικ! 5. διε

ρΙ·ιιιιιιιιιι, Βιομοιπειιι ει: . ιιιοιιαΠει·ιε Οικι.5.Ρ.

Β...ωιαιωιιω.ω 8γριο. ει” Περιινοε|ιοειεε

η!! Πεειι: Πι ιιιοιιτε Βιιιει . Τιιιιι Ι.ιιι:ει:Ιι:ε ιιιοιιιιθε

ω.. μι... ρωι.ιω.·, οΒιτ, ιιΙτειε Γιιρι·ε εμε ι:οι·ριιε

ι.ιι·ε6ιιιι·ιι , εποε! ριοοετ ]οιι:ιιιιιτε Βρε 2.39 Μ...

ι: η επι: -



ΧΧνιιι Ιποιοιι 56. Ι. πω. Με. Ή. Βοποπι."ε.

Σιιι.....ιι οπο... ι·ινοιιε οοιοπΓοιινιτ, 9.96 ιιιιιιιιιοι·

τοπ: 29.9. .

Βι·ι:·υνιι!άι.ιε οριιι:ορπε ν..ιι.....ι...ιι. 9 .ιι : Ειιι.ι πι.

Πο . Νοπ οοιιιππιιοπάπε σπιτι Βιιιννοιιιο ννιπιοιιιοπιι

918. _ .

Πωσ ΚπΠοιπιιι ιιτοιιιοριίοοριιο δ: πωπω. Ειπε

8οιιοι·ιε ιιοιιιιιι:ιε . Με εάοιιπτ8ι πω.. , ΚπιΤοιπιιι προ.

@Μπι 7: Ειπε 8οίιο πω. πωπω. οιπο οοπιιιιιιιιιι.

πια”. Ρε.ι·οιιιοο. (Ξοιιθοι:ιτπιοριιοπριιι. ει... Μπιγ

ι·ιιιιιι ;·ι.,Ιι·ι ειπε ει·οτι.ιιιιίοιιΒιι οπο ...ι ΡιΙιει·ιππιιι

.ι..τ..ι>.....ι...ιω. ι; Επι: ..........ι....6..6

Βιιτώιυι·άιο.ι Π. Απ... ε.ο...ιιι, ιιιοιι:ιιιοι·ιππι το

ροι·ο.τ. 176 πω. Ποι·οιιτ π... Ιιι Μάιο: οιιιιοοιιτιο

πιο πιο η; ...ι.....ιι. ι:Ι.·ιι·οτ 178

Ώ

ω.. ιι

Ηιαπομπάι.ι 89 Ηοιπιειαε Απεπιι:ι , οοιιιπι·ςοο δ:

νιι·ειι·ιοε , μι. οροι·ιιιπε ιιιτοιιιι 998 ω: μι; ιπ

Βιιιιιιιιτ οριιοοροιπιιι Βιιιιιιιοι·δοπίοιιι δ.: ιιιοιιοιιοι·ιπιπ

5. Μιοι...ιι. , δ. Ηοπιιοπο πιει: οριιι:οροιιιιιι Βοοιι ι

πιοιιιιιι. Βοιιονοιιτι , πω... :ι δ. πωπω.. πρωι οια

ιιππι 999 Ειπε οιοπ:ι 9οο ιιιοποοιιοι·ππι μπει· πιο... ,

ω... ω... ιιιοπιιιιοι·ιο, οικω πιο... οοΙιιιιοι πιο..

...πιο οιπε ρι·οιοΠιο . ‹ιπο ιιιοι·ιπο ε.οι......8.....ιι.

ε....Ε.ι9ι..... πω.. 9οι Ειπε να.. ,νι.ει........... ιιι:ιιιι

πιιιιιοπΙο ρι·οιι:ιτ .ιοι. Βοιιοιιοοπτιιι ε.. οοο!οίι:ιε μια. 9ο;

πω. ...ι ε....ι..ει....π. , οι ε. Ειιιέιιιιιοπιιιιιε , μ.

οιοι·ιτιιιιι 409 ]πτιιιιιι .ι.ι....ιιι... ι·ορι·οιιοιιπιτ,:ε8τοιοι,

πιο... οιιιοπιιιιιε τοΓριιιο ιο9 απο , Γοροιιιπι· Βιιιιιιιοι·

ειο , ιιιιιιοπΙιε :Μια .ιο6 Ι.:ιπάπιπτ π. Ιπποοοιιτιο τοι·

π.. 409 89 π. οο οοιιοπιιιιιπι· , 9.ιο

. οι"... ι·οοιπιπο δο!8οιιίι:ιάιοπιιε, 9.ι 6 ποπ οι... πο.

ορο :πιο ΕΙιιι·ο νι.......ιι ιιιιιιιιτο οοιιίππόοπάπε .ι ι 6

' ο

(Μπι... οι... 8οι·οπι.πι ο Εοι·ιο:ιτο ιιιιιιιιεποπ

_ οπο. Ειπε .........ιιωι δ: Οιιιοπιπτιοιιίιειιιιιιιι.

διο. ν...... ειπε π.. ρίιτ Αιι...ι.... οι: ιιιοποιοιιο πιω...

ο ::...ιι...ιι. 91 9 Νιιτιι: Επιιιιειο , οάπο:ιτπι· ιιι γιοι πο

ιιιοιιιιιιοι·ιο ..ειι.οιι.ι ω. πιο., ιι: .....ι.9.... οι.

ιι.......ι.... ιποα:ποΒιο Β. Ματια Ροιι·:ιά.οιιιοιιιο, τπιιι

...ο ίοΙιιιιι·ιπε 9ι6 Ηοι·ιιιιιτο ιι..ι...... ιιιιιι·οιιιοπο οκ

πιο. .........ιιοωιι. ε.δοΙνιιιοτι: ι. $αιιιιιτιιιοι τππι

ιιοι·ι:ιιιι ι:οιιιιιιιιτι νιι.....π....ι ιιιοπ:ιθοι·ιππι ε. Ροιι·ι πο

1.:ιοπ 91 7 ιιιιιι π.. "...πωπω 9ι8 ιιιιι:ιοπιιε επιπ

Βιιι, οϋις. 9ι9

Ε

σ.ι...ιι...., οοεποιιιοπτο Βιιιιππ. ο. Μοτο Πιπι

πο... ικιιιτιπιπο , ιπ ιιιοπιιίιοτιο οιιιιο..ιο οσω

αιτιιο , ιπάο ():ιιιιιι:ιι·ιιο :ιι·οιιιοριίοορπε οιο:ιιπο .τι ,

999. (:οι·ρπιι ..οικω (.`:ιπτιπιτιιιιιι ..ι......, ό: Βιο

ο ιπιιι ε. Απ$πιὶιιιι (:οιινοπιι·ιιιιιι ; Κουα ρ:ιΠιπιιι το

οιριτ 999 οιιιιι:ιιπι τοεοπι ..ο 9.·ιι:ιοροι·ιι ιιιιιποιτ 999

396 997 ιιιο πι.. ιι..ι..... πιω...: οοοιοπιιιιω.

το:οπίοιιάπε. 997

Ξῷύιειι.ι. ει... ιδιο Μάσι· Οειιοι·πιιε. ι ο ππ..ειι

ε..]..ιιιιιι·ιιιιτο :ιπέιοι·ιι:ιιπι· πι; Ιρίο Ειριιοεπε νοι·ο

ιιιοι·ιγι·, πι: ονιιιοιτε.Αιιίοιιιιιι: ιο; Ι.εο_β·οιιιι οι..

..οι δ; ..πι ιιιιιι·ιγι·οο οιιιιι ΕιριιοΒο ιο.9 Ειριιοεπο Ετ

ιιιοπ:ιοιιπο,.ιιιοιι:ιΠοι·ιπιιι Βιιιιοιιια οοιιιιιι ιο9 ΕΚ

οριΠορπο ννιιιτοπιοιιίιε . Απο... οιπο π... 166 (λιπ

ιπ:ιτι:ιιιι οι·:ιπείοι·ιπι· , ιο6 οπο. οιιιο-οιι·οιπιο μι· Π:ι

ιιοε, ππι οπιιι ο:ιριπιιτ, ω? ...ι...ι.. ω: 1οιιιι:ιειο8

Α.ιι..ι.οιοιιι..τ.... ι·οιιι.ιοιιπι ροκ Απεοιιιιιι ιο8 ιο9

οι:οιιιιτπι· ιο9 Μιτ:ιοπιιο οοι·πιοιιπο ι οιιπιπιίοροιιτπι·

Πο Τι·πιιιΙοιιοπιο ειπε ιιιιι...ιι, οοάοιιιιιπάοι·ο ι Η

π. Οππτοποοπτ:ιπιο π. Αεοιποιι.·ιοι ιιινοπιτπι· ιποοι·

ι·πιππε ιο; Ειπε οριιιιριιιππι ι η.

Ει.η...ιι Ι. ..ι.ι...ι. Μιοι:ιοοιιιιο:ιιιςποτ τοιιιιιιιιιι·πιιι

·ι·......ι.πο ο »Μια ..Α.ιιιιιιΑ....ιι......π ..ι μια

Ρι·ιππιιιιοιι:ιίιοι·ιπιιι, οοο:ιίιοπο ποοιοικιοιιιοοοοιοίιπ

ε. Α..ι...ι . επι ιι..ι....... τα δι ιιιπιιι ι.....τ..ι......ιι.....

η!! ό· θ". Ρ

ι..ι...ι... πι... ο-νιιοιιι νι...ι.......π., η πιο

Βοιοι·ιειι·ιο οιιιίο. ιιιοιιιιοιιι ...πιω (πω: 2.9,

.ι..ιιι.ι Ε: ιιιοποοιιπο, 2.9 16οιι..τ.ι.....ι.ι.....ειι.ι.ιω

$οιιιιιο 8οοιιιε ρι·ιπιπιιι ιιιοιιιιοιιι.ιε, ιππι οι... ε.ι:ο

πο. . ροιιοιι ε. 59ιιιριιοι·ιιιιιι Μωι., ιιοπιιιιιι ε. νι

Επι : θ” οΜωι δ: ι...ωι..... η Αιι'.ι!ύει·ο Π. οριιο.

ιιι......ω ιι·ιοποίιοοιππι ε. 59ιιιριιοι·ιιιιι .οικω . 2.6

:Με οιπε ρι·οιοι:ιτο Βοίιπ ιιι.ι...ι.ι.... ό: ίοι:πιτπτο 2.7

ΒΜΜΜΗ πω” Γ:ιι·ιάι ω... Ρι°0Ρο Ειι·ιιιιιιιι ε..

Ριοοι·ιο , νιι.ι·ιο πρροιιιιιιιο ι 99 δ: οπιιι πι.. οοιιιπΓπε .

Επι; Υπο :ιΤιιοοάσι·ιοο ..........ι... τ:..π.....π Ω:ι·ιρτ:ι

οιιοικιιιι πω. οι·ώιοιιο οοιιοπιιιιιπι οιὶ ι 9.ι.ΕΙι:ιι·

πιο Εριίοοιιοι·ππ·ι Ειι·πιοι·ιιιιιπι ε.. οιπε πιοποίιοι·ιι επι

«π... , ι9.9.

Γπόστιι·ιιι ι....ι...ιι.... ε. ν..ωιι _Αιιοοιιιοπω ο

£οποι·ο ιιοιιιιιΠιιιιπε ι69 Μ:ιτιιιΜιοοοιιιιιιιΤ.ι:, οπιπε

Εριιιιριιιπιπ Μ"... , ιιιιπο , οοιιιοιι ν...ι.......ω ι 66 ι

Οοιιιιιιιιιιιι οριίοοιιο νιω.......π. οπο:: , πω.οιιιιι

ιιι.ι....ι.. ιιοοιιιιο οοΙΙοιιιιιτπι· , κι” πισιιπω ΕΜΠ

.παπά ..νι.......... ιο8 ι...ι..ι.ι ιιιιι·ο ι......ιιι.... ι.69

ρι·:ιειιοιτπι· .........ιι...... ε. ποιοι ι 7ο πιιι οι... , νι..ι...

ιιιιιιι ποιοττπι· . Ειπε οριιοριιιπιιι ο ει.

Ε.-..ει...... ιιιπΙι·οι·ιιιιι ιιιοπιιιιοι·ιοι·ιιιιι οοιιάιτοι· ια

ι·οΒιι0 ιοει.......π. τπιπ οριίοοριιι ιο8ιο.....ιι.ι. π.

Ρπιιπε οι ιο πιοιιοΠοι·ιο Μοι·οι·οι.ιο, ποσά ω...ιιαο.

πιο 92. ει... ιιιρΙοιιιο, 99.ι .-· ..|. .

Ο ΕΜπια: οι Ι.ιιιιιιιοοοιιίι π·ιοιι:ιοιιο, ω... οι

ιρο£ιοπίιε @πιο ιπ........ιιο , οποιοι ........ιιο.ι.....

ι·οιι::ι.πι·:ιι: 9·ι9 ι.....-εοι..ι. 9ι.ο δω·.ιι!ιιιι οι πω..

ιπιπιι , ε.. νιοιιι·ιιιιιι Κοτοιιιιι99οιιιοπι οπιιι οριιι:ορι

όιεπιτ:ιτο οιοδιπε. ποιο. 9ι.ο διι·ύει·Μ: οιπιιιοπι Ιο

οι :Μισο οι: ο..ι..ι... ιοπιιιιιιιε μι ΜοΒοιιιιε ιι:ιοπο

επιιι Μ:ιπι·ι!ιο ιιι πω. ΐοιιτιιι·ιο πω, ιπΝοι·πι:ιιι.

πιιιιιι νοιιιππτ , ..οι Οιι·ιιοι·ι·πο ε. ω... μ.: Ειπε οπι

:πε ό: οριιο.ριιιπιπε .ιιαιρι.ιι ι..Β..ιι..., διο. 9ι.οδο

ΟιιιιΜι·ιέω ..πιο Οοπιοιιοι, οιπο κάποια, 69ο. μι.

ιιιπο οιιιτιιο 9η ·· .

Παπάκι οιιιιοορπε():ιπ:ιάιοπιιο ιο Ηππει.ι·ιο . ποπ

ωι.ι..ιιι...ω.- (Μι... 5οι·νοιπιιι Β. Μπι... ιιοο οι:

Οιιιιπο (?:ιι·πιοΙιτ.<ιι·πιιι . εωρπ. :ιιιςποτ ορπίοιιιο, ειπε

πιοι·τιο "Με . οπιτπο , τι·οπεΙοτιο νοποιιιιο 999 νιιιιτιι

ίοι·ιριιτζΑποπγιιιπει, νοιιοιιι: ιιοτπο , Ετ ιιιοποοιιπο.

]οι·οιοίγιιιιιιι πιο... ε.. Ηπιι8:ιτιο ο οδτοριιππο Νεο ιο

τιποτπι· , ε. οριιοοριιο Μοι·ιίιοππε 99ο Ειπε σιονοτιο ιιι

Β.νιι·8ιιιοπι. Εριι·οορπο πιοιιιιιι:ιοιιιιι νιτειιιι Μπιτ! π..

...πιο 99ι ννοιιοπι τγι·:ιπππιιι·οοι·οιιιιι·ο τοπιιιτ,οι ρα.

πιο. «πω... 99ι. οπιιι ιιιιιο πω... ιιιιιι·ιγι·ι2:ιιιιι· , 9 99

Οποιοιιω Ρι·ιοι· τ.ι........ιι . 699 ε..........ιιι κει

ιιπ Βπι·ξπππιπο ι:ιπι:ι πιοπ:ιιιοι·ιι διινιιιι:ιοοπίιε ροι·ιιιοι:ι.

πισω: ο: οιιιιιοΙο ροτιιτ ε.. τιι........ι.........πωο,

...οι ιιιοο ...Ποιοι , Ιοοιιιιιιοε . @σποτ π. ι.ι...-ι.. π..

Βετο οιιιιιιπιτ, Οοι·»ιιιιιιωι ρι·ιοι·οιιι, 1ι...ι..ιι......ι...

ι......... , Μωι..».οι ΙβωιιΜοπωι , πποιιιιιι ω..

ιΒιιοπι Ειπε, Μ! οοι·ιιιιι Γ:ιιιέιιιιιιοιιι πω... ρπι:ιιιοιιο

π. οποιο 6οο ρι·οιιιιι . 6.96 Εοιπιιι ι:οηιοι·:ι ιτειιίιπιιι ε.

ι:.....ιιω. ειπε... , ιιιιι πο... ιιιοιιιιιιοιιιιιι:ι ι·οίοι·.

ιιιεινιτ . 6.96

ΟυάαέιιιΜπ.τ οι Αιι:ιιιοιιιι .ι.ι.... οιιιίοορπε πω.

ιιο.ι..ιω...π.. Ειπε νιιιιιι ιιιινωιιο.6, οιιιΑι·ιιοΙ

π.. ιιιιιιιπιπ 99ο ΑπΕιοι· :ο .πιο , ι 9ι Ειπειιιιιιιιι:ι.

0ϋιἔπι°π99ι. Μοπιιιιοι·ιι ω... οιιίιε πω, πιιιοΒοι·

....ο...ι.....ι... 999 οι.ιι..ιο... .....ι......”.. Ειπιο

παπα, Μπι οι... Αι...ι... 99.9. ιιιοπιιιιοι·ιπιιι Η"

πιώ: ι·οιοτπιιιι 999 ......τ.8..τ...τ. δ: (ιιισιιιοπιο.

ο. Οπιιιιιοι·πιιι ωι..ρι. 996 .....ιι.ο. ...ι ι...€..ιιω...ιω

ρι·πιιιονοτ 997· ι-ι.....ιω.το... :ιιιΕπιι:ιιιι πιω.. 998

Πι .9ιιι. Ηιιποοιιοιιιιοπιιο 999 36ο ιι. ι. ........πωο

ο....ι...ι.........π ι·οπονιιτπι· . 96ο 969 969 Ιιι. πι·

ω... ω... ..ι....ι., οιιιο νιιιιιιτε μ” Ποιιιοπι:ιαιπι

ιιι..... 96ο Μιι·ιιοπιιι οποιο 366 967 ιιιοι·ιοιιι που

ρι·οπιοιτ , 2ε8ιοι:ιτ 968 29·β99. οΒιι 97ι Ειπε σου

ιο....ι... 97ι. Μιιπιοπι:ι :κι ειπε ίορπιοι·ππι 979 Βο οιπο

οιιιιοιιιιοιιοπο ....π...... 98ο οπο Ε: π. Ιιιιιοοοιιιιο

Π. ε.. οοιιοιιιο Κοιιοι·:ιΙι Καπο 9 82 (?οι·ριιεοιπο οιον:ι

τπτ 389ιινιι.....ι. Γποίοιιποιιιιιι 989 οι! 99.9.

πω.. ιοπ πω.. ω.. .......ιπο..ι1πι...ιωπι Μι

οιτ....ι....π. . Ειπε ω.. οι ..ι..τ.ι.... Ιοοι οι......ι... μι!

Ε. ιιιοιιιιοιιο ι..ι...ιι , οεοπιο ε. Ηοιιι·ιοο δ: οι... 9Ρι·ι

νιιοειπιιι σούπα: ιιεοπτ:ιποΑπεπΠο .ι:ι.9 Βοπιιιιιο·

...πω ιιι ριιιοιτο ι·οροιιτ 93ο οπο οιιιιιιοτ Μι Ιιοιιι8ο

οιιιιιιιπιιι ιιιιι·:ιοιιιο “ο Επιιππι οοοιίπιιι πω... , 9.99

οι... 999 ιι.......ιιω.... 999.ι·Ιιιο!ύοι·ιιιι τ..ι......ιι

οπο , ιιιοιιιιιιοι·ιο οιιιιιιιιι 4.9.9 πιο οιιιτ 999 9

(Μιὰ: Ροπι Ροδο πι... οι. Ροτι·ο ιι.....ι....ι ιππιιιιιπε.

997 Ώοι·ρπε οιπε ιι·οπιιιιιππι δριι·ιιπι 99.8 Κ:ινοπιιτο

οπιιο, ππριιιιε ιπ8ιο 9.98 Κοιιι:ιιιι πι., Κ:ινοιιιιιιιι

ι·ονοι·Γπο Μιιιιιιιο οιοιιιιτιο τ. Γιιιιιιοιτ , Ροιιιροιιω

«ιππι

Ο

π



Ιτιόειτ 88. Ι. Ρ:ι.ττίε δειτε. νι. Βειισότέι. τω:
.)

:ιιααιτατ , ρτωτἱ:ἱται· ιιιοτι:ιττ. 5. 8:νοττΚένετττια 449.

Ταιιι Ροιτιροίιττιτο, 449 Εταε ντττατεε44τ :ιοΒιιιεε Με

Γ: τιιτιι:ατι:. Ειαε τιαιτετττ:τε , ιτιιττιταΙ:ι 44 :. ιιιοτιτατ τα

Βατεο 8. Βοτιιιιιιιτ , Ριττιτιοτιί:ε οοτραε τ:τιττι:ιι: 44ι.

νατοττ:τιιι :τ·ττττείεττατ , ταιιι 5ριττττιι 444

ΟιιιΙΜινικε ω... ε. Βιετιτειιι Βιντοτι:τιίτε . ει.: ντττττιι

-τωτ.τ. ΟΙ:ιοετ-Κοάατίαε, Ι:τα:ιεε "το ιιιαΙιτ ..τα ααθ:ο

τεε ι.84 Μτι·:ι:αΙιε :Ι:ιταε 2.84 Εταε τοτροττε τιινοτιττο ι.86

τα τω. τττιταε :τι ττοιιιΙτραε ρετ:τιτιτ›ιτε, Με Οττοτι: Η:

:ιττι::τιατιιιιιιαε , ο Κτ:ετττε. ΐαίτττριτιιτ , εάα::ιται· τη τιιο

ιιεί::ττο Ι.α::ἀι:τιίἱ τ. 8 7 Ρ:τττ:ιτι π! νιττττττ τιιοττιτίτιατιτι

τιιτ!ιι:τ:. Οτατιταττόαε τετται: οριίτ:ορο ρτοτΕτΠοττ:αι τε.

αιτο ε 88 @ατα ε. ΜιτιοΙο ΟΙατττιι:ατιι ιιιτετττ: , θεατώ

:ταιιι “και” ε. 89 Μοτιττττι:τιο ε. 5ε.τατττττττ ταρω κατά..

ιιαιτι ρτπίτειτατε :ατα ε. Βετιτ£τιο Πινιοιιι: , νωτττω ,

Βείαιε 489 Ηί:αιιιτιο , Μιοι:ιε ραΒΙτατε ττιίτιται: τα πιο..

ττ:τΠ;ι:τιτε τ.9ο δ. Βεττι8τττ και ρΙατιι ειιίτι·αιτ δ: δ. Μεταγ

ι·τε :οτραε ττινι:τιττ. Μοτιειτ. ε. ΑττιαΙτι Μετττε τετ-οττιι:ι: ,

Ιτοττ·ττττττ ρετειτ , 28τοτε: ι.9τ Ἐταᾶαεττεε τιιοτι:τί::τιατιι

Φωτ. . Κατι: τα Ρτιιττει:ιτιι. δ. ΟτιτΙοτττ Γατιά:: α: δε:

ιιιοτιιιτ:τιαε τ.9ι. ]οτι:ιτττιτ ρερ:τε ττττια., Ρττττ:ιρ:ε τιιττοε

πατώ: 294 Βια: ιτιίοι:α:οτι:ε ραιιιι:ι , ιιιοτιο.ίτετιιε ΧΙ.. τιτ

Ετιτ:τε τιιοτιιιι:τιτε ρτα:ίτ , ποντικι οτειιτιι τοτττιαΙ:ττιι ιτι

νεοι: ρτο τάιο:ιε , Οτ“Η:ιτ .ιωτττ :Μετα ΜΒ:: ιιιτιιττιιιιιιιι

7.94 Ει::ιείἰτιιιι ε.Βοιιιεττται:άτατι :απο 7.94 Εμ: με

@Με ιιτιοτει:ατ ριι:τιιαΙο πρρετιίαε . Ετιιε αιτ·ιτιιε ιιι οιιιτι:ε

7.94 ριι: στα. ΡιΓιατιιιτιτ 496 Εἶτα- :ριττοΙτι τα! ]οτιιιττττι:τιι

ρ:τρ:ττττ ι.97 Εταίοι:ιιι ΟατΠ:Ιττ·τι νται σε: (:τιτοτττι:ο 8. Β:

τττετττ . Βτατιο :ριΓ:. Ι.ἱτι8οτι:τιίἱε ιιιοττιιίτ:ττε Με ει.» ·

:είτε τοριτττι: τ.97 Οιεττττι:: τι ε. ΜιτιοΙο ιιιοττε:ττοε , :αιιτ

(ΞατΠετιιιατιι , φωτα ατιΒιιτ:ιτι ιιιίὶτ:ιιἱ: . Ε4αε νιττα::ε .

7.98 Αιτι:τ ιιιοττεί:ετια :οπιιιιτ:τατιτατ , Κοτιιετιι ρι:τι: .

1τιττττιταε οἱ: ίονεττ:τι:οιο τα ντίτοιιο :οτττρι:ατ . ΕΜ:

;(ττιτιτ ε. Βετττετιι ι:οτιίτται:.. :.99 Εταε άτ:Γ:τιρτιο 4·οο οι.

12τραΙτ @αι ΕρτΓεορτ, ττΙ:ιο:ιτ:ε ,6::. 302. Ρταξιαετττε πιο.

· :τιιιίτ:τιαιιι :ιο @ιτε ττεροτιοαε σοτιτιιταιιι , Ριδ:αιι·ιτιο ρωθ

τιιατ μι. Μοιται:ετττε νετιιε ρι·ει:Η:ιτιιτ,6::. μη. 3ο4

Εταε οιιιταε 3ο4 Μιτε τω”. :τ8:ι ρεαρ:τοε': Β:τι:ι!ι&ί

_νΙΠ.ερτττοΙ:ι τω! :αιτι , :με ιιι6:τιιτ Βετιι€ιτο ερτΠ:ορο

τττοτι:τι:τιο τιοΠεε τιιοτιιιίτατιτ :ττωτιιιιιαιιιαιτε , ό: :τιιοτιι

ροττιιττττ:τττ οταΙιττετο 3ο; Μοιιείτ. Ρτα:ταεττειιΠε ίαττ

τιττττοτττε :Ματια , δα. 3ο7 ό· β". Ηι:εττιτιετιίτε πιστω

ττωτ ©Ιοετι.ιτιι , :ι:ιτιττο, 84ο. μι. (5- [ης.

(Βοιωτια: :τειιιττε. 4ι9 Ρτεεργτεττ τττρω.ι :αττι

τω. ραιιιτιο 419 ικό μι. Οατιττιετι νττε πιο Απιστ

τίο ΐτ:ττριτ4:3 Α ε,Οοι:ιετιετάο Γαί:τριται· 4η οτη·ε

:οποιοι ροΗτείΠοττετιι "το τι:ιτ:τιταε. δ: ιιιοτιιταε τ:- '

Πρι8:ιτ 42.4. ε. $τερτι:ιτιαιτι πρωι Ηιιιτειιτι.τ ιιιι.·τΠ: ,

παει: τα :τετιιατττ Ι:τττάιτια:τι , 4η ιιΒτει!τε!ιτο τα.

ντ:ττι:ατ4ι4 ι:αι Πανε ωτί:τιατιιε :οτιιιιιειιά:ιτ, τω. 4η

5:ρεΙιται· Βττ:ατιοντε 4:.8

Η

ΕΜ" 8:οταε ω... ε. Μ:ιττττττεοιοτττω, απαι

:Με 8: ρτ·ορτι::τε ι:Ι:ιτιιε μι. 5. Ηεττικττο :ιτ

ετιι:ριΓ:ορο οὶκατιτι ΜΜΕ 4ι3 Πιτ τι:: Ρφοἰρεττορτἰ

πιο Τατττειιιι .τ.τ..... 4ι4 @ιτε τα. ιττοτε 4η

ΙΜ·υι|ιι τε:ιαΐει ρτορο ιιιοτι:τΓτετταττι (8οΙατιιτι:τιίε

Και ώρα:: Βετττι€ετ:το , τιοιιιιαΠε :οτιτ.εττ τιιοτττιίτι:

ι·το. Ιτι τ:τι:ιι·τιε :κατα 8:ί:τττ&ιτ .ιτ:ιτατ·. Ειαε ίείταιτι

ο: τοΙιτιατατ. μ; .

τοΒιιιιετι ττττιιιττι: , 87 @αε οιιιταε δ: :α!ταε 88

Μακ” ΙΙΙ, @αε ἴα::είΪοτ , ει: Ατ:τιτάτ:τ:οτιο Βυτιο

νατι:τ 88 Ιτι οττι:τιτε εεττ 89 ιιιοτιττα 5.1). Β:τι:άιέττ

τενετίαε ε: ιιιοΒιιε, ρττι @αε ορετε. 89 Μοττείιοτι:τ :ο

τεεετι:ε Οττίτιτο ίαΒιοέτει, ατιωτιττττω. ν:ττ:ιται·, σοι:

9ο ΡαΠο ]οτιατιττε·ΒοτατιάιτΙο Αιτι:τιαΙίαε @τρι:ατ,9τ

:Μι . Εταε τετ·τιροτο Ι.ιτιιτειιε 5:ιΙνατοττε φωτ τοι::

ρταε , δ: τριτο ρτοΒαταε οι Ττι:οι:ιεΙ:!αε ία::::ιτ: :ιτι

τ:ο. 8. Ι.τΙιετ:ττοττ ρτωτττᾶαε, ε. ΡειιτταΙίο (Ειμαι ρι·ιτι

:τικ νειι:ιτατ 9: οτιι: 9ι. ΒιιΠΠαε ιττνιιἴοτ ραΙίαε ,

Κι:τιετταε τι: τω” . Μοιι:ιΠ:τιαιτι τι ΡοτιττττειΒαε ό:

ρτιιτ:τριΒαε ντιτττιται· 9ι. ω... ι·ιιοτιτι:τιαε ςιιίτιιειιίτε

Ττιτ::ι.τιτ :οτιτατ 93 θι·ιεττττω ιιιοιια:τιιιε ρτο σοι: ,

94 8: ΑπετΙιτι @τα τιιοτιιι:τιαε 94 Λεια τ:ίτιτατιιτ

ιιιοττιιίτοι·τιττιι ε. Μτ:Ιιτι :Πε , σ. τιιιο :ιΠιιιιιττατ τα :τιτ

ιατττ 94. εοφ Ματσε Με Α8ιιττάτα ιιι ι:ιεΙαιιι άοιεττἱ

ντάετατ 94 ]υ!πιπποε ιιιιι·εταΙιε ιιιοτιαιτε :οταίαιτ 94

ΡιτιοΖωτι τα ττεΙιιττι ενοΙιτιιτειιι οι: ιιιοτι:τττ:ττο (Σε

ρα:ιττο ορτι:οραε οατιιιττιι Ο:ιΠτττττταε ντὲ:: 96 44!»

Με ντίἱοτι:ε 96 (ἶτ:ΙΙ:ιτιι τι: ταου:: (Πιο πω., ταο

ττεττ:τιαιτι ιιανετίαε ρτττεάοαετιι τα:: ατ 97 Ι.τιιτιιι.ττττο

τι:ιττοτταιιτ Ατωττττω :οιιΠται: ο 7 αΒι στα: , 98 |Α]

«ΗΜ 55. Ο. Β.Τσιο. 711!.

064744: ΙΙ. απ... Πιιίτττοτιθε , Επι:: "...τιποτε

θ

οπο" τιιοτιικτιιτε οι:ετάιται· , τιιτι·τιοαΠε ειπε: 98 Ι.

Μπιτ:: τι. 5. Ρ. Βειιοάιδιο τα ·αιεΙιτιτι άεάατ:ττατ·, 98

Μοτιιι:τιαε τι:τττιοΓαε οι! 8. Ρ. τιτατωτιειτ Γερα!εταιιι

ίετιιιταε 99 Εττ:τ8·ατιιτ:τιτ ιιι...τ.τ.τ, ιοο ρα:: ματι τω.

κατω... τοτττοιΙτι:ι· ραττιταε, δ: Μιτττ:ιιΐαε ττιοτιε:τιαε

τττττιταιτι τα ρτττι:τιτεε ό: ρε.τττετιι ττθ:δταε , ιοι ττοττ·τ

@τα ιιιττιτ:α!ιτ τοι

Ο Ι.

ΕΙὐεπτἰιι: , οατ δ: Μυτάκι: τι Βιτιιτιιετο τιρρεΠε

τατ, Γαοε τιιοττι ρτοκιτιιαε ιιτιιιοττεται· τι4Ετιιε

8:84 :: Αάαιτιο Βτ:ιιιοττΠ τ::ιτιοτιι€ο . Ια :Πετιιτατιτ

:ριΓ:οριτΙτ α: τιιοτιττ:τιαε νινιτ. Εο ντν:τιτι: τω.. :ιτ

Ητιιιιτιιτεε τα 8τττοιιιε δ: Βειιιιι ττ9 ΜιίΠοτι:ε :τά

ε:τιι:ε ίορτ:τιιιττοττεΙ:ε ττ9 τα:: οτιτ:, ττ9

88. τω... ερτΓ:0ρτ δ: Διτέτσέέ ραεττ ιτιιιττνταιιι

ττιιιιεΙεττο :το τιιοτιαίτοτταιτι Ο:ττιιιανετιί: δ. Βιινοτττε

Κιάτο 48 Εοταιιι ταιιιαΙτ ιιιιι·τι:ιτΠε :Μι φαει Ηο!

και 49 ειρι:ττατιται·, ιιιιτιι:αΙιτ 6ι :οτροτι (ματιού

αειρταιιται·, οι

· Μ

..17τΕιιιικε τα ι:τττττο8τιτιτοιιι: ρτορο Αρττττιι τι:

ταε , ρτο εάα:εταε, τα :πατατα ί:ι.·ετιτ: , 84

ιιιοτιεΙ:ατιιιιιι ι:οτιάττ, 84.86 ιιιοι·τααιιι ίαΓ:τ::ιτ, ρτο

ο!ιτ: 86 . -

Μωέἰιιιἰπἰ τιτιο::ιε ΜΜε:οτιθε , ΤὐσοιἰσωΜ 8: α!

τετἰαε ·ΜΛ.ιτἰΜὶ7ιἰ ι:οι·ροτατιτ ττιν:τιττο ιιιιτικαΙιε Μα

Βτιιιτι τ.:.4, (?οτροτιτ τι. ορτιΕορτιτ ττειιεΙ.ττα , ό: ίο

Ι:αιτι Ιτιν:τιττοτιι8 τττττττα:ατιι ι.24

Μεττι·τ.ι·υω·κ.τ σε: οτάτττετττ Β:ττοιιτέτιοαιιι ρτοριτιι

ΠΠιιιιαε , ιιιοττ:ιίτ:τττε :οτιάτ:ιιτΙτε τττ:εττταε τ:Ιι:4αιιιε

τω” τ:οιιιριττ:τ!ιατ , 4437 ιιιοτι:ιβετιαιτι Η:Ιττινν:ιτ

τ:Ιεε!ιαΐ:τιστιίε Φ:τιτατ:. Ειαε ό: ΗτΙοαννιιτοοίατιετιίτε

τω. 438 ΗιτΙτιιννιι:άσειιαίετιι ε. Μεττιννοτ:ο Γατιττ

@τικ 438 Βιιτε ιιΜκτεε δω. τατιια. Οοτοετττιιι ταιρι·

τιια: 44ο Ηετινοτατιιιιι τα:τατ, 8:τοΙΙ:ιατα: 34ο πιο

ττείτει·τιιιιι ΑΜιτιεοδεττίε £τττττω 341 Ε4αε τττ:τι:τιιεττ

τα. 441. (3ιτρ:!!:ιε ι::Ωται: 444 ο ε. Η:τιττ:ο :ιτρΙοιιι:τ

οΒιιιιι:τ ρι·ο ιιιοτιιιίτοττο τ·αο . 344. 8: νετιιτ :ιοιιε :

00Π"(ω › Μ; :μισά άει!ιαττιιτ 344. 346 ΡτιντΙ:

εταιιι τι. τριο Μεττιννι:τ:ο ι:οτι::Πι.ιιιι 346 Εταίι.!ι:ττι

άοτιιι 34.7 τι οοιιτ·ιτοΙο οΒιιτιο: ρτιντΙ:ετατιι, @τα Βιτ

ετα... :οτι:ιττ. ΟΝ: 348 Ε4αε :Μαρια , τιιοτι:τ:τιτ

:ρα οι "πω... ιιιοτε 449 Ε4αε ττ:ιτιεΙ:ιττο 84:. 449

Ο

ΟΒἰΙο ττΒΒ:τε ν. ΟΙατττττετε @ιιε ΕΙοεἰαιτι Μνε

τ:ιττι @ω ί-:ττρίτι ]οτεεΜαε , τ.: τ1:ττιτιο Ρε:ι·ιιε

Π:ιτιιιετττ 444 οσοι. ει: ιιοτιτΙτ Μετι:οττοτατιι Βιοτε

Μ, 444 Εταε ρ:ιτοτττ:ε 8::. :: ιιαοΒαε ετι:ττττε 444

ηα:ιτατιτ @και :τι ταιιάττττο ιιιοτιιιίτιεττι ν0ι€2 546

Π: ττιοτι:ι:τιαε ΟΙατιιιιτ:τ, ταιιι αΒΒ:ιε 447 Πιιια! :ιιττι.

δ. ΜιτιοΙο 448 ν:τίαε τι: @αε ::Ιοδτιοτι: 449. :αἱ

. 24η:: :οτιίΒιι:τ: 448. 46ο Λέτε τω. 8: τΙοτι:ιτιοτι:ε

Γατι @αε τεειιιιττιο 466 κά 47ο Ι:οτττιιιι:ι Χε49τιιιιτε

(Μια τι (ατο Κοικττο τεμ 46:. νττττ:τ ιιιοτι:ιβετιαιττ

Ιτιτατ: τω: τ:τοτττι:τ: 469 Μαε:ιτ:τετιίτ2 , ι:ατιιε οικε

Ηοτι: τ:τιονεται· ί.οτι:τ:ιε :ατα ::τ:Ιι:Πε ΖΕόα:ττίτ 470

ίαΙιττ:τατιτατ οι τιιοτι:ιίτ. Β:τ:ι::ιιΐο , ε. Μ.τατι:τι τι:

Μ:τΙ:τιι::ιιιια Ωα ].διιτ8:το , θετιεντ:τιί:: ε. ντέτοττε ,

47ι Αυτο:: νεΠὶε Κια Ριττ::ιτ 472. ε. ιτατωτι α..

τ:αΙοτιεττΠε, Ρ:ιριετιίο (Σω: ε. ΜιτιοΙτ , Ττιι8:τιιαιτι,

ν.τωτοτ.., Ι.ττττιαττι 473 ]αΠ:τεατιι, κατω, Μ..τ....

:τοπίο ε. ]οιιτιιιιιιε, δετι:ιτι:τιίι: 474 πω, (Π·ιτινττ:ι

:αιιι , ε. Ποια 47< ε. Μτιτ::Πτ οι: 5:ιτεια:ο. δ. [εα

Ματ το ρ:ιεο Μιιττά:οτιεττΠ 476 ε. $αΙνεττοτιε Μ

ν:τττ:τττ”: , ε. (ῖοΙιιιιιΒ;τ: αρτιο ΤοΙοίε:ι:ε , ιτι Μωαβ.

1.ωτιτοτ6 . ΑΙτε τι. :ο ττττοττιιατε , ε. 1108761 δα.

“τω τα Ητἴρτιτιἰιι 477 5:ιτι:ιτ τι:ετε :τι ότι το ι:τιιιτ:ιτ

477. 478 Ροιτττττοαιτι δ: Ρ:τιι:τρατιι ιιι(Πατιτ:ι::τιΓι:ε

ττΠ:θ:αε 478 Αιι&οτττεε @αε αραι:τ Ρτιτιστροε δ:τ:.48ο

τιιοτι:τΠεττι ρτιντΙ:Βιε τττεται· 48: ια τιατιιιτττειιι τιτ

ειιτερτΠορεταττι ίατιττρ:το τ:τιαι: , (:ιέτιατιι ττινιίι: ,

48τ. Εταε ττατιιτΗτοε, 486. 487. 488 Ι:τιττιιε δ: τω.:

νιττατεε 484 Μτί:τι:οτάτ:τ τα ρ:ιαροτεε. (:οιιιιιιειιιο

ι·:ιττοτι:ιιι οοΐατιθοταιιι τιιίτιται: . Εριίτο|ιτ :κι τι: το

484 Βοετο:αιιι δ. ΟτττΙοιιτε 484 5:ατιτα αριιά (Πα

ττττι::τιίι:ε @μια 486 Β. ΟάιΙοτιτε ορ:τ:τ 487 Εταε

ε!τΙ:τραΙι “κατ”, ντα Μάτι, οριίεορι , τω”. 8::.

488 Ι/Ήι!τοι·ικ.τ ρταε τιιοτι:τ:τιαε 488 Οείτιιιιταε ::

ιιιοιιιιετιο τω: Ροιοτιτε 488 νττοταιιι ιΠαΠτιατιι ετ

Βιι. :ατιι ντ:ιιτ:τιιτιο . ΈαΠιοτταε ::ρτί:οριτε Οεττιο80τι

ιτε 8::. 489 Εταε @οει:ι :ιι νιιτττε ειιέτοτΠιαε

49ο. 49τ Ειτττετιιαε ττιοιΒιιε 49τ. εττ.-τττττω.

Βατιι τιιοιιτιτ:τιοτααι :ρτΙτοΙ:ι .:α :το το 4 6: ο: @ιτε

: ιιτ πιστα:



ΧΧΧ ιιι:ιοι: 88. Ι. Ρειτ:ιε 8ι:ε.ΥΙ..Β:ιιεόιθ:.

'Ποια 6::. 74ιρωι: "ι 8.Ηιιμιιιιι :ιιιε (ιιτ::ιιιιιιι

:54ιο . ΗΠινι::ιε ως. 493. 484 Ερμ :οι·ροιιε:ι·:ιιιει4

Πω:: 494. 4· ; Ειπε Μια αει :ι.ιιι· ι::]ο:ιιι1:ιο :κι 5:6

Ριιιιιιιιιι ορι :. Μπι ω ιιι:ροι:ιιι ;97 βιας ιιιιι·ειι.::ε

;97 Β:ινει:ε ειιιι:ι:ιιι· , ιιιοι·ιιι:ιιιιε Ε: Οιιιιιι6:ι Α 5. Μι

ιοω, :ιιιιιιιιιιι6ε 4·98 ει” γι::ιιι:ε 799 »κι 6ο; Β:;ιιιιιε

6: ροιι:ιιισιιιιιε ::ριιιιι παρω: ω: ει» ιιιιιιιιι:οι·

:Πι . Ριιιιιιε ::ι::ιρο:ο πι: θεια νειι:ιι: 66 :ιισιι:ιοε ευρε

ι·:ε 6οι ε Έιιιιι:::ο άι:ι:ιιι· Αη:ιιιιιι8:ιιιε ιιιοιι4: ιοι·ιιιιι

6οιιιιοιι6ιι::ιιι κιιιιιιιιιΕ ι ά αιιϊϋιτἔα· 693·Κο"Ν·

ιιιιιιιι:68, :πωπω ιιιοιιιιιε664- μι: (Μ: 666 ΕΜΜ

ι·:ι:ιιΙ:ι . Α:ιιιιι: μι:: ιιισιιιιι:ιε :ιριιιιιε,:ιιιιιιιι: 668: 58 Β.

νιι·Βιιιι ι·ιιιιιι:ιρι: 6ο8 Λεια.: ιιι_νιιιιιιιι ν6ιιιι 6:ι:. 609

ό. ρ". Αριι:ι, 5.Βι‹ιιιγίἱιιιιι. μα” ::ιιι·:ι:ιιΙο ιιιιι6ιιιιιι·

6ι ι Κοιτα νιιιιιιιι ιιιιιι:ι Με: :πινω ιι:ιδ:ιιιιι ωιιω

6ι4 ()οιιιιιι:ιτιο:4:ιο ιι: ιιιιᾶοιιιιιι ιιιιιι:ιι:ιι, ω; Βο

Βα1ιξιωι Βιμ :ι ριιι·86:οιιο ιιιι6ι·ιι:ιιι· 6ι 6 Μιι·ιι6ιιιιι μι:

ειιιειιιοι·τειιι 6:14 6ιιή-[:99._ - 7 _ _ Η

:πρωι :ιιιιιιιε οεπιιιιμειιιιι. Ειιιε ΠΜ ω:Ιιιι:ιιο 68

8:ΙΙιειιιιικιιιιιιι ΟιιιιιΒιι:οιιιιιιιιι μ 3 Μοιιιά:ι·ιιιιιι 5. Β

«μ» 1.:ιιιιιι α·ιιιξιω:ιιι· ιιι6ιιιιιι 1οικιιιιι.ι :ριί:οριΙ:ιι1ι ,

:ιιιιιε ιιιι Ε: ιιΙοειιιιιι ;ι.4. @ριιι:ιιτει , ιιρι:ιιριιιιιιιι . ΟΙ

_ι.ι6::ι οριιΚιιι:ι β: ιιιί:ιριιιι μ ; μ ιιε ι:ει:ιιι·ιε Βιιι·εύιιι·

αει εριΓ:.ννοι·:ιι:ι:ια μ.: οικω :ιιΙ:ιιε δ: ιιιι_:ιιι6ι·ιει

μ.6.Ειιιε ρ:ι::ι,ιιι.41.6Βιιε Ε: ιιιοιιιιι:ιι_ιιε, βιιιιι;ι6::. 4·ι.6

“ι Βιιι·:ιι:ιτιιιιιιι ιῇν6ι:ιιιι:ι:ι,ιιι . ιιιι ι:ι:ιιι· ,Δ ω”Ε:Μ.

Θ:ιιιιι1ια:ιιΠι : ιό ει" ριιιιικιιιιι ιιι πάιιιιιιιιιι·ιιιιιοΜι

ςιιιιιιιιιιιιιιι, ιτε ::ιιιρο:οι:ε :ιιι·ιιι; 44.8 Ες:ιαίι;ιε απι

11ι·ιιι: 6: ιισιιιαιτι οιιι·ιι:_ :ι.9 Ειπε ::ιι·ιτ6ε ::ιιιρρι·ς ίειιιιιε,

Εαι:ιιιιε οικω.: “ο Βιιι1ιο:ιι:::ιιιι ιιιιιι·ιιι:,. Ειπε ιιιιιιι,

εμ. ρι: ρω, :ιιιε Ερι::4!)ριιιιιιιι 43; ·

Επι:: ρι·ιιιιιιε _ ειιιι:ιε. :. ?επι ιιι- πισω: Οιρ::ι:ιρ

ριορ: Ρ6:ιιιιιιιι°ι. ει” ιιιοιιιιιι::ιι οτιδο.8:ια:ιιι

:ιο 63 ιιιι::ι:ιιι:ι 64 - __ -

._ Ρορρο 4664: 8:ιιΒιι!ειιιιε . Ειπε ω; ιι:ι·ιιιειιά:: Οιιιιι.

μονιιι:ιιιιι ίιιΓ::ρ::ι: χ; «μισά ιι: Εν:τιιειιιιο ώρα::

Αι:ιιιιοιι:οιιίι θιέ:ιιιιι «ιι σ :σο Ουιτππιιισ Τιιι:ιοιιιιιιιιιε

:με ἀιί‹:ιριιΙιιε_Ἐιιι: :οι Εμ” ριι:τιιι_ά Ρ6ι°©ιιΕ€5 . ω ιιιι

Ιι:ιε ωρα" ρι:ι ορ:ι·:ι ;ο: Μ:: ]:ι·οίοΙριιιι::ιιιιιιιι , :η

Κοιιιιιιιι . οικω: "ω ει Τ:οιιοι·ι:ιιιιι :πετρα Β.0ιιισε

464 ιιιιρ:ι:ιε ::Γιιδι: . 5ικοιιι: ιιι ιιιοιι:ιβει·ιιιιιι ε. Τιι:ο

(Μπι μι; ιιιιι θ: ιιιοιι:ι:ιιιιιι, ;οό Ι.ερι·οΐιιιιι Επι” : Γιω

ει::ιι:ι: ιωιιιωο ιιΒιι:ι:ε, νιι·άιιιιιιιιι ω! ιιιοιιιιίι. ε. νι:οιιι

;ι·ιιιΠιιιΕι·ιι: ;ο7 Μ:ιιι€Πι Γιιιιιιι .44:!·ιιΕπωιω :κι νι::ιιιι

ιιιοιι:ιιιιαιιιι ιιι:ιιι:ι: ;ο7 :μια ν:ιιιιιι Πιῶιρι:, 8: νιω

ιιι ι·::ιιιιι ριε οΒι: ;ο8 Ειιιε ιιιειιιοτι:ι ιιι ιιιίὶιε :οι Ρορρο

(ζ: ρι·αροίι:ιιε ε. νωιαι Α:::ιι:ι::ιιιι . Βου:: ιιιοιιιιι::ιι

ι·ε:ιιρει·:ι: , μι Η:τιτι:ιιιιι ιιιιρ. ρι·οιι:ιίειτιιι· ;ο9 :μι:ιιι

; Γρ:6::ισιιΙιε ειναι:: , ω ε. νι:οιιιιιιι ::νο:ο.:ιιι· 909 Μο

ιι:ιθ:ιιο ιιιιιιωιι ρ:;:ίι:ιτιιι·. σμιοιιτεριιι·ι: :ιο Ηπειρ

Βιεδ:ιιιιιιιειιίιεθ ω ιιιιιι::ι ρ:ι:ι:ιιι·ι :ιιιιι ε.Μ:ιι:ιιιιιιιι

Τι·οινιι·ι:ιιΩε , ι ι ω Βικινιοι·:ι ριι:ιιιιι· . Ειπε νι:: ιι κι.

ιιιιιοε ρ:οτο8:ιτιιι· :ι ι. Γιι.:::ιιι Πιτ:: (:οιιι·:ιάιιιιι δ: Η:τι

ι·ι:ιιιιι ιικιιι:οτιιιιι ι·ρειιιιι ι:οιιι:ιιιιι: . Αι·δειι:οι·6:ιιιιιι:ιιι

::ριι:οριι:ιιιιι ι·ε:ιιιιι: . γιτι:: ::ίοι·ιτισ.: :ιιο:ι:ιιιει·ιιι ; ι 3

:4ιιιιιιιε :ιιιιι:ι::ε ρπειιει:, ιρίδι 5::ιιιιιι::ιιιιι Ω::::ιι: ;ι4

Ε::Ι:Πιιιιι αιωικ 6: ιιωιωι απ:: Εἰ Μιιιιιιιιιιάιι:ιιιιιι

ίιιιιι:έι:ιιιιι μ; ΑΒΒιι:εε :ι νιν:ιι:ι τωιιιωι:ι ιιιοι·ιιιι·ι:ιιτ

5 ι 6 ΜοιιιιΠ:τιο ε. ν:ὸ:ιΙὶι ρι·ειιει:ιιι· :ι 7 Μει·τιιιιιε :ε

τοτε: :ι 8 απ: 5ι9 5::ιιιιιΙ::ιιιιι :ι·ιιι·ιείοι·:ιιι· :κι ω

ξρ:Ιιιιιι· , 8: ιιιιι·ι:ιιιιε ειπε: :ια μι

Χ

ΑυιιιυΙιικι ρι·ιιιιιιε ιιιοιιιιΠετιι Ειιι&ιΕιιιιιι::οιπιιηι

Κι:ιίρο:ιε ω" , μια ::Πιτιιτιιιιι ω. ι.ννωι.

83Π80 ιιιιιι:ιτιε :ιιΒιιιιιι:ειιι , ιιιοιιιιΠει·ιιιιιι παπι: 3.

46ο ιιιιιιο ιιιοι·:ιιιιε , 4. (πιο :ο Δια:Ιίιι :::ιιιί:ι ; Εμ: ει:

αι ει: Ατιι0ιι0 ; Ε. ιιιοιιιιίι::ιο 5.Μιιιιι·ιιι:ιι :νο:.ιιιιε

ριπ:ιι:ιιιι: Κιι:ιίροιι:ιιίι , 8 ει. Ειιιε νιι·ιιι::ε ι ι ε. Μειω

:οπιιιι ιιι ριιιιρει·:ε , δα. ι ι Η: ::αετιιε , :ιιιιι ίιιιιιιιιιτ :ιινι

ιιι:ιι.ε ι ; Α:ιν:ι·ίιε οι::::ετιιι· . Ο:τοιιι κιι.ιιωι ιιιί:ιιιιιε

ι 6 :ιιπι ριιιαι: ι 7 8: ω ιιι:Ιιο::ιιι νι:ιιιι ιιι:ιιι::ι: ι 8 :κ

δι·οι:ι: ι 8 Πιο: ιισιιι6:::ι:ιιι· ι9 ρι: οΒι:_. ιιι ω: :ιώιιιιιιε

::ιι·ριιε άείει·:ιιι· ιι 5- Η:ιιιι:ο ι. Μιι·:ι:ιιιιε :Ειπα . ιι

Χωιιειιιιιι Βιιιιις:: Κ:ιιιιε :ιαιι:ιι:ιο . Ειιιε ιιιιιοι·ι:ιιιι

τωρα: Αιιίο!ιιιιιε ι·ιιοιιι:ιιιιε Κ:ιιιιει;ιιιιιε ιι::ιιι:ιιιε , (μι:

.9.2σωπι Δ!. Μιιιι·ιυιιιιοπιιιι:ι :ιΙιι ;ιιι&οι·:ε ει:: "αφ

τ: ριιΠιιιι ί::ιριει·ιιιι: , 6ι.4 φιοι·ιιιιι::Βιιιιωιιιι "ίαση

:ιιι· . Ηιιι: ιθιωιιιι. ΙΙ:τιιιειι ::ιειιι: οι Ι.:οιιιε Πα::

το. 6η ΜοιιιιιΙ:ιιι Κ:ιιιι€ιιιιιι ΜΜΜ Γεριιιι επιιι·ιιά:ι.

μ.: Η.ιιι::ι Ι.εοιι: ΙΧ. ιωπιιι οι:ι:.ιιι:: Η::ιιιι6τιιε :ιι

Με , 6ι.έ Ροιι:ιίοι: Κειιιοε ίγιιοειιιιιι Μπι: , δι·ιιιιτ:ι πι

::ιι:ιιιιιε ιιοιιιιιιΠιε 6ι.9 Καπο: :ι:::ειιι: , ::Ι:ιιι·:ι: ιιι ε:

:και ιιι::ιοροιι:ιιιιιι , 61.9 Σκι ιιιοιιιΙΙ, ε. Κ:ιιιιειι ιι:ει: ,

ό 3ο :ι:ίοι·:ιιτ :ιιιιιι:ιιι ῶιι6:ἱ :οι·ριι: ιι ιι·ια:ορο!ι::ιιιιιιι .

.6ἱι Β::ιι:ιι: Κειιιι;ιιιιιιι.ιιι ιιιΕΙι:ειιι, 6μ ιιιι :οικι

ιι πι αιΦωιιτ ο 631. ίιιιιοιιιιι:οε :καιω 63 3. 8::. (ζωο

:ιςε ι::ιι:ιι :οι·ριιε ε.. ΚειιιιΒιι :ι·ιιι·ιείει·: . 636 ιιιιτει:ιιια,

636 Ροιιιιιι:ιε οριιιιιιιιι 66 Μο ::Ι:ιιι·αιι:ιο ε. Κ:ιιιιΒιι ,

Ρ:ιιιιι:8ιιιιιι :οιι66ιιιιιιι ιιιιιε 6::|:ιιιιι "Μπι «Μπι , 637

@Ιω Ο;ιιιιαιιι εριβοιι ό: ι:ίξο ε. ΚιιιιιιΒιι. 63 8.

' Ει:ΗΜισ πιω: νικιιιι νιι·άιιιι:ιιιιε,, νι:ιιιιι:ιι.::

ι“'ιβω Πι0ιι6:ιιιιενι:0ιιιιιιιιιε ίιιιιεςιιιιιιιε. :ιιιιι ΗιιΕο

Ηινιιιιωιι6ι ω” ι:: (ιιι:οει:ονιτάι.ιιι:ιιίι 453

Ριι::ιιι :οιιιροιιι: ιιι::ι· Κριιρι·ιιιιιι ,::8:ιιι8: 6. εφε..

ΗΜ· ΚΗ Νιιιιι6:ιιΙ:ε ιιι6ιιιιι::ιι ι:ι.ιιιι:._ Αγιιιι.:4ιι

έξοι·ιιιιιε ιιιιιόπιιι· , μι :ι Ραπ: Βιιιιιιιιιιι :οιιά:ιιιιιιι

Μ· Ειπε “ω” 444· (:ριιΙ:ιιι·ιι δ: :ιιιιιινοι·ίιι·ιι :οια

Βιιιιιε 456 Ελ” ρι::ιιι ει:: ρι::ιι:σ, ιιι Κ::ιιι:ιιΠ ε::

:και :ιιιι:ιιιιιι·4 7. 473 ιιιιι :ιιειιι::ι:ιιιιιε ροΙΙ:: 473

ειιιιι Ι:ι·ο:ι::ι:ο :οιιιι:ι: αει: :ιο ιιι6:ιιιιι66 ρ:οι:Πιο

:κι Γιιί:ιριιιιι:ιιι 447,4”. (ιιί:ιριιιιιιιιι· ιιι ιιιιιιιιιι.ει·ιο

νι80ιιιιιιι0 σ καιω: ι·:ρε:ι:ιιι· :ψ :ιι·:ιιι:ριί:ορο Β.:

Μια 473 Βιιιιιιι6ιιε Ριιι8:ιιιο ίιιΗι:ι:ιι:44$8. 474

ορο ε Η:ιιι·ι:ι ιιιοιιιιίι:ι·ιιιιιι ιοριι·.·ι:, 4:8. 47; νι:

ςιιιιι:ιιιιιιιιι :ριΓ:οροιιιιιι ιιιιιΙ::ι ιεριιισιι :ιε::ει:ι4Μ

4:94” Ε::Ι:Πιιιιιοι·ιιιώ::. 476. 477 Ι.οιιιηιιιι πιο.

ιι:ιιι::ιο ρι·.τιι:ι:ιιι· , 46ο. 478 νιιι ιιοιιιι:.ε ἴεριιι:ι

ιιιιιιιι ε. νι:οιιιιιιι 46ι. 477. 478 Ει:ριιΒιιιιιιο (Μπι

ιιι:ι·::ι ::ιίιι·ι, πω:: ::ιιςιιι:ιε οιι:ιιι::, 46ι..474.477”

χ". ιιιοιιιιίιοιιιι μπα 451.. 478 ό·/ιι94.Ν:ωιτι ονει

ω.. 48. '| Νοιι μπι: ιιιοπιιι'::ι·ιιιιιι νι:οιιιιιιιιιιι ιιι

ιιι·Βρ ιιι:ιιωι 463 Γ:ακιι: ιιι Γοιιιιιιιιιι:ιιι, ιιιιιιιιιτιι..

:ιιιιε :εισαι ι·ει·ο:6:ιιι· 464 ]::οίοιγιιιΔιιι ιι:: Μι

ρι:. Ωοιιιιιιιωιοροιι τιιαιμωι ιι Ρατιιιτειι:ι 6: Ιω

Ρ6τ6:0ϊ0 , Μ". θεια πωσ: 464. 483 8::. Αιιτιο·

:ιιιιιιιι ιι:ιιι:, :ιδιπι:οιιιιιοιιικιιιιε ιιιιιει:ιιι· 46948:

πώ: 46;. 486 ιιιιτικιιιι 4.66 13:ι:&ιι: ιιι Με Γ:

ν:ι·ε ριιιιιιιιι·. 467. ι-ιιιιι›ω ιιιιςιοι·ιιιιι ιιι οιιι:ιοΙ:

:Με 468. 5.Η:ιιι·ι:ιιε :τι οιιικιι:ιιιιωι ρι·οπιι::.ι:, 469 _

16:65 ρτπάιταιιεετιιειιιι:ιιιικεο :ιηιιιιιι ο Μαι:: :ιιιι:

:ιι 420 ΡοιΡ:αι ιιιρει·ιοκιε- ια :ο ιιιι:ι86 48ι. 489

Ειιιειιι ιιειι6ιιιέ:ο::ε ὸειιιιιᾶοε ίοΙΙι:ιιιι:ιο. Ιζοπι:ιιιιιιι

ω:: 48ιι :οςιιοιιιιιι:ιτιιι· 5ιιριιι τεειιιιιιιι 483 Οι·ιιιι:ιι

ιοι·ιιιιιιιιιιι Ιιιι:ιε πω". 48; Τ6ιιιρο:ο Μπι οιιιιιιιι.

ν:ιιιιι:, Ν: :8:ιιιε ίιιιινειιιτει. Β:Ιιιιιιι:ινιι:ιιιΝοι·

ιιι:ι.ιιιιι6 ί::Ι:ι:. 49ι Εριίτοριιιιιιιι νι::ιιιιι:ιι(ςιιιι·ο:ιι

Μ, Τ:ςιιν:ι Πει ιιιίιιτιιιιιιι· 49: Ειι:ε ιιιιιιιιιιιι :κ

:ι·ειιιιιε ιιιοτιοιιε 493 Γ:ι:;ι·ιιιιιοιι:.ι ι·::ιρι: , οιιι: 466.

493 Ειιιε εκί::ιιιι.ε 466 494. ΓεριιΙειιιι οι·ιιιι:ιι: 494

Μ:πιοι·ια ειιιε :Μια 49 ;. 496 νιι: δ: ιιιιι·:ι:ι.ιιιι 8.νι::ισ

ιιι ιιιι :ο ωιΡω 497

Κιροωω·ιι.ι . Ειιιε ::οτριι8 ε εειιοιιιιιιιιιρι ιιι·Βιιιιι

ΜοιιιίΙ::ιι.ιιιι Μ:ιΙΙειι::ιιΓε :ι·ιιιιει:ι·:ιι: :ιιι·:ι τιιωιιιιι.

:ιι :ιΒιιιι:ιε δ: Ηιιεοιιιι :οιιιιιιε ιι.ο Ειιιε Έι·6ιιει.ι.:ι6

Με 1-ιιιιωιι :ι Ρειι·ο ιιι6ιιιι:ιιο :ιειει·ιρτ:ι ιι.:

ΧωπκιιΜκι ιιιιιιιιι:οι· οι·ιιιιιιε οιιιιιιιιάιιι:ιι(ιε.· Ρο

:ι·ιιε Πιιιιιι:ιιιι. δ: ιιιιι ειπε νι:: ι:ι·ιριο::ε. οωιιιιε

Οιιιιιιιάιιιοιιιιε ιιιιιιιι , 6::. ι.47 Κοιιιιι:ιι:ιιιε Εποπ

ιιιιε : :ιιι:ιιιιι ίιιιιιιιιι ρι·ο:ιι: 2.49 νιι:ι δ. Αροιιιιιιιι·ι

ιι: ιιιοιι:ι:ιιιι: ΟιιιΠΒιιιιε ι.;ο Ω:::τάι: ιιι :::ιιιιιιιι ιιιιι

πω: :ιιιιι Μ.·ι:ιιιο :. ι Γ:::ι Πι·ΓεοΙι, «Χε. :οιινει·

Πο ι-;ι. εμ. ΙιιΟιΙΙι:ιε ί:::υιΙιιιι: ιιιιιιι1 ηι.Ειιιε .ιι

νιειιιιι, ιειιιι·ιιιε, 6::. Γεια. 5οιιιςιιιι:ιο ρ:6 :ιινιιιο

οιι·ι:ιο η; ΟΙιιιιιιιιιιι :οιινει·:ι: ην; ρι:::ιιι :ι :οτι

νειιιοιιι: ι·:ΕΙιειι::ιιι ιιιιι·ι: ι·ερι·ιιιιι: ι.:4. η; ριοριε

οι:ιΠι:ιιίε ιιιοιι:ιΠ::ι·ιιιιιι :ι:8ι: ι.;6 Πι:ιιιοιο ιιιιιιι::ι:,

ε ιιιι:ιριιιιε νεια:ιιι·, ιιιοιι:ιιι.::ι:ι :οιιιιι: ι.:6 Η: ει:

Με (ΠιιΠ:ιιΠε ορ:::ι Ο:τωιιε Π!. ις7Υετιιιι·ιιιιιι ι:ι

οποιο νινειι:επι 6:46: ιιιιιω. ιιι::ιιιιι :οιι·ιει: ,

ειιιι μι:: οιιι:. Σ” :ιριιιι Ροι·ειιιιι :ιιιιι ;ιΙιιε νι:: πιιι

ιιιιιιιιε :.4·9 Βοπιβι:ικ: ΚιιΠιιτιιιτι :ιτ:ιιιεριι:οριιε δε.

ΜΜ'ΕΥι' ειιιε :ιιί:ιρι.ιιιιει ειπε ρι: πατάω: , 8::.ιρο

ΠοΙιιιιει.6ο ιιιιιι·:γι·ιιιιιι :.6ι ]ο!ιιιιιι:.: 8: ιιωιιιι

54.: ειιιε :ιιίΕιριιιι 263 ιι ιιιιιιιιιε :πω ιιιιι·ι:ιιιιε :ο

ι·ιιι::ιιι: Μ; Ιρί:: ιιιοιιιιιι:ι·ι:ι αι:ιο:ιι: , ιιι:ι·γιιιιι:ι.ιιιι

:ιοιιιιιιι οιιτιιι:: 263 Ρ:ιι·::ι:ιο ΔιαιΔιι. 2.63 Μαι:

:ι α:Πιε Γριειι:ιιόιοι·:ε ιιιιριοΒι:, ιιιοιιιιιι:ι·ιιιιιι νιι

Πε σι: :ιιιιι·ο οικω: 264 8ιιιιο:ιι:ι:οε ιιιί::ιιιιιιιι· ι

ιιιοιι:ιιι:ι·ια ει:Πι·ιιι: ι.6;. ι.66. ι67 ιιι Ηιιιι ιτιΔιιι

‹ιιιιι :ιιί:ιριιιιε ρι·ιιι:ιι::ι:ιι:ιιε ω. :::ιιτ:ιτ ι.66 ἐο::ιι

τω: ηιιιιιιι κωιιιιιι ι.67 Μ:: Αςιιιιιιι ΒεΙΙιιιιι πια

ιι:: 1.68 (ῖιιΙιιιιιιιι:ιε ριι:ι:ιιι· ι.69. ι.74 Ωει·ιε Πιτ::

:ιι:ι:ιιι·, :οπιιιιιιιι:ο.ι·ιοε ιιι δ. 8:ι·ιρ:ιιι·ιιιιι ωιωι. νι

:.ι: :ιιιίι:ι·ιτ:ιε 27ο 8: :με άιΓ:ιριιΙοι·ιιιιι ι.94 Οιιι:

η; ω” ω" :ιιιε :οι·ριιε ιιι:ο:ι·ιιριιιιιι ::ιει:ιιι·,

276 ΝοιιιιιιΙΙι (ιιΒιι:ιιιιιιιιτ ά: Οιιπιιιο ιιΒιο:ιιιι 6:

Οιιιι:ιιιος. ι 77

8Π



σωσει: $8.
:σαι

Ρατσε Ι.ιδαε. -ΣΠ. . Βειισσιει.

..·σ.ι π σ ·. ·. ο '· .ιι··ι·.

.ω..ε....ι , Ριιύειιτισιιἱ , σα. εστροτε ισνειιισιιιστ

ισ @Μειωσα Ρεστι ναι σε απ. σεΓει·ιιιι

ται· 5ειισσ:ιε οσ ιιιεισσι ιτιστσιασιιοτσσι σ”. πινει

ιεισιιιε αι·ειιιεριίτσΡαε νσιετιε εε. ι·ετιιιετε σαιιιισι· μι.

ι·είεταιιται· ασ σισιιαιιει·ισισ 1.32. ίσετεΠισ εριΓεσρο

τσιπ $εσσιιειιιιαισ σε ασσιιταιιι 8. Ρετι-ι νινι α”.

Διά α”. 58. τοι·ροι·α εΙεναστατ α αγρια ι.36. Κα

σει·τιιε τα σε (:σιιιιαστια Ισρρεσιτιιιιτ ισπισιι ασ στ

ιιατιισι ιι·ιετ..ε , 2.33. ι.36.ΟΑ.ιιαε Ττασειατισσεε ασε.

ι.η._Ρσατισεσσι ιιισσιεεστιτε ι.ι.7- _

εισ.... ειεισιτα. Εισε να. εισσισσαειισ αεισιιιι ιη,

σα. απ", ασ Βεσεσιέιιιιαεθ Μέ. Ναταε ισ Ατακ

σια , σε ιιισιιιιειισε σα. , ισιι·ι ισ ει·ειιισσι Μαι. .

136. Έι·αιι·εσι οι: ισοσεσιεστιασι ιιιοι·τσαιιι ι·ειιιΓειτατ.

Ιεισίοινιιιαισ ανια.. 137-Κοσιεε ισισεάαε στει·ειεσε

σπασω.. ι". καιω Ιτιιιια αι·σεε ισιιι·:ιτ 138. ό::

ανια. 5. ]:ιεσσι “σα”. ισ σωσει.. :σε ιιιιιισ

σαέιει·ιο Ρασοιιι·σσα: Ρι·σι:ιε Μαστααπι φαι” ιι8[':

μια. Μιτιιεσιιε εοι·σίεατ ιιι6 ό· β"- οι)ΗΠ·ύ Μι·

ιιιτσι:ι ασ @σε Γεραιτ:τσιιι ιιι6 ό· [#52- ΡΟΠιι6°ωπ

ιιττει·α: σε εισε ειιιτιι 150. - .

Πισω: πισω. Τιενιι·εσσε . Εισε νιτ:ιισσειιι:ιστ

Ενει·νιιιαε στι” 'ι“σεσισειειισε, σ... ε. Μαι·τιιιι “Για

σωσει με Εεοιιιιιιασι νειιιτ , τσιπ Κοτσιιια8αιιι .

σε σειισσιε ιτειιτισιαε δ. (3ατιι:ιιισα: ε. ΜοΠω εωθ

Ματσε αι6 σει «σα. . Ρι·σ εισε εαιισσια.ατιοσε στι

Με ΡΟΡΡο αιειιιεριιεσμ.ιε ασ Βεσεσιδιαιιι μ;

εισαιιι σσιισετ. .Εισε ιιινειιτισ 32.8 Εισερατι·ιαδερα

"στα . Ιστει·ι·ασι 5. ρει·εΒιισαται·, ισιιται·ιο πιστ

ι-ε(σι·σμ]σι·σασεισ 3:.9 ιεεεσιτ ισ ιιισιιασειισιιι Βε

τιιιεεσιιιιισσσι, τιιιιι ισ αιιασ ιιισστιε $ιιιαι 3··ο Γε.

«ει» ισ ει·εταιιιιι. Ισ θειιιιιε ιιιιττιται· α” ισα τα Ρα

τιιιιι·ισ πω... “ι Τι·ενιιιισ ιισσαιίσε ισι ι·εειασιτστ

:Με σσι σιαιτα ρατιτσι· 334, πει·στατ , σσιτ . ιιιοι·ε σιιτι·ισ

ίεσειιται· 334.. Εισε .σπασω με ό· β".

Τ σε ν .

. Ητοιιαιτἱτω εριιι:σσαε Αστειιτισειισε . Τιεε @σε

@σε ιιτισειιτσι· , ται ιισσιιι 8εσει·ε ειισιισε ,

.
.

ιΪ73 ισ _ισσιιαιιει·ισ ε. Ρετι·ἰ νινι εσσταται· 174.17;

Η: ει:ιιισσιισε, ι". τω». ισ @σε ειεε”τιοσε , ι”.

:ασ Ασι·ειιιισιε σκατα ι·εριισιιιαι· 172.. 1 ;; 1πιτιο.

ιιιιιιει·ισσι ι·εσιτ. Οσιτ, τ”. 176

Ι/'ΡΙ[ειέπι ιιισσαειιαε σιιιότι ]σιιισσιε Κεοιιισειισε

:ει σεβ ιιιισσοτ νιιισσεε, ι;ι. σσιτ ισ ιιισιιασειισ

ε. Οει·ιιιιι.ιιι Αστιιισσοι·εσΠε ι” °

ΥΡο!6Μα εριΓεσρσε Ι.εσσιεσσε. Βια: νιτιιιιι ιειιΕίιε

ζιζειιιειαε ιιισιιαειισε ε. Ι.αστειιτιι ι ι·6 Βειιεσιαιιισε ω.

ισ υισισειιιι. εεειείσι ι ε, ισ σα: οστιιιαιτ σιδιιιιατει

ι ; 8 Ι.εοσιι εισΓεσιισε ιαδταε , ι ερ Ηεσιιειιιιι ισιρειατσ

ι·εσι Εσι εσσειιιατ ι 6ο Ετ ε. Ι·ιειισει·το ()σισισειιιι. δ.

]:ιεοσι ιιισσιιιιει·ιι εαι·ιιιιι σα." ισ: Ραεειιι :στη Με

σισαε εσστιισιτ πω. $αεισιιιειιιιε ιιιαιιιτσε σσιτ. Ειαε

ει:στασιιιαιιι Με ιερειιτσι· ισ ιιιοιιιιΙιετιο ε. Ι.ααιειιτιι

τιαοσ σστανειατ 163 Παι·ιισσαε ειαι ιαεεειισι·. ισιιί.οσ

ασιατσετεε ε.ι.αστεστιι ρσσιτσι·, σε σσιτ Με. Μιταειιιιε

ι:σιαιε:ισε, ασ Με :είστε ισσετσι·. Με

Υ ετ Ζ

Υ$στασε ιισσαε ε.νιδιοι·ιε Μαιιιιιειισε , εμ. πιεσε.

ιιει·ιο ιιαστ "Με σοιιατισσεε, ..σε ισισεισ ασ.

στα , σα. ; :Η ιστει· σσσε (ισιιτεσσε ιισσαε , εσιτιι Ρα

σιιεσ σσσαιαε ;3;. ε· 34. Μπα σ... ασ Αιισσνσισ απιασ

σ τω”. ε;; Οσιτσε ε". Νάσαι· ισ :ι8σ Τσιο

Γαιισ. νοεεσι ιιιισετ Γαανεπι εμ, ιιισσαειισε σε Αριτσα.

Ισ αισιιαιιει·ισ ε. νιειωσ Μαίιιιιαε ισίεισιται· “τε

Πι μια τι Οιιιιιιεσσ ασσατε , εσι ιισσειι Τσει:εσιτ ,

86 Εισε νιι·τιιιεε , εαι·ιτ:ιε ισ ρασρει·εε , ασιιιιιεστια _,

σα. Η, α ε. Οσιισσε ιιισστιτσι·. Εισε σισ:ιιισιι πω.

σα.. ; 38 Εἰ ασνειιιιστεε ριιιιισσται· ε)9. μα). αιια πιασ

ασια ει” εκε,Ι.ιιισεσίεεσισσαεσοε ε ειιστινιιατειισει·στ

ει; Ε:ι σε ι·ε ισ κισσα... νασιτ 546 Οστιιιετ ετι

Ρτινσε μι! Οσιτ, εισε Εριτιισσιασι μρ ·. ,

2οει·στώσ ίεσ Απιστια: σε1ι....ιιεει... ιισσινι. ετσ

ι·ιιιταε ε Ροιοσιιι ισ Ηασσαιιιισι ρεσειι·αιιτ 68 Εοισσι σ

“τα εστω Μαιωτιι εριισοσσα(1σισ αει:ι:ιείιεσιιε , σε

ιιιιε νιι Γαιιειαε 68 Ζσεττιτσαε ε ιιιοσα ει·ισ Ζσσοι· ισ Για

ιιτσσισεσι ίεεεσιτ, αστα εισε ιισιιειιταε σε Βειιεσιάσε

α ιατι·οιιισσε ισ ιισισεα τισιωσιι σιιι·ιιεσια 7ο

 

Μισαχ εΑΝτ:τοιιαΜ Ρσιστσ·σΜιειεσ~συΜ

ε” στα: Ρώσο Ραι·τε 82048 βιαέ ΒεαεσέιΉαΪ.' Τ.) ·.

Α

.ι.σκιβει·, τεαΑ..ι..ιρ.. εκ ασσατε Βαι·εσειιιι, α:
ε ι Μια» νισιιειιιιιιε Μαιισεεσαι·ιειισε ισ. ;.σε εε.

Βιε ι απ. Αιιεζι.ε , Εσοι:ιεειιίιε ιιιιισι σε ννι8σιιιιειιίἱε

εισιτσριιε. ”Γι·:ιιιιισιιτ σιισ σαι Οίνν:ιισι τιι1τιο·ΜΙΙ.

ι α. και, Μ:ιιι , ασΡασιιο μια , στ τείιιιτιιτ Κοσειιια σε

Ησνωεσ,Γειιταιειιιτετ Μια σιε , σειισιιδισε στι, σε

ννιεσιιιιια: , τειιαστε ννιιιεισιο , ιεραιισε. Νσιιιειι

@σε τσιπ σειι:Ξ τιισισ ειιιιισεστ ΜΗ Βεσεσιᾶισἰ.

Αιιω.ισσι ειιιιτσι:ισε 5τ:ιιιιεσαι·ιιεσσε ισ Ασειια

ισεαιιιε ιζ2τ:αιοχι. σε εισο Ωετιιιο Ριαεεεσεστι :ισ ιιιισσι·ιι

ΟΜΙ.ΧΧνιιι. να.: Βσιιαιισιασσεασ α. ε. Μαιτιι , τισσ

@σε ιειιασι ισ ιιιαι·τνι·σισειιε ι·ει:οιιται·.

σε"... εσιιιιτιιια ισ ιιισσαιιει·ισ Αιτιιιειιεσίι εειε.

σα, σε ιιοιισιιι σειισειιο _Βειιεσιάιιια σαι . Μιτε

ειιιιε εισαι. , στ τισεισι· είι:·Βαι:ειισσε ισ Μεσσισεισσιε

ισ. Μαι ,ι σα:ισινιε εαιιι σσιιιιι: σιε ν ι. Καιειισαε ]αιιαα

σι Μάσα. Οσιιιιε ει·εσιτιιι· ειπα ατισιιιιι ΜΧΙ..

·.Αιισκισσε ασια τα τισ Ηεστιτο Παρ. ρι·οιιι8:ιταε

ισ ιιιοσαιΙειισισ Ριαδτα:ιτιεσίε ιε ι·εεεριτ, ασισισιια

ι:ιισε θέσω νιτιιτσ σα: Μινι. ασιισ ΜΧνιιι.ιιιειιισ

ααα· ισ σπα Βεσεσιέτισιε σιε ε.. Μ:ιιτιι . Πε σο

ματι ισ οσιει·νατισσισσε :ισ νιτ:ισι Β. Οσιιιειιιιι ασ.

ισα Πινισσειισε ασ ιιιιιιαιιι ΜΧΧΧΙ.

σωστα... Χ71. αυτ». (:αιιι·ειισε ιιιοσαΙιει·ιι , φωσ

ιισιιει.ιιι ίεσειιι εριίεοριιιεισ :ι ]σιιιισσε ΧΧΠ. ροιιτισ

εε Κσιιιιιιισ ει·εδισισ ειι. Ασσατιε σι8ιιιτ:ιτειιι ασιισ

ΜΧΧΧ. σαι σστιιιεσατ Αισιιισαε, φωσ αστε. :ισιιαΙΙΙ

ΜΧι.111. ιισιι ροσωι.. ι·ισε εισαι ιρίσ :ισσσ Οετε

σαι·σαε εισσαε ει·:ιτ , ε: (Σιιι·σσιεο εριιτ:οΡοιαιιι Αισι

Σειιιιασι σε Ασσε.τσσι Ώειιιεσιιασι τσιιισ 7. εστια

σε Αεσει·ιαιιι με. 341. Αι·σαισι εείια Ε:: νεισσα8

εοσιρτειιειισιτ ισιισιιτι Οσι·οιισι :ιαέτοι·.

σωσει σωιέιιισπι Αισιιιιισσε [πιασει σφι.,

Μετα: Οαβιτεσσ.ι ειστε/ίνα πιυπεβαιέ,

Ρωσσια ασ·σει·[ισ.ι Βασιίαιωι Ιιεττα[ε, @Ισια

. Πασά “πίσω μ/Μισι : Με σα»... .

ὐαυιἰαἰἐαε σιωεωτισ, €9- εσω [τε

ι

σήκωσε [ενια "Με, πιιιτισσικ Βασικα Μ _ _

σωσει, :επιασε σε: απιστία @Με @η ή,

Αισισιιβα ιισσ:ιτιιιιι ισ ιιιισια ειιισ σειεσιατιιι·

.σε ι.ι.Ααεσιιι ισ Μετινι·σισεισΚσσιασσ,σσσ ιιειιι

σιε ισ Μεσσισεισ Βειιεσιέιισσ Βι.ιτ:ειιιιι, δ; ειρασ Απ.

σσισαισ ννιοιιεισ ιιιειιιοι:ιιστ: σε εκ εισε για, ααα

ιιασετσι· @ασ 5αι·ισσι εασειιι η. Αιιεσιιι ειιε ραιεε

ετιιιι ια:εσισ ια. νικιιισ, στ οσιει·νατ Βαι·σιιισε ισ σο

σε :ισ Μαι·τνισισ8ισιιι Κσσιαιισιιι. Νεε Με σαι...

τι τιτσισ ρει·τισσιΠΕ σιειιιιτ ασ Οτσισειιι Βειιεσιέτι

σιι.ιιι. ισειιι σιτειισσισ σεΜειώισ :ισσατε, εισιιιιειι

σεισ νιτ:ι ισετιισι·ατσι . Εσιτι ταιιιειι ιιιτει· Οτσιιιιε Ποσα

Εσιτισε ιιισσατ Βσεειισιιε ισ Μειισισεισ σιε σ. 5ερτεσι

ΜΒ. τισ Μεσα. Αισ8ιε τιτσιο . Πω σαιτ σε Ατσα

Με.. τω. ιισιιασι οιισιιι Μι.. ιιισσιισ σιειται.

- Β

.ω6.2.σ.... ασσιιε Οιιρτα:.ίει·ιαιτιτ , σιΚιρσιαε Επι.

σι Ναι ιιισιστιε, ιιιειιισι·:ιτιιι· ια Μια Βεσεσι

τιιιισ .σε κι. Νονειιισι·ιε.

.8εσσωι'α: δεσ. Μ.ιιτνιεε ισ Ρσιοιιια , σε σώσω

ιαεσιο ρι·σεεεσειιτι ει: ι)ιιστανισ σὶᾶσσι ειι ισ οικω.

τιοιιισαε μενω ..τι νιτσσι ιδιιιέτι Ασαισει·τι φάσ

Ρι Ρτ:ιεειιιιε . Ηατ: ι·ειει·ι·ε Μεσα ιοεσιτι επ ιισι·ο

ι. (Σιιι·σιιιει (σάπια Ρια8εσίιε ασι σε ιι:ισετ: Τσιπ

Ρατιιιια: Ηεπι·Ι:έ Μιρει·στού.τ , επι ισα/σ 02τιισειιι τετείαινίι·ε

:τα Χιυπααιωι Ισιμι·έσω,ισ Ρωσσια Ρ.ιω. αιιιαφι:|κα.

το υιασικόέ ό· πακέτα , ω” Ισσε!ιτε › Βειιεσιδισε , Ματ

τει:σε_. ]σιι:ισσεε, ισα οιιη.ι..ισ, ΑΜ @πω @ΜΠΗ

ιισε, ό- /α.ι:ιιι.< Β:ιι·ιιασαε, σκοπο» σο» .ε Ξσυεσ:α.ιἰσ

στο ασε, κι:: ισ Μππέσπ.τ Ρι·πτυαΜ φαι . ΗοΜΜ α. Η.

τα σπιτια” [ηαΡΝιιΉ.ι' ΜΜΜ , πιασει στα”, αιτία /ξω

μι· σα!εία.ι [κωίσκι·αιω. ματια: παρισιτιιι μήτε. Επι::

:ανασα :σπιτια σωσει/Μια ιααιιιεύιΙιε, Πω ιπτομασιιι.ι ,

σ” ·αο!εστΕύκ.τ ἰιπὶΜ.

Μ.. Ησε?εσιι: Με . Ρα!ιβωτ Αστεια ω χω”. Με...

:μια «απο @καπάκια Μαιισστιοαι.τ :πιί!ιαΐαια στο ιι·Σα. ρ.

......ι. Μα: Νο·ιιειπόι·ί:. (:ειεσι·ιε αι εσιαιιι ιιιειιιιἐιια

αρα

.πι»



Χωι ο Ιιιάει: ΣΣ. Ρτετειιιιιίίοτπιιι.

 

`ι

εμε! Ροιοιιοι δε Ιίιιιι8:ιτο!; ίειί Ρώτα ει: εοι·ιιιιι μπι:

“ο” [ιο,[ιειιτ μπει· ω. οπο ε: Βπ!ιτ:ινιο Ιεπιιιιιιι ω... .

Ο

ΟΟΖιιιιιιιι.ι δεοτπ:. Ρετεει·ιιιπε ιιι Απίιι·ιε, ίπιιιιο

!

Ο!ιιιιιιιιι ιιι·ε!ιΞεριίΕορποΕ.Βοι·πεειιίιε , ειιιιιι νίιε π.:

το. εΠ: .ο επιιπιιι ΒΟΟΧ)Π. πι πιοιιεί'ιετιο Βενετ

1εεειιίἰ ίερπΙεπε, ε Πεπιεσ ίειιπ!ει·ο εΙενετπε είε, εε

ιιιιιιε ειοιΙοι·:ι:οι·ιε ίπίρειιίπε, ιιιιι·αεπ!ιε εΙ:ιι·πε . Φαρ/ιι απο ει·εσιιιιιοιιε ό· ΙερΜίύια οποίυβ.ι ιιρετείιιΣ

ίειιπΙιπε είἱ οι ιιιοιι:ιίιει·ιο ΜεΙΙιεειιίι , ιάεοοπε ειπε πο

ιιιειι ιιι Με Βειιεοι&ιιιιε εΠε ι ο. Οᾶοἱιτἱε ιιιίει·οιτπιιι

Ιω. Ατ κιπΒιιιιι·ε Παει μι πιιιοπιιπι ιιιοτι:ιείιπε ίπειιτ .

Μ:ιι·ι·γι·ιπιιι ειπε «ο Ει·ειιιιιίτιοο ΜεΙΙιεειιίιε ι·ιιοιιοΠει·ιι

“πιο ε!ιο:ιτε Ει:ιπΠο μια ε!είειιρτπιιι Με , οποει Ιιιι!ιει

ποιοι Ι.:ιιιιΒεειπιιι τοπιο ι.. ΒιιιΙιοτίιεε:ε Οαίειι·ε2. Ριιί

ίπ: οι εποε ΜΧΠ.

ΟοιιμΙΙισ.ι Νώε: [π :ή ΜΜΜ: Ηεθ-Ρ'Ηιάε ὶιι $αιτίε .

τεἰἱ8ἰιι[π ι:ειπέιιειιΠο είπι·π.τ , ιιιετιιοι·:ιιιιι· Πι ΜειιοΙοειο

δεοτιεει ἀἰε κι ι . Μ:ι.ιι , οπο :οπο ΒιιΙΙ:ιιιοι:ι.ιιοε ω”

1ιι·:επει·ιτιιίίοε !ι:ιΕιειπι· , πὶιι Ι:ιπά:ι.ιιτ αιωΙοεπιιι πιιιιιπίει·ι

ιιτπιιι , οπι ίὶε Μάιο: : ειιιι€ε!!α: είε 8αεισ-ίιυβσόι αιο

_ίε/[οι· πω” ΜΧΙΙΙ- Ηπιιε επιιι εε!ε!ιι·ι ΒειιεΙιοι·ειιίιε ιιιο

ιιιιιωι :ιιιι·ι:ιτε ιιοιιιιπΠἱ εοιιίιιάειπιιτ , ιιπτ εει·ι:ε ποιπε

ω” :η:ιι·Πιπει·πιιτ :πιο π. Αι·ιιοΙάπε ννιοιι, Ρειι·ει·ιπε ιο

αιτε!οι;ο εειιετοΙι, δε .πι (ἶοιιιςεΙΙπτιι |:ιπάειιιτ εκ νιτ:ι δ.

Μ:ι.Ι:ιε!ιιοε ,οπι τετιιροι·ε δ. Βει·ιιιιικ!ι Ηοι·πιτ, ίεά εοε ΜΗ

. νεΙ εκ τω. κάτω Ιεεϊιοιιε οιιινιε Μο :ιάνεττει .

Β Ε Ε:

ΒΟιισιπ4.τ :Μπι οι Δώπιίε.ι , ιο δεοτἰε , εοΙιτπι· είιε

η. Αιιι·ιΙιε ἰιιεεεΙείἱ:ι. ΑΒει·εΙοιιειιίι. Ειπε ιι:ιεπΠ

ι::ι&π πω. δε ιιιοτιιι ι·εΒιι ειιι·επι:ιιιτπτ, ειιτεοπειιι επι Μ:

Νικο εοι·ιπιιιιιει·ειπτ,πι σεων.. τ ΠειιιρΠειπε ίπ Ηιίιο.

Με εεείεΠείΠε:ι δεοιοι·πιιι . Πε εο μπει 8ο ιιιιωι..ω οι!

ι 7. Α :Πιο . απο εἱιε:ι Ιιιιιπε ίαεπΠιιιεόιπιιι .

Ξί Μαι Μεσοι ιιιοιιιι1ιει·ιι ΚπιιιείειειιΠε !ιπιπε ία:

επΙι ι..πω : επιπε νιτειε εοιιιρειιοιπιιι ει: Οιρει·:ινιο Μ

Με Μ:ιιίιεννιπε ιιι Τι·οριι:ειε Αιιε!.(:οιιε ω: 2.9. οθο

Βι·ιε , οπο ιιιειιιοι·ιιτπι· ιιι "Με ΜειτγιοΙοοιιε.

Μ.. πω” “Πει ΟΠά2 Βιιιςειιίιε Πι ιιιιιιοι·ι ΒΑ

καποια , Με ει·:ιτιΠιιιΠοε :ι Οππε!ιιιο @Βετο Πω :ιεειιίἱ ,

οι ιι›ι ιιιοιιιιίΠε:ιιιι νιτ:ιπι τείὶιτπειει: οποά Με ε ποιο

ρι.ιιίΠιιι , πι ίπίι ειπε ι·εειιιιιιιε Με ιιιεπιιτε ία:ειι!έι μπι

:εε γω ίιιιιεΗτιιιε ι:εΙεΙιι·εε »Με ειιιωει·ιιιτ , οποία ίπιιτ

.ΕσίιαΜΙ4.9, οἰπειικἰειικ.ι δε Θου/Όποια ,- οπι οιιιιιεε ιιι

Με Βειιεόι&ιειιε Ιοεπιιι ρι·οιιιει·πει:ε. ΡεΠι: εΠε ι 7.

επι: . πι ιΠθ:πιιι είὶ ἔτι ιιοτιε :ιό νιι:ιιιι ί:ιιι&ι οι1.ιε, ο.

Μει·τιι. Εοιι:ιι·ιιπε ι ι Μ.ι...ωι , ΟιιιΒιιτιιιιιπε ι7. δε

Ριειιιϊιτιο , ει: ιιιιιάειιι θπι·ιίιιιιιπε εεε”. Νοι·ειιιὶιι·ἰοεο-`

Ιειιι·:ιιιη.ιι· . ])ε Ιιοιπιιι οείΗε ρ:ιπε:ι Ιι:ιιιειιτιιι·, Ρι°2τει° οι

οπο εΙε πιο ι·ετπΙιτ :ιπ&οι· νιι:ε ίιιιιέει ΟΠοοε , Μια ί::

επΙο Ι. Βειιεοι&ιιιο επι οιιι·ιππι Βαν. οπο 1ιιεεεω τε

Ειετει·ε νιίπιιι ιιοιι οί! φαει: ιιι·ετιπτιι . -

Γιιι·ιΕ: ενειιιιι:ι δ: ιιιοιιοείιπε Ι;οιιιιι- ΑνεΙΙπιιἰ , εκ θε

ιιι·ιοΙΙιοι·ιιιιι ίιιιιιιΙιιι οι·ιπιιοιιε εΠειιπι·, επιπε εοι·ιιπ: ιο

ειιτίιεάι·ιιΙειιι Εποπιιιιι:.ιιι ει·ιιιιεΙ:ιτπιιι , ιιοοιεοιιε οι οι

μοι·οιπι· ιο ΙιεεπΠει·ι επΙ.ιεΠε , απο !ιοε ερἰτειιΙιιο.

Β. Ο. Μ.

13έ·υσ Ἐοι·ή παώ” , ειιιιιίοι·ε £ΜἱΜἱ ,

8ιιιιιπω εοιι_/ΜικΜ , ό· (ῖὐτἔἔἰσιια είπατε ἰιιῇ-Βιιὶ .

.είπω ο (Πιι·φο που ΜΧΙ.. πι! ει!έ ιιιπηιππ ιιιίοι·ενΙτ .

Ειπε ιι·ιιεεο πω” ιο ιιιοιιείὶετἱο Ροιιτιο ΑυεΙΙ:ιιιι ειιιιι

ιιιίει·ιιιτιοπε , ιο ο πο. δωπα άιειτπι· οι:πιίιε ι κ. Με ί, δ:

εε :Πε ιιιειιιοι:ιτπτ ιιι ΜειιοΙοΒιο Βειιεόι&ιιιο . Βεο εο

Έει·ι·ιιτιιιε :κι άιειιι νι ι . ειπίεΙειιι ιιιεκιΠε,]οεο!ιιΙΙπε, δα.

Γιάθειικ.ι οπο. (:ι.ι·ιιοτειιίιε , οἙιιἰτ :ιιιιιο ΜΧΧν11ι.

ίαιιοΈιτ:ιτε θα ιιο&τιιι:ι εεΙείιει·τιιιιπ:: ιιπΙΙο ι:ιιιιειι ειιΙιπ

οπΕι!ιεο Ιιοιιοιιιιπι· πρωι (::ιι·ιιοτειιίεε , ιιεοπιάειιι ιιι πιο

ιι:ιΠει·ιο δ. Ρετι·ι , πει ίεριι!τπι ι:ιεετ. Ειπε ιιιειιιοι·ι:ιιιι

απο Μισή ιιτπΙο εεἱεἰιι:ιι ΒπεεΠι·ιπι ιο ΜειιοΙοοιο Βοοε

ειι&ιιιο άιε ιι. ΑΡιιιι.. @Η ω” ιιπδιοι·εε, ία! Μοτο).

τει , επιιι εοοειιι Με 22 ίεει[ειι67Ι τιτοΙο άοιι.ιιπιιτ .

Ο

Χε8ιιι·ίπι , ει: ιιΒιι:ιτε 55. Ωοίἱιι:ε δε Βειιιἱειιἱ :ιο

Μιειιιιι επιεσ.ιιι Κοιιικ , ίιδϋπο ειιιίεοοπε Οίὶἰειι

ε. , ιο ΗιτΡω.ιιι ιιιιΠπε επ ο Κοιιι:ιτιο Ροτιιἰίιεε , πει

οιιιιίίε ποιο" ιιιιιιο ΜΙ.ΧΙν. ει:: ίερπίτπε . Ειπε νιτπιιι δ:

ιιιιτε.επίπ τωρα. ΟοιιίΒιιιτιιιπε Ο:ιιετιιιιιε εεε” ε εστι

8τεε:ιιιοιιε (ἶοίἰτιειιίἱ , οπο ειιιιιι είι Κοιιι:ε οποσ

Ματια. Ειιιι τεεπάιτ Τ:ιιιιιιγπε ιο ΜεττΥτοΙο8ι0 πιο

ιι:ιιιιεο , :Πε ο. Μ:ιιι . Μιι·πεπί:ι νει·ο ιιά ειπε ίερπΙειππι

:.οιπά ί:ικιέΈπιιι δο.Ιν:ιτοι·ειιι είε Ριιιιι:ινο ίειά:ι ι·είει·τ :Πε

ίεοπειιιι εκ @μπι Ο:ιιιι·ειςειιΠ , επέιοι·ε τεοπιιΙι , οπο

ιιτειιι :ι ΒοΠειιάι:ιιιιο :κι οιεπι ο . Μ.ιι εάιτ:ι ίπιιι . Πε εο

άειτι ί:ιιι&ο ιιοε Ιεειτπι· ιο νιτ:ι ιἔιιιᾶἰ Ποιιιιιιιει ():ιΙειιι

παιδι πρωι εοίοειιι Βο!Ι:ιιιόι:ιτιοε ιι.. Μ:ιιι: @ΜΜΜ

φ1]εφ14.€ , Πι·εεονίκ: ιισιιιιιιε , οι Ρογκ: Ηῇιιιιιμ ιι.”»·ι.

ιίί:.ειιιΜπι ευπηεΙίιοπι :ιάνειιι:.

:0Μιικι·πει!ι ίιιιιτιειιιτ:ι ε!εμιίιιπε ειιΑ!ίτιεοπεδιιεριίεο

ΡοΕοοτεεειιίἱ , απο ίιιέειιτἰ Ω!επί ρίεήίμε ει:[ΜΜτίω

με , ειιιτιο ι 04.4. Με η. Οδτο!ιιιε , οπο άειιιεερε επιπε

Ι:πιο ρι·ακΠ&ε μια! ΑιιεΙοε πι. ίοΙΙεπιιιιε. Η::τω.

πιο: $τπἱιε ιο εδώ ΕΕιοι·:ιεειιΠιιιιι ειιιίεο!ιοτπιιι.

Μ .

.ά:ικίιι.ι ει·είιιεριίεοΕιπε Αιιτιοειιειιπε, ει!ιοπιιιιιέ

ὸἰπ ιιι ιιιοιιειίὶειἰο δ. Β:ινοιιιε ποιοι 08.τιτί:ι.

νιιιιι !ιοίριιιιτπε, ΠιιοΒιιτΒείειιιιΙτπε οι :ιιιιιοΜΧΠ.

Μιι·:ιεπΙιε ιιοίΙ ιιιοι·ιειιι είιιτι18, ιιοειιτε $ιοει·ο ιιΕιΕιιιιε ε

ιεττιι !ενιιιπι ίπιτ ειιιιο ΜΙ.ΧνΙΙ.ΠεροπτιοιιιείεΠππι

.Με κ. Αιιι·ιΙιε , ΕΙει·:ιτιοιιιε , ίει.ι κι·ιιιιείιιτιοπιιε Π. _.

Μ:ιιι ίοΙΙειιιιιιτει· εεΙεί:ικιιιιι· . Ειπε νικειιι εΙπρωεπι

Βάια :οπο ΒοΙΙοιιάἱειιοε ω π. Αιιι·ιι·ιο. "

ΜΜΜ" εριίεορπε(Μίετι:ιε ιιι ΚοιιιιιιιοΙιοΙιι, Ούι”

ίιιει·πιιι εοτρπε, ετειιι·είεειιτΠιπε πο· ειπε ιιιιιιπΙπιιι ω-.

ι:ιεπΠε, ε κοιτα σ.'.ιΕιιιίεοριε νιωιο εΙενιιιιιιιι είὶ οπ

ιπε ί.εειιΠ ιιιιτιο. ΕιΜοιιιιε-Μ:ιπι·ι ιιιοπ:ιΠει·ιπιιι ρισ

ρε (ῖεείειιιιτιι, ιιοιιιειι δ: οι·ιΒιι·ιειιι άεϊιει:, οιιοει Μι.

άἰεοπε ίπΙι οείἱιιειιίἱ εοιιει·ε8ειιοιιεεε!εί.ιι·ε οι. εστω

μ” ειπε ί:ιει·πιιι, οποε! ιιιιάειιι οιιιίει·νετπιιι εΙΙ, ρο

Πε:ι. ι.. πι·Ειειι·ι ιι·ιιιιεΙιιιπτιι ω. «Με 1340. π: Γειά.

ω. ΠεΙιεΙΙπε, :κοπο οι εεεΙείῖε 5. ]οιιιιιιιιιε Ενιιιι

εεΙιίιιιε όει:ιοίιτπιιιε ι.ιιιόε @απο ίεοπειιτι ιο εποε

άι·:ιΙειιι εεεΙείιιιπι άεροττοιππι ίπιτ, "οι ιιοάιεοπε νί

πω. $πιιετείι ιο ιιιοτι:ιΠειιο τπιιιπΙπε ειπε :πιο Με

ιιιίει·ιριιοιιε, οιιι.ιιι Π8Ιιε1Ιπι ιείει·ιτ.

ΗΕ: παπι: έιιῖἄε.τ τιππιιίπω: 2794201072 [επιίιΜ.ι,

?πωπίπ.ι, ιπ[ειιί: , ιιιίι·πιιιίκ.τ, ιιιιπιὶπε Μειιτπε.

Ειπε νιτειιι , ίεπ Μιι·:ιεπΙ:ι ὸείειἰρίἱτ 5 Ρεει·πε Βα

ιιιιιιιιι, οπιιιιι ωωΡω ορει·:ι Νοε, Η ΙπΙοετ. Με

ιτιοι·ιιιττι νει·ο ι·εεο!πιιτ Βωεωιω ίιίΠ , Ποπ: δ:

Μ:ιι·ιγι·οΙοειπιιι Κοιιιιιιιπιιι :Πε Μι. ]:ιι·ιπιιι·ιι , οπειιι

οιειιι ειπε είίε Τι·ειιεΙ:ιτιοτιιε πιδιιει Πο!ιε!ίπε, ει:ιτπε

νει·ο :ο.Νονειιιιιι·ιε, οιιο ι·ε Μ.. .Με ο Ρειι·οι·ιο ιιι

εσ.τ:ιιοεο 8ειιει·εΙι ί:ιειΕΕοι·ποι ι...ιι... πιει1ιοτ:ιτπτ.

Ν

Επι, ]ιιιιἱοι· εΠδιπε, ΗεΒιιτιιειιιιεθτεεπε, οπἱ

ειιίιιιπιιι νειιιτ ίπΙι ΑΙιοετιιο ιιιι!ι:ιτε , :ι οπο

εεεεριτ ιιιοιι:ιΠει·ιππι νοκ. Ιπειι, ..οι επιιοει:ν.εκε

επ , απο ()ι·γρτα:-ίει·ι·:ιιε οπο. ίπιτ , ιιιἰοπε οιιιιτ

|ιιιιιιε @Με ιιιιτιο : οι: εε μπαι νιάείιε Μ. εεεεπΙο

ιιι·.ιεεεάειιτι Ρ:ι€. ειι·ειιει· οσο. δια.

.ΝοιΈε78: , ίεπ ΝοιΚει·κ.ι ει: οτπροίἰτο ίΞιιι&ι θεί

Π ειιιίεορπε ιωεωιω, ε!ε οπο ίεεεπΙο ίπΡει·ιοτι :κι

:ιιιιιππι ΜΧΠ. ιιἱιι οποοπε ειε Νοτί:ει·ο ΒεΠιιιίο, δ:

οι. Βιιειιι ειπίιιεπι ί;εεπΙι ε: ΕΡιαοΡο Ι.εοε!ιειιωιπε

εΒιιιιπε.

Ο δε Κ

Ο$·ι··ιιἱιιἱ ι·ε8ὶε 'ΠιιιιεΙ:ιτιο ί:ι&ε ει.: ιιι1ι. Καί.

$εριειιιΙιτιε , Ιιπιπε ί:ιεεπΠ ιιιιτιο, οιι:ιε οεε:ιίιο

ιιειιι ρι·σεΕιπιτ εοιιάει·ιοο ιιιοιι:ιΠ. Τιιιππιετειιίι Πι πιο

Νοι·κ!ιπιιιιιι·ειι(ι , οποει πιοιιιιίΈει·ιο δ. ΑΠ.ι:ιιιι Με.

διππι είε ε1ε εο ΡΙπι·ιι τοπιο ι. ΜοικιΠ. Αιιο;!;ιειιιιι

οπο. 33ο. οπο: επεφτε. ίπιιι ει; νιτιι. ίειι&ι οσω

ιιι ὰ ει: ειπε ι:ι·:ιιιεπιτιοιιιε ιιιιιωπ.

ΠοοιιιΜΜιι.σ ειιιίεοιιπε $ριτει·ιίιε, οπι ιιι·ιιιιπε Ροίι:

ιιιίιιτπιοε ιο ιιει·εεΙεοτι ιιιοιιείὶετἱο δ. υπ..πω Απ

@πιο ιιιοιι:ιειιοε , οι... ιιιιΠιπτπε επ :ιιιιιο ΜΧΠ.

:ι Βι·πιιοιιε Απεπίὶπιιο εριίεορο. Ηπιιε ροίὶε:ι ει! Ε

Βει·ίιιετΙοειιίιε, :πιο :κι Ι.:ιιιι·Μι:ιιιιειιίιε ιιιοιιιΩει·ιο

επιιι ι·ε8ιιιιειι ιι·:ιιιεΙ:ιτπιιι ίπιίιειιιιιιιτ Ηπεο Μειι:ι.ι·όπε

δε ΒπεεΙιιιπε , οι·ιπίοπεπι ιΙιι·οιιιιιιι $ριιειιίειιι απι

ίεειιοειετ: οποά ΙιηικΙἰ βιιιιιί ό· :ΙΜ :σο/Μία :ιτιιιο

.ΜΧΧΧΙ. ί:ιέΕπιιι εποε ίειἰὶιἰτ Τι·ιτίιειιιιπε οι αιτοιιι

εο Ηιιίειι£ἰειιίῖ, πει είε εο Πε Ιιιιιιετ : Ρίο· Μιτειιξ/ΐ

σε: , πωπω· :ίενι ό· όοίιιιιι 'ιιιιρισἱἱ , πιιιΜΜι ερεείω

ίπιτ. φαί καίω θα» βεί: :κάβα ία; . Ειπε πεπι

ροτε Οοιιι·:ιάπε ΑπεπΙΈπε ιιι:ιιοι·ιε εεε!είἱ:ε $ριιειιίἰε ίππ

ό:ιιιιειιτ:ι ιιοίπιτ. (:οι·οιι:ιτιιεπρτεειιι άεεπι·ιιιιιιιι . ΝΠ·

ΡΙ:ιιιι δ: ιιι:ιοιιι5ειιιιι ιιω επι:ινιε, οπο ιιι είιοι·ιπιε

ε!ιο ιιειιάει·ετ , οιι:ιΙεε ιιο:Πεοπε ιιι ρΙει·ιΠ.ιπε Βείοιε:ε

ιιοΠι·ιε εεεΙείιιε νιίπιιτπι·, νιΒιιιιι οποτποτ ιιι εινα

ίπε ωεωΡι εππινει·:ιτ , εκ οπἰὶιπι οπο: ι·είει·ε Βικε

Πιιιιι ιιι ΜειιοΙοειο.

Μπά :πιο ιιωειιιιιιι κἰἰμιιιιι°ει· [ιι/εφε ιιιιιιιισ.

@Με Χος.ιπ&πΜπι Νοέ Ρι·.ε[κί κατά πιφίίκι·.Μ

(πιο :πιιιο ΜΧΧΧΙΧ. ει.. κι”. ιιιειιΠε ΟέΙοίοι·ιε,

π:



ΚειΙεπόπιιιιπ 55. ιι....εξι. δικ. νι. Βεπεάιδι.

π. ω... Ηειιιι:ιππιιι Ε0ΠΜ&Μ . (μι πι" ι>ΜΜ

ω.. ό· ΜΒΜ υιωιπώΕι:0 ·υσι·επιππι πρρεΙΙιτ. Ησ

ιιι:ιππιιιιι ιικιιιιι: .κι Τι·ιτιιοιιιιιιι. Επιιεπι Δ.. πιε

ιιιοι·ιπ ειπε ειιιιι [ΑΜΒ πιο8ιο ω.ι....... ε.. Μιιι·ιγ.

.οιοειοιι.π.ιιωπο Ηιιδοπισ Μπ....ιι. Εοιιοπι τι

ω.. ιιοπιιιιιι· ιι Βιιι:ειιπο ια ΜοποιοΒιο ω... Αιι

ειιιιι, Θ: π. ι-ι.πω.ι.... π. 1ι.ιιιι.. ει. Μ... 6: Π.

.πιω , ιιΒι οιιιιι ει· ΧιτιιιιιεεπίιΒιιε ωωι.ιω , ..ι

ω... Μ... Ειπ&ι υ.ι.ιωι μπω , οι·ιιιπι «πω.

ω... . Οπιιτιο πι... .ιιι&9τω . ιιω.ωιππ . διοπ

891ιπιπ . Καιαι·ιιπι θα. πι” ΚεειπικιΙάιιιιι πιο π...

οαιιίιοπε ι....ι.πω... .

8 86 Τ.

Ει·9ιιι.ι Π'. Ροπιιια ιιιιιιιιιιιι: . 8Μ©ιι ΘΡιι60Ρω

Αιιιιιπειιιιι , Ρειι·ιιε Δια... . €οεπισιικιιτο . ιι:

.ιιιιπει..Βιιεε:ι-Ροιει·. Ειπε πω... ειροπιτ Ερικ:

πω... :μισά ιιι πω... Ι.εται·ιιπεπίι ιπίειιιριιιιιι Μι.

..ω Ει·:Ιώπ έσα". μυιφετέόιι.ι· ρι.πΕ.ι, πισίαιωι-·ι.κιβιι·

ό· 7.7.2. ἐοδιωτ φταίω· ιιρρειιιιιιι·: ...πιο ριιιιιιι:ο

(ω... «Μ... πι. ειπε πωπω ιπειιιοιιιι. ιιι ΜειιοΙο

ειο Βεπειιι&ιπο πρι... πιο ι8. πιοπίιε ΑιιΒιιιιι.

Τιιτκιβα νι:ι·οιιιιιιιιιι Π. 0.πωι.. ι·εειε Με.. ι:ιιιιι

τι ω... Αιοιείππίιι ιιιιικι·ε ιιινιπι :Μάι πιο.. ΑΒ

.πιω $ει·:ι:εποκιιπι πει , 8: Με :ι ι)ι:ο ριιπιτιιε Π.

πω... αιιιιιιιιιιιιιιιδτ, Ονειιιιιι ια πιω Ροι:ιΒιι πιο

...πωπω Μπι., ευη... πω... Πι:: Με τεπιροι·ι:

πω.εω, άο:Ειιπέι:ε _Ει:· πω.. ..ιι , :ιππο ΜΧΧΧΙΧ.

ιπειιιοτπιιι· ιι ννιοπε. Ποι·ειιπιο , Μ......ι.. α:ιει·ιβ

ειπε ι.π...... Βεπαιιθ;ιποιιιιιι ωμ...πω ειιιιι|ιιιι8%

 

ΚΑΙ.ΕΝΒΑΚΙΠΜ

. 'Μαι,

ιιτιιΙο , π.. η. Αρι·ιιιε . ει... φ...Ρω..... ε.. Α".._

Με.. Μ....ι... κάτι: Βιιι·οιιιιιε ω ειιιιΗΠι ΜΧ. ..ω

Πι: πιάτα” Εκ 'Μπι α"... £στωΔι [εινα πρι· που.

μμ [Απο. Ηἱσ πω... Οσο κωέωι.ι Τππιβι Ούι·Μ'ο

ιίιεΔΜ , ρ·ο!ει· Βπαιπιιπιἰἰ η... ό. Οπίου” πεί" ,

μην: απο άστο ροταπΜικ , .πω ό» πω... , ....

Μπι ιἰιαἰτ ρη·σΜππω, κι πω..." 7ιρημις_ Η." ;Μ;_

Μ" ω.. , β ώσπου· επε ω... , ω! [ Μ.» |ιώ ει.

ν”. Κα!. Μπέιι , [πιο μπι.: , π... Μα|ιΔι κά;;

ροβ ρ›·ωΕΖι απ" _0:ιαΙΙ ροι·κάπ Ρ" "Απ"... Μ..."

.ρχ”Μ . ιἰσ Πάει/Η 9ιωβ ·ωπίσω, μια . μια, .

οικω.

πω.. Ωπάι Μιιιοιι ιιι:Βατι: .ιιαφ.ιι.π, :ι ιιιιοΐειπ.

οι Μιιιι·ι ι..ιι.....6. 466.” ιπιιιιιιιιιε, ροΩει ιπ11...

ιιιεπίειιι ΒιιΒιιιιι πωιιιι , π:: τ:ιπάειιι ειπ........... κ.

ν:ι·!ιιι οιιιιτ εποε ιιππιιιιι ΜΧΧ. ετιεπι μια πιο"φω

..........ιπ ιιιιιίιτ:ιτιιε. Βο ει: π. ποδι.. ιιιίιοι·ιαι Επι·

αι Μ..ιωι πω.. ν. με. 7η. Ιπ θιίιιε Β..π..ιιειι

πι: ...οικω πιο η. 0εωωι..

ν

` ] (μπακ: $τοιιιι πιοπ.·κ:ιιιιε ςι...ι....π.; πιω

Η οριΓαιριιε, πι" ι....... τ.....ιι πω.. πι! ίιιρει·οε

=Βιισε "ω!ΗΠ- ει” Μωωι Αι...ι.ω.ιιι αΙειιτειιι

ι:οιιιιιιειιιοι·ιιτ Τιιοιιιιε ι:εωρα..... .. Μ.....ιοψ

5αππο. (Με 4- ]σιωωιι. ά ς:: «ιο Μπι... ιπ(Σι

τιιοδο εοι·ιιιιι Γ.ιπ&οιιιιιι. πι” ιι: Μιικγι·οΙοεια Κα..

ιιι:ι.ιιο ποπ ι..ω...... Πτειιιιιο π..." απ"... αχ ή”

...........ι.. πω. πι: ι......ι... ...Με . πωπω, Π

το: Ιι8πειιιιι. ροτιιιΠΕ ιιπιφι:ιιιι .........ι.,

 

εΑΝοτοιιιιΜ

- - 3 3 9ιφι·ι4Μ .ΗΜ ε.. Ρέππα Ραπ.: ε.....2. βουή ΒΜ.ωεεωε εκ&ἱύεππ:ι.

ιι :κι . . 6 '

- ]Α.ΝΠΑΒΙΠ8.°

π. - .Η πωπω.. Έιίι:ιιπιπεπιι δ. Οιιι!!ειιιιι :Μπι

π.. ορια... 6: :ιιιοι·ιιιιι ιιιιιιιοι·ιιιιι πωωιω...

πω.. ρι8.ι.8ς.

πω... άι: π. ιιιοπεΓτει·ιο Βιινιπι:ιι:οπιι 8. Οειιιοπιι

.·. πω... (Πιιπιιια:ιιίιε. 333

9. Βι·επιιε ιπ 5:ικοπιιι δ. Ι.ιιιοπτιι (επ Ι.ιετιιοπιε

: ήπια... πι... ιι·ειιιεριιι:ορι. η;

6 Ατι·ι:ιιιιιι θ. ιπω..ιπ ιιιοπιιιιοι·ιι δ. νω.ιιι μι:

Ροίιτι. “η

Ι7-.ιιι ιι·ιοπιιιιοι·ιο Οιαίιοπιειιιι δ. 1ι.εων.ωι 9Ριτω

' ρι ννιΙιοπιεπίι:. .ι.ι7

τ:...Ιιι πω....ιωο ρι·ορε $οι·ιιιι , Οο.πιπππιε πω...

ιιιι:οιπ, δ. ΒοιπιπιειειιιΩιαπι Ιοει 8: πιιοι·ιιιιι πιο

πωιει·ιοτιιπι τοπιιιιοι·ιε ό: ιιιΒιιτιι. 3ι;

:η Ιπ πωπω.. 5..ιω....ιι π..ειι Ροιιροπιι ήπι

π... π... πιω.. ;οι

Εοιιοπι πι. νιι·ιιιιπι ιιι ιιιοπιιίξει·ιο 8.νιωπιΒ.Αω.

Νιν: ιιιιιτι·ιε Β. Ρορροπιι, ι·ει:ιιιΓα. . 303

:..7 Αιιι>ειιιιπιι δ. τικω...ω .ριτ....... Μ”

3ο Επι.. Β. Αιιιπιε|ιπιιι Μπα. πι;

.. ΡΕΒΚΠΑΚΙυ5.

ι ι.....ω..ππιο $ει8ιπιι:ιάιεπιι δ. ι:ι.......ι..6 . .ι.ι6

: 9' γαι... ριορε ΜΜΜ ιπ Οοιπι:ιπιπ, 5. πάπια.

π.. ρι·ιιιιε ειιιιιισιιι ιοει πιιιιιιιιΠ.ε. ιι.3

Βοάεπι πιο ()επιιιιε ν. ο.ωεω παταω.. Ισά ρήσ

. π.. . 436

ιο Ιπ ........π..ι.. οω..πω.π Β.. Μπι.. Μια...

313' ' ι _

η. Ιιι Επι... 8. Βι·ιιποπιι ιιι·οιιιοριιι:ορι «Για ιιιιιιιγικ

«πιω... ιροιιοΙι. 7ι.

-ι Μ Α Κ. Τ Ι Ο 5.·

.Μωβ δ. ει......8.....ιι. Αιιειιιικ δε νιι·ει

πιώ. 39,8

4 Ιπ ιιιοπιιίιοτιο δ. ΟιιΠι.ν. ιι....ω..ιι Π. πι..

-π π.. . ι 76

9. Μιιιιεκι τ.....ι..... $. Κι8οιπει·ι ...Πισω .· ι ι 9

6 Ροιιτ:ιπειιιιε ν. Οπωιε ω... Ιοι:ι πω.. 319

.8 Ιπιιιοπιιιιει·ιο ε.ικ..ιο...ω...ων. Αιπιιιιιι:ιιιί

ι ω.. π... ..ω...... πιο

ι ι Ριι·ιιιι π. Ρια·πο δ. ιιπ....ι.ιωι. 5.8:ινιπι . ι 33

η. Ιπ ιιιοιιτο απ... ν. ]οιι:ιιιπισ Π. .ι.ι....ι. (Βάι

πεπίιε. . ... 87

ι8 πω... ν. ]οιιιππιεΙΙΙ. .ω...ι. ι:.ιι.....6.. 9ι

:.3··-'.Πιο:ιιιι ωιωι...Β. Εειισιι ιιισιικιιι.(:πίιπεπίιε.

93

3ι Ιπ πωπω.. Ροιιιροιιππο ρι·ορε Κο.νεππ:ιιιι 8.·

θιιιιιοιιιε ειιιίὰοιπ ω.. πω... 44.7

Α Ρ Κ Ι Ι. Ι 5.

ι ι. ε:οιω.ι.. π. ιιιοπιιιι. 8. Μιιι·τιπι Β.Ηι:Ιιιε .ιιι!ιιιιιε. .ιι ι

Εοειειιι α.. εινα δ. πω.. ρι·ιιιιι ειιιΩ:Ιεπι Ιοει π..

Μάι. 638

η. Ιπ πω...πωοτιι.ιωι ν. ννοι.....ι Ρπωω..τ.
.Μπι Ιοει ..ι.ι...π. ι .ιι 3

:ρ Ω.......π.. ε. Ειριιοει ...ιωΡιτ...Ρι ό: πιιιιιγι·ιι.

ιοι

:ο ι.εοιιιιδ.ννοΙΒοάοπιιειιιιιιειιιιιιΒιε φιτ...Ρε. ι;;

Μ Α ι ο ε.

,ι Πι πωπω.. ε. Ηιρροιιιιι Ζώα ιιι Ηιιπειι·ιπ

58. Ζω....ιι Και πω... , ό: Βεπαιι&ι .π.πω.

οι·επιιι:ιι·ιιιιι . . 68

3 τ..;.πι ..ι Κιιοπιιπι ε. Αιιιιικιι πιω... η·

.ι Ιπ ιιιοπιιι-ειιο ιι.......π νν ΗιΙΓιιιπάιε ι.....ι.

ι:ι·ιι:ιε, ό: Βοπαιιάιε Ρώπα .ω›..ιιι:.. 8ο

Εοιι.σ:ιιι ω. ΗιΙάειιιειιιιιι ε. οω.ι..ωι οιιιΤάοιπ πι.

ω. ει:οιΓι:ορι. 33ο

] Ο Ν Ι Ο 5.

ι τω.ι.ι. ε. πωσ... ιποπικιιι 8: Μπα. μ;

η. ε..ωπ 5:ομιιππι νεπειιι:ι, ιποπ:ιειιι. ει;

; ΡιάΦιιισιπά ιιι πωπω.. Λι:σει.ιπΕοιϊεπιι Β. Μο

ιιιννει·ι:ι εριΓτορι. 7

ιη. νιι·άιιπι ιπ πιοπιιΠει·ιο ε. νιτοπι Β. ιιι.ιι...ιι

πω... Ιοοι .ι.ι...... .ι;3

ι 7 Κιιιιίροπ2 π. ...ΜΜΟ ει. Επιιιι:ι=πιιιιιιι ι.....ι

Κ:ιιιιιιοικιι :ιΒιιπτιο.

Εοιιοιιι άιοιπ ιιιοπιιιιειιο Μι.1..ωπ ρι·ορε Αιιι·εΙιπποε

π....ι..ω πωπω"... ..επτρωι ..ι.ι...... ι.78

ι9 π. πω...πω... ε..π.1.ιωπιπ ε. Κοιιιιι:ιΙειι επά

ιιειιι οπιιπ5. ιπίιιιιιτοιιι. 246

επι... Δε. ιπ πω.. ε. Βοπιίιι:ιι ....ιωιω.ι 6:

......7.ι..

ι.8 Ιπ πωπω.. ε. Βινοπιε ο....ω...π. Τι·ιιπε!ι

π.. 5$. Ι.ινιιιι ό: πω... ιπο.ι·ιγιπιπ. ;8

. ] Π Ι. Ι Ο 5.

9 Ἑπ πωπω απ... ΑπΕι:ιι ιιιοπ:ιειιι. 93.

ιο πω. ιπ πιοπιιι:ε:ιο ε. Ροπή άι: πωπω Περπι

π.. ε. ΜΑ ήπια... ιοει ρι·ιιιιι ..ι.ι...π. 63

ι... Βιιιιιιστεειε ε. πω... ΑιιΒιιιιι. 398

Βοκιοιι;ι Με: ι€ωιι, ιπ ιποιιιιιιειιο ε. ι......1.ι, ν. ΟΙ

ω... επτα... |οοι ιιΒΒιιιιε. μ;

η Ιπ πιοπιιιοτιο Μι.ι.....π Έτσι» ΑιιιαΙιο.ποε π.

ικιιτιο 85. Μ:ιιιιιιιιιιι πι... ὰ ι:ειοι·οιιιιπ. ιι..ι

- ι.6Έιι
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...αν Κα1οαεΙ:ιΙ·ΙααΙ 55. Ρο.ιπΙε Ι. 5οεο. νΙ. Βεαε.ΙΙόΙ.

ασ Ια τασασ!Ι·εάσ 5. ΒοασΙΙΙδΙΙ ΡαασΙΙι·σασαΙΙ ΡΙ·σΡο Εσ.Ιεια α. Ια αΙσααΙΙετΙσ ΤαΙααωε ε, ς;"ω".Ι

Μαατα:Ια, 5. 5γαιοσαΙε ΑπασαΙ σι·σιΙΙΙΙ:α. Ι 3;

3ο Ια αΙσαΙιαετΙσ 5. ΜΙΙο:ΙΙ·ΙΙΙαε Ια Αα8ΙΙα 5. Ισο

ΙΙΙσαα2 σΙ:ΜτΙΙΙ:ε σε ίσι:ΙΙιτααΙ παιττγι·αιτι . ισα.

Α Π Ο Π 5 Τ Ο 5.

η ΑτΙαΙΙαΙ Ια αισα:ΙΙσι·Ισ 5. 04ΜΙΒατΙΙ. 8- Αϊ(Μ·

ΙΙΙ μ·σεΒγταΙ. - . ΙΙ

ισ ννστΙαατΙ.ε 5. ΒιικΙΙ:ιικΙΙ ορΙΙΙ:σμ. . - μ.6

α; Αρτα ]ιΙΙΙα 5. ΜαιαΙααΙ ΕπιιαΙ ααα.. αΙσα.ιΙΙε

ΙΙΙ 5. ΕαΪ:Ι›ΙΙ. - ' Μ.

ΕοοΙάα α.. Ια ΙασασαετΙσ 5. Ροπή νΙνΙ ?τομ 5:ασασ8.

Ττ:ιαεΙα:Ισ 55. 5ανΙαΙααΙ,, Ρσ:σατΙααΙ δεσ. 2.2.6

3ο Ια ηισα:Ι.(Ι€ϊΙ0 Ι.ικε‹:ΙΙεε Ια ΙωΙΙ:ι 5. ΒσασαΙΙ εΙυβ

:Ισια Ισά αΙ:ΙτατΙε. - 1.37

5 Ε Ρ 'Ι' Ε Μ Β Ε Κ.

α Ι:σατειαεΙΙ:: ν.ΟΙΙΒστΙ:Ισ)ΙΙΙΙ:Ιετα Ισά ααα.. 3Ι.ι

ιι ΜαίΙΙΙΙΙε Ια ιασα:ιΙΙετΙσ 5. νΙ&σΙ·ΙΙ ΙΙ. ΟαΙΙΙ·σεΙΙ

σΙΙΙΙόται Ισά :ιΒΙ::αΙε. Β:

13 Ια Ρ:ι8σ ΤΙΙΙαι·τΙασ νεασΙ·ΙΙ στειαΙτατ. α”

Ι.Ι βαρια Ια αΙσααΠει·Ιο 5. ΒεαάΙΙξΙΙ , Ρ:αιΙΙ αιο

αεισΙΙΙ (:αίΙασαΙΙε. . 96

η. ΜαΙΙΙΙΙα: Ια αΙσα:ιΙΙετΙσ 5. ν'Ιθσι·Ισ , 5. ΥΕααΙ

αΙΙΙπιτΙα ηαΙΙΙσπι Ισά. ;3ι

ΕωΙεαι εΙΙσ ΒασαιΙΙΙ Ια ΗιιαεατΙ: 5. ΟοαικΙΙ σΡΙΓσσ.

ΡΙ σ: αΙαττγι·Ιε. ;;9

Ο Ο Τ Ο Β Ε ΙΙ.

ι ΙΙσαΙΙε «:ΙάΙΙΙ:αιΙσ Β:ΙΙΙΙΙαε αΙ·Ι:ΙΙΙατσασίΙετΙΙ Κάπα

8ΙΙΙ.αΙ μι· 5. Ι.σσαεΙα ΙΧ. ΡαΡααΙ. 6η,

3 Ια Ιασα:ιίΙετΙσ ΜστατσΙ:.ε Ια ΗΙΓΡ:ιαΙα 5. ΙΙΙ·σΙΙΙΙ

ΙΙΙ ερΙἴεσρΙ Ι.εΕΙσασαΠε. μ.

·; ΖΙιαΙστε ΜΙ Νατα:ιιιτΙ:Ι:, δ.ΑττΙΙ:ιαΙ ερΙΩσΡΙ. Μ.

7 νΙι·άτιαΙ Ια αΙσααΙΙ. δ. νΙτσαΙ . ν. ΙΙΙαει:αΙΙ αΙ.ΙΙα.

(15. Σ.

9 Ια ΙασααΙΙΙσι·Ισ Βι·ειιασνΙσαΠ 5. θαατΙΙά·Ι ει·στΙΙΒ

ΟΙ' · 4·Ι9

η ΙΙ:ιοΙΓρσα: Ια αΙσααΙΙστΙσ 5. ΕΙαακτιαΙιαΙ Ασια:

ΙΙ.τε τεο:Ιαία. :

3ο (::ιατιωΙΙαε 5. ΕεεΙαστΙΙΙ , ι:σεασπατατσ ΒσαΙ ,

ηαίεΙσπι ιπΙΙΙσ στι:ΙΙΙσρΙίο:οσΙ. “η

Ν ο ν ε Μ ΙΙ ε. α. _
:. Ια πασα:ΙΙΙά:Ισ (:ατααΙΙΙΙΙΙ:αΙΙ ΡεττΙ ηιΙΙΙΙοαι Ισά

σπιρτα. · 247· #65

+

.

ΡτΙστΙε άΙΙΙΙ:Ισπα Ισά.Ιδι :άστα αΙΙστιιΙ·α Ιαοααά1σ

κατα. 64;

Ια 5τΙ·Ι$σαΙσι ε. ΑαΙΙΙ·ΙΙ:Ι ίσα ΑααΙΙ:ιΙΙΙ ορΙΙι:σρΙΩσ.

Ισε:σαΙΙ:, καστ :ΙτεΙΙΙερΙΙΙ:ορΙ 5ττΙεσαΙσαίΙε Ια Ηαα

8αται. 6

η, ΕσαειΙι σα: Ια ΡσΙσαΙα ]σΙιιααΙε σε ΙΙσααΙΙάΙ :ι α::

Ι·ΙΒιιε σα:ΙΙστιιαι . ω,

η Ια ιασα:ιαά=Ισ ΚοειΙΙ:: ε. ΑΙΙΙ:σαΙε .ιωΙ. Πο

τΙαεσαίΙε δ: κα:ατγι·Ιε. 27

ισ ΗΙΙΙΙεεαάαΙΙΙ ε. Βετανν:ιτΙΙΙ σΙΙΙΓ:ΙΙ:αι ιαΙΙΙΙΙ αμα

ασια . ι 79

η Ια αΙσααίΙετΙσ σ.τ...α...α ε. ΟιΙΙάσαΙΙ ΒΒΙ)Β(Ι8 .

μι

:.6 Ια αΙσααασι·Ισ ΟοαΜΙΙ:σαΙΙ ν. ΟιιααιπΙΙ @σώσω

ΙΟΙΙΙ ΒΙΙΙωΙΙ5 σ 3 1 ι

2.9 ΕσαταασΙΙπ ν. σ.....ΙΙ σΙΙΙΙΙΙεαι Ισά αΒΙατΙε σε

ια:ιτιγΙ·Ιε . 3 Ι 9

·. Β Ε Ο Ε Μ Β Ε 11.

α 9αΙασιισεεΙείΙα ε. Μ:ιατΙ αΙιΙΙΙΙταπ αεΒΙε ορΙΙΙσ.

ΙΙΙ· 6

;. Ια αΙσα:ιίΙει·Ισ ε. »στα σε ΑΙΙκιαστε. , ΡΙ·σΡζ

Ιασατεια ():ΙΙΙαααΙ, Ρ:αΙΙΙ ΙαοαπΙΙΙ . 98

9 (ἶεατιιΙ:ε ν. Αα8σΙταααΙ , σσΒασακατσ 5αΡΙεα.

τΙε, άιΙΙ:Ιεατ Ισά αΒΙΙΙΙ.τΙΙ. 433.

ΙΙ ΑιιτΙίΙσεΙσά Ια ε. Οσι·απιαΙ αισαΙιΙΙ:Ι·Ισ Β. ννΙίσ.

ΙΙΙ Ιαοαα:Ι1Ι ΙΙσοπταεαΙΙε. η.

14 Ια πισατε εειΙΙασ ΑΙΙ:ιιαΙ αΙσαατ:ΙΙΙ. · 97

Ιασπά.τ :ΜΜΕ Μου·ΜΕ .

Ια ΑριΙΙΙα Μ:ιι·ΙΙΙΙ ΙαΙΙΙτιιτσΙΙε ε. Ιζσαπα:ιΙΙΙΙ. α”

Ια ιασασΙΙΙ:άσ Ο:ιίαιιτΙσαΙΙ ν. Α.Ι.ΙΙ..... .........ω,

απ. Ι ·.

Ια πισω: (:αΙΙασ ΑπσαΙε ιασαα:ΙΙΙ. .'94

ΙΙΙΙΙΙσπι (.Ιτσ€στΙΙ Ιασα:ιάΙΙ. 9;

ΙΙ:ΙΙΙΙσπι ]σΙ·αιααΙε νεαστΙά ιασα:Ι:ΙΙΙ: ' 9.)·. 256

ΙΙ:ΙΙΙεια ΙΙΙιγιισι·ΙΙ ιΙΙσααι:ΙΙΙ δ: αΙ:ιττγΙ·Ιε. 98

Ι.εσεΙΙΙ Ια ΙασααΙΙστΙσ :. ]ΙΙ.οσΙ:Ι ν. ]σΙΙ:ιααΙε σΡΙΓεσ

ΙΙΙ ΙΙ:ΙΙΙ . "ή

Ια αισα:ιαετΙσ ε. Ι.ΙΙ:σηιτσι·Ιο ο:ΙΙαο:άΙε ΤΙΙ::ιασαΙΙε ,

]σΙΙσ.ααΙε ιασα:ιά·ΙΙ . 99

 

σ .
Η

ι-ΝΙ)Ι:Χ ~ τσι>οσαΑΡΗΙσυε εΑΝστσαυ

Ραθ·25: Ρώπα δασιιἰέ /εοσέ ΒεπεάέδΙΙπέ.

ΙΝ ΟΑΙ.Ι.ΙΑ.

Ν στονΙαοΙα Ι.ΙΙεσΙιιασαΙΙ Ρώπα ΟΙκαΞα:Ι ε. (ΜΙ.

Ι!) °ΜὰθΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ.'ΙΣ.Ια τονΙαοΙα Ι.αΕ(ΙΙΙαοαΙΙ ίεεααιΙα ΓοαΜπάΙα ν.

@εκατ αεαΒΙΙαε, :ι ΙΙσπΙσ ΙαΙετἴεδΙΙΙ: . ΟΙΙαΙαΙΙαε δ:

ΟΙεσετταε, 3ισ Ια αΙσααΙΙά·ισ δισκάρα” ν. Οσα

απ.ξαα σώσω 3Ισ Ια αΙσααΙΙ. ΓΦσυυπωσ ε. ΟΙΙΙΙΙΙ:Ι

ιαΙεσΒΙ:οαε ΠΙνισαοαίΙε δισ. Μα.

Ια ρτσνΙαά:ι Ι.αετΙιΙαοαΙΙ φυτά ασικΙ. 5ωοπα.σ Ια

ΙΙΙσαο.ΙΙει·Ισ ε. Ι>.ω-νω , ΤττΙα:ΜΙο εε. 5σ.νΙΙΙΙ:1αΙ ,

ΡοτεατΙΙιαΙ σα. :ισ ΑυτΙΙΙσπΙσι·Ι Ια αΙοα:ιΙΙ. ε. θα

πατώ ΙΙ. ννΙΙ:ετΙαε πισα:κ:Ιαιε Ιζεσαι:ισαΙΙε. Ι;Ι

(Σακκά Ια ΙΙΙσααΠει·Ισ ε. ΙΙε:Ι·Ι ν. Αι·αιΙΙΙΙΙα Δ»

Με, 2.8σ Ια τασα:ιΙΙει·Ισ ΟαΜωύωβ Ε. ΗεΙνΙΙΙΙ τα.

εΙαία μ; .«....ι...... 8. ΤασσάοΙ·Ιταε εμΙΙΈσσαε υπ

ΙΙ5Ιάεαι Ια ΙασααΙΙ:Ι·Ισ ΜΙ:Μ:οπβ ΙανεατΙσ σε. ΜαχΙ.

αΙΙαΙ ΙΙΙΙΙ5:ιτΙε σα. Με. ΤταΙιεΙστΙσ ι·:ΙΙααΙαι·ιιΙα ε. Εα

ΙΡΙάΙ αΙΙΙ:ΜΙ5. 2.25

Ια τονΙαι:Ι:ι ΒσΙ8Ιαι ΡΙ·Ιαι:4. , 1°π·υΜ: ε. 5γαα:οα

Ιασα:κ σε σε ι·εάαίαε μ; Μ"... ΛκΙΙΙΙΙκι·σ ΙΙ. σρΙ

(εοραε 2.3 ?Μέσω Ια ΙασααΙΙετΙσ ε. νΙτσαΙ ?Ιαμ

αΙαε Δώσε η, ΙΙ:Ι«:Ιεαι Β. ΙΙΙεΙιετσαε σΙΙΙΙΙΙ:αι Ισά Μ)

Με α”. ΙΙΙΙΙΙσια ν. Μ..Ιω. σκ :σαΙΙτε αΙσα:ικ:ΙΙαε

Μ; ΙΙΙΙΙΙσαΙ Β. ΑαοΙνΙνν:ι παπά· Β. ΡσΡρσαΙε _. τε

άιιίι. . . ;σ3

Ια αι·σνΙα:Ια ΒεΙειαι Κασπώ , πω. Ι)αΙιακΙσ

ΒαΠΙΙαι: αι·εΙΙΙΙ·ασααΠά·ΙΙ ΙΙσαΙΙ8ΙααΙ μα· ε. Ι.σσαεαι ΙΧ.

ΡΩΡ:ΙΙΙΙ 62.4 Ια ταοααΠετΙο ΟυιΜΜιβ ν. ΑαεεΙΝ.α.

ασε ::ΙιΙΙΙΙσιΙΙ Ισά σώσε, σε Οσάεει·Ια: ράσα. α”

.4:"όπιν ν. Ι:ταΙετΙοαε ΡτςτρσΙΙΙΖΙΙ5 Ιασα:ιαστΙΙ ανα.

σΙ:ΙΙΙΙ ιό;.σπαιία·υέ Ια αΙσααΙΙ:ι·Ισ ε. ΒανσαΙεΤι·:ιαε.

ΙΙΙΙσ π. Ι.ΙνΙαΙ σε ΒΙΙσάΙ . )8

Ια ρι·σνΙαάι ΑσιιΙαιαΙα ΓετααοΙσ. Ια αΙσααΙΙε:Ισ Βο

8αΙσ ε. ΑΒΙ:σ :ιΒΙ›:ιε ΙΙΙσι·ΙατεαΙΙα δ: τα:ατγτ η· Μο!.

Μιά ΙτααεΙ:ιτΙσ ε. ΚΙ8σιαετΙ εσαίάϊστΙε. Ι Ι9

Ια ρι·σνΙαά:Ι. Ν:ιτΙ:οασαΙΙ ΙΙ:τ:ΙΙακΙα , .έμι-]πΙΙα

ε. Μαι·τΙαααε σΒΙΙ:Ιε ε. ΕαίεΙ:ΙΙ. Μ,

Ια ρι·σνΙαεΙα νΙσααειιίΙ ρτΙια:Ι Ια αισα:ΙΙΙ:Ι·Ισ Τα

Μάνια ε. ΟστιαΙιααε άαΙΙΙ:αι Ισά Ια·Ιοι· σ. ασε σ.ΙΙΙ

ιασακΙΙΙ. - · ό...

Ια ΡτσνιαΙ:ΙίνΙσααεαΙΙ ΙΙα:σαεΙα Μπ.|ΠΣι Ια απ).

ααΙΙστΙσ ε. νι.9.ωα . ε: ΥίαιΙταε σΙαίσσια Ισά @Με

;32. Μάσκα Β. ΟιιΙΙτάΙΙΙ: άαΠΙειιι Ισά ω... Βέ

- Χ

ΙΝ (.ΙΕΙΙΜΑΝΙΑ.
.·'.

Ια ΡΙ·σνΙαεΙαΟοαΙΙααΙα ρτΙααι ΒΙΒΗ Β. ΑΙααΙ:ΙΙ:ιάιιε

Ι·σεΙαίαε, 8:Μαι·Ιααα: 5σοτιι8, μ; Ια ΜσααΙΙ€τΙο 5ο!

εΙα/ΙαιΙΜή . @Ισια ι·ε:ΙΙΙΙΙιε .μ6 Βιυπ&ενέωε.Ησα

α... ά (ΙΙΙΙΙασ8ιΙα(ΙΙ:, .ια8αΙΙΙ , τσαΙΙΙεσε ά Ι:ΙτεΙαεε

398 νΙσωωε.. ε. ΒατεΙαιι·ι·Ιαε , ηιΙΙΙΙεΙΙΙ Ι.αΙΙΙε ορΙίοοριι8

μ.6 Ι·ΙΙΜα:έοΜαί ε.Βει·ανν:ιι·σΙαε ορΙΓεοριιε ΗΙΙΙΙεεΙΙεΙ

ΙΜΠΙΙ5 Ι79 ΙΒΜοΠ'Ι 8. ΟσάεΙιακΙαε ερΙἴεσριΙ8 , 3ςσ

ΡαέαΙου·πα ΙΙ. ΜεΙαννετσαε ορΙΙεοΡιιε , 33 7 Ια Ιασα:ΙίΙσ

:Ισ [4ΜΗ (ΜΙΒ ν. Βαα:ΙαιΙ·ιΙαε Π. σ.ΙΙΙα.ε. Ι 76

Ια σΙ·σνΙαεΙα Οετα1:ιαΙα Κασπώ, Οο!υαΙρ Β. Ι·ΙεΙΙα:

5αστΙΙε @Με ε. Μ:ιΙ·ΙΙΙΙΙ .μι ΤαϋΙΙ στομα: (:σΙοαΙεπα

ν. ννσΙροι·τιιε ρι·ΙιαιΙσ .Μπα ΤαΙτΙεαίΙε .μ3. ΠΠ::

Επσμ' Βσααειτα σ. ΑεΙ·:ΙΙιεΙε ρι·Ιιαα σΙιΙΙΙΙσαπ Ισά ασ.

:ΙΙΙΙΙΙ.α τι; Ι.υσα'ΙΙ ε. ννσΙΒσεΙο. σΙΙΙΙ.τΙσαΙ ΙΙΙΙ:Ιε ερΙ

ΙΙ:σσιιε π” Ιύίοίωι Ια ΙΙΙσαα.ίΙσι·Ισ ε. ]:ιεσΙΙΙ, ν. ΟΙ

Βά·ιαε σΙαΐάσια Ισά σε ΟειαΙΙΙ:ιτ:ειΙΙΙε @Με μ; π...

έσω ν. ]σΙΙ:ιαασε ορΙΙΙ:σρικ μα. Ια τασαειΙΙετΙσ 584.

ΜΙσαβ ε. ΙΙσρρο αββά εΙαΐάστα Ισά. μ”

ΤΜΙειΉ :ισ ΙΙΙΙ:αααι ε. ΑαΙΙ·Ισικ , σΙααΙεΙα ιΙΙ·ΙυΙ5

φάσμα η· Ια αΙσα:ι.ΙΙά·Ισ Τύυποσβ ΒΒ. ΗΙΙιω..ω

α ΒοαάΙΙ.ΕΙ:ι . 8ο

Ια

Σ.

η

έ'



Πιάσε( Τοι:οσ. εε. Μπι. Ι. δεισ. νι. ΕστιαΙιδΙ.

Πι Βιιιο.ιτιο.Κιικήοιιι ιιι ιιιοικιΙΙει·Ιο 5.Ειιιιιι€ι·ΔΠι

ιιιι ΚιιπιιιοΙοΙιιε ι:ιιιίεΙσιιι ακιισΒιι σ.Ι:Ιι:ιε, 3. 1ἐΜ. Αυ

ιαΙι:ι ι·σεΙιιί:ι . ` ι·

Ισ Βσειιιι:ι . Έκι ιιισιιιιίΙι:ι·ισ Βι·εισπονιζσηβ ρι·σρι:

Ρι:ι8:ιιιι. ε. ΟιιιιιΙιετιιε επιιιιι:ι. .εισ

Πι 8.ικοιιιιι Ματιά: ε. Ι.ιΙκιιιιιιε Μι Ι.ιονιισ κι

εΙιΙσριΓεσιιιιε ΒιειιιοιιΠε. ιι;

Ισ Ηιιιι8:ιτιο. 8ιτὶριιἰφ ε. ΑιιίΙι·ισιιε Μι ΑιιιιίΙ.ιΠιιε

ι:Ριίι:σσιιε()οΙοτειιίιε, ιιιιιι επΙιΙεριίι:οριιε διι·ιεσιιισιι.

ιῖε 6; σ. ιιιοιιιιίΙσι·ισ Ζούσε 88. Ζσει·ιιι·όιιε Μι Απ

«Ιιτε:ιε δ: Βειιεἀιᾶιιε ιιικι·ιγι·, εισιιιιι:: 68. _Ω-Μπ

σιω::Ι:_β ε. Μειιιιιε η:ιΙΩσριιε (ζιιιιισιι:αΙεΠειιίιε .

69 (ΜπισάιΙ ε. Οει·ιιι·άιιε ι:Ριίι:οριιε δε ιι·ιει·ιγι·. Η;

[η Βιμ.. ε. Βι·ιιιισ :ιεΙιιερΠοσιιιιε δ: ιιιιιιιγι ,

ΚιιίΙσι·ιιιιι εροΠοΙιιε. μ

Ι Ν Ι Τ Α Ι. Ι Α.

Μωβ ιιι ιιιοικιΠει·ιο ε. Ριπή ἰιι πισω:: Περιε

ιισ ε. Ρειι·ιιε ειιιΙΙ.Ισπι Ισι:Ι ρι·ιιιιιιε @Με ό3 Ισ πισ

ιι:ιΙΙει·ισ ΡπέυΙινοππιβ ρι·ορε Μ:ιιιτιιετιι ε. 5γιιιεσιι

ει·ει13ιι:ι. ι;; ισ ιιισιι:ιΙΙει·ισ ΡισΡε 8ιιινωι ὅτι οιιιιι.

μοι: ε. ΠοιιιιιιΙειιε , οιιιίιἰειιι Ισά ι:οιιάιισι· δ: κά'

Με . 3! ;

Ισ ιιιοιι:ιίΙει·Ισ Ροπροβικο ρισμ Β:ινειιιιιιιιι ε. Ουι

Δ.. ειιιίσειιι Ισά σώσε. - κ”,

Πι·πιέ ιιι Ριαι·ισ 5. Ριι·ιιιιιιιιιε πω... ε. 5:ινιιιι .

η; Απίπτυιέ ιιι ιιιοιιιιΙΙει·ισ ε. Οει.ιιΙσιιιιι, ε. Αι·εΙιιι

ιιιιε Ρι·σεΙιγισι·. . . Η

Ιιι ιιισι·ι:ιΙΙαισ Ωιι[ικήυιβ ε. Οιιι‹Ισ πω” ιμ.8

 

ΝΟΜΙΝΑ ΑυετσκυΜ

ΧΧΧν

ΙΙ:ιάειιι Α(ΙΑΙΙιεττι.ι8 ιι·ισιιιι:Ιιιιε. Μ..

ἔτι ιιιοιι:ιίΙει·Ιο .Ι.ΜΜία ε. Βσιισιιιιιε ειιιΐάειιι Ιος!

ιιΙιΙι:ιε. 7_ 7

Η ιιισιι:ιΙΙετισ ΟιιωσΜα!εκβ ε. Κοιιιιι:ιΙόιιε θι·ιΙι.

:ιιε ΟιιιιαΙόιιΙειιΠε ιιιίΙιιιιισι. 24,6

Όπρα ει. ιιισιι:ιΙΙειισ ε. Βειιεὸἰέ`ιἰ Β. ΡιιιιΙιιε Μο

ιιπΙιιιε Ο:ιίιιισιιίιε 96 Τέειιπὶ Β. πω. ιιιόιιεεΙιιιεεει

Πιιειιίιε, 93 ιιι πισιι:ιΙΙειιο ε.1.ιΙκτ:ιτσι·ιε σΙια:α:ίιε

ΤΙιε:ιιιειιίιε, ]σΙιιιιιι·ιεε ιιισιι:ιτΙιιιε. 99

Η Μ.›.:..οω›.ι`ν. ] °

ν. ]οΙι:ιιιιιοε ΙΙΙ. ω.. σι πω. θι·ε8σι·ιιιε ιιισιι:ι

ΦΙιιι8 9; ΑιιεεΙιιε . 94, Απο, 94 5τι:ΡΙι:ιιιιιε νε

ιιετιειιε., σ; ]σΙιιιιιιισε πωπω , σ; ΑΙΜ;" _ 97

Β:ιγιιει·ιιιε ιιιιιιιγι·, 98. Ιιι ιιισιιιιΙΙει·ισ ε. Μπι.. Α!.

?και Ρι·σμ: ΕιιΠιιιιιιι Ι.ιιιτιιιε ιιισιιπΙιιιε ΟιΕιιειι

κ. 8

@πμ 5. ΑΙίει·Ιιιε ιιιιιιιιιε ειιιΓάσιιι Ισά ιιΙ:ιΙκιε. 6ἔ8

ΙΝ·ΑΝοιΙω

 

«ιό όψει/αι· ΡτιΙπισ -Ριπτἱε δ)εσιώ 7!. Βεπαἰὶἄἱπὶ .άδία [σιζυ/Ε·πιπτ.

Α
ι

Α13.ιπι Βι·επι;ιιΠε ιιι Ι·ΙΙΙΙσι·Ικ Γιι:ι ωιΡω νΙτιιιιι

δ. Ι.ΙΙιέιιτιι ιιιεΙιιι:ΡΙίεσιιι. ιι;

Αξπισιιικε ιιιιιιι6ι Μπιτ σ. ιιιἰιπιιΙε ΜΜΕ ΜΜ

ιιιε :ιΙιΙσειιε ΡΙσι·ιπειιΠε, Ι:ικιιΙσ κι. π.,

_ ΑΙύει·έσιι: πισιιιιι:Ιιι.ιε @Με ,-(:αι·άιιι:ιΙιε , Γει·ιρίΙτ

Ιισε [:εειιΙσ ιιιτ:ιιιι ε. Βσιιιιιιιι:Ι ιιΒΙι:ιτιε $σι·:ιιιι ισ

ΙιειΙΙ:ι. μ;

Α:ιβίωκε ιι·ιοιιο.:Ιιιιε Κειιιι€ιιιιιιιε ίει·ιρΠι Ι·:ιετιιΙσ κι .

Ιι:ιιιει·:ιι·ιιιιιι Ι.εσιιιε ΙΧ. Μια σε ΒαΙιτιιτιοιιι: σε.

:ΙεΠειε εκει Κειιιιειι ΧεπισιιΠε δω. 6η.

Α"ωΜω τω”. νικ: ε. ΟσάεΙιιιι·όΙ σιιιίεορι

ΗιΙόεεΙ:ισιιιισιιΠε. 3;σ`

Απιο![κ.< ει: σοφια: σε ()Ι.ι.ιιιιι ιιισιιαι:Ιιιιε δ. Επι

ιιιει·ειιιιιιι ΓκειιΙσ κι. Ιει·ιΡΗι: ι:Ισ ιιιεπισι·ι:ι Β. Επι

ιιιει·:ιιτιιιιι :κ ειιΙιο;ιιι11 ειπε . ιιε... π. εΙΙ: ιιε ω..
δ. Κ:ιιιιιιοΙάιι Η 3

!..Ι.ΒᾶΕ

.Βιίι!.ω ίκιι&ιιιισιιιαΙΙε νΙΙΙατιιΠε ιιισιιιιΙΙ:οι·ΙΙ @αιι

Ισ κι. τωΡω ..Με ε. Αά:ΙΙιεισΙιε ΡΜ.. οιιιίδειιι

Ισά ιιΙ:Ιισ.ιιΙΙ.ι:. - ιη

Βισνώιι·ι!ω ιιισιιιιοΒιιε ε. (3:ιΙΙΙ ίι:ιβιρΠτ σε ω...
ιιισιι:ιΙΙιιι·ισ [φωσ κι. εκειιη.τσ. ή ι”

Ε·υπέ:ΙΜΜ ιιΙιΙπιε ΑΙτιπισιιτειιίΙ.ε ίειἰρίῖτ Ι”ιι:ειιΙσ

κι.ιιισιιιιισνιμιιι ι.....ι Ρορρσι·ιΙε - κΒΒ:ιιιε $αιΙιιιΙεσ

κ. · μι

Ε·ικτ·υέμη: ιιΒΙιιι.ε_ ΤΙιεσΙσεἱειιίῖε . θα ιιε .Με μ...
αι, ε. Μέιι·τιιιΐ ΤιενΙιειιθε ,Ι ΓαιρΠι ίπειιΙσ κι. νἰ

τιιιιι ε. 5γιιιεσιιιε ιει:ΙιιΠ Τιενιι·ειιίΙε· ' 5η

Οδι:Η

ΟΜύα-ΚυιΙπΙ[κ: ιιισιι:ι.:Ιιιιε ΙΕι·Ιρίιτ νἱτιιιιι ε. ΟιιΙΙ

ΙεΙιιιΙ ιιΙ:Ικτιε Πινιοιισιιίιε. κ”.

ΗΜάπαπ.τ τωΡω (.ικιιΙσ κι. σκοιιιιι:ο ΟΙιτοιιιειιιπ

ιιισιι:ιΙΙετιι εωωιωα. , ισ σιισ και”. Μ: νιτα ν.

ΑιιεσΙι·ιι.ιιιιι ειιιίάειιι Ισει :ιΒΙ::ιιιε. Μ;

Ηπειι ΡΙιινιιιι:ιεσιιΠε ει: πισιι:ιεΙισ νιτοιιΙ:ιιισ :ιΙ›.

Με , ίει·ιρΗ: (:Ιιτσιιιεστι νιι·:ΙιιιισιιΓε ίεκιιΙσ κι.

«ωστε, ιιι σα: εεΙΙα ΙιαΙισιιτιιτ Β. κιςωωι ιιΙ:Ικι.

ιιε ω. κι; ;

Όπωπαι·ικ 5. ΕΙιεειιε ει·εΙιιοριίΕοριιε 8: ιι·ιιιι·εγι·. ισι..

ΙΙιιιΙσπι ε. ΕεεΙιιστΙιιιε :ιι·εΙιιεριθοριιε 394. Πι μιση.

@πιο δ. ΜὶἰέιΙΜη., ε. Ι.σσίτσιιιιό. ιιΒΒιιιΙΙΙ:·ι δ: Ισει.πέ

ιιι:ιι·ιγι·εε ισ.ιιιι ιιισιι:ιΙΙσι·ισ ΟΖιι/ι'οιιίωβ ε. Βιιινν:ιΙ.

Με οριιΕοριιε ννιιωωσιω. κι;

Ι Ν Η Ι 5 Ρ Α Ν Ι Α.

@εικονι 5.ΑττιΙιιιιιιε ει: ρτισι·σ Μοι·ει·σΙα ειιιί_όειιι

ιιι·Βιε εριίτσριιε μι. ιιι ιιισιι:ιΙΙει·ισ Μαασάι Πι ΙΙΙ

ΙΡ:ι.ι·ιια. ε. Ι:ι·οΙΙπιιιιε εριί-εσιιιιε Ι.ε8ΙσιισιιΠε. μ.

ΡΚ/ΕΟΙΡΠΟΧΗΜ

Ιδεϊ.

1ούιιιυιοι· Βαιιτάις: ΙΙ:ι·Ιρίιτ ΓκειιΙσ κι". ω”.

ε. ΟιιΜοιιιιι ιιΙεΙιιιτιε, ε.. ΟΙιι·σιιι:σ €.τιωιωι. πιο.

ιιιιίΙει·ΙΙ. μ.8

]οι/.ιΜκ: ιιισιιιιεΙιιιε βΙιιιιΙε.::ειι(Ιε ἴσιἰρίἰτ ίει:ιιΙσ

κι. γιι:ιιιι ε. οάίΙσιιιε ιΙ:Ιι:ιτιε. “Ί

.Ζω Μιιι·Πε:ιιιιιε ιιισιικΙιιιε (::ιίιι·ισιιΙιε ιιιιιι αιτώ

ιιιιΙιε ειιιίεσ ιιε ΟΙΙιειιΠε ωιΡω ΟΙιι·σιιιειιιιι (ΜΕ

Μια: Ειπα... Ισά άιος:σιιιιε 8: πισ

8 7. (90.

ΜΜΕ, ιιιι

ιικΙιιιε :σιιιιιιιιιινιτ. ἔκ σιιΙΙιιιε μπαι.

Μάο

Μιιιιο·ια: εκ ιιισιικΙισ ε. ινιιω..ι σΡΙΓεσριιε (Ζωη

ι;ιιιει:ι:ΙσΠειιΠε ίει·ιρΙΙτ νιιιιιιι εε. ΖοσπιπΙι ὰ Βειιι:ι.ΙΙ

οι ία:ι:ιιΙσ κι. 68. 69

Οιίουυπικε ιι·ισιι:ι.ι:Ιιιιε ε. Ρατι νινί $οιιοιισιιίιε

πήρε. ΕΙιι·οιιΙσιιιιι , ό: ΗΙΙΙσι·Ι:ιιιι Τι·ειιεΙ:ιτισι·ιιιιιι

εε. 5ιιιιιιιι:ιιιι , Ροτειιτιιιιιἱ σας. Με ΚσΙκι·ισ πει: .

κ”. 2.2.8

Ο.ιδοι·ως.ε ιιισιι:ιεΙιιιε ει:ι:Ιείικ (Βιι·ιτιιιιι·ιειιΕε Γ:ι·ιρίἰι:

ΥΙτειιι 8: ιιιιιωι.ω Τι·ιιιιεΙετισιιιε ε. ΕΙΡΙιεΒι οιειΙΙ:σ

μ (ΞιιιιιιιΔι·ι:ιι ίει:ιιΙσ κι. * ισα.

ΡδεΚ

Ρ00ι·ισ.ι ΒικιΞκιπί οριίεσριιε ό: Οιι·εΙιιι:ιΙιε ΟΙΙἱειι

Πε ΒικιιΙσ κι. ΙΕιιρΠι νιτιιιιι ε. ΚσιιιιιιιΙεΙι ιιιΙΙΙιιιισ:

ιιε οιιιιαΙιτΙιιΙειιΠιιιιι, ι.46. ἱιεπι ε. ΟάιΙοιιιε σα.

Ρουχα: πιοιιιιι;Ιιιιε Μ:ΙΙΙ6ιι€ειιΙιε ίι:ι·ιΡΠι ΓεειιΙσ κι.

ΙιιΙκιιισ να...» δ: ΗΙίΙστι:ιιιι ΤιιιιιεΙ:ιτισιιΙε ε. Μεσ.

πιοι·ι ι:οιιίείΙσι·ιε. ιι9

Κοϋισι·κ.ι ιιισιικΙιιιε δ. Ι.:ιιιι·ειιτιι Ι.σσάισιιίιε Ιστι

Ρ(ἱτ ΓεεειιΙσ κι ι. νιιιιιιι ε. ννσΙΙισάσιιΙε 1.εοιΙΙΩι1ΙΙε ορι

ίι:ορι. ι;;

Ε. ΚίσύιιΜΜ :ιΙιΙι:ιε ε. νΙτσιιΙ νἰτἀιιιισιιίἱε πω.

ΡΜ πω.. ε. νΙτοιιι εριί-τορι ά ιιιιικιιΙιι, φα Πιο

τειιιροτε, Η τα ιιιειιιια: ΓιικιιΙο κι. ειιιε ιιιει·ιτιε ί:ι.

δΙ::ι. (πω. Η;

εταν

$Ξεοέιιι·ια: ΓαιΙμΠτ ΙΙΙιεΙΙιιιι·ι σε ΑΒΒιιιιΙιιιε ΟειιιΙνΙ.ι.

εειιίΙσιιε. ιιΙιι ν". ν. ΟΙΙιειτι ειιιίοΙειιι Ισά σιι:ιτιι

εισΙκιτιε . μ. 3

ΤΠΠΣ·

σΙιιιιιιιεε Π. ιιΒΙι:ιε. 88. Μιά..



ι::ικνι Νοιιιἱιιο. Αιιδιοτιιιιι ΡωτοιΡιιοιυιιι.

ΤΜι!ΜΑΝΙ.9 άεαιιιιιε ικε!εΠ.ε ΗιΜοε!ι:ιιιιειιΠε γι

ιιιιιι δ. Βει·ιιι·νο.ιάι Μερα. εο :ιιΠιιιι: νινοιιιο. ι79

Τβισιι'οιιεικ ιιιοιι:ιςιιιιε (Μίιιιι:ιιΠε Γει·ιρίιτ ιιιι:ιπι

δ. Πιιιι:ιιιι :ιΒΒ:ιτιε, ιιοιι ωω. η;

ΡΗ" Πλ ιιι Πι:ι!ο8ιε ί.ει·ιβιτ Ρ!ιιτ:ι :Με ΑΜΒ Οι.

ΠιιειιίιΒιιε ί.ιεειιΙρ κι. 87

ΥΡο!βι·ιιι ιιεειιιο κι. ίαιριοι· νιτ:τ δ. Οοιἱεἰιπιάι

φιι.9μι Ηειωιιωιωιω 3 ο Εις νιι.τ δ. Οιιιιι!ιειι

σωμα. .ι.ι9

Αιι8οι·η ιιιοινωί.

Αιιοιητπιιιε ΑΒΒιιι νςιιιιίἱιιιιι ιωΡω ίτι:ιιΙο ιιιι.

ιιιειιιιιε γιαιιιι ίιιι·ι&ι Αιιωι ά ιι·ιιιιιι ιΞ)ιιε ρι·οιιιιιιι:

ἴιιεςοΠοι·ι.ιιιι :ιιιΒ:ιιιιιπ Οιιι·ειιίιιιιιι. 638

 

Αιιοι·ιγιιιιιε ιιιοπιιειιιισ Ι.ιιι:εάιοιιΠε ίΕι·ιρΠι (ΜΜΜ

χι. νιτιιιιι δ. Βοιιοιιιι ειιιίεΙειιι Ισά :ιιιΒιτιε. η,

Αιιοιιγιιιιιι ιιιοιιιιςιιιιε ΜάοΙιιοιιειιΠε Γει·ιρΠι: Γει:ιιΙο

πι. νιιαιιι δ: ιιιιι·:ιο:ιιΙ:ι δ. Βιιιιιοοιιιε ι:ι·οιιιιτεε. ιη.

Αιιοιιγιιιιιε ιιιοπιιειιιιε 5.ιπωι ΤιιιιεθειιΠε ἴι:ι·ιι›Ϊ`ι:

νιτ:ιιιι δ. Αιιιι·ιάι. 77

Αιιοιι)ιιιιιιε πιοιι:ιει:.ιιε νἰιοιιἰιιιιιιε πιω. ΓιεειιΙο

κι. εκειιιπο νιιιιιιι Β. ΚΜιιιι·ι·Ιι ειιιΓάειι·ι “κι ιιΒΒι.

ΐ|δ

ειιιιάιε ΑιιειιίΜ . 4ο;

Α.ιιοιιγιιιιιε 1τιιΙιιε ιωΡω ΓιεειιΙο 21. νιταιιι 8.Οιιι.

@Με ιιΒιιατιε ΡοιιιΡοίἱειιι. 447

Αιιοιιγιι·ιιιε ΓακιιΙο κι. ιωΡω νιτ:ιιιι 5.ΥΓατιιι α!»

Β.·ιτιε δ. νιεωιιι Μ:ιΠΠια. Η;

 

ιΝυΕΧ

ΒΕΚΠΜ ΜΒΜ ΟΒΑΒΙΙ.ΙΠΜ

ΡΚΖΕἘΑΤΙΟΝΙΣ ΡΑΚΤΙδ Ι. δ.Ξ(:. νι. ΒΕΝΕΠΙΠΤ.

Οἱ τι ῇιιπ πιιΜετἱ |εέΐἰοὸιιιικ έπίτια!ε;.

ιιιοιιἱε φαω.. - Δ.,

Η118οιιι5 μπει” πρι :και , ΕρἱτερΒἱιιιιι ειι·ιοιιι1ιι

πιω, θα. μ,

]ει·οΓοιγι11οιιιπι Βετο Ισα :ι Βειιεὸἱᾶἰιιἰε ιιιΙι:ιΒιιε

Η · 8. 1 ι

ΙΒιιιε ριοΒιιτιοικε. 33

ΙιιτειιιιΙια ί:ια·ιι ωιροι:ιΙιΒιιε καιω... 46

Ινοιιιε Γειιιειι.ειο ό.ε :ιΒιιιιιιιιιι ΡιιιΜΠοιιο. 19.21.

!. Μ ά Ν

Ι.ω.ΙΧ. εει:ΙεράΜιρΙιιιαιιι ιεΙΙιιιιιιινἱτ. ε.
1.‹:ιΒιειιίἱε ιιΒιιι.·ι.ιε άι8ιιιιιιε. ι Μ,

ΜιΞι:2 Μαι ΒΡιΓεοριε δ: σ.ΒΒιιι:ιΒιιε 32. 33 1ιι ίγιιο

Π. . - ·ΜοΠ2°ω νιιει› Μι ώ Εριί':οι:ισ ριιιιΞειιι!ι. ι8

ΜοιιιιΠειι:ι ]ειοίοΙγιιιιε 8. ιι (.`οιιΠ:ιιιτιιιορο!ι 9

Ρ:ι!πιιιι·ειι: ιι Ιιι. Ρ:ιιεί,ιιιιιι. ιι.. [ιι .2ΕενιΝο , ιη

απ. δα. 13

Μοιιιιίὶἱι:ἱ Ιιιιιἰτιιι ίιιίοι:ριιο ἱιι ωιωιιι..· μι.

ΜοτἰΒιιιιὸοτιιιιι Ρωωπο ιιιοιιιιίιιι:ε. - 3;

Νοιιιιιιιιιιοιιιιιι ιιιιειιιιιΡιεωε 3 ΑΒΒιιτοι φωτια ; π.

Ρ Κ δ δ: ν

Ροι·ιιιΕειιΙιιι οι·ιιο.ιι·ιειιω ιιΒΒαιιΒιιε :οιιεοΙΙὶ. 3ι'

ΡιοΒ:ιτιοιιεε μι· ίοι·ι·ιιιιι ό: άιι€Π2.. ιι;

Ριιοιοι·ιιιιι οΒΙατιο ε.. ι·ιιοιιιιίι:οι·ιιε επι οΒΠε:τ. 36

ιωιιμω Δω” ιΒιιε ρι·οΒ:ιτ2. 4.;

Ιζειπειιίἰε οι:εΙεΠιι , ω. ρι·οριι8ικιο ιωιιιω-.ιω .° 7

11οιιισ.ιιι Ροιιτιθι.·εε Βειιεάι&ιιιι. ε.

Κο!ιει·ι:ι ιιιοιιιιτειιιετ ιτροε|ιιι η 8εΒει·ται τεΡιιάἱἰ. 49

5οοΙΙιιιιιιιιε πω” Οιιιιιιι:ιιιοπΠε. μι,

5τιιάιοι·ιιιιι ιι:Ρωιιτ:ιτιο. ` 5

Υει·εε1Ι. εριΓεοροτιιιιι πιο: ιιι αιεειιάο ῇιιικιιιιειιτο

Μο οιάιιιιιιιάι: ιιιοιιιιεΙιιε. ` :.8

νιιιάοοιιισιιίεε ιιΒιιιιτι:: ΡιοΜΠοικω ει: ί:ιτιιιιιι: εΡἱ

Ιτι:ορο. χ,

υ.ι....ι.. ιιΒΒιιιοε ριοΙ:Πιοιιειιι ῳιαοΡο @Με ω

ΒιδιωΗ 24.

ο · . 473·-.

Αιιοιιγιιιιιε ΐει·ιρίιτ ΓιεειιΙο ιιιι. νιτ:ιιιι δ. ()!·ιιιιιι:.`

ΑΒΒιο

θ 198ιικ.ι· ι·ε8ιι!ιιιεε ιεΩἱιιιι:ἱ , πω». 3. οοιιεεΠΒιιε

Ροιιτιδω!ια οι·ιιιιιιιειιτιι. 3ι Εοι·ιιιιι Ρι·οιείΠοιιεε

ι:ριΓι:οριε ικα ι; δα. η Ειιειιιιοιιιπι. ω. η

3ο.Επιιιιιοιιιιιιι οι·ιεο τ.: Ιιι ιιιιο εοιιΗ(Μ:ιιιτ. 3ι

δ. ΑΙΒιιιιι ιιιοιι:ιΩει·ιι ειιειιιιιο. 3ο

ΑΜΠ: ιποιιιιΙΙειιιι. ι·ε!Ητιιω. η.

ΑιιΜπιι ω.ιωι. ι!ε μ·οίείΐιοιιε ιιΒΒ:ιιιιιιι. :ο

ΑιιιεΙιιιιιειιΐι:ε ειιιίΕορι ειιιΒιιιιτ ΡιοΜΠοιιειιι :ι.Β ΑΒ.

ΒιιτἱΒιιε. ι ;.Μ.ιιιι' ι;

Βειιει!ιάιιιιιε Οιάο ἱιι ()ι·ιειιτειιι Ρι·ομεαιιι: 8. ι ι. ιι..

Ιιι ι·εειωιι:ιι $ερωιιιαιοι·ιε!ι:ε . ι ;

Μια :ι Κοβειτο τεμ ιεριιάιι φοεΙι:ι. “Νὰ β".

Βι·ιιιιο τ:.ιωειω ποπ ίιιιτ Βωι.8.ιιι.ιιιωΡαιω. 7

Εείἱιιι ιιΒιιιιιι:ε Βρε ρι·οί:Πΐοικι·ιι Μετα ι·ειιιιιιιιι. 2.2.

ΩΙιιιιιπειιΓεε Πιιι·ειιι: ι Ιιι Οιιαιω. ιι

(:οιιΠιιιιιι2 ι·εξιιιιιι ιιιιρτιο.ι·ιιιιι ηιοοιι:ι. 80

βοιΒειειιΠε ιιΙ› άι ρι·οίοΙΠο. :·.6

0°.μ.ιιω. ιιι:ειιάιιι ι.ιε(Ηιιάι. 46

ώ υεαι

ΒψιρΙίωι αεΜΜϊιι:α ε Βειιεὰἰᾶἰιιἱε ροιιιιΐ. πιω:

τίδ.ΐδω 2

1)ιΓειρΙιιια Μια επ ριοΒιιιιι:!ιι:. 38. ό· |ι99.

ΒιιεΙΙοιιιπι Ρι·οΒ:ιτιοιιεε .Η Ετἱιιιιι ιη εαΙι:Πιιι·ιιιιι ειιιι.

ίιει. Μιά. Π: ει:ιίεορι ιιΠἱίἱιιιιτ . 44

Ερἱίἐορι ειιἰειιιιτ ΡτοΪ€ίΠοιιεπι ώ ΑΒΒιιτἱΒιιε ι ; 8ει:._ιιιί

3ι ΒιιοΙΙιε ιιιτειίιιιις Μ. ιιΡιια.Ρι ιιιοιιιιειιι. 6

Ποιιιιι:ειιΓεε ιιΒΒ:ιτεε ι·ικιιΓ:ι.ιι: ριοίι:ίΠοιιοπι ι:Ριίι:οριε

Μπι: . ι ;

ΈοιιτιιιιοΙΙειιΠε ιιΒΒιιτιο Ρι·οίοΠιο. η

ΡιιΙΙ:ιοι·τι |ίειιτειιτιιι άι: ρι·οΒιίΐι.οιιε ιιΒΒιιιιιιιι . η

Ο Η δι Ι

ΒιιΕΙΙιΙωί €οιιιιιια;Ποι·ιε ίοΙΙιειιιιάο ρω ιιιοίιιιΠο4

:Πει η.

Βιι8ο (Ϊεικτιιε 4ΒΒπτΒε ι·ε8ιιιιιισιι ΜΒΜ; 3 Ειπε
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' κοκ%%)Μ^1

Μα· _

ή η ο |' :Α Χ Λ Λχ^νν Η -

ν: 1 τ κ:: Ιω: Τ ι κι::

ΒΑΜ Η Ε. Β Ι
° ΑΒΒΑΤ1: :ΑΝοτι ιι ΜΕΒΑΜΜ1

αρκά Βοτἰίροιιοττι

  

 

  

  

Ρ.

ΑιιέΙοτε Α κ οι ο 1. Ε ο οιιιίάεπι :ιποτιο.Πς:τιι ιτιοπειώο, δ( βοεειιιιεικ,

Ε:: Τοκιο κ. έκτιοκιο ίο·δϊιοκι: ΟιικΜι.

οι::.εκ πκτιοΝε:$κκ κε Με.

  

Β"ΝΟΕΕΟΣ ε:: Ε'οικι:ε κ: ΕΙιειω Θ· νοεΙιΒτιτε Μοκκοκκ: $.Εκυκοι·κτκκιί , 8"'Ρ”" 'ὶ°

Ιιεκι·ι1ϊκκκκοίιίι 'χε/ια πιω: ικοκάκωτ κι Ποιο /ὲεκκιἰο, οκεικ άο πιο. Μ'

:καιει Βεατἰ Επτωετ:ιπιΜ, δε α:Ιτοτυπι οιιι:ικβτικβι. Μια! ορια πο:

οκ ε.τοιωτκκο: ρο!!ισιτι /κικκ: ικ οίι_άκυκιιοκιοκ: κά :καιω βικἄι#οἰ¦

@και έκ [κρετιοτὶΞωεκ!ο: κι ρι·ικ: α!ιοκιι ιἰεἰιεκτο ΒοικιιοΜο @οικι

:Μάο βιο: αά·οοκ: ·υιτκ·κ ι!!κ/ίωκάκικ. ΒοικκοΜι οι·:κ: κκκιικι απο 2εω &ε.

ιι|βςκαυιή: Μ! εκικ ιΠο ε.τ.οκικιιιικ εοκβ·κ[κ , ιρῇκ[οκο α!ηω[β πω.

ακοκιο , εοκιοκαι·ικ: οικω», β οκιικ: εοοι. εκ: [κρι·οκικ: βιει·ιτ, κ:

ικβ·κ ιιτοκοπ οοιικοιικκι·, κιικο 9οι. κατω :ΜΙΒ οοκ1οκάκ: ε/ἰ. Νοκ κα

ροκ ρκι·οιιπ: οκ: κκτροι·ι·κικι κοτεχοκικ:, κιβ [Με βκιεκτικικ κα·

ρ!εδἱοτκκι· οοι·κικ , οκι απ: ρκιι·κε!εικ και: Ηιξίκοκχι Βκταροκεκβ: ερώορι [κι][ο κΠοι·κκι, οκο _

ραδίο εκικ, κ: ‹Ιο κοπο Μιωεκιιεο ι·ειτοι·ι ιρ/ἱκ: πιο ιικδῖοι·, διιει·ἰἔετι:ιππ [κι ο· ιιισεκικ: , Θ' ει: Η 'πω'

ρ:ιτειπιβιι: ιιι€επιιΙ: οι·τιιπι, Πω πιο:: ἀἰνιτἰει: , κα: ρ:ιιιρει·αιτεπι Ρ:αιοΒοπτιιτ. .κι·κοσκ: :καιω

σκικ ιιεκκοι .κι·οΙιιοριβορι Τι·ενιι·εκβ: ωρο!Ιοιικικ [κα]: : οκοιι Μακ @Με κκἄοι· «πιο και:

Νιαςοιικι . κι κοκιω· ι·ο[οι·ι ΜΜΜ κι κικκκ: απο , ω! μοβ εικισκικ ρι·οίο[|ϊοκοκι ικοιικβιοκικ

οοκ-κι . Μ κιικικ οοκ/ἰα: αρκά οικκε: , μα! Ηι@ιικ`ςκ: κι ερώοροικικ ΙἰοιΜκοιιεκβικ ο·υεί!κ:,

Βοκκκο!άκικ ε κκοκκ[ίει·ιο [κιιδίι Μωιοικι Τι·ε·υιι·εκβ: κοι:ει·βει·ιι, κι: ιρ[κικ ικοκκβοκιο [κκδίι Εικ

ικει·κικικι , οκοιἰ οὐ οκ: κκιοιιεκι εκκι ερι|ιορκ:κ ρεκε οοι·ι·κει·κι, ριποβοετο:. Ποικκο!άκικ :κκε

βκι·ικ )(ιιι]]ε κι1-κι ./2ι·κοοίκ.: . Ωκιιι·ο |ιοοιιτοι· διεκκε!ιο κΠοκιιοι· , οκέ κατι:: έκ ικοκαβει·ιο ρω::

Εικκιει·κικικι κοκοκω ιιιεκιιαιι: ι·οβιικιιοκοκκ α! οκκκκι 9”. ι·ο[επ : κκο [κκε οικω ΒκικκοΖ

οκ: 3:02: βρ:κιοςεβικκικ οκικ:κκι ακιικικ [και ασκ: οι:ιΞενο:. ΜΜΠο:

τ.. Ωκοιιτκκι ικοκο/ίοι·ιο ρω οοσκικι]]ο ρι·ο[οσει·Σι, ιο/:ακτκι· κοκ βι!κικ κκδϊοι·ε: : ·υει·κιιι εικοσι "0"Μ'

@κι ριετιιιι: Θ απο [κκ ικοιικικοκτο , φαι: οικικι ιικκο [κροτ[κκι. Ε££Ζ8]Ϊώ κουκικ οι·ιρικικ ιικ

με: , κι κι δοκίίοι·κικ ι·ε!ιοκικ:, μα: ο Ι.οιοκι·ικκιο ιιιικ!ει·οι, οοΖΙοοκι·ι·: ; Φακοι οι·ορτοκι ο Ιιοιιιο

Ιο›!ίςιικ_ςο οοιάστιιι·ι οιιι·κ·υέι , κι ο: οι: ·οοι·βοκ: , :πιο κι εοκ: ·υεβιοκίο Ιοίςκκικι· , οο!!έςικιιι :.

' ν Η _
(:οπίοσοτ εαὶἰοιιΙοπι πιοπάι·ιτα * Συμπ:ΒιιΙυ: ἱίἱπαπι, ειι:.0 μ]

ΑΒΒιι: ΚαττινοΙεΙυ: οικω ΗΜ, ΟΙιτἰΙΙο, Μπιτ.

'Οι οακοιικ.ο ι·οχκ!οι·2 984992 κι κου ικοκκβοι·ιο ι·οβι:κοι·κ: [κρροιἰκ: βι·ι·ει, διέο!ιοικεοιο κωστα

ιΜ σκι·οκι κιϋιΙΙικι: , σκ)κ: τά εει·εχικκι κη;κκκοκικικ [φοτο/ι κι οικω Ετκικχσἰἰοκκικ ·υο!κικικε ,

οικικικκικ κι τΙιο[οκτο κιοκοβοκι απ87·υκ20 , σκοκ: οροι·σκ!κ ι·οκουκι·ι [οσκ, κ: ε:: ε·οκ: @χιο τοκβαι ,

οκιικι ασκ κι: ·υοι·Ιιι: Θ· ·οοι·βοκ: ορροκι ῇκ||ὶ:.

./2Εδι 8.5'. Ο. Β. Τακ. ΠΙΤ Δ Δ ΒΑμα

ω..



ν1°τ :Η

ΑΝ. ΟΗΕ.

Ι ΟΟ Ι

ι 7. Μ.

Ει:ΐιιΙ:ιτ.

ιδιο: τιιιιιι:..

Λοοιι:' _

ροπή.

κΑΜοοι13ο:.ιΝοποΝο: ΑΒΒΑ$.

Ηιιο‹: Ιιο:ιιοι (ΜΜΜ: οιιοοόειο ρε:&ειτοοοο:ο:,

@επι πιο:: Ειο:ιι:ιιιοο Βιιοινο!ό. :οιιον:ινο:ετ Μαιο.

13ο Μ: οοιἰιοι·, οιιι :ιιιαιιιο £αι·οΙο (αίτιο Ει·αιι:οι·ιστια Κα: εΙοεατιιιβτιιε βι·ιζιι:ιι: :β , μα”

Μάο/Ε: :τι Μαιο Οοτιτιατιιοο τοπιο α. .αιια!οδέ. -·

3. Ι/'οτ·ιιιιι :πιο ιοιιι: τιιοτιαβοτ·ιο [κο ιαβιιιιετιιἰο Μ: ιιιιρειιαστει ΒατιιιιοΖαια: , ΙιεΖΙιιιιι ω” Οι

ιοιιειιι _βοιιιιαιιτιι Ιττιροι·αιοι·οιιι, Θ :πωπω Μισο:: Βα·τιατια Μαι-β· , οι (μα. ω”. α Ρ_πιιι,":

Ηατιτισι βαι·οι, οι Ιτιιρεταιοτι: τιιατιιι: αο·:ιειιτι , α απο έτι ττιοτιαβετιιιτιι Ττ·ο·υιι·ι·ιιβ ωιιι Μαη.

ιιιιιιι ι·οίοεαιιι: :β . Βια: τα ρι·α:ει· .ιέιτιο![αιιι τιιοττιιιιιι ω” ιαίτι:τιιιιιιι: ιιΙιι·ο αιιιτιιο .ατιιια!ιιιττι

Βο]οτ°ιιιιι οι: ·οετοί:: ΚΙιεΒἱοοΒιι:8ἰ :ιιιΒιιο οοοίὶΙιο ΙΚιιιοΙιοΙάιι: οι: Η:ιιιοε:ιιοι ρ::ιεΓοΙ, οικω

Η:ιιο:Ξεο Β.νο:ετ, αιοιιιιι· , Τ:ενο:ο: :ι:Ιοοετιι: . α:: μισώ: χιο/ία: το!ιιι: , .ιιιι!ιαιία [πιο ταςι

ττιετι ω” [ιι/άρτι , :ποπ Μι αΙιαιιοι απο: ·ιιιτιιιιιοιι: , τιιετιιι: , οι ατα:: ριειιιι: :Μαια

ιιιι: Μι, αιαιιε έτι σημα α β: οοιι/ί:ιιδέα, [αιιδὶο Η:τιι·ιοο @ταινια ρι·ορι·ιι: ιιιιτιιετι: άφοιιατι

ει· , _β·ριιιιιι: αι μπα αταιιι @Με 6ιιιαοτιι , πιο:: ή:: :Μαιο ο:: ιΜιιιιιοα ιτι/οι·ιιιιτ::ιι οι :

|

ο . .55ἔοἱ: εΙακίεἱτ ρἰιι: Μ:: Β:ιιοξιολόιι: ιιιι::ι:ιαι:,

():ιεΙο ίιιΙΒοίοιτ ε:ιειοθιΒιι: :1Ποοιιιτιι:.
_` '

οικω Μαιο Εριιαριιιατιι οι ο]ιι: ιιοιιοτοττι ΜΜΜ ι·ε[:τ: 5'ιετιιιοΖιιι: οι [κο ΜοιιαβοτιοΙοαιο

οιιοιί :και β: ιειετιιιοι·ι: α!ιοιιιιι: αιιδύοι·ι:, ι·ο[οτ·ι·ε παει αποφ.

οι. Ροι·το Με: έτι Μοιιαβοι·ιο μπαι Εττιτιιοτατιιτιιι αιιιιι·υει·[ατιιιτιι ΒατιιιιοΜι .αιοΙιαιί: οιιοιατιτιι:

ιιοο0ίατιτ ιιοβι·ι, ια ιιι·ι·ιιατι: :Μισο οταιιοιιιΙτα: ιι: μια:: ιτι·υοι:α:ιιι· , Φ ιιοττιι·τι ο]ιι: οι Μαιο

το!οιςιο Βοιιοιἰιδἱιιιο έτι|ετιιιτιι ο!! :ια η. Εαιοτιάα: μια, οιι]ιι: :πατα τιιοτιιιιιι: Ποιο Μοιιατάιι: οι

οιι_θτ·υαιιοιιι!ιιι: αιἰ οιιτιιαετιι άΞετιι . °Ριιι!έρριι: Ροτται·ιιι: :Ματια οιιιιιιι ιτι £αιαιοδιο χαιιοταΙι Σαπώ

ι·ιιττι !οοιιττι αιαιι . 13ο ιο υιό: Ηατιιιιιιττι Τοιτιο β·οιιτιιιο Μοιτοροἰι: ΣαΖι`:ἔιιιι·ἔοιι/ϊ: , Βαιἰειιιιιι α:

[ατιδίι: Βα·υαι·ια , Βι·οοιιοτιιιτι ἰιι .ατιιια!ιοιι: Ττειιιι·ειι|ιοιι: , α: αοιιιοιια Βατοιιιιιττι αιἰ αιιιιιιτιι

ιοο7. Νοτι ·υοι·ο οι: οττιιι:ετε Με: ε_ςι·οδιιιιτι Τι·ιιοετιιιι ιαβιτιιοιιιιιττι ει: ΕΙιτοιιιιο Ι-Ιιι·[αιιςιοτιβ

ποσα: οάαιοτιι: αιὶ ατιαιιττι 1068. οι» πιο: ΙουιιΙοίιιιιιιτι Ηιτβιαδιειιβ: Μοιια|ι:οι·ιι [ατιδή/`ιιααιτι

.αΙι!ιαιοττι ε:: Μοιια(ιιτιο [ατιδϋ Ειιιιτιεταιιιιοιι, σιιιιι: Ιοοι οι ΒατιιτιοΙαο αωα£ε οι» σα: , :Με

α/[ιιττι:ιιττι; β: αιιι°οιτι :α οιτα|ιοτιο |ιαΙιει.· (Ποιοι: οι: Η:Π1ΡΟΡΗ3115 Κ:ιοιοοΙάιι: Πιο:: ::ιοοσίιο

:ο ί:·.οδιι Ειοιοε:ιιιοοιἱ Κ.ιτιίΒοοεοΠ: ιο Βιιν:ι:ί:ι , νἰι· ιιιο!τ:ι:ιιιιι νι:τιιτιιπι , & ί:ιο&ιΠιοκε

ςοονι::Βιιιοοι:, (μι οιιΠο: :εἐοΙ:ι:ἰ: άιίοιρΙΙο:ο νι€Π:ιοτιίϋ:οιι:, Μο:ιαιτιιο: νο:Βο, δε εκοιιιοΙο

:ο Ρ:ιίΠο:ιε ί:ιο&ιτ:ιτι: :ει·νο:οοι :ονοαινιτι οιιἰ νινιι: ποιοι: άο:ιιιτ νι:τοιίΒιι:, δε ιοι::ιι:ιιο:

ιιοί: ιοο:τοοι ΠιοιΙιτο: ι:οι·ιιίαινι: ω:: ι:οιιι: οιιιειθο:ιο ποιο:: Ρ:αιτε: ι·οΙιΒιοΠιΠ:οι :Μικε

:ιιο:. Ιο οποιο ι:οονο:ίοιιοοε οι: Βο:οιοο Πω :οποια ΡΙιιοε:ο ί:ιιάιιι: , 8: Μαι Μο:ιαο!ιο:

ω ι:ο.ιοἰτοιιι :ε&ιτιιάιοι: όιΙιΒοοιιίΠ:οο Ρε::Ιοι:Μ . Με:: :Πω ρ:ιεε:ο:ιε ίαοᾶἰτοτἰ: όιίσιοιιΙο:

Ρ:αιριιο: Μ: ννιΠιοΙοιιι:, ειιιίοετιι ::αοοοιι Πιο Γαοέὶιο Κο.::ι!ιοΙοο Ρ:ἱο: :οοοιιίΠοο: , :μι

Ροίὶ οφοίιτιοοετο Ρ:Εάε:ίοι :Μαιο Ιιιιιιι: :::::ιοΒιι Ηι:ΒιιιΒιοοΠε ιιο:ἱΠε: Ειδιιι: «Η οιιοάει:ί

ιοιι:, ν:: οπο” τοΙιεἰοοἰ:, δεσ. νιιιιοεἱπιἰ οιιαιιι Μια [κο Ιοσο ιία!ιιιτια:.

:η διιρει·οβ πι: οι· οιιι: ιιιοι·ιι: αιιιιο αἰιοιιιιι αιοαιιιι·. Βατοιιιιι: .αιιτια!ιιιιτι Τοιτιο:ι. Ιιοαιι Βα

ιιιιιο!ι!ι οιιιιιιιιο αιἰ αιιιιιιττι ιοο·χ. τοϋ:: , πιο: :ατα αιιιιιοιιοπιιιο ροβ 0ιιοτιι: Π.ἰ Γιιφου·αιοι·ι:

ιτιοι·:οττι αιτιάι]β . Ηιιιιαιιι: «πιο , 8τοιι8ειιιι: , σε::ι·ιαιιο οιιιιιε: αιιτιιιιτι ιοοι οι [ιιιιτοιιιιιτιο απ

χτιατιι, οι· ιοοῖο αιιιιίοττι, ιι: ο.: ./·1ι·ιιο![ο ε·υιιίοιι: ι·βι οπο: ·πιστοι: πω: βιο: α:ιειιαειι: ι!!ιιβι·ιβ

[ιτιιιι: 6`ατιἰιιιαἰι: ιιι οι·ι·οτειιι ίττιιιο_ςι:. Μ:: Μάι:: .Αι·ιιοϋιι:: ΡοΠ οιιίοοιιοοοιοοι οιιοοιιε Ι:οιιο

ΗΔΗ: οικου: :ιο οινιιιιιε ΗιιιιοίοοΙιτιιοει ΙειοΒοο:ο ὁἱιιτιι:οο , βιο. @οι Βατυοιιι: α: ΪΜΡ8Ο°α£0·

τ:: τοστ:: , οποιο απου 1002. α::ιαι]]ο ρι·οοαι ιιιιο!!ιχοιι: , αάαοιιαο οιιιιιαααιιιοαττι ιοο7. αιιιιιιιτι

έτι·ιιοιιιι, α: οι: ιίο ο)ιι: Βαιιἴροιια και:: ιἰιἄα :οι οι: ιι: :μια μισώ [ιφετιιι: ι'ιαδιειιιιιι· , [αει|ο

:β ρτο!ιαι·ο. διο οιιιιτι |οοιιιιιιι· .αιτιο![α:: (Μο :ατο ρΗΠιιιιιι: ΛιιΒιιΠοε ει: οποτε ρ::ετοό::οτο

ίιιοδια & :::ιιειίι.:ι·ει Ιωρωια1ι Ειπε: οκινιτ άο οινιοιτο Η:: ροιιτιι:ο: Ι::ιΙοιιιι , 8σο. καιιιιαιτι

-

ο

_ ή! ιιααιιο οπο ατιτιο Οιιο ΠΙ. αήε|β·ι·ι: Παιαροτια αιἰ ρειειιάαιο ΪιαΙιαιιι , ιι: οι αιο·ιαειι: α!ιι:

ματια:: ατιτιι: οι:::ιιιιι ω” Εαιιιαο!αι ιιιοι·ιι: ιστοιριι: |ιαοεαιαι·. Μ:: β σο: οΙιιιιι: απου ιοοι.

α||ι8ΜΜιι:, 0ι:οιιι: άιβο/]ιι: αεί αιιιιιιιιι 996. ιο[ετοιιιίιι: οιιι, Θ? Με φιιιίοιιι αιιτιο οπο:: αιι

Ωω: α]]ετιιιιτ Οι:οτιοιιι οι Ιια!ιατιι ιι·αιι|ιιπο, πω Ποιοι: α Οτο<ςοτιο Κ βιτιιιιιο °Ροιιιι|ιοε οοι·οτια

τα: :β . Παπ: _βτι:ειιιιατιι ιτι·υιέϊο ρτο!ιατιι :μια α: ιαβοιιιι: :κατι ΠαιτιιιοΜι ιιαιι·αι .αιι·ιιοξίιι: :

αι ετιιιτι ιρβ: αιΪιιι]]ε ιιιιι!ι:ο:, Μπι· μι», ιτιοαιι, σα: Ηοοι·ιοιι: Ηγμιτο: , πιο: :οπο Ροπ

::ιρ:ιτιιοι τεοοο: ωρα: Νο:ιοο:, Ροί: ροιιοο: νο:ο οποσ: Κω; ΐιιτιι:ιι: , οοο Μοτο Οσοι:

οια, ον:: ΟιιΙΙιειει ία! Μπι Ιπιρο::ιτο: ιοτιο: Ιτειο:ο. Ε:: οι: πιστοί: :πιο Ρταοαίειιιι .ατιιοίβ

ιι·βιττιοιιιο :οτήιιτιδιι: τεδϊο οοιι:ἰιιιἰιιιιτ· , τι:: απ:: , πιο ρο/ί ατιιιιιτιι ιοοι. Βαιιιιιο!αιιτιι Μ: ο .

'Νοκ ρι·ια:, :μια τιιοι·:ιιιι: :β ροΠ οιιιοι:1ιιοοοιιιιιι Ιοιμ::ιαΙι: απο: ό‹: οινι:ιιο Ηἰειτοιοοιιιο

πο, Μι Βαιίροιια, :πιο έρβ :Φο Ροτιιιι:ο: ΙτεΙιιιοι , ιια:οοο ειόιτιι:ο: ροτοοτιίΠοποι ιι:οο::ι

Κο:ιιαο:ιοι. Ιβ: αιιιοιιι άψα_σιι: ιιοτι ρο:οβ απτο αιιιιιιιτι ιιοται·ιιιι·βττιιιττι ποτιαςοβιτιιιττι οποιοι: ι°ι°

[Με , :πιο :ο @οι αιιτιο Οιιο Π! ει· οτιιιιιιιττι :οτι/οπ[ιι ρι·ιττια νέα· ιτι !ια!ιαιτι ιι·αιι|ιοιιι. 'Νοκ

ο!ιιιι Βαττιιιοἰαιι: ροβ ατιιιιιτιι ιοοι. Ναττι Ηοτιτιιιι: , :μι @ο οοιιιι: :οιπροτα στα: ιατιιιιτιιιτιοιίο

(ορο: Νο:ιεο: ΡοριιΙο: Ρ:ιοοιρειιοιτι τοοοο: ατιιιο ιοο:. [αδιιι: :Η Και· Οοι·ττιατιιιο . Ν:: :αιι

άστα
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ιιοιιι οιιοιιι @πιο οο οι απο ποοι. ππ:οςιωπι Ηοπιιοπ: ιπ ι·ο_ςπιιιπ ουοποποιιι›·, |οπδιπιπ μια ΑΝ. (πω.

ιιιιιοπι οιιιιΠο . Η , ιπιιιιιιιπ , ω ποπ ποιο/ι , β πιιιιιοιιι ΕπιπιιοΜπ: πιο 17. μι:: , Ηο·πι·ιοιι: 1οοΙ

πιο ιπιιιιιο ρο|ι Οιιοπι: ιποι·ιοπι, οπο: ιποπ/ο Ιππιιοι·ιο πω» , [πιο οιοδιιι:. Βοπιιμο οπο [οπ[π η. ]ι.ιιι.

./ιι·ποιίιι: ιιιι·ι]]οι, Ρωι Ρουσοε ιιιπποε Κα Ηιτι.ιιιιετ

6. .Διὶ ΚοιπιιοΜι ιοπιιιιι: ιονοοππάο :β αιιιιο!ια, οπο: Μπι οπο: , πι οικω , Ει·οποοι·ιιιπ ΙΜ Λιιτοιι:ι το

μ: πω, ιππι·ιιο "πιο, Βοοίμιποπι :ιο :πιο 1ιπιποι·αιππιι Μοπιιβοι·ιιιπι σοπ[πχιτ , οπο” [ιιπ- όψ

πι: %ιπξςιιπιπ:, :απο οιιι[ιίοιιι πω: Ξρώοριι: , ιπ ιμιιιιιιιιπ οοιιιιιιι ιιι·ιιι ·υιοιπιι , οπο: πιιπο |ιι

οι·ιιιιιπ πιοι .Απιιι·οοι οπιππ, ι·οοιπ/ιοι πω Ροβ Μοτο: οοιπριιιι·ο: ιιππο: οι! οιοιοβοιπ ·υιιαπι οπιι

διοτι” απο ιο:.7. |οριι!ιο οβ ιπ οιοιιβι·ο ιποποβοι·ιι|οπιιι Ειππιοποπιιιιι , πιο ΕιιιιιιιΜο ιιοποιο .

Ηιο μ: Ποιοιοιτ ΔωτοΙι:ι «Μο ιοΡιιΙιο,

@οι Επειτα: ποιοιτ, @Η ειιιΙοοι:ιιτιο τω.

'Ποια ιΜι:ιιπιι: οι: πιο ·ιιοι·βιιιι:, |οι! ιιιιι ΜΜΜ ποπ [ιιπτ ιιιιιιιιιιι , ίπ :πιω ρι·ορο ο]ιι[‹ιοιιι

.πιπω ιορπίοι·πιπ ιιΡΡ€π]ιι επωφιο, οπο: ο:: Ιιιποιο Οοι·ιποπιιο Μι Τοιπο π. .Απιιιοδι. πιο πιο

πιιο ο.ν|ιιιιοπιιι: .

Οοτιτοεοτ Μ:: τιιιηιιιο ιοΒοιοε οιωιιωι ΚοΒιιω,

@Με φοτο εοπιιιι, παπι: τοπιο: ΙππΒι·ιροΙιε.

Ηπα ι5τοιιιΒει οάνοιπι, ιιιΒιοτι: οοιιιοι·τιιι (μοβ,

5οι·ν:ιτοπι οι αιιιιισι, οποιο , ωι:ειο πω.

Νοείται κοκ Κιιτπννοιάι1: φοτο, @το πάτο πιαποΒοτ.

Οι ρι:ι ιιΒιιτοττι τιιιιι·:ι ρτοοοΐουο ι)οο.

κα” τοπιριι: Ντιπ? Πιο :οι νιτιιιιΒιι: αυτι:

Ι.ιιίιι·ο όαση, Με ειπποε ιτιιυροι· ωτιο άπο: . '

Ηιο οκροέ`το τουτο άιί'τι·ιέτιιιπ, οω-ιιιο , τιιΒιιτιοΙ:

Α ειοκττιε ιοτιοαπι τυπο (Με ιιιτοι· ονοε.

Ηιιιο ποιοι: ιιιιπιιιο ιπιροβιιι: οι! ιιοπι ω:: οιιιπ ιιπτιιμιιι ιπ[οι·ιριιοπο Βοιιιιιπιι , πιω .πιπ

πωπω ·υοιοι·πιπ Βοιποποιππι τοιπροι·ιιιιι: οοπιιι_ςιιιιιιπ πικάπ: , οι πι: πιο ποιοι· ιιι·υοι·/πιπ, β ·υο

ι·ιιιπ π» π.ιπσ Ρ0/ιω0%'Μ “ΜΜΜ πιο: Ι/'υοι_ξεπιποι Βιιιιῇιοπιιπι ποιο/]ι[β: πιο οιιιρρο ιιο οι: πι.

ι:οι ιιιιδιοι· «πιο ι]ιιιι: [οιπδιι 'Ροπιι|ιοι:, μια [ιοοιιιιι [προι·ιοι·ι οιιιιίιπιιι: , ποο .πιιιιιιιιπ: 6`οιπο:..

μι το: Μοπιιβοι·ιι Μπι Ειπιποιοιπιπι, ιπ οπο τιιπο Μοποοπιι: ιιο(οοιιιιι , ποι:ιιι·ιιιο @πινω . .Διι

ι·οιπο ιοιποιι ποιποπ, φαω πι Ηιι_ςοπι:, πω Ζοιιω·ιι Ρι·οποοιιιιπ ι·οςι: ω” πω» , Βιιοοιι

πα: Ζει Μοποιο3ιο Βοποιίιδιέπο ιπ|οι·ιΡ/ιι πιο η. Οδιοιιι·ι: , .Διποιιιιιιιι 7·υιοποιπ βοκτα: , πια ιπ

πιιιιιπδιι: πο Ι.ιοπιιπι ποιο, οιιπι ιιι[οιπ ο[]ο οοπ[ιιιι, οπο· ορια! ./2ηςοπιοι·αιιιιπ πι:: :Μο πιο ιπ

Μαι·ι;ποιοδιο Βοιπιιπο, πιιι|ιμο [οι:ι·ι: [ιιβι: οοίοιιι·οτιιι·. .1πιοιιοπι Βιιιιίροποπιοπι ριποιοι· πο: αιι

6ιοι·ο: ιιιιιιιιιι Ηιιπιιιιι: ιπ Μοιι·οροιι :ιιι:οιποιρ. .9οιὶ ιιε πι: μη: . Μπι ./ιι·ποιβ :πιο , οιιοιπ

[πι :Μουρ Μπα, ιπιοι·ιοοπιοι·ιιιιι: ./2ιππιοπιτιο, Θ θο!ιοδιιιιο, οοιπρο/ιιιι, ο:οπιιιοπιιιι: ο/ἰ, υπιώ

β: ιιιιποπ ποππιιιιι:, οπο; ποι ιιά πιβοι·ιιιιπ Εοο!οβιβιοπω, πο: οι ·υιιιιιπ Επιπποιιιι ιιιιιβι·ιιπάοιιι

οοπτιποοι·ο ροΠιιπτ.

ΑΚΝΟ1.ΡΙ Ι.ΙΒΕΚ 5Ε(ΣΠΝΙ)Π5

Με ΜεΜοΜΑ ΒΕΑΤ1 ΕΜΜΕΚΑΜΜΙ

οι Ειυε ουιτοιιυΜ.

ι. Πτυοιηιε πω: οΧοιτιτο , οι ιη οοΙοο Μπι Ρι·ιοι·ιε άοίοιιΡίιπιι:: , ννοιι€πικ

Μιοι·ιειοΙο ΚοΒιιιοΡοιιτοπο οΡιιοοΡο , οιιιοιιτοτ Πει οπιηιΡοτοτι- %ΐ8ΠΚΜΠ·

τι: ιτιιιοτιοοτάιει , ιιιΡοτ ιιιήιιε οοοιοιιο: €ιοτιιιι1 δ: ΡοΡιιιιιττι νιΒιιονοτιτ , .

τιιιοπινο ΡτιιιοοΡ: Ροιίιοτιιπι [Με ονιΒιιε Ρτποπο νοιιιοτιτ, ο1ιιοττιτ1ιιο επι

Ρειίιοτο.ιοττι οιιτο.τ11 ιη ιοοτοτο Πιο , επι οτιιτιο απ· Ρατοτ , οιοοοτιτ ., οικο

ΠοιιιΕπιε Βιιιιιιτυοάι Ρειτοιοι:ιτ . Ετοιτ τ1ιιιτιοπι νι: 8οιιοτο ιι18οοιιιι: , νιττιιτο

ιιτοπιιιιε , ιιιιτιοπο ΑΙο.ιτιοτιπι1ε , ιιοττιιτιο τ1ιιιιιοπι ν ν ο ι. ο ο ο Ν ο υ ο ο

εαπ:: ιΡιο ιιιτοτΡτοτοτιοηοτιι νοοειΒιιιι ιιι οιιιοτιοπι ιοοο Ι.ιιΡειωΒιιιιιε μια

ιιιΓοτιι›ι . Ι: Ριιιιιιιττι ιιιτοι· Ποτιοιιιοοε ιινο ()Ιοτιοοε ΙοιιτιοΒιιοττι 8ο εο.ίιοπι

ειιυιοτειτ νιτειπι ; (πιο ιιττιοτιοιιε ι·οειιιι: ιιτιΡΙιοειτι οιοδόοτειιιε , ιη διιονιο

.4ιΐπ ΣΣ. Ο. Β. Τοπι. ΡΊΠ. Α. ει; ε1Ρικι

 

ιι ννοιι8:.πει πω” , 8ιο. Μοτο: ΒοοιιΙο ΐιφοι·ιοι·ι οι! οπο. 994. με. 8η. ι): ειτοοιω Μοικιί'ιοτιο

ω:: πποποίιιο:τιπ νιτ:ιπι οίι Ρι·οιοΠιιε, ΡιιΠω ειδιιιιιι :Η η

 



ε ν Ι Τ Α

ζωτ.εκκ.

ι 7. ]ιττ·ι.

"' .Βιι|σωσω

τ, Ισρπ._ τ”

τιμά εοεττοΙ:Με , ετιιἱ δοεὶἐτε-τἰἰ * νοεει.τιτιιτ , ΙΒοιτιαεΒιι-Μ ΡτοίετΤιτε είε . (ζεστα

ειπα που ίοΙοττι ίοτεί4:ετ νΕτΠε τεΗτετε , Γεεἰ ετέ-τιττι ντττιπὶΒιτε ΜΓιτείειεετετ Π

βετε ὶτιίὶίὶετε , εετζιιε ττττετιάεπε ιιείεττ1 τττετττὶε έτι ΤΡεειΠ_ιιτει έετττττττε εὶἰΙεδὶΙο

η; , νὶὁεβειτυτ ΗΜ ειτττι ΙἰττιΡΙο δε ειΒίεοτιεΠτο εει1ετττο ε1ιιτι.ίΞ γειειιικ 2ΡΡ8.τετε

τη εοττἴΡεδὶιι Ποοιἰτιὶ,τιὶΗ εο εκΡοΠτο δε άι1ΡΙτεσ.τε,ειΠοτωτι1 ε.ιιοε1;εοτιίυΙετετάει!υττ .

Ωυ,ιιε_τεὶ 8τειττει εποτιειΠεττιμ11 δε τττοΜεΙ1υτη άείετεπε,έωτττο ίεειτικ1ιττι·τ ΑΡοΠο1ιτι1τ

πιο.)οτο. εττιαΙειττ ετιειττίτττειτα ει1ΡΙεηε , Ρετ ΑΙειτπειτ1Μεττι άενευτε εχω τη Νοττειττιπ.

Αεὶ ειι)ιτε οτἰετιωΙετπ Ρειττετττ αυτι ΜΜΜ εοτττττειτιτ Ρεττεττόεηε ΡτεεΠεετιεΗ Ρωτώ ,

Ρειτιηοτιἰτε Ρετἰὶτ εοτιθτττει . Ε εμε, Ρετ ΡτΙτ,ετίτιιττ11 ΡατενὶεπΪεττ1 εΡτίεοΡυιπ ενσω

τιιε, Ρἰιε, ιτε ὸεειτὶτ, Βιτττιειτιὶτειτἰε Μ; εο ίιιίεΙΡττιιτ, 8είονετιιτ οΠτετο ; 2Ρι1εΙΠι1ει11

εττ:1ττ1 το8:ιτι1ε δε τοπικ ττι:ιττΠτ εΠε1ιιοτ εΙίεΒιιε : Με Ξτττετ εετετ:ι Ρτιιόεττι;τ Ιεειιιττ τω

88Π8ΙΙ18Πτε, ετιιατε ΡτοτιἱΒὶτιτε Πε Μ: εεἰὁιιεεπεἰει ειεὶ 1)ειιττι ΡειΠτιοτιτοτι1τι1 8ετττε .

εμε εοτ11τ11ο1°8Εὶ0τ1ὶ8_τετ::ιΡοτ€ ὶἀεπ1 ΕΡἐῶοΡτιε οΡεὶτιπε Με, μτΡοτε @τη α” τω,

ΡτΙιτιε ΕΓΒέίΞ1188ς8€11θίθ τιοΜΙτίβωιτε , @και 11οεεμοά ΑΡοί'εοωε_ «:Πετε; ΡκοΖωτε

@Μακῇ εκ1)εο@ως εΙειττόεΠιτιειδε ττιειτιἰίεΙὶε εττντττὶ ίετνττΗ οΒΓετνειτΕοττε, τις

ειίΜι12,ΐειεττε $ετἰΡτυτ2ὶτ1όεἑειττοτιεἴειτὶεΡτοΒεινὶτ, Ι1ι1ττε εκατ Ιὶι[εεΡετειτ Ρετε

ετττιιιττι, που εΠε εγτον:18ιττττ, ίεά ΠειΒΠεττ1 νετειε Πόεἰ ?)οττιεΠτευτιπ., Πτιεὶε δε

ε1ιτοίεΙαπι εἱε @τε ίατττἐΙἰειτἱτετ Ρτοεο ει!ΙοςιΠτυτ, εΠεεηε: Ο @απο ΜΙΧ εεεΙε(Μ.,

Ποτε, Ι)εο νοΙετττε , ἱίὶο άφη:ιβττιττ Βιεετόοτε! Ετεο ττεεείἶετἱυτιπ νειΙεἰε ντάετιιτ ΪΠἱ.9

Μ δε ιιττΙε , ιιτ Ιπιιτε ίεττιιτΙο1)ετ Ραπτη τε8ὶττιετι ΧειττώοττειπΠε εΡἰΙεοΡὶἰ : ειπα οΡτἰ-.

ατε εοτινεττττ ίὶειτΜ τιβιτπάειτ Εστω νοΙυτιτ:ιε , ιτε εειττι εττειττ1 εκ! Μπα οΡετει Ρτοεεεἰε-.

τε ίειεἰιιτ Βετ1ε εοΠειτ:ι ΒιειιΙτειε. Βοττιιτττε1ιιτΡΡε, ε1ι1οεὶ Με νττ ίειτιιτι:ετε νο!_υἱτ τη

Ρατε.ττε εοτεΠΒιτε Ρει8:ιτιοτιιττι , στά Ι5.Ιιτττε οΒίςετι,ιτιιττι ετιτοεὶ τεΡιτ1ττ εεεείωε ΠΙοτι1τττ ,

ε1ιτειττεΙοετιιε ίοττείΠε Με εοεἰεττι πέμπτη εἱοωὶτιιειτττι επεο!ειπε @Μι ίτυθωτιι ίιτιιττ1

ὶτι ΡοΡυΙἰε (ῖτιτἰἱῖἰεττοτυττι ., ΑεΙ Εεε ε1ι1τά8.ττι τεΓΡοττεΙετττεε εὶΞτεετυτ1τ : αυτ Ηετὶ Ρο

τείὶ ιτε Με ΡεττιΡετ δε ὶ8ττοτι;ε ΜΙ Ιτοποτεττι :ιεεεεΙατ τωπέ εΡἰΓεοΡετιιε , ειιτιι ,ειτε αΙξ-.

«με @Η ίειττδιιττήε Ρετίοηεε , Ιιιιττε ειΡιιεΙ ΙττιΡετειτοτειτι Ρτο:εΠτε δε Ρεευτττε. εοιττ Ρεττ-.

Μετα , ΗΜ τετττενετἰτιτ εεεΙυὶτετε ? @ΜΒΜ Με τείεττ νετΒετ Ροττάετοί:ι, ΐεεἰ Ποπ

:ιεὶεο Ρωτάει: 1)τνΞπει 8εΒιιτωτιει "Με τητα· [ε ΡτΩΒατιτιιτὸἰίὲετε τι.ιότετε._ Η1ττε

(ετι.ιτέττοτ εοτεὶἰιτττι δε τετιιτττι ώ έτιίττο Μυτ1εΙτε!εέίτ ευπιευιιἐὐἐτω κακο:: ἐΡπο&ἑἰἐα ,

τι: εοπ[ωπάστε!|οττία ;;8ε ε εοπεταττο , ττ1ιιτιεὶιιε @ΜΗ Πιιτττι είε ΓυΡετΙ:›ε :τά ττοταττι ετε

τοΠἱτ, εεὶτι Βτενἰ απο εοτιίιιίὶοτιε εΠΠοΙΠτ. Πττεὶε οΡετει: Ρτεττιτττι εεττίεο, @πα

τττὶτεαωμὸεΜετεἙιἱεοττὐτετι1 , ευτιτε εοττΠΠο ιηιτΙτει ίοΙετ ίειεετε ΙτηΡετειτοτ , ιτε Γι.ι8.

, 8ετ:ττά, τιε Ρετ ειττιΒἰτἱοπεττι αυτ Πττιοττττιεειπτ Μττεϋπι εμιεττιεΙυειτι·ι εΡΞίεοΡεΙεττι

Έτη ΕΡ!Γεω

Ρα: Ιζ:ιτΠε

Ροττεπίἰε .

; θα. τ.

Παπ εεεὶΡετε ότετ1ττετεττι : Μ! οΒ εκτετπειττι τεττιιιττετατίοτιεττι ,, επειτα, ΙωτπτΙετττ_ δε

ττ1οάείτιιττι πε ετιιε!ττιιτπ ἰτινετιετττ , ττεειτοτι οΗἱεὶὶε εεεΙεΠειίΠετε ειΡτιιττ1 εΠε Ρτοβε

νετἰτ , τιιιτιε ειττιτίειι:11ετιιε Πε εοπεἱἰτἰοτπὶε νεΙ Ρ.ειτετττεΙα Ρτοωονεττ ΕιεΞειε π! ειιΙ-.

ανετα ΕεεΙεΠεεξ / '

ε. αιιἰεἱ ΡΊιιτει ? Ρετ Ιεἔατἰοττετττ ΕΡὶἴεοΡἱ εε ίιι%είΈτοττειππ εοηΙὶΙὶατΞἰ ,,(:αΐ:ιτ Πιο;

δε εεεΙεΕοβίεα: ιτεἰΙἱτεττἐε ειεΙιτιοΜτιιε , τττιττιο , εΙιτοετ πω” εΠ , τιιιτιι Πετ ει.ι)ειε τη

ττιο,πιτ εοτ Κεἔτε , ΡττηεεΡε Βοτιιτε Οττο Π. ειιπἰιτιο τιπιπειτιιε ,, οττιττεε ε1υἱΡτο εοεἰετ1τ

ΕΡἱἴεοΡατιι εεἱἰΡἱίετεητὶο ΙειΒοτα_Βατττ εινεττττ , δε ίε τοτε.ττησ.ό ε[εεΉοττεττι νεττετετιεἰἱ τ

νἰττννοὶίὅειτιετεοτινεττἰτ , Πεε1ιιεΙε8τιτοε ΡοΠει1πτεε1ετττετ τττὶττἰτ ., αυτ ιιτ )ιτίΠ

[ιτετε:1τ Ρετ8επτεε, Ξτινεττετιιιπτ ειιττι_:ιεἰτιιτε εαπ: Ρτατιρωτττ_:ιεο_ΕΡτίεοΡο εφτττττιο-.

,ι·ε,μτεττι , θεά πό Ρειτττ:ιτη τεΡεεἱειτε εοεττ:τιπεττι :_ τ8ιπιτιτε εηττττ σετ Ιε8ειτἱρτιὶε

δεεετετατι.ιττι τετιιτη Ρτο ίε έεΙΒιτιτω, δε ἰεὶεΞτεο :ιτιτττιιιττι ἱπτετιεἰεΒειε :ιΙΙοτίτιιτι ,_

(]ι1ττηι1ε Ιεξεειττ 9112128 νετιετ1τττ ετ ἱπεὶὶεατετιε ,ζΡττττιιτπι τεευτττε Μ, Ϊεετετατὶυτττ εστ

εΗε , Π; ίι1εττ1ιτε Ι)εο εοτττττιετ1άετιε τα ὶτιτἰτττὶε; (τω, ΕΡὶΪεοΡο , ειψτε εειτ1τατε Μ :ἱε

τετιτι15ετειτ ,, ειιιιίο,τυ ίιω.ττι εκΡοτιεττε , τό εμε; 8τεινει_βο.ευτ, ςεπιΡετιιττιετττο Ιενὶ8ε-,

"Με ίἱιτιΡΙὶεἱτετὶ8 50101ΠΜΜΕ % ΡΠ1ΔΕΠω2 Ϊ©ΓΡ€Ι1€ἐτι22 , 8τς11ε ττ1Ι1υττε ττιοεὶιιττι μα.

Ιοετιιτευτ , εΠεεττε ; Ηοε ττονιτττι εμοά ττιΠ1τ Ρετπυρείοε ΡτττιεΙΡτε νεττττ , ε:ετττ;ιε τυει

εΙΤεε1τ , ειτὶ Ρτε:τ11τιιττι Βοτι:ιε νοΙιιτπειτΞε εΒ1ε1ιτε άιτ.Ι;τετ στ; ; ία! τιπε:τ Ρετνττο.ετ τττπο-ε

τεττι ὶττειιτἱτ, τω, ιτείετο Η νοΙιττιτε.ε Πεὶ Πε , δε ερτ; επιπτεΙιτε ΓιιΙ› ΓΡεεἰε τεΠετοτι1ε_

ττιιιΙτοε τα! νττττι ττ;ιτιττ. (Στή τεΓΡοτιεΙετιε ΕΡ1ίεοΡιτε εὶὶΧΞε; @πω εΠε1ε τε τἱτ11ε-.

τε , Με ττ1ετπἰε είϊ Ρτοντάα. Ξεεὶ Ιτεττε τη Βοττεττι ΓΡετιπ εττετττ ΡίεΙττττΠε , αυτ

"χω, ω, εὶἰεἱτ; !πέτίκω[φέεπτέε τἰωοτβοτπἰ›τἱ, δεττετιτττι: Τέσποτ·Ποτκέπό/Μδίιιτ ρετπω,

Πἔἱἔδ
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ΑΝ.ΞΗΚ.

πω: ίπ/αεα!ωπ/αειώ . (λυση δε ΑΡοίτοιιιε ε`οτῖι`τηεηεἱεηε δη : Νοἰἱ έ||"Μ[!δΡξδ'ξ) Με) Ι

[Μ τέπτε. Ιειετη Μπιτς εΡιίεοΡετιιε ε!εΠειει·ιο ειτε .· 2ετΙ9Ρέ/60Ρεταπτάεβόετα2, δο- Μ πω.

πω» φα: εἰε/ῖιἰεττιτ - ΠιιεΙε δε τη , Η ειιτη τιιει τιιιιιτε ιιΙιτε ιιΡΡετιε ΡτοεἰεΠε? Βοιωτια. τω». ι δ:

ειιιε οΡιιε τη οηιηι Ιοεο ειεΠε!ετειε εάεΙΤε, Μ: τιτηετεδε ηιιηιι1ιτετεεεεΡιίεοΡεΙετη Μ”. Π_

οτεὶιηετη νοεειτιιε ηε ειΕιτιιιεε εεεεειετε , εΙιοειιιηιτιειάετε νιειετιε τη ιΙΙιιιὶ ειιιοεΠ)ει

νιό. «Με : @ή ποἰιιἰτ &επεόέδίίσκεπτ ,-εΐοπέαύέτατ αδ σε . (Στοά εεινεηε οτηηιτηοειίε ,

εοηειτε εοητιιιηιετιιτι ειιτηιΠιε, εὶε ειιιιΒιιε ίετἰΡτιιτη είε: 2πδαιττεΜτἰοἄἱῇιετἔπτ ΡΓεω-ιο8

εἰ εύιυπ Ριισ/ἱ/Ρἰεπτἰοτ Ρτωεωεπτέ )· (7 Θεέ ιικί/αβττέεικ ει·πεϋτιπτ Μαθε: , φαω :/

/Ζεέδω ἱπΡετΡεττ4πε τετε:ήπέτετε.τε Ηιιιιιε ειτειιιι ειείεειιτιιιηε οΗιειι Ρετνετιιετιε ω Με ω” "°

ιιτ τη τεττιΒιιτιοηε ιιιίτοτιιηι τΠοι εἰἰεειτ Βοτηιη:ιτοτ οττιηιιιτη: Εισ8ε/ετ·ιιε δωτε θ” ]ΐ

ιἰεἰἱε , φάτε έ:τΡτικεσ[αφί]ΐάείτε , ./οφετ πιείτε τι· ι:οπ-/τέτινσω , έπινε ἱπὅσαιἰἱτστπ Βο- ΜΑΜ». η

τ . Τἰυτ. 3.

σκέπέ τω . ΤαΙιε ειιιοειιιε ΡοιιτιΗεε ΡτοΙοειιιεητε , νἰτ νεηετεηάιιε Ρετ ττιεητιε ΓΡεειι

Ιετιοτιεττι ειιΓΡεηί:ιτιοτιιε εΠντηω ιτιτιιετιε τιιοεΙετιιτηεη , ίιιΒίεειιιιτιιτ εΠεεηε : Εεεε

τετνιιε Βοτηιηἰ , ε” τηἰΙιἰ ίεειιτιάιιττι νετΒιιιτι τιιιιτη .

3. Τιιηε εττεΡτο ιτιτιετε ειιηι Με , ετη Με ετειιτ τι ΡτίηειΡε , τετεηὸὶτ ιη Ρειττεε

οεειειετιτ:ιΙεε Βειιοειτιιιε . ()ιιτηιιιιε Ρετνεητιιιη είτετ ω τ: Κεετηειττι εινιτειτετη , (Πε

τιιε δε ΡοΡιιΙιιε Γεειιηιιιιιτι τιιοτειτι εεεΙείὶεΓτἰειιτη , ιιτιιιηιτηιτει· εΡιΓεοΡειΙι @θα εΙε

Ηιοηε , :κι ΙιτιΡετειτοτετη ειιτη ηιιίετιιητ ειιτη ιιτιιιιετίειΙι Ιε8:ιτιοηε . (δια ε:Ιεττιετιτετ
ΓιιίεεΡτε , δε Βεειτο νιτο ατι ΕΡιίδεοΡιε ΡτοΒει.το , εε ίετη·ιοτιε τη Ρτει:1ετιτιε εοτιιτη

ΒΕ ιΡΙει ίειΡιεητετ ΡτοΙιιτο , ΙτηΡετιειΠε ειιτη ειίΐιιτηεηε Ροτεητιε Ρετ ΡεεΠειτι Ρείτοτε

λετη,τιοηοτετη εἰ ιιεειιτ ΡοητιθεειΙετη2·ίτετιτηε1ιιε ιιτ ειιτιιτη Μ, δε 8τε8ετη ετοιτιιηιειιτιι

ΕΠΕ εοιητηιίιτ , τιοτι ειιτη Ρειτνο εοττιιτ:ιτιι εε! Ρω.τιεΒοηιτη ειιτη τεηιιίιτ : ιιΒι ειιτη τω!

ι:οτιιηι ΗειεΙι δε ΒινοτειιιΙτ ἴιιΓειΡετετιιτ οεειιτίιι , Ρτιιτιιιηι βειιτο Ετηηιετιιηιιτιο Γε ξ:::,';::,,,

τιιιττιΠττετ Ρτει:ίεητε.νιτ , εὶεἰηεἰε Ρετ Ηη8ιιΙει ΚετιεΒοηετ ηιοηείτεττε Γεηθοτιιττι Ρε- ώ (Μπιτ

σε ιιιΠτειΒιε; τιονιΠιτηε νετο ίοΙ1εττιηιίεθτε ΡτωΡειτειτιοιιε ίειι ΡτοεεΠιοηε , αει τω» Π' ω'Ρ"

ι ει Ρεττἱ ΕεεΙεΠειη εεεεΙΙιτ, ” ιη ειιειιη ειιτη ειιητιειε Ι:ιετιτι:ε δε ειτΓιιΙτειτιοτιιε νοεε τιτ

ττοιιιιδτιιε , ετειιιε τηοτε Ροτιτιθειιτη ΐεειιε ε.·Ιτετε τητητοηιπιτι.ιεε, ε. (ΣΙετο τι ΡοΡιιΙο

ίιιτητηο Ρειίτοτι εοτητηεηειετιιτ , ηεετιοη ει Ρτιάετιεο ειτεΙηεΡΠεοΡο ( δ'τι/αδπτέεπ

/ἱ] δε ιΙΙιιιε Γιιί'Γτε8:ιηειε Ροίτ ειΙὶειιιοτ (Με ιη δειεετάοτετη ΑΡοίτοΙιειιιτι ιΙιἰιὶετη εστι

ίεετατιιτ . @ετη ιΠε εοτιίεετιιτιοηετη τιο!ετιε νε.ειιο ίεειιιη Ροττετε νοεειΒιιΙο , ειτε

ιιοδτιιε1ιιε ΡοητιτιειιΙτ ίτιιάίοίιΠιττιε ειεεοΙιιἰτ οΠιειο , τη Βτετἰειηι ίε.τιιίΠ ΒΡιτιτιιε

εΒιιηειιιητιιιε [ατι Με οτιιιηε ΡοίΪετ Ιιε.Βετε τη εοτεΠε ΙιοΓΡιτιο.(Σιιιιιε τηΙΡιτατιοηε Πιετ

νιτετ τειδτιιε ,Ι ειδ οττιηἱειεειιιτίιἰε εε Ριξι:ειιιε Βιθτιιε ,Γο!ι εΡἑίεἔιΡειΙε 18ΙίττειιιΙτη , ηδ

ιιτι ιιειτη νο ιιιτ τηιιτειτε τηοηει ιειιηι ε. ιτιιηι , τω. ι ει·ιι ε εετετ οτι:ιε ιιε ε ε

εΐιιι δδιετ;ιτε ίεεὶ ειιιειτη ιητιιε ΙιεΒιιιτ τιιιτηιΙιτειτεττι τη(δ:ιιτιε , Γοτιε οίτετιειιτ Βοηιε ειεεττι- κε9ι%ιιιιι

με δε τηεειιοετιιιιιε νείτιτηεητιε . Μεττιοτ ετιειττι $εΙοτηοητεεε ειιιτηοηιτιοητε , ειπε ν.:;;Σὸἰεἰτ: Οοπ/ἰὶτιιεττιπτ τε ΡτἰπεὶΡεω ? ποἰἰ εκτοἰἰέ , ε/ἱ'ο Μ ἱἰἰἱε εμω/ἰ “πι” εκ ὶ|ἰἱε , ηοπ τωιύ"Π·

εὶοτηἰηιιτι ειιι2τεΒειτ ιη (]Ιετο , ίεεἰ 8τεει ειοτηιηιεο ίοττηει εΠε ίτιιετιιιτ τηιιηε δε Γετο ,
- - . · .Ε Ι'. π.Ρτιιειεητετεεινεττεηε, ιτηηιο ΡτιιεΙεητιιιε είε ενεττεηειΙΙιιεἰ εΙοειιιιιιτη, ε1ιιοει Ρετ π' °

Ε2εεΙιτεΙετη ΡτοΡΙιετ:ιτιι ιηνεΙιἰτιιτ εοηττει τη.ειΙοε Ρε.ίτοτεε , Ποτηιηο εΠεεητε .· Με _

.Ρε/Ιστώπε ει" ε/σεδαπτ/εεκετφ[οε, (θ' ποπὅτεἔεεΜεοε. Μπιλ “η

τι. Πητιε ιΡ ε τοτιιε τη ετινιηε Ιε8ε ε!ενοτιιε , ιτι τετ εετετε ΡειίτοτεΙΞε εστω τηιηιΠε- Ρ

ω, ίετιηοηε ειιιετη ειδ ΡοΡιιΙιιτη ἴτιτετ ΜιίΤε.τιιηι ίοΠειτιηιει ίεε:ιτ ειε τηοτε , ἱτι τειη- ?Φο _ Πει

τιιτη εεεΙεΠειε ΡΙειιετη ε.ΈΕιαείεειτ ττειιιιεητειτε , ιιτ Ρετ εΠεε ίοΠετηηεε νιιε ειοττιι τε

ηιειτιετε ντόετεητιιτ τει ΒιιτιιΙιτιττε ειιίτοειεε . Αό Ρτει:ετιιΙεεη·ι ειιιτη τ:ιτιτι Ροτιτἰτιειε Με

ειιΙιοττειτιοηετη εεττειτιτη Γειειιε ιιττιιιίειιιε τιιτΙιει εοτιίιιιιειτ , ειιιειιιι ιΠιιε: τ”τε8τειιτιει

εεεΙείτιιιιτι ειτοτηειτιιτη , ιΡΓο εε ειιιι άεεΠε νεητἰΙεητε ειιιεΙιιιειτ , εΡιιιιη νιειεΙιεετ ιη

Πει· , ειιι:ιε Ροίτ Γε ττειιιετε νιειετιιτ τηεΠιε οειοτ δε τιεέτειτ . ΩτιιΒιιε Ρετετ Ρὶιιε ίιιηιτηο- '

Ρετε ειεΗτιετειηε εΙΤε ιιτΠιε δε εΡτιιε , τη εΜΡιιτε.ηειο ιτε τε8ηο Πει , δε εειΙεειηεΙιε νεηι

τειτὶΒιιε τιιιιιιε ττιιιτιεΗ , ΡετΡΙειειε δε ἴοΡηἱΙτἱεἰε τηἰηἰτηε ιιτειισ.τιιτ ίεητειιτιιε; ίειτ Πε

τηεΠιτι οτιε ειιιΙεεεΙιηετη Ρετ ειιιεηιειο.ηι , ειιιο.ηι νετὶιἱε ειεΡΙὶεετε ηοη Ροτετο , τεηι

Ρετε.Βειτ ειιίτετττετετη ε ιιτ ΠιτιΡΙιει δε οΡτὶιηο 8ετιετε Ιοειιτὶοηἰε τιιηξεετε νιεὶετετιιτ

ιητιττιε. ειιιιιίε1ηε εοἔἰτετιοηἱε , τειΙἰειιε ειπε ηοιιτιιιΠοτιιτη ειε οειιΠε Ι:ιετγτηειε εΠ

.άδΜ ΣΣ. Ο. Β. Τσακ. ?Πλ Α τη; εετετ

π Κ:ιειΓΡοηε, εμε Ρι·ιιιιο τω: Αιι σιτε ττωτι ηοπιιιιε τιιηετατ:ι. ΜΕ, Ροίτε:ι. ΚεειηοΒιιτειιιιι , Οετηι:ι.ηιε Κε

8:80:84, άιέτι είτ, νε! :τη τιποτε Τ εοάοιιι».Ι. ειιι:ε ΚειςτησΡιτειι ι:!ιεε!ι:ιτιιι·, τη ε:ιιιιιτειιι νοΙιιητ , νεΙ τι Βιινιο

Κεεο, ιιτ νιιΙτ Έετται·ιιιε. Η ηοιιιειι :ιτεεριΠ: (Με °Πτωι1οηε Ι. Μπιτ Ηιιιιάιιιε, ει.ιτη Ρι·ιτηιιιιι κι Οετιιιειιιι

ματι ίιιητ .
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ΑΝΝ. ΟΗ.

ΙΟΟΙ.

η Ιιιιι.

εετετ ιιιτΠεεε εετάιε . Ηιιιιε ιιτιιιι€ιεπι Μπι ικιΙ_ιάειτιι τι ΕΡιτιτιι-ίειιδτο 800€Ρε1°8Ε81°ε

ιἰω › ι1Ποά Μ(1ω ΡωιΜς.εΠιι εδδίωεπτ › 8€Με ιιι€ειιτε ιιιιάιτειιιτ , τειτίι αυτ-τινω

ειιο.τιι εΒίεεόετειιτ ειδ ειιιε Ρτειάιεειτιοτιε Πτιε- ιτιετγτιιετιιιτι εΠιιΒοτιε . (ζωΡςτ8ιημι

«ιι Ειοιιο εΙετ81τοτε ετιιιιιιιιιιιιοι·ιοτιιιιι Ειοιτιιτιιδιιε εοιιεεΙΤο , Ρετ τιιειΙιτιιιιτι ίιιτιτιι (ετι

ειειτιιε ιιιιτιιειιιιιε ίειιιιτιε ιιιιιι:ιτειιε , δε ει οΒγιειιτι ιτε εοιιετιιε λ ιιιντάιτιιιιειιιεπι (ειιιΡετ

τι:ιβει:ειτ , ειιιιΒιιε Ροτετετ νιτιιιιιε εκετεεΕπιτ ._ τ - “

Ρ:Εΐοιιιε 5. Νιιιιιδιε ειιιιιειο.τιι , ειιι·ιι Ρτε:ετιετιιε Μετα: τιιετττετιειε ιζνειΙίδατιΒιιε ειιι(εοΡιιε δω

ζ:ἐ“'_:” δε' @το τιιοτε σει ΡοιιιιΙιιττιειε ΡιιΙΡιτο νεΙ ετιιτιοιιε εοτιειοτιπτετιιτι ὸιεἱιοΙιιε_ο.Ιιιιἀ ποπ

ΧτιιτιιιοΒ

ιτινει·ιιειιε , Πωτιιτιο ΡτειιιΒετιτε, ειιιοειάγετίειτετιιτ ,ι ίιιΒιτο εοιιειτεινιττιιτβιτιετιι

8; ειιττι τιιι·Βιι·ιε τιιτιιιιΙτιιοίειτι τιιτιιειτιοιιετιι ε εε τιιιιιΙει τιιιιιιιε ειπα τιιτιιιιτιοτιιε εστι

[ιιδι1ιτι τιιιιτττιιιτ δε εΙειπιοτεττι , ιιεειισιι_ ίιιΡετ τεθιιιιτι εεεΙείὶεε έτει8οτεττι @ως ω-.

8ειιτετιι ,_ δ: ιτιττει εεεΙειιε τεεεΡτε.ειιΙει ,_ Ριιι.ιι€τεττι ςΙιΓΡετέειιε ει; τιειιιιΙ;ιττι ειΙιειιιο-.

τιιτιιοβτιιτιιιιιε εε.Ιιειτιετιι οβίιιάιτ τετιετιτοίειττι ._ (διιβιιε εις ιιτιΡτονιἴοΜε 8€ ειιιόι-.

:τε , Ρ0Ειιιι18 Ρεττεττιτιιε ,_ ιιιιττιολ φος! Ρειιιε ετειτ ,Σ μπε τιι_ειιτε εΙιετι_ετιιελ εοεΡὶτ

εοτιειιττετε 8τ τιιτειιττετε 1τιεεττιιε,ι;οιιιιιω οττι_ιιἰΒι15 8ε_τιιτισετι5,_ιιι ειιιαττιρεττετιιίε

ειιτιιι.ε ει: τεθτιιιε Ροί[ετ εοτινεττετε ._ Ιιιτετιιτι ειιιειιεΒιιτιτιιτ νεεεεΜε άιεετιτιι.1τι1 .·

1η ιιτΒε ετιιιιειε ίεινιτ ιτιεετιςιιιιιιι ; Ξτιἀε_εΙε.ττιιτιιτιτιιιιι·ι;; Εεεε ίεάιτιοτιε ξε.ξτε.ττιιιΙ-.

τοτιιτιι ΒΙει_άιιεά_ιίειτιςιιιιιτιιτ ιιιειιΙα ε· (ζιιττιειιιε Ειτε εΙεττιοτιτιιιε_ Ιιιιιιιίεετιιοειι ίεεἰειιι-.

ειτε ττιιιΙτιιιτι ε τω ιτιοεπιιτττΙ:ιβετε,τιιττιεΙΤετ ειίετιίειτιε, ττιιιόειτι ειιιι ετειιιτ ιτιιιτιιει

ττι:ι.ειιιτιο.ττετιιΒιιε Ιιτειιθεατι , @τη νεΙιετιιετι_τιεΧειιτ(ιι Ρετ τιιττιιειε ετιι Ρετιιιιτ ιτε εε:-.

εΙειὶιι ,π ιιτ ει; τε.ιιττι ττιιιΙτιτιιετιιιε Με μπει τεττιιιιι_Πίτε νιτΙετετιτιιτ ιτι Με ._ Τιιιιε

ΕΡιΓεοΡιιε , τιιιειτι ττιιιτ:ι εοτιιτιιοτιο τετιιΡεΠειτιε ιιιιετει. εοτιιιιετιιόιτιειτι Ιιιιιτιιιιιιιι: ίτε.-.

8ιΙιτειτἰε Ιοεο ετιειιτι ΡτοΡεΠετε τιοΙΤετ , Η (Πιτιίτι ίετνιιε ιιοιι_είΪετ ,_ ειπε ιιοπιιιιτι

τη ΒτττιειίοΙιάειτειτΠ_Ιιτιβιιτε Ρεττει ,_ 8τεεὶιιττι_ τιοιι τιιο_νιτ , ίεει ίτιιΕιιΙιε δε ιιιιιιιοΒιιι8_

Ρετττι_ειιιετιε ,τιι_ει€τια_Βάε εξειτιιειγιτ δεειιιειτ :_ Ι)οττιιτιε ]ε(ιι()Ιιτι1τε ,· ίαΙιτεττι διάεΙιε

Βι.ιε τω; εεεειττιττι_ειὸειιιε_ 8ττιτιετιι_εοιιεεειε Σ ιιτΙιτιιὶιε_ νιετε:ιτιτ Βιοτι:ιιτιτιοτιιιτιιε τιιι ,.

δε εοτιίιιίὶοτιετιι ειιειΒο!ι @Με νετειι Γεειιτειείτίετετιιτειε Με ,_ δε ίετετιιτατεττι το.

ειιτΙὶιε ιιιεεεΙεΠεττι ΡΙεΙιιε (3ιιινετιετεειΙιεΑιιτιίτεε ττιοιε ειτοτιιο.τει δε @με τιτει Ω».

ετιια_άοΒι·ιτιει:_εδιιτιόετιε ,_ ετιεο Με όὶε,_ ΗΜ ὸε_εοε1ιε Πεο όιιΙεεειιτιεττι Γετι:τιοτιιε ω-.

(ΗΙΙιιτιτε ,ι Ρτοἴιιἰτ ,_ ιιτ τιιιι_ιιιίεβτε ιιιιιτιιε ιιττι νἰεετιτ νεΙ ίιιετινετιτ ,_ ειιιι ΡεττιιτΕιει-ι

Ροτιιεετιιττιιετετε Εεετιε οΐτιιΒιι182Βίιιιτ._ Πιιειε δεΠΡοδεει ίὶεὶεἔιιττιΓεἰενοτιο_Ιιετιε απ».

Α μετα ιτιειτι εεε ιτε το ε ε ε ετε , ειπε Ρετ ει.τιοτιεε , εε ιιιιι τιιτττιετιττι
Ετ:ιενετιιτειιτ δε Ε:ιιιι1ετετιτίτ, εις Ρτωιεειτιστιιε ετο8ειτιοιιετιι , ίδιιιιιιιδ ετΤειΠιοτιε , ιιτ

Ροτε ΑΡοιτοΙι Βοτιιιιιι ειιιΡΙεδὶετετιτιιτ οτιοιι·εττι .ν Ρετ ειιιειτι Μετα νετιεττιτιεΙιιε Ρατσ

Α αει Ριεττιτίε ειεετειττει ονεεΠειιιιτιιεειε ότι Με ω ειι_ειτι πιει8ιε τιιτιειίιιιιε :ιάττεΙιετε ίτιι-.

τὶεΒε.τ ,_ τιιοτείειΙιεετ_ ετιιττιειΙιε, @Με ΡειτιτΙιετ όιειτιιτ, επι ιιτ ΡΙιγίὶοΙο8ι Ρετιιι

Ι:ειιτ ,_ οτιιτιιΒιιε σ.ιιιτιιειΙιΒιιε ειιτιιειιε , ειεεεΡτιε τιτειεοτιε δε ΙετΡειιτΠιιιε , ειιτιδὶει Με

ττιετιτι:ιοει!ιιει: τη νιεττιττετε διΒιιιτιτ ,Δ ετιιιίΤο δικιο οειοτειιτι τε ιοΙετ ετιειιιεετε ), ει.τειιιε

ττιιτο πι ο ειιτιοτεττι ιιιιτιι ι τι: ιτι8ετειεε ._

ό. Ιτιιτιιτ Βε_ιιτ_ιε ττιεττιοτιιιι_ννοΙίεειιιευ5,_ ΒετἰεΒοτιετιίἰε,_ ΡετΓΡεθτε δε ιι·ιτεΙΙε-τ

(Μι Μι· θειε τεΒιιε εειΓεοΡτιάιΓΡειιίετιοτιε ειινιτιει ΒΒιεοτιι111Μιιιιτει: εετετιι ειπε ει ΡειΠοτει-.

ίροιιτιιιιι ε

εαπυ .
- Ιιε ουτε ίοΙΙιειτιιειο Ρτοειιτειιιόε ,_ Βνε εοττι8ειιόει ιτιιιιτιιεετειτ ,_ 8τεινιιιε τιι1ιτ , τω».

τισ.ειιοε ΒεετιίΠττιι ττι:ιττγττε_Ετιι_τιιετεπιιιιιεειτετιιιε ειδΒειτε εετιιιιΪε, δεειιιε.Π ονεε_

εττειιιτεε Πτιε ΡειΠοτε ίιιιίΐε .ε Ηιιιι.ιε τει ματ-τει ττιιιιτ :κι Ττενετετιιε ττιοτιειίτετιιιττι ,ι

τη ειιιοι:εειτιιε ΜειειιτιἰτιιιεεοτΡοτε φυτεΩ;ιτ , δειτιόε τενεεεωιιιιι Ϊει1ειιι ΚειιιιιιοΙ

ειιιτιι ενοετινιτ,_ ειιιτειιιοιιάειιιι Γιιτι Ηετιτιεο. ετεΙιιεΡἱΚΟΡΟ ε)08 €2Ρει18008 τι ἴιιἰτ ι

(ζιιιιτε , ιτιιιιιιτ Α Μ »των ι οι υ ε, τειτιτο τεττιΡοτε Βτιε ειΒΒειτε_ ίιιεττιιιτ ,_ Η ττιοτιο.-.

ετιι ετιιτιτ ?τ ει νει·ο_τιιοτιει.ετιι ,_ Μ: ειιιιιε Κεξειιιιι άεδειιο.τιτδ Ηπα: ειιιοιιιιε ετιιιεΙειι-.

τι ιρίειτειτιο Ροίειτ .γ Ηοε είτ , ιττειιιεττι , ειιιοό_Ιιτενι τενεΙειτιοτιε εοΒιιο(εετε μια ._

& Ἐἶιιὶτ ειιιιΡΡε Ρτιίε:ι εοτιίιιετιιεια τη ΚετιεΙιοτιειιΒ εεεΙείιιι , ιιτ ι1ιιι. ε.τιτιωτεε ,

ιιάεττι εΠει·ιτ δε εΒΒειτεε . ΩΙ101°11Πΐι ι·ιοττιιιιιι ειιιόει.ιιιι_οΒ τεττιΡοτεΙιε εοιιιιτιοειει τειιε

τιειιιτ , τιοτι οΠιειει ._ Τιιτιετι:ι.τιτ ειιιιιι τιε , Η τιιοτιειίτετιιι εΒΒειτειτι ΡτεεείΤε Βιεετετιτ 1

ειιιιτι

 
- -- 0τ:ιε

ιι Κιιιιιιιο!όιιε εοτιτεΡεΙ!:ιτιιι: Με δ. ννοΙΐειιιιει ι:Ιιειτιι-ι· ἱιι_ ειιιωετι1 ννοιδ8ιιιιει νιτ:ι, ω Ηειιτιιἔο :ιτειιιε._

Ριίτ0ρο Ττενἰτετιίἱ, δε Μ @Δω ΓετιΓιιε ιιιιιιιε Με μοΒιιιιιτ.

& Ηοε ειιιιιε ω”. ρει·ε$ιιτει·ιτ, ειδ :ιτιτιο ΐει!ιεετ 83ο._ ειιιαοΒιιτ δι8είτιειιι.ε Γερτιπιιι:.ιιΒΒε: (ιιι&ί Ειιιιιιετ:ιιτιιιιι τ

ιιΐειιιε κι :ιτιιιιιιτι ει”. ειιιο Κειιιιιο1ιιιι:: ειιτειιι ιιιοιιιιττετιο τι ίτιιιέΙ0 ννοΙΓ8ειιεο ρι·.ε?ε&ιι: Με



ε. ιιΑΜαοευτ Αεειιττε. ,

ΑΝ.ΟΗτιτ
παἱε ο μια: ιιιοταιΠετιτ οττιιιτει ΓΡετατιάει ίατιτ , τα εοειδιαιτι ταιιιαετ·ετατ οΒίε- 1001

παιι.ιττι . οι: 1ιοεε,τπατΠεετιττετα@Ματ ιτιοτιιιεΙαε ε.Ιτατιάε ειεπαιτετε Ρτο ντεΐα8τ Μ ]Μ·_

νείτιτα παπεαττιπαε ΡοΙΤετιτ, πατε τΡίτ Μπα , παει: π! 8ΠϋΟΜΜ €01°απι Ρεττταε- '

αμκ, τι ίαατα ειΒατεΒιιατατ ίετντττιται. 4 _

π., ΗΙετΙτέαε, «ΐτιιτετ * ειπα παοάτεΙοδαει εεεΡἰ εοιιΓετετε, ααα ιιοιιααε Πιο, °_Αιιτιοα

πιττιτττοιιαιτ ατε τα εατεττι, ότεετιε.· ι.οπαετε ειιατε, 8τ 1εττεττπ ετιατταε. Νιιττι Ω Μ'

εΡτίεοΡτ πειτε ιιαπιετττιτ Με , νει ντάετιιιτ 1”εττΡτει , Γοττε.Πιε όιεετιτ , νεΙΙε τε εοε

τιιΡιτιτιτατιι δ: τηιετιτττε ττοτετε; Πεπιτε ΙΙΙιεττει.τετιι πιατα ίαΡετεττε ὰεΡιιτεΒατιτ ;

παπα τα τεττιετε εοε εατΡετε τετιτεινεττε, Ρτο παεταττι τΙείετιίτοττε δετιΡτατε εΙει

τω" , τιιιττιο Ποπιιτιιιε Ρετ δετιΡτιιτεττι Ρτει:ετΡιτ , εΠεει·ιε; Νοἰἐτε ιππέετε (Ξ'ύι·πΙοτ

πιεσε. Ετ ττεταττι: @κι ω: ιππέιτ, ιππ82ιΡιιΡι!!επι οεπἰἐιπεὶ. ΟαιτεΓΡοτιόΙΙΙιι- ,ω,,, ,Με

,παεδτίὶγΙο: δτεΡΠεοΡΠατιτ παοτὶ τιιεατιτατ, ιιοτι ιιεείε οΒ[ατιτ, τω νει!ειε Ρτο-. ι:- [_

ίατιτ, παοτὶ δ: ετΕεετε άτ,πτιετατ ΡτιτιεεΡε Ρειίτοταττι τα παει ΡΙετιττατἰο είτ οττιαταττι :;,_Ρ""' 'β

Ροιιοτατιι . ΤΜ νετο_παἰει ίἱε ΡΙτιεετ ,ιττιττιο παπι ιαίταττι ερτ,Ιιεεεετααε μεσα εαττι Ζιτπ ιι

ετε, δε ίὶττιαε ΜΜΜ πω; ΙΠατὶ :ιατετα ίεττε τε νοΙο, παιπιιοτι πιτ: Ροετιιτετ νεττι

ςΠχξΠξ , παιιτιτ!οπαιάετιι αστα που τοιττω Βοτιτε , τω ετιιιττι ταειΙιε ατατιτατω Εισαστε .

Σεπ @τι τετιιΡαε ειτι,πιτ δ; άείιτιεττατα ταιατι , , ατ τενεττε.τ τα! τιιιττιιτιοαιε πιει:

ιειαια: -. _ _ _ , τ, ~
8. ΕΠ παοπαε εΙιει_ετιαΓε, Ρετ παιιττι εστι Γατα εοτιίτιτατιΑΒΒε.τεε τα Ρτειτιοττιι- ΒΡ,ἔἑΡζ?2Ϊ

απο τιιοτιιιίτεττο ._ Εκ εοπιιΕΡΡε τεττιΡοτε , παο Ρτιττιατιι ε. Βειιτπ Βοτιἰἰεεὶο ΑΡοίτο- @οι απο.

Επι; ίεάτε ντεειτιο, @και τιεετετει ε:ιιιοτιατα , αι Βιι.ιοτιττει οι·τιιητιβατιτατ εΡἱίεοΡἰ , Μ·

γιεΗΠττι πιει ΓαεεεπεΒατιτττι Ιιαῇαε εΡἰιεοΡετα τιιοτι:ιετιι, ειτπαε ειιτιοτιιετ ; τω. Με Μ Ι Β

ετττεεεΙΤοτ εΙΤετ ειιιιοτιτειιε , Βετετ ίαεεείΐοτ ττιοτιιιεΙιαε , δεττετατιι !ιατε ε.τιτεεεποτι Μξΐιέ,,, Ξ:

ίαεεεάετετ πειτιοτιτεαε . Ηιιιε εοτιίαετατΙο αίπαε επτω” Ρεττιιειτιίἱτ τετιιΡοτει ._ Εμ, πιτπ:;1:πα

[εοΡειΙιε νετε Γετιεε ετε.τ ιιΡατι ίε.τιεταττι Εταττιετε.ττιιιιατα , αίπαε :κι τετιιΡοτει ατι-οτι η" μ Η '

ΡτιτιειΡιε,παι Ματ; τείτιταιτ τα εινιτιιτετιι αει Ρτιιιε ετ:ιτ ..(Σαοά εατε' Ρετεοπτειταε εε,

Μ: εαιαε ΚεειιΙει όεεετειιτ , Ρειαειε :ιείοΙιτειτα . Ιτι Ρτιταιε απο ΡτοταιΠιοτιετιι τετοιε

Βιιιιτ Γεεαιιιιαπι τεπα1:ιτιι ττττειι_ ΒετιετιτξΗ , εοτιιττι εΡἱΓεοΡο , εΒΒιιττε νιεεε ειΘετι

τε ._ ΠειττΙΞεετιταιττι άετιιτ ειε εΡιίεοΡ ιτε (Μετα δε ε.εειΡιετιτ:Ιτ ΡτοΡτετ ττιπΡιειτι Ιοει ,

Εἰτιεἰε ειιιιιιΠιε ατεΒατιτατ ίετιιετεε, παιεειε τιιιβετε Ροταετατιτ,_ εετεττΙιιτιετεια

τταεβετιτατ, οΒ Ρετταταιτιι ίετΙτεετ ειΠεττιιιταττι νείτιατα. Ρτει:Ροτιταε δ: Πεεειτιαε

ττιοικιίτετιαττι τε,πεεεττ_τ Ροιτ εΡιΓεοΡαττι . @τι ττιεποττε ετιιτιτ ετ:τε.ττε τιιιΒεΒειτιτ εεΠειε

ίεα εετιιιτιειτειε , τιιτιτοττΒαετιιτετ Γε τὶινιίὶε ΡτοΡτετ εαίτοτΠιιτιι ._ Οοταττιατιττετ Ρεα

Ρετεττι ειιιτιοαιιττττιειαεΒιιτιτ ,Δ νοΙ:ιτι!τε τττιιτιάαεειΒιιατ ,_ εετετει ίειετε!ιε.τιτ Γεεατιειαιτι

εοιιίαετατιιτιεε πατε ιατιιοτιιιίτετιιε Κε,πει!ιΒαε επι τὸ τετιιΡοττε Γαετε.ιιτ ._ @αει ειπα τω:

ΡΙὶεατίΪειιτ Ρτεετιοαιιιιετο νττο,τενετετιάο τείΠεετ τ:ΡιίεοΡοννοιτ8εια8ο, ατι με.

παττττιαε , Κο.ττταοΙάατα Με 8ετιιοτιβαε ττιειτατατιι ειΠαττιίιτ :τι οΡαε ωεωτιεττετα

πατα, δτεοτιίΗιαττ ειιιιι Ρτιττιαττι Ρτε:Ροϋτατα , εὶεἰτι ει.Βιιιιτεττι ιττετιιιΠεττί._ αυτώ· ΜΜΜ",

:ε8τε ίετετιτεε ειΠπαι εκ εοτιίτιεετάοττΙ:αεδτ εοτιθΙαιτιτε Ατιτἰίὶἱτὶε,_ τιιεεΒετιτ: Πτ ειπα) ειστ

πατά_τιετ&ίειεετάοττΒαε τατε ΡεττΠε εστω. τα! Μάταια Ειτιταετιιττιαιατα Ρεττὶτιετι-.ἔὲξ:ἑΓΩἶ;,_

τα θ τω” τε ττιαΙτι, κι ιτιτιοε ιιοττΙειατιιιτττ: Ματια: νιταΡετατιτ._ ΠΡέτε απο: τα › Με

-Ροτιτιθετε εε εΒΒιιτιε οΗὶεἰο , Ιὶεατ :ιατεεεΠετεε τιιι_Βι.εετε εοτιίαε_ιιετετιτα παε τιιο-ΦΒ”°

πο, , ιτε ειιτετειιτ παειται·τιά:τττι τετατιι εττιοΙαττιετιτο ,· Ιιαιαίττιοτιί παοπαε τω,

Ριετιται είτ ίειΡτειιταιι ίεΙε εοτιτιτετιάε.,ααιΒαε Με Ρτατι.ετιτετ τεΓΡοτιάιτ, τΠεετιε .·

Νετι_εταΒεἴεο ιτιίιΡιετιε δ: ΠαΙταεάτει ΡτοΡτετ Πεατιι. Ηοε ειατετιιΪεὶτε_νοε_νοΙο,

πατε ιιαπιπαεττι ετα τττιΡοτιετα_ότιαε , παοτἰ Ροττιιτε που νειΙεο, -εΡἰΓεοΡἱ τιοττιετι

δε ειΒΒ:ττ_ιε τταΙιτ ντατιτειιτκιο. Νειτττ,_ατ Ματια: θτεποτιαε τεΠε.τατ, ντιΙτιε τω».

,πτααττι είτ, ε ειπα απατα εκ Με Ρτο ίατ 'ττια8τιἰ_ταἀἰτιε, Ιιεατ οΡοττετ, πατέτιστι σ”, π, 2,

,,_ ΡοΠὶτ εΧΡΙετε ,, ειά ατταττιπαε ιατιιεετ τα ιτιοτιεαε ._ δατΒειτ ετιι.τα εΡὶἴεοΡο, ατ Εει#- τα

π ίιιιιιτττε ντ,πιιετιττετττ_Βίτε.τ Ρειίτοτε.ΙτοτΒει.ο , δ: 8.βι38.τιτ2.τι8.18Βοτιοΐαττι, πιιειτα

ντε τιιαΙτατιι ίταδταοίαττι ,_ Ρτοντάετε ίτιιτταττι ίιιΙατι ,Δ δε Ρετ οτατιτειβετιε Ρτοεατιιτε

τεε ττιοττ_ειΙιετττ Για. Πτιτὶε 8τιΡίε επειτα ότίττ1Βαετεάεεετ παει· ίτειιτεε οΗτετε, τη

παιΒιιε Με Ιενττετ-Ιεντ,πετ οτιετε Γαιι_, τεττιεττιοτιιτιτιτε ίειΙτεετ· ναι Ρτατιετττιε,

,, παεττι Ρτει:τιοτιιιτιετνιττιαε, @θα 8τ_ΓετὶΡτει,_ ττιπαιΒαεεοτιτίτιετατ: Ματ ττιόεεο

,,, τατιιείτ ατ_ιτι εοτΡοτε !ιαττισ.ττοιιΙτεταττι ττιεττιΒτατιι εΙτετιαετίαττ8ατατ οΒιετο ,. ιτε

,, τατιιιταιιι τιοιττατιιΠττιαΙπαε τατΡΠΠττιαττι , Η ΠτιΒαΙ:ι τετατιι τιιττττΠετττε Ρετ·

· ΐοιιιε
Δ»

°·ιτ”"έ



'_χο _ν1Τ'ΑΠ·Μ7.:

ΑΡέ)ε?Κ' Γοπιε ιοτιδοιπ ποπ ι"ποι·ιπι όιίπιππτιι . (Σοτοιπιπ πι: Ρι·οιοπιιιιι· 5πιιιιτπι·οποίπι

' Με , πιο Ειππιοτειπιπιι ποπει πιιιιι πιο Ροίιππιόειτο οοππιιοπι πω, Ροπιο
η Μ' το ποΙο , τω ιΙΙι οπι ιι·επιτει πω; πο Γοι·νοι·πιπ Ι)οι πίἰππε & πωπω: Γεώ οιππιπιο

επε οοπίοι·ν:ιτο νοΙο . δοει ΙοπΖπο πιω ιο ΐοιοε πειποπτ ππιπίοοπιοόι πιιειιιι οο8ιτει.

ιιε . και οτιεπι Ροοπειε ονειιιοτο Ροτοιιιππε , πιιι Γειπδιοιπιπ ποπει Βιιπππιτπι ποβι·ο

όοπιιτεινιιππε , ποπ ίοΙπιπ πιιιιπτιιιιτο ιιιιιιοτο. , τω οιιιιιπ ππ:ιΙιτειτο πιοΙιοτει , δει!

πε ιπίιιτιειοοιι&ι , ίοπ ιιιΡοτειιι τοΙιππιιππε πιιποιει › ππι νιοιπιοτοε οο ππο ἴτοπιιοπ

. - τιοι·οε πιο ποδιππιιο ίειιπιΙιειτιιιε ειάΙιεετοτοπτ οπ-ιιιο , πιιιόειιιτοε οιιιπ ιπ ίειπέΗε οιιιε

οΙοδιιε . Αι ποπ: ιιοΓΡοποοπειπτ πιιι ππει:Πιοποπι ιπονοπειπτ: Μι1οιιοοπόιο.ι·π δ( ιπ

ιιιοιππι Ι)οπιιπο οιιπιιιίΗ ; πιιιπειπιε όινιπει , ιιτ ιπΡιιιιπ πι, Ρι·ιειπ11Πι; νοτοτει πει

πιει· ιπιπιπτοίΗ : ππιει :Μπιτ ποίιι·ε ποσο, πω πι Ρειι·ιτοι· ιιιοειιιιπε : Ι)οο 2πτειτιειε :

Απιοπ, ίοΙιτ:ιτοι· ? ι
Βιιιιιωιικι. π. νοποτειπιΙιε Επιτπι· επιιΠοε ννοΙΓ8:ιπέπε , νι: ιιιτοι· οΡιίοοΡοε πωπω επιδιο

;Β::"Ζξ;;')Ι(° τιιιιτιε , ιπτοι· οιιποπιοοε ιοΒιιΙο.τιε , ιπτοι· πιοπειοποε Ριοτ:ιτο ππ8πιπι·ιε, πιιιπιπτειτο

πετρπιππ ίπππιπιε , οειι·ιτειτο οοπιιιπππιε , ίοοππιιιιιπ ΑΡοίιοΙιιπι οιππιπιιε οιππιει ι”:ιδίπε , Ρισε

ὸ'° οιΡιιο ο1οοιιιοιγπειι·πιπ Ιειιππιιιοπο ΡοΙΙοπειτ . (1πειτππι ιο.ιιά;ιπιιιππι πιιπιίιοι·ιο , Ιοιι

οοτοτειιππι νιττπιππι οί·Τοι·ι:οτιο , ππιει ΡΙειοπιτ Ι)οο , πιππιε , ιιπιτι ειοΙππο οίΤοτ πι

Ρτεειοπτιίειεοπιο, Ρειτπιτ ιπάιοπε. Ηοτιιπι ιιππτπ πιω, _πειττειπτο πποπ:ιπι ίοπο

3. πάοΙι , οπιπε πειττειτιο πιω Γπιτ . ΜιΙιτοιπ ίππ πιο πειππι , ππι ππ:ιά:ιτπ πιο επιπ πω

μ Μ 5_ α: πιω "' Εκ !πώ!έω/απέϊέ Ρωι!έ , ππι ποειτπε μπω! ννοΙππ:ιππιιε Με” οοΙοπτεινιτ .

Ψ Μ” ()πιπππο οιιπι ππιπιπ νοίιο Ρι·ιπιπιπ,πι1ιοτο πιοπιιοπιιπι ειδΓΡιοοτοτ ιπάπτιιιπ, ειτππο

|”φωρ””° πω” πιοοτάοτειιιππε νοίΗιποπτιε κάποιοι ιπίππιτπιπ , ΡΙοποιει ίιοπάιτπτο όοίΡωιιτ, δ(

οοπιιε οτο ιππιπιπι·ειπε άιιπι:νο.Ιδο πιπΡιοπε ίιιιτ ΙιιπΡοιειτοι· πιο τοιπΡοτο, ππο Ραπ

ποΓιιπι ιίιππι :ιο άοΓΡιοειιοπι,ιπ ΡοπτιποεΙι Ρτοιιιοτιοπο Ρτει:τπΙιτ Ροτοιιτιππε Ροι·1οιιι5

πια ειππιιιιειπτ ἱπ ι·οξπιοπιππε ίπε άιτιοπιε . @παπι ιππιπιπι·:ιτιοποιπ πιιι ιιονιτ επει

τιιτιοποοποπτιπππιμοοέοιπ πιοιποπτο δε οιοτποπτοι· ιποτοΡεινιτ, δ: ονιδοπτοι· :κι

=οιποπεπιτιοποιπ ππιπε νιτιι ιπ:ιπιίο Μπιτ : παπι πι πι ονειπποΙιο επι οοπιτ:ιτει τοιΡοπ

πι, πει πιι)πεποπιιπιε οο8ιτειιειτπ πιπιπιιιιιιτιοποπι :ιό ιοιπΡπε ειπΙοοπιιιτ , ππο δε

πιο ίπ Ριαΐοπτιο.ι·πιπ οοτιπποιοτπτ,πο ιππτιπιιτ.ιτιοπιε πιειΙππι πιο πω πι ίπτιιι·πιπ πο

νιτειτοτιιι· . Νιπιιο πιιιΡΡο τοι·ι·οι·ο ιππιτο οοι·τοΡιπε , :ιάίπιπτιπιπ ίπποπτειιιοπο να

τοπιιοτο Ροτιιιτ )· πιιοιπ επιπ νιιιοτοιπ ττοπιοπππόπιπ δ( ΡειΙΙιόππι , ιιιιω ειοοιιι·τοπε

ίοιίοιτ:ιτιιε .ο ιιιπι , ππιό πειποιοι: νο! πιιιό Ρο.ι:οιοτπι· . Τππι πιο πιοοι·άοτιππε ιππι

πιω οοπίοΠπε οίι , ππιει οοπτιει νιι·ιιιπ Βοι :ποιο οοειτο.νοτιτ , δςοπ ποο ΡοτιοπΙοΐο

τιιποι·ο Ροτοπιίπε πι . (Ζπειπτ:ι νοι·ο ίοιιπιιιο ιΠπτπ ίοπ _ ΡειΠιο :ιι·τιΡιιοι·ιτ , ίιιτιε ιστο

-1ιεινι, οππιδοπι Ροποε :πο ιιοπιι ι·οτιποπε ειππποτ εποππε. ()ιιιπε οπτειπι οπτπ οππ

ίοπι , δ: πιπΙτιΡΙὶοιτοι· ΓειΙπιοιπ οιιιε ππειει·ιτπΙΐοιπ , οοπΕΙιο Ρτοεπγτοι·οιπιπ , πιιι Ρτο

_ Μωβ -οο Ιοποιειπππτ? ποο οπιτιοπιππε οι 1ειπιπιποπι ι·οίιιτποιο Ροτοιιιιιτ , ι·οππΧι οπττι ιπ

πω. +οινιτειτοπι ΗιειτοΓΡοΙιτιιπειιπ , ππι οοπτιΖπιτ ιΠι ποο ιπιιΙππι ποπππι . Ιπι πιιοππο ειδ

·Ροάοε οΡἰἴοοΡὶ πιο ππιπιπιιπε , οιιπι νοΠοιπ ποιπιπιε επιππιπππι δ( ιτιοιιιπ οιιΡοπο

το, νιτ Πει , ποοεπιπι πω οειπίππι πιο ππο. νοπι οιππιιο ποπιιππιπ :ιπππποιειιιιο , :ιπ

τιοιΡεινιτ πιω διοοι·ο νοΙπι , όιοοπε: $πιππο , απο , Μο πιιιά νοΙιε , δε οοιινοτιπε επι

νιοοποιππιιιπ απ: 1:ι·ειτοι· Το.8ιιιι, τοΠο ειπιιειιπ ιιιοτειτειιπιπκτειιοδτπΙπιπ τποπιιι,

πο ιΡ:ιιππο ίπποι· ποπιιποπι Ραπ ίοι·ιππε οππιοπιι ίπιιιτοτπ . Ι Ριο ειπτοπι οοπττει οίιιππι

ιπιιππ οιποοπι Ριπποπε ) ποίοιο ππι‹:Ι πιπτιππτσιπειτ , δς Βιιιιιτιιε οίὶ ποιτιο ιπ πιει

ποιο . ο

νοκ, απ; Α Μ Μ ο πι τ: ι πε, πιο.Ιππι οοπνοτιππι πι πι ποπιιπι. Νειιπ ποπ Γο

1ιιπ·ι ιποτοΡιιτιοπο ιπιπτιε , νιπάιοειτ:ι επ ιπιπτι:ι Ροπτιποιε; τω ιπίπΡοι οιιιιιπ οφί

ποιπ ίειπιτειτο Μπι › ποοποπ ίΡιι·ιτπε ιονοΙειιιοπο ιπο.Βιιιποει άοοΙ:ιτπτπιπ πι

πιιιιιιε πιοτιτιιπι τειπτι πιοοτόοτιε.Ωποιπ νιιπιο ιπποι· Ρτειεποτπιπειτπιπ ν ιοοιιοπιιιππι

:ιειοο επΙοιπίιο, επιπ Πιετά, πι :ιπιπι2ι, ιτειοππόπε, πι: ΓπΡτει πιοιιπιπ ιονοι·πε , δ€

οπ ιι Ρεοπο οπιπιππε ππι πι οΡιίοοΡιο οτειπι: οιιοίπε π; οΡΙΓοοΡπε πιιιοπι οτειτ πωπ

ίποτπεδ:Ριπε. (]οι·το , ιππιιειιπ, ποο ιΡίο οι·ειτ ππο ιονοτιιειτο; ειποππιπ ιπιππε

π οπίοτνειι·οτ πποει ΑΡοίιοΙπε πιω : .4ι·έπε , οό[απι , Μπορω . νιι·πιπ :ιιιιοπι πιιοπι

=· ΤΜ· #· πιο οι: ιονοτιτπτοιπ ΡΙπι·ιππε οιιοίιιπι , ειοεοΡι ίιι·οπππιιι ίπιΠ”ο :ιο ιπέ:)οπιοίπιτι . @ιι

ΡιοΡιοτοει νοποτειπόο ειπιιίιιτι οιιιπε, ππιει νειΙειο ποοοΙΐο.τιπε, δππιιιει ιΙΙπππ πιπ

ει ιππο
 

ο Ηιπο τοΙΙιδοτο ΙιοοτΑιποΙΗ ΜΒΑ πιιιιιι :ιπιοι·πι επιιοιιι, πιιι πιιιο·ιιιιικιιΙο πω.

~· π
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2 . @ο κΡϊὡοΠοβἱω σε: , Ρο: :πιπ:ιι::ο:ἱ0Ιιοπι ::οι:τοτοε Ει:οο::: ιπο::οτοπ::ι::π ,

[ :::τι: :·ονο:οπτο , οέπονοτο: . Ι: πο πο οΒιτιιπι- :κατι Ρ1°οίο11$ ν:'ο©2Π·

ε: , οι:: ::::οΙ:τοτ ο:::ιιιεί:τ , Ηοπτιοο ΙιπΡο:·οιοτι οπο: Β::ο::::::πο: ιπιπ:Ρττονιτ . @πο

οι::.ιοπ:ο οιιιιι: " Ροι·τ:ιοποι:ο::πι οτ:::ι:οΡ::εοΡ::: ω:: : απ:: Ρ:ι.ιι·:Βοπο ΡοΙΙοι·οτ

Ρτο:::τοτο , πιο:: :Ιο:·ι::τ Ρ:ο οΙοοπιο:γποπιιπ ::οοί:::τοιο , ποοποπ :ιππιι:: :οποιο

::: :οί::τοπο , δ: π::ι::οπι:πι:: Ιοι:::.ιι::::ι νο:::τι:: πιο::ιοι::·ιτοτο . Νο:: οπ:ιπ νο:·ι·οδοτ

το:·τοπι , Ποπ:: πιι:Ι:: :οοοι·ο ίο:οπέ, τυπο:: δ: Ρο:Ι:ο:::, :ποοπο Επτά:: οοοιι:Ητ:::

ία: , οπο:: Μ:: πιιιπ::οτιο :·οι·ιιιπ ο:: ,ο :οττ: τοποτο πιοπτι: , οοπτοπτιι: ονιιιπι νο:::

πιοπτ:: , οι:οτ::::ο Μ::Το: οοΙο:ιτο:·ο οι::·ον:τ , οτοιιο :πτο·ετι:ιπι Ρίο:ιπο:::ο: * οοπίιιπι

:Ιονο:::::πιο Ροτ:οΙνοτο πο:: ::οίΤον:τ . Ποπ:: οοτιιιι: , οππο ν:::οΙ:οοτ ίοι:τ::πο Ρο::

:οίοΙπτ:οποπι:ΡΠιι:,:πτοοτιιιπ ο:: :πνοπτι:πι: 8Ιο:·ιο :·οίιιττοδ::οπ:: ο::οο :π ο:: το

:ΡΙοπ:Ιοπιο , πι; οι:ίξοπτο: δ: :πιιι.οπτο: νο:::ο :π::·ιι:οπτιιι· εμ:: π:τοτοπι οτοι:ο πιω:

ι·πΡτ:οπο:π ; αυτ: ίπ::::οί:ο::::Π:π: νοί:::ποπτ:: οτ:οπι οοπίιιπιτ:: οπο τοπτι:ιππιο::ο

πιι:ὶο :οιποπ::::ο ν:::οποπτιιτ :

ΑΝ. (ῖΗΚ.

Ι ΦΟΣ

η Ιιιπ.

"' Μοε::ο

ιιιιι·ειιιιι .

% οιι::-ιιιπ.

ιο. Ι8:τι::· νοπο:·οο:Ι:: μια: ΒοπιποΙ::π: ©0ΜΠ1Μο Πω 1°08:ΠΠΠο ΠΙΟΜΠε· Βοηιιιαω:

τ:: , οιι:: οπτο πο:: :ιιο::τ, ίοτ:: :π ω:: οι:πιιπιί::ο::οπο ::ο::Ιοτονιτ. Νοπι οι: ιιιιω::::

::οί:ι·ο Ρ:·::πιι:π :Ρ:::το::ίο:ποτ:Ρ(ιιιπ οιοι·οοπ:, ο:: ::ο:π::ο :π:::::το: ν:ττι::::ιι:: :π

ίιι::οτο οί:ι:οίο:::οπ:, οπιπ::πο:::: εοπο:ιοτιιτ :οοοτο δ: ::ο::οτο2 οι:οι πονο:οτ οί::

::ιί:ο, ίοπδ:ο , Επι: , δ: Ι:οποί:ο . υπο:: δ: ιπιι:τ:οτ:οπι πο:::Ιο:: οι:: η:: ο:9::Βιι: Ρω

νοοοτ:ίο:οπ:ιιτπ το::οιιοι·ι:πτ, οτοπο:Ι::ιι: :πιιΒιί:οπο :ιι::πι::το: :ο ίι::::::::οτππο .

Ιπτο: οιιο: , δ:οιι:π οιι:οι::, οσο: Βιέον:το::ΙΙ: , οπο: ::οπτιποπτιο, οι:οι Ριι::::ο: ,_

οιιιο:οτε:ιο: :ποΙοο:ποίγπ::, οπο: οι:::0:::2.:1ΠΣΠψ.ϊ8_ϊ1$, (191:ΗΜϊ091ΠεξΠ1:ξυθ·

ι·:πτ, πο:: οί::πο:: Ροί::Β:Ι:τοτ:: Ρο: τοτιιπι οποποτο, δ: ο:: :::επιππ ο:: Ρτο:::οο-.

το. Οοπίοτοπι οι::ΡΡο οτιι:::τ::::πι:: δ: ::::ο:·τ:::::π:: ν:τ:: τοΙ:ποποπ::οπ: το:οπι

:ποΙοπι ο:: :::οπ:τοτοπι πιοτοτ:ιο , Μ:: ::::τοπι ΡοιιΡο:·:: ::ονο::οποπι ])οο ποπ Η::

:Ιο:Ρ:οοβ:Ιοπι ,_ Μ: :οοιιπ::ιιιπ ιποοποπι :ιιοπι :π:1ο::οο::::οιπ οοοοΡ:ο::::οπ:: οπο

:Ρο οπ:τπι:: ο::8:τιιτ: δ: οιιοτπν:: κοπο:: ο: τιιί::οι::, οοπί:::οπτο:· τοπιοπ εαπ::

::γ:ιι: :ποιι:, δ:οοΙοπιιι: 8οί::ο ΐοπδ:οτιιιπ:::::Ρτ:τοπ:: οι::ο πέιικΜ Βο:οιοκ ο/::κ

βιοκοκο,κοο :κι οἰοοιιοκιτ:ο κίτοπο, β:: ἱκ φοτο, (Τ' ·υοι·:τοτο. Ρ:°εο:ο:°ο: δ: :πο-ι

επ:::::ο: ν::·τιιτο: :::οπι ν:ι:1)ο:, ιι: οσοι:: :::οο:·ο , :οι:::οΙ::Ι:το: Ροίΐο:::τ , δ: ν:ι::::

τοποι:οο:ι::τ. Τοιιο:οιπ οιοι:::ποττ::ν::τιιτππι, :::οί: ::_:ίοι·οτ:οπ::, τοπι:ποοπιιο

::::: οιππ::ιι:: Ρ::ι:Η::::, ι:τ:ιο:::Π:::ο ίπΡο:·π:: οπο:: ::ποι:Ιοτ:τοτ οοπ::οίΐο ν:::ο:·ο-.

πιο. Η:: οτοπ::ιπ ν:ττιιτο Γι:::ιι:τπ:, Ρτ:πο:Ρο:::ιπ: οιιο:ι:οτ Π:: Μι:: οί:, ιιτ Ροτ

Ρτι:::οπ::οπ:, :οπον:ο πο::οτιι:::π:: οδ:οδ:ο, ποοιιοοιιοιπ ο: οι·οο:οπο :ιι:›:οΡοτοτ

νοτίπ::ο. ]ι:Π:τ:οιπ, οποοιιο :ιιι:το ουσ:: Ρο:Ι::::Ιο ο:: :ποττοΙ::ιπ:1 Ρετ οπιπ:ο π:: _

τοτ:πιι:τ, πτπο:::π :πιο :απο πιο::ιιιπ οι:οο::ο:·οτ, ποοιιο :π ιπ:πο: :απο ::::: πιο·

εππι:ιοι·οτ . Ρο: τοιπΡοτοπτ:οτπ νοτο Πο Ι:οον:τ Ροί:::::Ι:τοτο:π , ιι: πιι:Ιοτοπι:: :Ιο

::Ροι·οτ οι·:πίοπ::Β:Ι:τοτοτπ . Έο:·::τι::::π:: οι:τοπι οι·ιπ:: :το ::ιιοΒοτι::, οπο Ρο:

οι:.πι :ιο ο ίπΡοτοτο δ: τ::π::::τοτο :φοτο , πιιίοι:οπι Ρι:οτιιπ:Ρο:ιοτ Ρ::οτο:ν:τοτ:: οι:

δοο:ο.' Η:: 8: τοΙ::ιιι: μια:: νοποτοποι:: :π ν:οπι :πί::::ο: ::::·οδ:ιι:, δ: :π Γοιπ:τοπι

πιοπ::οτο:ήιιπι Ι)ο:, οπου:: :Ρίο νοΙιι:ε , ::ο::::δ:ιι: ,_ ::οπο Γοπδ:: ΒΡ::·:τιι:, νο:::

ν:ι·τιιτπ::: :οιιτο:πΡΙ::::τοι· :πίιι:ο , δ: :::::::Βιιτο τοτ:: ν:τ:Βιι: νοπο::οΒοεπτ :ο πο::ποπ

οτ:ο:π ίοΠ:ο::ιι:, το:π Ρι·ο :ο , οικω:: :στο οΙ::: Ριιι:::οπτο:: ο::ίοτνοΒοτ π: οιππ:Βιι:

(οοιιπ::ιι:π (ἰτο8ο:·:_οποπ: Γοπ:οπτ:οπι , πο ίοΡ:οπτ:ο οΙονοι·οτ ,_ πο :πτο:Ιοδ:ιι: ::ι:πι

(ιιΒ::::ιοτ ::ιιττοτοτ ο:ιοττο:οτ, πο οοπ::Ι:ιππ :πιω :ο :πι::τ:ΡΙ:::οτοτ οοπίππ::ο:·οτ ,

πο ίο:έτ:ι;π::ο :Μπι :ι::ι:ο:οιπΡτοεΒοτοτ Ρι·οο:Ρ·:το:·οτ , πο ίο:οπτ:ο ::ι:π·ι ποδι:: οο ποπ

:::::Βο:·οι; :πΠοτοτ, πο Ρ:οτο: :Μπι οι:ττο τοέ::τιι:::ποιπ :ο :πο::ποτοτ :πτο:οπο·ο
χοτ, δ:ο. - δ -

: :. νοκ, ιι: οι: Ροττο Ρ:οιτπ:ί:, :πο:πΙιτυπ: (ΖΗΜΙ: ίιι:τ νοποτοΒ:ΙΙ:π·:ι:: ο::

:ιο: Κοπιπο:::ιι:, σοι:: πιοπι:ιτο :πποΕι:τοπο:· οο::::: :ΙΙ:ι::, ΒΡ:::τι:: ::::Ι:::οι ει:

πιιι: ,ο :π :Ρίο ::ο::τοΡ:το Μοτο , ο::οο:ο::::::::τ :οοι:π:Ιο δ: εὶοοοτο ,_ ποοποπ οιιο::οιπ

νοπο:·οτ:οπο :::οπο, π:: :απο οοπττο ποτι::·οιπ :π :ιο:Ι:ιοτο δ: Ριιτ:τοτο ίοΡτοππ::_

οπο:: ετοιτ:οπ:_ ΡΙο2::2Γο ν::Ιοι·οπτιι:·. :ζιιο:::πι:Βιοτππ:, Ι:οΙ:οι:οπ::ο:οΙ:οι:ο οο

ο_ο:ῖοπο οοπτ:Βοι·:: :π ιι1:οιποπο::ιιτπ, ποπ ο:: ::::ο:::ιπ:π::: :π Βοπδ::: δ: Ε:οδ:::

:ιοι:οπ:Ι_ιιτπ._ Ττοπ:ί:Βιιτοτ οπ:πι :ο :οτοπο: :πιιποο:·ι:ιπ :πο::, οι:οιπ Ροι:Γοέ::· ν::

::ον:τοτο Ροοοτιιπτ νο: :ιιΡο:·ιιτο._ Ποπττο οι:οπ: Πο:-ν::· οι:Ι:ιιοπι :::·οπιιο ο8οπ:

επ::

ι_. σο:: .ο

ι._ ίου· Μ.
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_ΆΝ.ΟΗιι.

ι 7. @τα

ΕΙιτιίιιαιιαιιι , ιιιτετ εετετα ω” εοτιίιιετιι:ιιιιιε οΠιεια, Ροίι Γτε:1ιιειιε δ: ιιτιιε ιι

ιετιτιιιιτι ) ιιΙαιι:ιιιτιι ιιαΙιεΒατ ειο:ιιιιιιττι. (ζωο ιτι :ιινιτιιε τειιιιε ετα: ει ίετιτιο εο

ιοιιιε; ιτι ιιιιτιιατιιε :ιιιι:ιεττι ιιτενιε τιοτιιοτιοιιιε . Ηαιιιτιιε :1ιιο:1ιιειΙΙιιιε τιιε:ιιοετιε

δε, δ: αΙιί:1ιιε ιιτιιιιΙα:ιοτιε τιιοιιαίτιειιε,· νιδιιιε νετο τατιτιΙΙιιε, τι: ιιοτι ΓιιΡετα

ιιιιτι:ιατε: , ίε:ι τείεδιιοτιιιιιτΒεετε ΡοΠετ . Ιτι Ιιοε ΒιιΡε ει:Ηιτι: ιιιιιτιιετιΡΗ Ρατειιε ,

εε:ετιε αιιτεττι :ιαΡΠιιε δ: ιατ8ιιε . Ροίτ ειιιιιιιι Γιιίιετιταειιιο εοτΡοτιε ιιεεεΙΤατιιιιτι ,

η]Έι:Ροαβ :ιιιατι:ιο νετιια ιοΙετιτ αιιιιτι:ιατε , Ρτο· τιιιΠε ΡαΙΤιιιιιιι :ιεατιιΒιιιατιοτιε , ει:ετεειια

(Μ Μ] ΡΜ τιιτ ιτι ΡιαΙιτιο:ιια Ιειιιε&ιοιιε. Μαι:ιττιαττι αιιτεττι ειιταιτι ιιαιιιιιτ ειτεα ΡαιιΡετεε

μι:: (ζιιτιιιι ; ιιιι:ιε δ: ιτι τείεδιιοιιε :1ιιοτιόιατια ΡαιιΡετιιττι :ιιιιτι:1ιια:ιιιιτα, ει:εεΡ:ιε

:ιιιο:ιεειττι δ: :Γεω , :ιιιιιιιιε ιταττεε ωιιιιιωιωι, :ιιιιιι:1ιια8ειιατιατιι ει:εοΙειιε

ττιιίετιεοτ:ιιατιι , τειιιιίΠοιιεττιεο:ιετιι ιιιιττιετο εοιιΓεεταταπι Ρτοττιετετι Γαταιτειιατ

αΡιι:ιιΡίιιττι ττιι(ετιεοτ:ιιαι ίοτιτετιι, :1ιιι :ιιειτ ιτι ενατ18ειιο: Βαντέ ωι]ετέεοτέετ ,

φωτάκια» έρ/ὶ στιζετιεοπϋπιπ εοπ[ε9κεπτπτ . Πι:: ιιοτιιο τιιττιιε ειιΡιετιε οΡετε ιτιιΡιε

ΠΓ· ”· τ:: :μισά ιετιΡτιιττι είι: Βετο· εἰεεωοὐκ:2‹υπ ) Ο ΜΜΜ παιιπέα/ιωτ ·υούιτ; :μια ω: ,

ι ιιτΡοτε Μπι δ: ιτιιιι·ττιο,.α:ι τείοειιιατι:ιιιιτι εοτΡιιἴειιιιιττι Ρατιιττι :ιειιεατιιιε Ρτα:Ρατατι

ιιιίι”ετατ, ίτε:1ιιετιτετ ιτι Με:: ΡαιιΡετιιτιιεοιινεττετατ )· ιτι:ετ:ιιιιτι δ: ιΡίε αΙι:1ιιατι

τιιιιιττι ει: ει: οιι τιιιττιιιιτατεττι Πιιιιιι δ: τιεεεΠιτατειιι :ιεειιΠαιιε , εετετα τω:: ω

τετ ΡαιιΡετεε δ: ιτιιιτττιοε , @οι :ιειιιΙιτατε , δ: τιιττιια εε8τοτατιοτιε ΡτεΡε:ιιτι , αει

Εεειείιαιτι οεειιττετε .και Ροτετατιτ , ιιιιι ειεειτιοίγιιαττι αεειΡετε-:ιειιιιεταιιτ . Ηοε

οΡιιε :κι Ρετεατιιτιι ιτιιιιτιι:ετατ ειιι:ιατιι Βιιιιιιιατι δ: Μαι , ειιι ΓΡεειαιε οιι ιό Ρτα:

Πιτιτ Βετιετιειιιιτι ,. ιι: Ρετ τοταττι εινιτατεττι ειτειιιτιειιτίαιιε :ιιΙιτιετιτετ ιιινειιι

μια:: εοε , ιτι :ιιιιιιιιε (ιιιτιίιιιε νειιιτετιιτ δ: Ραιεει·ετιιτ . Μετιία ιιιιιιε Γεωπ

:ιιιτιι Κε8ιιΙαιιι Β ε Ν ε οι :: τ· ι , ιεττιΡετ ετα: ειιττι ιιοιΡιτιιιιιε δ: Ρετε:χτιτιιε . Ο νι

τιιττι ιαιι:ιαιιιιειτι , :ιιιι τοπια ιτι ιιιιιετιεοτ:ιιεε νιιεετα εΒιιιιιε, ειωιωτι ιτι ιτιιιιι

ιετιιε τω: εοιΙιεετε , Ραιεετε , δ: νειιιτε ειιτανιτ , ιιεε αιι ιιε οΡετιιιιιε ιιτιι:Ριατιι Ρετ

::ειιιεεεπανιτ . νείτιττιετιτα :1ιιο:1ιιε δ: αΙιττιετι τα , ττιατιιΒιιε αΙιοτιιτιι , :ιιιιιιιιε !ιατιε

οΡεταττι εοττιιιιιίιτ , αιι:1ιιοτιεε ΡαιιΡετιιιιιε ω: Ρετττιιίι:; ιΡΓε νετο ττιατιιιΡιιιτιι Γε

ειιττι Ροττατιε , ιιιι:ιε ΡτοΡτιιε ττιατιιιιιιε ιιιιττιιιιοε δ: οιιιιιοε εΒειιιε τεττιΡοτε οΡΡοττιι

τισ ετοεατετ, ΓαεεεΙΙατιιιεεοτιιιιι αΡΡειιατι 8: Με ιιοτιετιιιιιιιτ ; εεττιιε :μισά δ:

(ζιιτιίιιιε ιεειιτι:ιιιττι Ρτοτιιιιιιοτιεττι ίιιαττι , ειιτιι ιιοτι ετιιιιειεατ εοταττι ατιεςειιε Πει .

Κα ετ ο , μα: α:ι Ροτταττι τιιοτιαίιετιι α:ινετιτατιτιιιιιε :ιειιιιετατι: τιιιτιιίττατι , ατιτε

ίε ιτιιτιἔτατα(ι ατ:ιιιε ίιιιιτταδιαε , τω: τετιιΡοτιιιιιε ιτα ιιιεΙιοτανιτ , δ: αττιΡΙιανιτ , ιι:

:κι ει:ιιιιιετιεια ιιιιτιιατιιτατιε οίιιεια , ιιί:1ιιειτι!ιο:ιιεττιιιτιι διετα , ιιιι Επι: Η: εοττι Ρετ»

ςιιοιιιττι ει: ιιιια Ραττε ι:ετιο:ιοειιιιιττι , ει: αιτετα Ραττε ττιιίετοτιιττι νειιεταιιιιε Ποιο

. εοττιιιιττι . Πτι:ιε δ: οιι ίτε:ιιιειιτιαττι ΡαιιΡετιιττι , εοτιίεΙατιοιιεττι αδ εο :1ιιοτι:ιιε :ιε

ειΡιετιτιιιττι, νοειτατιιε;Π ΡΑτει: Ρει:ιε:ιιιιΝοευΜ,νιιιυΑαοΜ, ει· Οι:

ιι Η Α Ν ο ι: τι Μ . Ρτο :ιιιοτιιτιι ιιειιι8τια ΓιιίεεΡτιοτιε , τιεετιοτι τιιιιΙτιΡιιει τειενατιο τιε ,

ειιιε ει: :ιιιι :ιιιΒι:ετ , ιιιιτιε ίετιεττι νετιετατιάυττι ειιιτι ονιιιιιε α :ιει:τι·ιε εοιιοεατιά:ιτιι ,

ειιιΒιιε Κει: ίε:ιετιε ιτι ίε:ιε ττιαιεΠατιε βια: ιιιεετ : πω” !ιεαΜιδ!έ Ρωι·ιτ »κι , Ρετ

ΜΜι = 7- είρίτε τεέπαικ φαιά ·ύούι:Ρατετατκ ε/ἰ αδ οι·ξεέπε Μακάι , θα .

ι α. Σε:ι :ιείι:ιετιιιττι αιι:ιιειι:ιι Ρτα·ειατα δ: ιιτιιια , τιιοτατιιτιι ιιιιΡατιετιε Ροίῖιιιατ›

ιι: :μια α:Πιιιε :ιιιεθιο τιια :ιε νιτο Πει :ιιεετε ιιαιιετ, εεΙετιτετ Ρτοίεταε, δ: Πε αδ αΙια

ιιτετιιιιιε :στα ίαιιιτε , ιτιε εοιιιιτε , τετι:ιαε . τα: 1 ιιι:1ιιατιι , Η ΡοιΠιιιιε είὶ , ιι: α

πι:: ειιτιιττι ίετιιιατιιτ :μισά α τε ταιιτοΡετε :ιείι:ιετατιιτ. Ιτιιττιο θα: νοιιιτιταε Πει

οιτιιιιΡοτετιτιε, ιι: ι”τει:ςιιιταε ιιιιττιατια αιιιεθιε Με, :μια ναιιειειιτιτ, νεΙιτδ: ναιε

ατ , :μια νετε Μπα :ιιειιτιτιιτ δ: Γιιτιτ . Ηοτιιτιι ιι:ιιιι:ιειιι αδεδιιοιιιΒιιε ναι:ιε τιεεεἴ

ί;ιτιιε ατ:ιετι:ετ ιιιιιι:ιτιε , τω: τεττιΡοτιΒιιε νε-ιιεταδιΙΙιιιιιιε αΒιιαε Κειιιιιιοι:ιιιε , ειιττι

ει: :ιοτιο ιατιδιι δΡιτιτιιε ιιοτι ίοιιιττι ιιι τειιιιε ιτι:ετιοτιιιιιε Ραττεττι Γε ΓΡιτιτ:ιΙετιι ω»

ιιετετ ()ιιτιιιι ειιι:οτιδιιε , νετιιττι ετιαττι ιτι ει:τετιοτιΒιιε :ιιιΡετιιατοτ ει:ιιίιετετ Ρω

Μπω, μ :ιειιτιίιιιτιιιε ; ιι: Ροτε :1ιιι Ρετ οτιιατιιττι εεειείια:, τιεειιοτι τιιοτιαίτετιι ιιεεεΙΤατιαττι

° ιιιΡειιεθιιειιι αε ττιιιΙτιΡΙιεεττι νατιατιιττι τετιιιτι α:ιττιιιιιίιτατιοι·ιεττι ίετιιιεε αιιτιοε

ειιο:ιαττιιτιο:ιο ιιινετιείεετε τεεετιτ , δ: :ιε τΙιεΕιιιτο ιαΡιειιτιω τιονα ειιιιι νετετιιιιιε

ΡτοτιιΙετιτ ; ιιιι:τα Με :ιιιο:ι :οτα Ρτείετιε «πω. τετιτα:ιοτιιΒιιε ειι Ριετια , ία:Ρε τειι

α Η Μ τατιιε, δ:Ρετ ΡΙυτα Ρτο!ιατιιε; :ιεττιιιιιι ταιτι ετανεττι ω: νιτιο Ριτιιιτιε νει *βοτσ

οικω: τω. Με· ιτιει:ιιΕτειιτατιοτιειιι, :ιιιο εετετιε ττιειιιιιτιε άδεια Βια ία: νινι‹ιε Ριετετιιιιιιιε,

""° οειιιοτιιιιιίιιοτιιττιΞΡειιιτιιε αιιιιίετιτ ιιιηιετι . Ποια αει τετιιΡιιεττιίιεττι :ιείεδιιιττι,

α:

ΙΟΟΙ

Δία". ;.
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Β.ΚΑΜΠΟΙ.ΒΙΑΒΒΑΤΙΣ. η

ιιε ε.Πιιβιοπιε ειίΡετιτιιτε εοπϊε&ιιιπ , @επι Ρειτιεπτει· νιτ ΠειξίιιΒιιιιιετιτ ε1ιιιΒιιΕ- ΑΝ. ειπε.

επιπι ΡετΓοπιε ιπ Γιιι Ρτείεπτι:ι ίιιΡετ Με τε οιιεετεπτιιιιιεύ ετιεπιι δε Ιοετγπιοπτιιιιιε Πω
νει·Βιε ιιιιιιιιτποειι Ρειτειεειτ : Οείΐετ_ποπιο τιεΗετε Ρι·ο εεεειινι ιιιτπιπιε επιιΠιοπε , ι:!;Εξ""°ι

επι ίετπΡετ ιπο.πεπτιε εεττιτιιιιιπεπι ιιο.ιιετ ιπ ίΡε ει: νετιειιεει ΞειΙ.νοιοτιε ΡτοιπιιΒο- σειιιοτιιπι

πε , (ιιιεει ποπ ίιιπιιιε , ειιιιοειιιοε Ρετιιειειπ Ραπ ιΠιιπιιπ:ιτοε ιπιβετιι.πε; επειιε ειιι- """"'·

:επι επ , δε ιπ τεπειιτιε τπειπετ , επι πάειπ οπο: ιΠιιιπιπειτ πιιπιτπε ιιο.Ι:ετ; ιιπτιε· δ:

ειτπΒιιΙοπιιιιιιε ιπ Με νοΙειε ιποιεπιιπι νιτιετιιτ , Μοτο ΡτεεΓεπτιε ιιιι:πιιιιε τποεπι

Ρεπιιετε ; ειιιοιι ειε ειιιπ πιιιίειε ιιε νιιιΠιιιιιε επιπιεπειΒιιε ετιιιτπ ίετΡεπτιοιιε ειτ.ίιίτιτ

εοιπιπιιπε . Ετ8ο ιιιιετ τοτιο ιῖιτιΒιιε ιπτεπάετε ιπ ειιιπ , επι ω:τ Ε8ο [απο Με·

:παπά , οιιἱβοιιἱτπι· Με πο:: επιδιώσ έ:: τεπεδο·ίτ , [Μ έωδι:ύέτ ¦ωποπ νότιο : επι , ο

ΡΙειειιετιτ , Ιιιτπεπ εοτΡοτιε (μεΜεδε επίιιιΙιτ , Με τετιιιετ πιο ΡτειΓεπτεπιτ .·

ποσο ο Βιεετε ποιιιετιτ , ειιίειιιε ιπιιτπιιιτε Βεπεειιεεπειιιε ετιτ , δε π: Και ιιιιιιιιιι:

1ετιιΡετ;τιτπεποπε , ποιοι: ιιτ Ρ:ιτετ ιπιίετιιοοτιιιατιιτπ εε τοτιιιε εοπίοΙοτιοπιε, τοτε

τπεπτε δε τοτε νιττιιτε ειιιι€επειιιε . ι · πωι.πη”

1 3. Ηιε (Με δ: ειιιιιιτιε , ποπ Πιο , :πιο Ρειιιιο :ιπτε , ίειι απο 8επετε εοεΡετιιπτ δωωιϊ ·

ιπειπιιτε ιιιετγτπεε , τοπιο ποετιοτεε ιιιιιιπτο ιιτιιιοτεε . Κεεοτιιειοεπτιιτ επιτιι ιεπι οι:

Ρειιιι Γεπτεπτιει , οικω εκ ΡτοιπιΒιιι νιι·ι Πει Ροτιεπτιει ιπ ιπίιτιπιτειτε νιττιιτειιπ εετ

τιΠιτπε Ρετιιει . @μαι δε Ροίιε:ι ιπ νεπετοιοιιι Γεπε νιττιιε ειινιπει ειειπεπτετ ποιοι &

“ Ροτεπτετ @επειτα επ ειεε!ετιιτε . Νιιιπ επιπ ίετιιιε Βιεππιιιτπ ιπ ΡετειιΠιοπε επειτα

·τιε εεεειιε νιιιεπε ειεΡΙενιΙΪετ , οιιειιιετπ ποέιε ειιιειιττεπε ιπτετ ειιτειτιει , ιιε απο ίοιε

ιιειτ , ίτειιιιεπε νεπιΡετε ο , ιιιιιοτι βετο νιειΙοπτετ ιπΗΠειιο.τ , πεε :παπι ειεετεΡι

:σε Ρτιιιε Ρειτεετε νοιεικιτ , οποιοι Ρετ [Ριτιτιιιπ 8τειιιειττι Πει ειτιεΙΤε εο8ποίεεπειτ .

Τιιπι ιιπτε ίειπθειιπ ετιιεεπι Ρτοίιτιιτιιε , πεεποπ Ιειετγπιιε , δε οτιιτιοπε ίειτιο ιιιιιπι

1ιοτιιε , εοτΡοτιει ίετιιμιτιοπε οιιοΒ τεοπιεπι Ροίεεπτε ; ΜΜΟ Ποιπιπο , επι ποπ

ειοττπιτ, πεε1ιιε ειοτπιιτειτ, οΡιιε ιιιιιιπ ειιιι·ιβειιτε νοΙεπτε , ιοΡοτετιιε θα ιιιισιτο @το

Ροτε, ποπ τπεπτε . Ετ εεεε ιτπει8ο ετιιειιικι Ι)οπιιπι ποίιι·ι] ε ε ιι-Ω τι ιι ι ε τ ι νιίο. είι

ιΙΙι άείεεπειετε ιιε ετιιεε , δε νεπιτε ιιίοιιε επι Γε , ειπε Παω εοτειιπ εο ιιττειιιιιε πιειπιι ,

Ιιειιτ νιίιιπι οι ει , ε:ιπκιειειε οτειεπτεε ιιε ειιπειειο.ιιτο ίιιΡετ 8τατιιιε εοιπιπιιε Ροίιτο

τιιΙιτ, δειπ οειιΙοε ίεπιε νιοΙεπτετ ιπΒιιτιτ. @οι Ρι·ιτπιιτπ οι: Ποτπιπιειε τιείεεπίππι

ιεοπιτε ποπ Ρειτνιιπι Γιιίιιπεπε Ροπειιιε :ι8οπι:ε , τιειπ Ρετ ιεπειτι ειιινεττεπε μια

εΙειτιιπι οιιιειειοιπ ειείιοπιιτι , παμε Ρετ ιιιιπεπ Γεπτιεπε τεπεπτειε ιιιο)ο.τι , ίιιττειιιτ

Ιτιετγιπιέ ιιε Γιιειοτε Ρετίιιιιιε , δε ε νείιι€ιο εοιινεττεπε οειιιοε ιπ Ρτιίιιποε πιω , εσε

Ριτ ιεειιιπ ιπιτειτι , ιιτπιιι δε ειιτιιιε ειιιπ ιπτετιοτι ιιοιπιπε ίετιιτο.τι , οιιιιι ει» νεΠετ,

οιιοει Ροίι τειπτι τετπΡοτιε ιιιτπιπ ιιιπ ο. πιιιιτιε ιιεΓΡετε.τιιπι τεεεΡετιιτ νιίιιιπ . Επιπ

ειιιε ιπ |οτενι ΠιΡετ ιιιιιιιίεετποειι τε τειτιο Βιτιείειεετετ ιιοιπιπι , δε ιιοτπο τιιτιοπι ,

τιιπε οτιε οΒιιειο εοπιιιοιιειπτε ειιτπ εοτειιε ιιοΙΡιτιο πιοεπιιιεε ετιιτιιιε εειτ Πω , επι

ιετνιιπι Γιπιτπ ιτε ιιιο)πετιιε επ «πωπω , π: δε ιπ εειίιι88.τιοπε εοτΡοτειι πω επετ ειστ

τεδιιο , δε οειιΙοτιιτπ ειιιε ι·ενεΙ:ιτιοπε οτι Γειπδιε νει ιιοπείὶει τπιιΙτοτιιττι Ρτονοεοτε

πιτ ειιι”εδιιο . (Σιιιιιε τει @οι οπο τεποειιιε Βοποτιιτπ Ιιειοετετιιι· ιπ τπετποτιο , ιιοπιο

Ι)ει μπει ιπτετ εετετε. πιιτειειιιοτιιπι ίιξεπει, Ιινε ιπειιειε , οειιιο.τεε ειτειιιοε ιιιιΡεπο

οιιπ εεειείι:ι , οπο: ΒειιτιΕτππιετειπτπι τπειττγτιε εοτΡοτε ίοετο ειοτειτοδετπετιτιε ,

πεεποπ :ιΙιοτιιτπ Ρειτι·οειπιιε Ρτεικιιτο ίειπδ”ιοτιπτι , ειιεΙεΠι ΓΡεειιιει τποττοιιιιιιε ςιεπιιί

Γει Βεπειιειει ιοΙετ πιιπιίιτιιτε οιιειτπ ΡΙιιτιτπ:ι ; σο ε1ιιοτιιτπ ίοΙιιτο.τετπ εοΙΙ:ιτιοπεπι ,

εε Γτεειιιεπτειπ ειε Με νεπιεπτιε τοπια νοΙιτειτιοπετπ , Με Ιοειιε Βιιιιειετ ιιεινεπτειπο

τιιιτπ Γε τεεεΡτετε ιπιιΙτιτιιειιπεπι.Ε οιιιΒιιε ειιιι,οπι Ιεπειιοτιιπι νειτιετοτε ετονιιπτιιτ,

Ρετ νιίεετε πιιίετιεοτειιιε Πει ποίὶτι τειενειτι, ειιιι Ρτο απο πεεείΙιτετιιιιιε ειιιτπ εκπο

ειιιιπτιιτ ειιε!ετπ ιπιίετιεοτάιο εοπίοΙοτι , νοεε δε εοτειε Ρτο εοτπιπιιπι οτππιιιιπ εεττ»

πιοτιιτ:ιτε πω” ειιιτπειπτ Γο.Ιιιιιε ιιιιθιοτι.Ππειε δε ποε,ειιιι πειτε ίετιπιπιιιε δε ιεΒιιπιιε,

ειτειιιε ιπτετ ποε ει:: τειιιΒιιε τιιτιοειπεπειο ίετπιοπεπι ΙΞεΡε εοπίετιπιιιε , ποπ ίοιιιιτι

ΓιιΡετ πιο ειπε πιο Ρα οειιιιε δε τποπιοιιε πειιεπτιιτ , νετιιπι ετιιππ ΓιιΡετ ιιπινετίιε εισ

πιο ιιε Βεπετιειιε ιΠιιιε Ροή νοτο Ιειιιιιετπ εὶεπιιιε Πεο . Ρ

ιιι..Α Μ Μ ο Ν ι ε ι ιι ε. Βιιε&ιοπιε οΡετετιοπεπι οιιι τω, ιΡίε τετπιιπετειι: Ρτοιπειε

το ΓΡειπ Ροπεπε φαει; ιπ ειδιι.ιτοτιο πιιίετιιτιοπιε ειινιπω, ΡετΒε νιιιπι οΙοετιε ΡοίιιιΙει
το: πειττειτιοπιε . Ο ο ι. ι. ε ε τ ι π· ι ο ο . Ρει·Βιιτπ ιιιιεπε ιΡιιιπι πιω ειεΙείΐε οπιπιπιοτιιε ΐζώ2;,:ι“ξίω

ειιΡιεπε . Ι8ιτιιτ Ροίὶ τπιιιτει Ριετιιτιε δε τεειιιιτο.τιε οΡετο,@τοΠεο ιετνιτε ίιιιτιεοειτ, πιο

(1ΠΙ·

Ιοιυπιε.

· Δ! :Η , ιι ποπ πιω, ιιιΡΡΙετ, ι·επιεπι Ρειεπε.

 



τι ; ιττ.Τ.Α

ΜιΜε τιιιιιιιιίτιιιε εε::Ιειιιιιιι ει» εοιιιτιιιιιιιιιι τεεεΙιετ,ίαΡε τιοτιιιιι:ιτιιε ισ:Ριιιιιιιιε ιιοτιιιιι:ιιι

1 00 Ι :Με νετιετειιιιΙιε Ρττειιιι ννοιίδειτιειιε , :Με πετιίΒοτικ ::οτιίτιτιιι:ιιε ,: :τετι.ιτιι ιιε::.ειιιε

' 7' ω" ότι ττιιιττιτιοτιε Ροιεειιτε , ιτι Οτιετιτειιεπι Με: ΡτενιιιειαιτεΒιοιιειιι ιτετ ιιιιιττι Ρε

τετετ, τειιτιι:ιτειτε εεεΡιτ . (ζιιετιι ερτΡοτιε ττισιείὶιετιι ει: Πει ιιοιιιοΙιιτιι @ειτε-τε

οτιιτιοτιιιιιιε τω” Για Γεειτ ετιε ΡτοΗειιεττι ", ι ίετι ετιιιττι εΙεετιιοΓγιιιε;° ΟΡι15°& #39·

ειιε ει:ιειιιττετιε ιιοτιω νοιιιτιτειτιε , τετ-επι ειμαι ιιιιΒετε ΡοτιιιτΡετιιι:ιιιιιεΡ:ιιιΡετιιτιι ιιι
38220Ρ11Υ1.ΜδΠω ()ιιτιιιι πωιωει ; Π:::1ιιε Ριιττεε Οτιειιτιε ιΡεττε&ιιτιιε , Με :ται

ιιειειτ οεεειιιιτιι ,- κάτι:: Για Γετιιιιιε Ρτεειιιιιε εοιιιττιετι:ιενιτ ει:ειιτίιιττι τ Ώιιτιιφ1εΡετ

: Μ)μπο Ρειτιιιιιιι:ιεειιτίιιπι νετιτιιτιι είτετ ιιι ΡιιΡΡι :κι ι:ιειιιτι , τιιιιιιιειτιιτ ΡαΡΡιπ8τη ·ιιιττε

ιτετ τετι:ιετε ποπ ντιιειιτιτ , :1ιιιε τεττιΡ ιιετείοΙιιτιοτιιε ιιιιτειιιιιτ; τ ιιιι ετιιτιι ιιιΡεττιε τι:

·.νιιιτειιιτε 8τετιει οο8ιιονιτ, ειτο ιοτε εοτιιΡΙετιιιει , ειπε ΗΜ Ρετ νιιιοτιειτι Ιοτι8ε ετι

τετιιιιετειιττενειετο. . Α Μ Μ ο Ν ι τ: ι τι ε . ()ιιιιιε τει τενειειτιοτιεττι ε.εεεΡετιτ , δ: ιιιιι

ετα :ιιι:ιτι:ιιι, δνε Ρετ τιιιεττι ετιιιι :ιιιιιεετιτ , εειτιιοτιε , πε ιιιετιτιο ιιιΡΡτιττι:ιε , ίε:ιειι

Πωττετεττια: ιιιειιιειιτετ ετιιίΤετειε . Ο ο τ. τ. ε τ: τ. Ι)ιαιτιι ίετιιιιιττινε Με Ρτενιτετ ,

Με τι Μ· ετα τιοτιιενιτετ : :1ιιιεεειιττι:ι ε:Ρτιντιιε τω; ει: νο.Ιετιι:ιιτιε πι:: :ιοΙετε . (Σιιιι:ιειττι ειτ

$.”να :μι τετιιΡοτε ειιιιιιιι Αιειιιειιιιιο. Ριιιιτιιει νιτ Πει Ρετε8τε Ρτοιιειίεειιτιι νοιιιιιτειτετιι

ιιειιετετ , ιιειιτιιιιιιιιιιτι ::ιιιιιιι τοιιίε ΙΤοτετιι Οτττιετιιττι τι , ατι τε ιιιατιιιε ίτε:1ιιετι

τιιιιιιιιε εοπιτιιετι:ιειΒιιτ , ει: ιιι ιοττιτιιε ειδιτ:ιτε νι:ιε|ιο.τ; :1ιιειιι μια: ιιιτετι:ιεττε , τι

εο ιιιιιιιιτιιοιιι εεεεΡιι: νετιιτι: @Πει το8ειτιιε τι τε το8:ινι Ποιιιιτιιιττι Ρτο τε , ιη :μια

ίιιιτι ει:ειι:ιιτιιει, ττιετιιίείιο τιιιτι:: τιιιι τιιτιιτοτιιτιι Ρτιιετιιιιιειιιε . ΡειιιΡετ δ: ιιιοΡε :ιειια::

Ρτονιιιειει εετε:ιιετιε; τ:: ιιτειιιιι , ιτι :1ιιεΡτο ετιιοτε Ποπιιιιι ειιιιιΙιιι·ιε εΡιίεοΡ:ιτιιτιι

.ετιιιιι::ιε τειιιιε (ατι: ιοειιΡΙετεττι Ρτα:ιείτιτιιιτιοτιε :Με ιιιίεεΡτιιτιιε ετιε , ειιιιι·ε ιιι

ε:ιττιιτιιίιτιιτιοτιε Η ίιάειετιι τε ει:ιιιιιιιετιε ,Μαι :με ιιιι Ρε τττετιιε Γεττιιτιεινετιε ,·ιιιι:τιι

ω". ε. ε: :1ιιοτι ιι:τιΡτι1:11 ειι , €ατεσκωΡαε βτπιπατ έστω ) @εε θ” Μετα , ει:Ριετιε νιΒιιιτι

τιιιοΒιιε ε.τιτιιε , νιτε.ττι ττει.τιιιτοτιειτι ετιε ει:ιτιιτιιε , δ: πτετιιο.ττι ιιιτέτειιιιτιιε . Ετ Με

Ρτοειιι:ιιιιιιο ίειτε τε νοιο , τιιιο:ι ειτιιιιπειιτι (:οτι:ιιτοτι τε:ιτιιτιιτιιε εε ιτι Ιοεο ιιιιι ίιιιι

ιιοττιιιιε @Με τι Ωωτιιιιιιω ττιετιιοτιει πιω. ιτειιετ:ιτιιτ δ: εοιιτιιτ . (Σιιο ττιε ιιι ιιοτ:ι

ει:ιτιιε τιιι ιιε ΒΞεγΡτο ιιιιιιιε ιιιιιτι:ιι ΓΡετο ει:ινειιτιιτιιττι ειιιιι εετετιε, τιιιοε δε ει:ετ

ειτιι ι)οττιιιιι Βιιτιιε ιιιετιτιε ω ετιιιιτε.τι:ιιιιιι οιιιτιιιιι τιιιιιιι , εοτιττα Ροτείτε.τεε πετάει:

δ: ιΡιτιτειιεε ιιεε1ιιιτιειε ιτι εειείιιΒιιε ει:ιιεινετιε δ: Ρο.τεινετιε . ιτΙιε δ: τειιιιιιιε Ρτοιιιτιε

ιτι Με” ποδι:: , ιΡιτιτιιε ιιιιι ειΡΡειτιιιτ ενειιιείεετιε , νιτιιιιι ι·ει:ετιιιιιιετιι ννοΙΒ

Βετιειιτιιιιιτιιιιιτ ει: Ρειττε Ιει:τιιιετιτιιπι , δ: ει: Ρειττε ιιιιιίτιίιεειτιιιιι ; 1ε:τιΠε:ιτιιι·τι ει»

τε.πιτιιι:ετιιτι τιοτι οι: 8ιοτιοιειττι ιιι:ειιιι , :μια εοιοτειτει είτ ιιι ε ΡιιεοΡαιιε :ιιτττιιτ:ιτε τει

ιιιΒιι , ίε:ι οιι ιιιειιιι:ιτιτιι τε8τιι ΡτοπιιΠιοτιεπι ει:τεττιι ; τιιι:Ηιίιειιτιιττι νετο νιτιιι·τι Πει

ιωΡιετωι .· τιοτι οιι ιιτενιτειτεττι ειτιιιοτιιττι Με τω: εοτιεειιοτιιτιι , τι:: οι: Ρτειοτιεο

τιοτιετιι τεττετιι ιτιεοιο.τιιε ιεετγτιιιιιιιιειιι, ιιιι:τειιΠιιττι νετιιιτιι ΡΓειττιοΒτεΡιιι , Ηττα
ΡΒ Ε” »Με ετσι:: έπτοιστατ ιττειιτ-ρι·οἰοπἐκτττιτ ε/ἰ . ι δ

τ 5. Ι8ιτιιτ, τι: Ριιιιιιο :ιτιτε τιιέιετι:ιο ιιε.ττ:ιτε εοεΡι , Ρτειιιι νειιετιιτιτιιιε , δ: πιω

τιιττι ει ιιοτιιε νει ιιιιειιιιιιε τιιιιειιιτιιιε , τιιετιιοτ ιιτιιιιοιιιτιοιιιε , :ιιιιιιιι οιιιτι τιεεεΡετετ

Ρετ τενειιιτιοτιεττι (ιιιτιίτι εοτιιεΙΤοτιε , τιεετιοτι Ρτο εεττο τεστ ΡτιιιειΡεττι ιιιιιιιε

ττιιιτι:ιιε:ι Γε νειιτιιτιιτιι , δ: αυτι Με Ροτείττιτιιιιιε εοτιττει ί:: Ριιετιετιιτιιτιι , τω ιιι

ττιιιετιεοττιιτι Ποιτιιιιι ιιι τιιιο τιοτι ιιτιιιιιιτ :1ιιιεειιιιιιιι , Ρετ ιιιιιτει8ιει ι:ιιιδιοτιιττι , ΤΡε

τιιτιε ετιιττι:ιιτι ιιι:ιτιι ιιιιττιειιι 8ετιετιε ιιιιτιιιειιιιι ΓιιΡετειτιιτε.ττι , ιιιίΠτ ιτι ειχεοιιε τιονιι··

Πωσ , ιιτ ει. ιι:ιειιι:ιιιε ιτι οτειτοτιιιιτι Ροττειτετιιτ , δ: ειπε ειιτειτε Με Οττιι:ιτι :ιεΡοιιε

τετιιτ . (διοτι απο Βιδιιιττι εΠετ , τιιι:1ιιιιιιτιιιιιττι ει: ιιιΗτιτιιτειτε εοτιναιειεετιε , Γθίθε

. τω; δ: οτειτιι.ιτιι ειεειΡιειιε Ρετ εοιιιείιιοτιεττι Ρτιιτιιιτιι Η: ει:Ριε.νιτ . Βειτι :1ιιι ειιιετειιιτ ,

Ρτο Με , ιΡε , δ: ε:ιτιτ:ιτε πω: ιιτιιιτετ δ: ιιιειιιετιτετ εοτιιττι:ιτιετεειετιε , εοε ει:: οτιιτιεε

τει εοττιτιιιιΤοε , δ: ιιιιιιιοττιιτιιιε οιιιτιιττι ιιιιιιτι ειιττι ιιιτιττιιε ωτΡιτιι: , Βετο δ: ιειτιδτιτ

ειιιε τ:οτιιττιετιειενιτ; Παμε νιιιτιεο ιιιττιτο ιιιιτιιο τετιιιε [τι ιιιιιιιιιιεινιτ . Τιιιιε ειιιωι

Εν:: ειιΒιειιιιιτιι ειιεετε τειιτ:ιιιειιιτ ιιτιινετίοε τιε εεειείιτι ει:εεΡτιε τιιττιιιιατιιιιιε ιιιι ει:

τιιοτε εοττιτιιιιιιειιτιιιιιε . (2ιιοε νιτ Πει Ρτοιιιιιιιιτ :ιιεειιε : Κείετετε οίτι:ι , Πειτε

οπιιιεε , τιιιι Μ:: ττιειιιετε νειιτιτ ει:ιειΤε τεΙτιιιιτιοτιι τιοίτττε . Νοιι ετιιιιι ιιοε :1ιιι ιιιιτιιιε

ιιιοττειιεε ετιιιιείεετε :ιειιετιιιιε , ετα ει: τιιιιιιε οΡετιιιιιε , ειιττι τιιοττιε :ιειιιτιιτιι πεσει-τ

ιιιτιο ει:Γοινετιτιιιιε: :ιιιιιιι:ιο:1ιιι:ιεττι (Σιιι·ιιιιιε, τιιιι τιιιιιι ιιιοττι :ιειιειιε.τ, ίετιιιε ιιιι:ιιιε

ιι·ιοτι τιοτι ετιιιιιιιτιτι ετιιεε Ρτο 8ετιετιε ιιιιττιετιι ιιιιιιτε . ΑΓΡιειετ ιιιιιί:1ιιε ιιι ττιοττε

τισ
.`ξ-..-,_έ-:

ννοιιεατι

ειτε δει: .

 

·.--.

ι Η τω: πω: δ. Ο:ιΙΙι 1.ε:ιιΙο 8. ιιιειιιιτε, τιιιιιι Μια ιιιιιετιιτ 52ο 3. Ρ:ιι·τε τ.. :τι απ. ιτε.
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ηοίιτε, ε1ιιοει Ριινεειτ δε ηοη εεινεειτ ιη [ιτε . Πειιε τιιιίετετι ειι€ηετιιτ δε @τι τιιιιετ0 ΜΜΜ.

Ρεεεειτοτι ηιοττετη ηιιηε Ρειτιετιτι, ειιτη; ειιτη τιτηιειε ει; ιιιιττιιιιτετ εΓΡιειεητι βετ: Ι 00! ·

ειιτη ειιιειΙΤετ , τενετεητετ ειειΡιτεινιτ. Μοιε ειεινετιιτ ετειιιεΡιἴεοΡιιε Μπα ηιεηιοτιιι: π Μ 1"“

Ηειττιινιε·.ιε, δε ΑτΙιο εοιηεε ειιιειιιττι εκ ηιιτηετο τιιιεΙιιιτη ΒειεΙιΠιτηιιε , νιτοειιιε Πει

ιιιτετ τω” εειτιΠιτηιιε. Ηοε ε1ιιοιιιιε Πιο νεητιιτοε τιοδτε Ρτειετετιτει ΓΡιτιτιι Ρτ2ειΩδι08

νεηετειιιιιιε ΡτεεΓιιΙ ννοΙίεεεη8ιιε ιητιοτιιιτ ειιιιΒιιίειειτη,Ροίτ Ιοη8ε ιιιεητιιι,δε εοτΡοτιε

τεΙειιεετε. τηοιείιιιι , ειιιίΒιιιτεε τεττεηε , εε Πε ίιιιιιτο ιτιειιιιετιε .· Μιιιιιι:ιτε ειοτηιιτη ,

Ριιτεειτε ιιττιει , Ιιοειιε γεηιεητ ηοΒιε Βοτιι ιιοΓΡιτεε .· δε ιιτ ετεειειτιε τηιιιι ειιιιε νετιιτη

ειιεο ; Με νοοιε ετιτ ιι8ηιιτη ειε οτε ττιεο ; ηι.ινιε ιη ειιι:ι ίετειιιιητιιτ Εστω ειοτηιτιι

Ηιιττννιει ετειιιΡοητιιιειε , δε Αττιοηιε οΡτιτηι εοιτιιτιε , ηειιίτε.ειιιηι αιτειιιε ιεθειιτειτη

ιη Βειτιιιιιιο ΡετΡείΐει. ειιι ίεει Ρετ τηιίετιεοτειιε.ττι Πειιιιοιτιιηεε Με τιιειι ιιιτιτ , δει

ιΡη ειοττιιηι τηοιε Ροίι οΒιτιιτη τηειιιτι νοοιε ετιιητ ειεινειιιτιιτι . @υιό ιτιι.ιιτε. ? (:οιτι- Οοτρα“Μ

ΡΙετιε Με ειιιιε .Με Γιιτιτρι Ιιε:.ιτο ννοιίΒεηεο , εοτΡιιε ειιιε εοτηιτε.τιιιτι ει: :ιτειιιεΡι- τωιιω δ

ιεοΡο , δε .τΡοΡιιιο ιιειειιιιιη εοΡιοιο είττειιΒιοιε ττειιιΠειτιιτη , ηεεηοη .Με ει. ττιιηίιτιι κι”

ιιιιιιε ίεΡτιτηο ιη εινιτσ.τετη Κειτιεοοηο.ηι ιι.Πατιιττι . Πιιι ειιτη Ρταιιιι ιιεετιιε ειΡιιει ίετι- ο .

διιιτη Ρεττητη εΙΤετ ίιιΓεεΡτιιε , εε νιειΙιετιιτη ιτιιιιιιτιιτητιιιε εεΙειιτ3τιοηιιιιιε Πω ,

ειιι ΒιτιιιιιιιΒιιτιιτ, ίοτετ εοτητηεηειοτιιε, ιη ειιο1τωιεεειι $τεΡΙιετιι Ρτοτοττιιιττγτιε, ιτε
ινινεηε ΡτεεεΡετ:ιτ. ΡοτιτιθειιιιΒιιε ιηίιιΙιε, ιη ειιιιιιιιε εοηιεει·τιτιιε ετε.τ , ιηειιιειιιι

τιιτ , ιιιιετει Με ειιιοει ίετιΡτιιτη είτ ; !πάιωικ τε »π..ω.ωε. τη , ιιτ Μινι ιι οιιοειιιιη Ζω"

Ρτεειιιττετο ίεηε ει: τειι8ιοίο , ειιι ειιτη Ρεττιττιεητιε ;ιτηιειειιε.τ :κι ηι;ιηιίείτετιειιιηι

ττιητι Ροητιτιειε τηετιτιιτη, τιοτι τιιητιιτη οειοτ τηιιιιιε ειιιετιιτ, τω ετιιι.τιι ιιοτιιιε ειδε

τετ, ίεειιηειιιιτι ειιιοει ΑΡοίιοιιιε Μ:: .δεκτη αίτιο· Βεο[επεπε ε» Μετά ιιιευ ., “δε ειδ ει· ι· ω· ε·

τω», , Μάτ ει! Μοττειπ . Τιιηε ειιτη τηειΒιιε τενετεητιε. ΓιιίτοΙΙειιτεε εοι·Ριιε ιιεετι πι,

ττ:.ιηεΡοττειιιειητ ιιΙιιει ειιι εεε!είιειτη ε:ιιηιιι ιη:ιττγτιε Εη1τηετ2τητηι, ειιιιιε ιιοτιοτεττι

ειιτη νιιεετειτ ιητιττιο ετΐειδτιι ίιιιητηοειιιε Μάιο εοΙειιιιτ . @το τηιιΤετιιτιι ίοΙετηηιιε ,

δε εκεμιεεεω ο άι: " ω.. Ρετειδιιε , τιθεται. Ιιιε:ε ει Ρτιειιε Ιεε.Ιετιειο.τιιτη Νονεηιιιτι

ιιτη ιη ειιιιιιιιε ιι ε ειεεεΠιτ δε τηεειιο , τηει8ηιτιεε δε ιιοηοτιιιεε ίεΡιιΙτιιε είι Ρτιττε ειιι

ίττειΙι ΜΜΜΒιηθι Εττιττιετε.τητιιι ιη οτειιηε Ροητιτιειιι:τι ειιιοειεειττιο . ιι.ιτιε εοηεττιιε

ιιιιττιετο ίτιετο ιη τειιι νιτο ειειιιιιτο , ιη ειιιο Ι)οττιιηιιε ιτιιτ:ιειιιιε δε @με Ροτετιτετ

Ροίιτ ιηεηιίεΠεινιτ , οιιιιι ιιιιηο ειιτη ΡτιτιοιΡιτιιιε ΡοΡιιιι τη εοΠοεενιτ .

ι 6. Α ινι Μ ο η ι ε: ι ο ε . Νιιηε ετ8ο ειιιιει νιτιιτη Βει ιη ηιιττιετο εΡιίεοΡοτιιηι Ρο- ηΡιτει.ρι

ίιιιίιι ειιιοειετιειτιο , ιιτ ττιιιιι νιτιετιιτ εοηνετιιετιε ειι , τη ειιι εητε ειιτη ιιετιε εεεΙείι

ετη τειεετιητ , ηοιηιηετιιη εειιίΤετε.ε , δε εποε ιιειιιιιετιτ ίιιεεεΠοτεε , Με οΡετι ειε ° .

εοτηΡεηειιο ιηηεδι;ιε )· ειεΙεξιιιητιιτ ειιιιειετη τιοτιηιιΠι Ιειίτιοηε ιιιιιιιίτηοιιι . Ποτ.

ι.εε:·τι·τιυε . τι Νοη ΜΜΜεεττιιτη οιιιε Ρτιτηιιε ιη Πιο Ιοεο ΡΙιιητειτοτ ίιιετιτ ειινι

ηειτιιιτι Ριο.ητετιοτιιιττι ; Γεει τιιτηειι , ιιτ Ροτετο , ιιιιεειιοω τω: οιτιτετηΡετειιιο . Ι8ι

τιιτ ιιειιτ εεεΙειιιιιιιεειτιιτη τεΐτ:ιητιιτ ίε:τιΡτε ειοτιειτιοηιιτη δε ττειειιτιοηιιηι , Μείειιεε

ιιειιοιιιτ εΡιιεοΡοε, Ρτιτηιιττι ”' τετκΔιιοτιδαε Κο»Μποτιπη ·ι:επειωδιίειπ =υιμοπ ειιτη εετει·ίε ξ Η”Μ.

ΐτοπΡετ·υσ πωπετι ε!ιτ[εοΡτε, ?πεταει εστιν: Ρτε[ισἰκτταε τεἔττηπτε ἰεΞτπειι:,ποπιἱπε ·υ_ει·ο ΤΠ.:

ω·υεπιπ: πυπΡοτιετωπε:ιέετπ/πό τετπΡου·σ Κεἔιωτ ΡΜπευττωε πεεποπ Βικτυπ Νοττεο- ειιτιτ:ιεϊετε

"στη 926Με2,4Μ τ·ε!ιέιο[πω Εεεἰε/ἱω ΜΜωτττω , ΜΜΜ- Ι.ιι Ρι1τη , €ϋ"|τιεεε#οτεικ ε/αε ω'"'°·

παπεπΡαττυπ Ρωτιιετιιιττι , ειτιτε οτειιηειτιοηετη , ὶ|ἰττττι φταιω" Β. Βοηιιτιειι Μοξειιη

τισ: ετειιιεΡιἴεοΡι , ειιειττι ιΠε ιη Νοτιεο εκ :ι.ιιδιοτιτετε ειΡοίτοΙιεειε ίεειιε ιιιιετε. ιτιίιι

τιιτει εειτιοηιιτη ειεετειιιτ ίινε ειιΓΡοιιιιτ . Ροίτε:ι νετο Ρτιετιιετιιητ Ιιι , ε1ιιοι·ιιτη ηοττιιτιει

ίιιΒΓεοιιιιητιιτ . Ιτι Ρτιιηιε Ρτει:Βιιτ εΙοττιηιιε θε.ιιιιεΙειιιε , νιτ ίειηΒιιε δε τειι8ιοίιιε ,

Με ειιιο εοτΡιιε Βεειτι Ετητηετειηιηιι νετε τηεττγτιε δε εΡιΪεοΡι ττε.ηειετιιιη είι δε ιοεο

ιη ειιιο Ροιιτιιηι ίιιετειτ , ειιι:ιηειο ει: ΑίεΙιειτη ιιιιε ττ:ιτιίΡοττετιιηι ετιιτ . Ροίτ ιιιιηε

διτιτΡεττιιε εειτειιτειτιι ΡοητιιιαιΙετη ειιτη τεε_=>ιτηιηε εεειείιιιΠιεο ΓιιίεεΡιτ , ειιι Βειιτο

Ετητηετειττιτηο οειιιιεεηι ηονει.ττι ιιτηΡΙιοτιιιιιε ίΡειτιιε δε ΡτοΡετιιιοτε ιιιττιτιι εοηίιτιι

ιειτ , ;ιτειιιε οτηεινιτ . (ζιιετη Ρετ οτειιηεηι Ιεειιιεοε.ητιιτ , Αειεινιηιιε , Βετιιτιειιε , Ετ
ειιιιηίτιειιιε ; Με ίιιεεεεΙεοετ Εηιοτιε?ιο , ιιοιηο νεηετιιοιΙιε :ειπε ει: τηετιτο ,ι ιιτι

εοιη

δ:

" τι” ..τη

ιιι:ιτιιι .

 

τι Ηε.ττι·ι·ιειιε ΑτειιιεΡιίεοΡιιε διιιιΠιιιτεεηΠε, ειιιι .Με “πιο το”. Ροίτ εηηοε μ.. ι·εδιηιιηιε.

6 ΝοτιηιιΠι Ρ:ιιιιιηιιιη, Ριτιιηιιηι ετε!ειιο: ΚειιΓΡοηεηίιε Αητιιιιτειιι ίεειιιητ , ιιεετ ιηεειιηιιη Πε , τιιιο

τεττιΡοτε ιιιιιε εεεΙείια: Ρι·εετιιετιτ. Ωετει·ιιηι ιη ι·ιιιις:ιτιε €ητηιοειε ΙοηΒει ΡΙι.ιι·εε ειιιιιττι ιιηειεειτη ε ιἴεοΡι πω

ΓΡοηεηίεε, Με” ννοΙί8πηΒιιιη Ρτ.εεεειιιητ. Ετ ειιιιειετη Με τι·ειιεειιη ΠΗ1112τ:Πιτιιτ . Αη τω ιιεεηειε ιι:εε

ιιιιιτ δε: Με ίοιιιιιιιιιο.ιο., ειιι ιη εεειείιιι (Μάι Ειιιιιιετιιιηιιιι δ:ΡιιΙτι Πιιιτέ
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ΑΝ αυτ. εοτσΡετττσσε εΒτοσἰεοτστο ίετέΡτο νεττότεο.Τσιτι εΡἰΓεοΡειτσε ΚτιτὶεΒοι1ειτΠεΑὶΡετ

το Ρτονειστ , εσὶ ίσεεείΠτ νὶτ ττ1:τεσ:τ: ττιεισΐσετσότητε δ: Ρτετετίε , σοστἱτιε Τιιτο ,

ετε.τι1ετσΒεσίο , Ιε ΒεΒσἰτ ΓσεεεΠοτεε , ΙΓετιεττπιστσ , (ΞστιτΙπιττσττι δ: ΜτεΙτ.ιεΙεσι .

Ροίτ Με τεκττ Πειτε εεεΙεΠεστι Ματσε ννοΙϊεμισεσε , :1σετιτίσΒΓεε1σσττ @σε :πόστο

νἰεἰε Επι: ΘεοΙσιτόιιε , δ: Ιτετσ θεοΙτε.τόιιε , οστοσε Οτσο ΓσεεεΠὶτ; τετττσε θεοΙτετ

όσε ίτειτετ ΙττιΡετετοτἰε , "Με Ρτωεσιτσεσε δ: ττοοτΙττειτε 8ετιεττε δ: Γ:4.ίτσ<σο Ρουσσ

. εειΙτε Ιτοσοττε . ΑΒ ἰΠο :σκετο , :1στ Ε.σΡσε νοειιΒσΙο , Ρειίτοτ οίΒετο Ρε1εεοειτ ονεε

. ()ΙιτΠττεοσιε ίσο όσεε τ1στό1έτσε ε1τ Ι)τετο , σίτ1σε :τό τίτστσ :1σίτ1σσε ΕεεΙεβειτ:τ τε

8ττ ο , ίσει:σστ οττισεε ΕΡΠεοΡΕ σώσε Γεότε όεεετσ δ: ΙεΡτεπ1 . Ηοε Ρίσε ΡττισεεΡε

Ρείτοτστσ εοΠοεε.τε όὶ8ττετι1τ ἱτι τεεεσο εεεΙοτστσ , δ: σοε Ρεεεειτοτεε στ σ1σΙτὶτσόἱσε

τωττω τστίετειττοσσω :τοπ όεό18σετστ εΠὶεετε ΡεττὶεὶΡεε ε:τεττιειτσττι ίειΙνετττο

σσπι.ΑΜΜοστεισε. Ατσετι. `

τ 7. Νσιπε τεττιΡσε είτ , στ ΠγΙστττ εοτ1νεττει5 ειό πστειεσΙε , σα:: ειό Γε1:σιΙετστη Βε:1‹

-τἰ ννοΙΓἔεσ8ἱ εΡἰΪεοΡΙδ: εοτιίεΙΤοττε όὶἔσετε είτ ετειτστ ΟπτισΡοτεσττε οΡετειτἰ , όσἱ

τη ίεισδττε ετσε ίεττιΡετ είτ 8Ιοττοσιε δ: τσὶτεοὶΙὶε . ΗΜ: :1σοσσε ίεττοετε τε οΡοττετ ,

..νεΙ σο τιοε ττιεκἰττιε , τ1σἱει Γσστ σοστισΙΗ , :1σΕσσοΐόετιπτ εΙεέτοε σσιστσε ετεόστιτ εΙΤε

τη σσττιετο ίτιτιδτοτσττι , τσίὶ :ιό εοτσισ ίεΡσΙετει Ρτοόσττε ντόετὶστ δ: @στα . Ο ο 1. π.:

Νονἰ δ: Μο οσε: τἰΒἱ οοίε:1σειιόο ττισττοτστσ τσοτίΒσε όείετντο , τόεο ότ1εεττοσεστ

τσ στη Ρττεεεόεστε:σ Ρετ πόιτιοστττοσετσ Ρειτατσείστσ ίστ›[ε:1σὶ Ρετ Ρτείεστεττι ό::

ΪετὶΡτἱοσεττ1 . ο τ σε -

(Ζσἰόειττι Ιποττιο εεεἱτετε τσιιΙτιιτσε, οΒἱό νειΙόε εοσττττττιτιιε, στ :ιό ίεΡσΙετσσ1

Μετά ννοΙί8εισετεεεεΦτ, δ:τοτεστσΙτιετγπιτε Ρτεεεε ίσόττ, τεεεΡτο νέΙσ , εσωσ

όττσιτι τε ει·:ιτσΙετσε , δ: ὶσόε οΡΡτόο12τίσε:ιτσε , Βεο :τε Εισδτο Ροστὶίἱετ 8ττιτσιε

εεττ , Παμε εοτσὶτε ίετΙστε ΡτοΡττοε Ιειτεε ποστ .

ΑΠο τ1ιιο:1σε τετσΡοτε τιισΙτετειιΙει οιικό:ιστ , στο ΓΡε τεεσΡετεσό:ε ίε.Ισττε , όεε

·Ροτττιτει είτ είστε σι εεεΙεΠειιτι Βεατὶ Εττττσετειττιστἱ Μεττγττε εε `ΡοτιτἱΗεΞε , ἱσ οσε.

όσττι ειστε οΙτστἰει τεΡεσόο ΡετττΙοτιε ΙεόσΙ:ι Ωστότοτσττι εΓΗ:τξεττιιίΤετ Γσότσετε , τω»

«Με εκ Ιειοοτε Ϊει1τεἑςτὶτσόἱσε Βιττ8:ττει , Γεεσε τσ111Βετσ (Πισω εοσίεΠ”οτέε ννοΙδ

8εη8ἰ τεἴεόὶτ Μισή : ειστησε ισἰἴεΙΙο. εοτΡοτε σε ττιεστε ἱσεΙὶσει , νεσετεισότ Ρωτώ

Ηεἰε εόῇιινιιττ Γε οΡτετετ Ρτεετοιιε δ: ττιετττΙε , Γσοττο Επεσε εοσττεδὶὶο δ: εετετοτσττι

σοόοίει τσεσ1οτοττιτσ οΙΙίττετίο είτ ΓοΙστει; δ: ττΠσΙο τω] σε τεστ νεΙ1εισετιτετ όἰΓτσΡτε ,

στ ἴεισὅσὶσἱε εΗ”ιιίὶο όἱΓΗσετετ στ Ρεινἱττιεστο . ΤσΠε ισσΠετ Ρτστσιτσ ε::τεττττει ) με:

τστ1οτε εεεΡἰτ εΙειτττειτε , :Με εκΠΠεσε ἔτετεε τεόότόἱτ ΪειΙνειττΙεὶ Πιάτα: Τττσττειττε

οισστΡοτεσττω, επεσε Γεισέτοτιιτσ Βιητττιττε ἰιτιΡεττεττὶετ_εΙεσιετιτὶε . Ματσε ΗΒττε

ττττστει , όε ίειΙστίίεττε εεεΙεΙὶσε όοσ·σεΠττε ι·εΡεόσνττ από Με . Ροίτ Ι·σεε :ιό :1σοε σώσε

τετ εστε. ΡεττὶσεΒετ , ΙεεισιτιεΙΙστσ , οσο Με ΡσσΡετεσΙ:τ τοτΞε νὶτἰοσε ἱστιὶκει τεΡετε

ΡοτΕσε :μεσο όεειτσΒσΙετε ΙοΙεΒε.τ , ειό ΒΙοτσιπι ποτησσε όἱνὶσὶ, δ: σο ττιεττιοττσοι τεσ

ττ Π8τιτ ΙσΡετ τοτεε εεεΙείἰεε ΓσΓΡετιόεοειστ .

(1σειόο.ττι ότε ,"Ι1οπ1σσετο ΡεισΡετειιΙιτε ) δ:, στ νετΞόὶεει τεΙ:ιτίοσε ότότεἰ , Κενεσ+

σειττε ΕΡὶἴεοΡὶ εΙεεττ1οίγο:ιττσε , 8τειτἱιι οτειτιότ νετστ τη εεεΙείὶειττι Μετά Ετστσε

τειτττττιτ. Ιε όσττι ίτεσιιεστὶοτειτἰοτιε ίε ΙἱΒετειι·ΞΓετι6τοτστσ τσετΙτίε ΡοίτσΙ:ιτετ σε τη:

Ιτατεστε ΠΜ όὶσ τσετσοτοτσσι όεΒἰΙἱτατε , όεττιστττ όεεσοσττ στ Ιοεο ) σσἰ Βετιτί

ννοΙί8:ιττεί όοτειτσε Πωσ! επεσε :Ματσε είτ εοτΡοτε Βιετο . ΙΜ εΠεττετ ἴοΡοτετσε ,

οσεστόο.ιτι νττσττι ίτειτστε Ρτοεετσττι δ: εο.τσττε νεσετστιόσττι ειόίτετε ντόττ, σσὶ :τό

εσττι όὶΧὶτ .· Πτ :Ιστό τσ Με , ειστ εστσε τεἱ Βτειτἱ2. οσε ειόνε11ἰίτἱ? (:στ Με τεἴΡοσόὶτ:

Βοττιἱσε , ΡτοΡτετεο. Με οσίετ νετσ , στ Βιτιετ σ. Ιιισἔσοτἱοσε :Ιστοσε στο Ρετ ΡΜ

τεε ετησοε Ιαοοτεινὶ όετετιτσε . Ατ νεοετο.ΜΙτε Ιτετοε νττεπ ΡειίτοτεΙἱ , ε1σετσ τηεισσ

Βείτειτε ντόεοιιτιιτ , τεισ8εσε 2ετοτστσ , :το οίΒεσε τοεττιστοτσττι όείτἰτστσττι ττιτίετω

ΒὶΙἰτετ τοστ: Εεεε ίσστιοεττε τη τιοττστιε ΐεσδτ:ε Ττττιτττιττε . Τσσε :τισ τειεεοστ :μασ

τσοττσσε , Ρετ ττιετττει ΡτιεἴσΙἰε τενετετιόὶ τι ΐοτσσο αεττττσόττ1τε εκεἰτειτσε τεΡεστε

εκίὶΙἰνἰτ , δ: ιστό: ΡτιιΡ.οτε Πνε ττΞΡσότο εΙεισ1εισε , το όστιστιισ1 Ροτσὶτ , Βεσιτι τω*

δτοΐοσε ΠΠσε δ: ἰΡΓε Ιτισόεινἰτ , δ: εΠοε :ιό Ιο.σό:ιτιόστσ Ρτονοετινιτ .

Ηεε

. Ι8ἰτστ ίσο ΟεΒΙ1:ιτόο. τεττἰο ΕρἱΓεοΡο Κετἱἴροσεσίἱ δ: (:οπτ:ιόἰ Ιστρετατοτἱε Πειτε , στ :τοπιο το”.

Μη: Γεόεπτ των: σΓοσε :ιό :ισσστπ Ιο6ο. ησ0 οοστ, Μ:: ΓεττΙνεΙ:στ Αι·σοΙίσε €0Πτεε δ: ισοπ:ιε σε: σε ρτοιτ:όε

σε:ιτσιπ Κόστσο!όιτιιτ σώστε :ιόοΙείτε;ιε ι·ιόει·ε Ροτιισ.
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Ηει!ε !ειει!ε Με. εειΡ!τι!!ει σ!! !!!ε!!!στ!ει!!! νε!!ετε!!ε!! ΕΡ!!εσΡ! !!! !!οι!!!!!ε Πι!!

&!ε Τ!!!!!τειτ!ε ι!ε!ετ!Ρτε με τε!!!!!!ο!ι!σ δωστε!!! νε! Με!!! τε!!!ιιι!! !ι!!!!εετε ετε

ε!σ Με, ει!! πο!! !ιε!ε!!!ο σει!!οδε !!!!ειτ!ε!!!!!! εστε!ε εσ!!ττο.‹!!εε!ε τε!!τει!!τ -!ισ!!!!

ι!! !!!!!σ, Ρωτετ δε ε!!ν!!!σ, δεε. ι

1 8. Ρο!! ο!!!τι!!!! εκει!! Με!!! ννοΙΠεει!!ε! Ρσ!!τ!Πε!ε , !ε!!!εετ !ετν! Πε! ει!!ιδ!!Ρσ

τε!!!!ε, !!ει!ι!ιισ!ε!ι!ε εξετε,ε!!ε !!!ε!!ιστ!ω Αε!!ειε !!! τε2ε!!!!!!!ε !!!σ!!ει!!ετ!!!ει! Ρ!σειι

τετ!ο!!ε εεε!!σ!!!! , Ρετ τε!ιτε.τ!σ!ιεε ν:ιτ!ειε , εε!νετΠτειτεε Ρετε!ε!!!!ε ε!! !!!!!!τειε . @ια

Π! τει!ιτι!!!! ε!εετενε!ι!!!τ, ω; !!!!!ΡτέΜο " (!ε!!ε!!ετε!σ , !εε!!ε !!ι!!ιιε ερ!!εοΡο , Παει!

!ιιε !)ε! εΡι!‹! τεττ!ι!!!! Οττσ!!ε!!! !!!!Ρετειτστε!!ι ει!στιι!!!ε!ει!!! ε!ετ!ειέ!!ο!!!!!ι!ε Π!!ιι!! δε

εεει!!ειτ!σ!!!!!ιιε !!!!ει!!!ετετιι! . !!!!ε!ε ει!! !‹! νε!ιτι!!τι ε!! , ει!σ !!!!!ε!!! Ρτ!!!εεΡε ε!εε!ε!!

τω, ει!σε! !!σ!ι ε!ει!ε!ε ε!ε!!ι!!τ, ε!ε τε!!ξε!ο!!ε ν!!! !)ε! ε!ιι!!!ι!ε !ειά!ι!ε δε ει!!εεΡε ,

δε!!! εκ! !ει!!δ!ι!!!ι Ε!!!!!!ε!ει!!!!!!ι!!!ι !!ιστε !!!!Ρε!ειτο!ι!!!! νει!!!ετ , δε ε!ε!!εετ!!ετ!ε

ει!!!!!ι!ε , !ιεε ε!!σει!! ει!!!!, !!εε σει!!σε !!! !!!ι!!!! εσ!ινε!τετε νε!!ετ. ()ι!!!!ει!ε ε!!!

εσ στειτι!ι!ι ε!!ετ !!! !εετετε!!!σ ει!τειτ!ε , εστω!! εσ, ει!! ίεε!τ !!!:ιε!!!!ιει!!! εεε!! ,

τετ!!! εε !!!!!!!ε, ειεεε!!!τ εε! ευ!!! ε!ε!Ρστσι! ει!!ε!ε!!!! !ν!!!!!ι!!!ε ε!ιιε, !!ο!!!!!ιε τι

Ηε!!!!εττι!ε , τι!!!ε !σττε ()ειΡε!!!!!!ι!ε , Ρσ!!εει νε!ὸ (Σο!σι!!ε!!Πε ΕΡ!!εσΡιιε . Ιε ε!!

ι εσ!!!ι!!ι:σ εε! ευ!!! ε!!Χ!ι:: Βσ!!ι!!!ε , τισ!! σΡσττετ νσε !!!ε!!Β!!ειτ! εσ!!ττει ν!!ι!ι!! !)ε! .

Δε! Με: Ιι!!Ρετειτοτ!!!Πτ: Οι!!! !ε!!Ρει!!!ι Πε, .Ρτίπά!σεω ΡοΡι!!ἱ τω ω· Μα!α!ίκε

τ!! , !ε!ο ει!!ο.!!σ!! εο!!νε!!!τ !ισ!!ι!!ιε!!ι Πε! !!!!!!! ε!ει:τε!!ετε Πνε !!!ει!εε!!εετε ,· ετε

!ε!!!!!!, ει!!!ιδεεεσ!!!!!ι!!!!! ι!τ!!ει!ει!!ι !εεε!!!!!, ει!σε! Π! ε!!8!!!!!!! !!!ει!εε!!έ!!σι!ε .

Τι!!ιε !)σ!!!!ι!ι!ε Ηετ!!!εττι!ε !!σι!ι!ε, δεΠὸε!!ε εστιΠ!!ειτ!ι!ε, τε!Ρσ!!ε!!τ: $!Ρ!!!!ε!

Ρ2!τι!έ!!!1Ρε!!!8ε!!!τ, Πει!! δε ε!ε!!ει:, Ρτο!Ρετει!!, ε!εεετ !!! Ρ!!ιε!ε!!!!ε νε!!!! νε

!!ετε!!ε!ι!!!! ΑΒΒιιιε!!! εστει!!! Βωξ!!! εο!!ετεεει!!ο!!ε !ι!Ρετ Με τε !!!τε!!οξεειτε , δε Η!!

ιιτ!ι!!!! νετ!! ει!! ΠΠ!!! Π!!! , ειπε Π!! σε!!ε!ι!!!τιιτ , Ρτσ!σει!! . (Στεε!σ !!! Πω!!! δε !Ρε

το, ει!σ‹! τα!!! νε!!ετει!!!!ε!!! !ε!ιε!!! , δείε!ιεθι!!;!ε !!!ετιιτ!τ:!ε , εε ε!!ν!!!!τι!ε εε!!

εε!!ει !!!!!!ε!ιτ!ε., δε !!ι!!!!!!!τειε , !!ι!!1ει18.Π1 Ρε!!!ι!!ε!!!!τ ε!!!ε!!!ε , ει!ε!!ει ει!! !!!!!!!!

ε!ε ε!!δ!ει !ι!!!ι: ε!ε εσ , νε! Με!!! . Το!!! !!!!Ρετε!τστ !ε!!!!ττε!!ε ει!!!ι!!ι!!!! εκ! ‹!!ν!!ιει: ε!!

ΤΡε!!!ειτ!σ!!!ε !ιι!τι!ι!!, !εει!!!! ε!!!ιι!!!!!ε ε!!!εό!στ!!!ι!ε * Ρει!ε!ε !!!ττειν!τ ε!ειι!!!τιι!!ι

!!ι!!τι!!!ε δε !!!!τ!ε . Π!! ν!ι!ε!!ε νει!ετει!!!!ε!!! Ρειττε!!! σε!!! !!ειττ!!!ιιε !!ιι!!!σ τετιι!ε επσ

!!!!ιτι!!!! , ε!!Ρεν!τ , δε ε!!!ε!τ: θτει!ιε!ε !!!ει!ι!!!! !εε!τ !!!!!!! ει!! ε!! !εξε:ιτ!στιε & Πε!!ε·

!!ε!ι!!εΡ!!εσΡ! ει! τε!ετει!ε!σ !!!ε!!ε!!τ ε.ιιτ!!»ιιε !!!ε!ε, ει!!!!ι!ε !!ιε !!!!Ρτσν!‹!ι!!!! εστι!

!!ισνετετ εισ!νε!!ι!ε Αε!!ειτε!!! !!!ι!!!ι, δε Π!!! εσ!!!!!!!!!ιι!!ι !ε!ιδ!στιι!!! εσ!!εε!ι!!!! ;

$ε!σει!!ε!ε!!! ει!σε! ν!τεε !!!εαε Ρει!νει !!ο!!ε!!ειξεε!ιε!ει Ρσε!!!τε!!τ!ε με Π!!! Π!.!Πτε!ι:!ε

ετεε!ι!!!τετε !τιε!!ι!τ:! . Νι!!ιε ετξεσ , ειι!ει Ρεεεει!ει τω!! !ιι!‹!ε!νετι!!ιτ νε!!!,ε!ει νε

!!τει, ο!!!εετο, τεεει!ε!ετε νοε, δε Πε !εε!!τε ε!!! πω. @ισ εε!ε!!τετ Πιέ!σ, ευ!!!

ίτειττ!!!ι!ε νε!!ετειΒ!!!ε !!ε!σε !ζει!!ιιιο!ε!ι!ε εςετε!!ι!ε , Πε!ι!ε!ει!!τετ !σειιτι!ε ε!! ε!!! ΡΑ!!

ε!Ρε!!!, ε!!εε!ιε: Νσν!!!ιι!ε ει!!ΡΡε, ει!!ειει!σε! !!ε!!ετ!ε !!!ιΡε!!ι!τ!ι, ε!ε!ι!Ρετ ε!!

ι!ετιι!!! ειτει!ε εσ!ι!!!τι!τι!!!ι , δε ειι!ει ει!! Πει!ε !!ε!ιεε!!κετ!τ , !!ει!ει!!έ!ι!ε Πτ . Ηι!!ιιε

ει!σει!ε τε!, ευ!!! Ρετ τστι!!!! τισ!! !ιι!!!ιι!ε !!ιΠΡ!ε!!, !!!!!!!σ ε!ι!!!ι!ε !ι!!!!ι!ε ε!! Ρει!τε

!ε!σ!!, ι!!!ε!ε Ρειτν!τετ!!!!εε: τε!τιτει τε!!ιετ!τειε, ι!! εεσ ν!!!ε !!σ!!!ιι!ι!ε, !!!ει!!ι!τε!!!

πιω!!! Ρε!!!τιιε σ!!!!τι!ε, επεσε!!! εε!Πτι!ε!!!!! νε!!τε!: π18.!ει!!εε!ε, ει!ει!!!!Κεκ τε

. Ξει!!!!δε!)σπ!!!!ιιε ε!ο!!!!!!στι!!!! !:!.!!! ε!!ε!!ε!!!! ίεε!τ Π!!! Βε!ιεε!!δ!!σ!ιε δ (ζι!σει!!!!ει!ε

ετεσ !ι!ε!!ε!σ Με!!ε!!:ιτ! νε!!τε: Ρ!!!ει!ετ!τ, Ρειτ:!τι!ε Πι!!! !!!ε εκ ο!!!εό!σ Ριιτεε!τε ,

!!εε!!οι! ει!!!έ!!ε ε!!!!!!Ρι!!ει!!ο!!ε νε!!τειτ!ε Ρτο Με τε !ε.τ!!!ειεετε . !!!!Ρετε!το! ειπε!!!

!ε!Ρσ!!!ι!!!! όε!!!!ετει!!ε !!ι!!ι!!!τισε!! νε!!!ει ΡτσΡσ!!!τ: δ!ει!τ νε!!τειτε !!ε!εθεε!!ιιιτ ,

Μ. ε εσι!τ!ειτ!σ Π!!Π!σει!!!ε εκεεετ!!ει!!ιιιτ: ι!!!ε!ε !ι!ε!!ε!ι!!!! !)ε! εε!!!ε!!!ι!ε !ι!Ρε!

εκει!τε!ιε!ι!!!!!ι!ε!!ε!ο !!ισττει!!ι!!!!, ει!! Π!ε!!ε !ει!!ι!!ιτ, δε !ει!!ι!!!τι!!. Μει!ο ει!!ε!ε!!!

ετεε!ετε Με!! ε!ε !οο!!!ε , εεε!!! !!!ει!ε. ι!ε ΡετνετΠε. Νεε ε!!!!!! ει!ε!!!ει!:!!!ι ε!εεετ

τε!!!ετε ει!!εειιε!!! ετεε!ετε ε! ειισειι:!!!! . Π!!‹!ε δενετεσ τω!!! ει!εΡτε Ρτο!!!τ:! ο!!

μι! εΧει!!ειτ!ο, ε!! !!!!!!! ετει!!τσ ν!!σ Ρετ!!ιειξε!!ε!. !ειτ!ε!ειέ!!σ, ει!!! !!!σ‹!σ κει!!! ι!!

ε!!τετ!ι!ε εε!!ετ!ε εν!ι!ε!!ι! Ρ!!ιεειτι!ε !ι!ι!!ε!ο, !ε!!!στ σ ε!!!εδτε !)εσ, !Ρ!!!τει!! ει!!σ

.έδἰιε 8,8”. Ο. Β! Του!. ?Πλ Β ει!

!! Ε!! !!σε !σεσ ει!!ικ!. !τει!! εο!!Πε:!τιι!· αιτειιι!!ειιτι.ιι!! εο!!ει·:ι !ει!τει!!!:ιπ! Μισι!!!, ι!!στεει!!Κ:!ιι!ιιο1ε!! ειδε!!!

!!!!!!! το”. ι·ε!ετε!!!!ε. Νε!!! Μ, επι!!! ε!!! Ηετ!δετισ τω!! Ιι!!ρε!:ιτστ!ε ()!Ρε!!:ιτισ !!!!ττ:ιτιιτ, ει!!ι!ει!ε!!ι!!ο ει!!

τε Π;!!!!ι!ρ!ε!! ο!!!τι!!!! !ιεε!ε!!ε, !ε!ε!!, 111110 πω!. Π:ει!ι!ε!ιιι!! η!!! ει!!ει!!ιιιιι, δε αντιο!! !ρ!ε Β:ιτσ!!!ι15 Ηετ!!σετε!

στε!!ι!!!.!!ο!!ειι! μ!!! Κι!ρετιιι!!! ει!! πω!!! 998. τε!ετε.

& !: Π·ι!ιδεσ ννο!!ε!!!!εσ Γιιεεε!!!ε, ει:: !στεε ι!!στ!!!!!ετ!! ΗΜ!! Ει!!!!!ετιιι!!ι!!! Μ!!! !!!ειιΠε ΕΡ!!εσρ:ι!! ι!!!!τε

νσ!ι!!τ, ι!! ννσ!!Ε!!!!ε! Ρτ:εε!εεε!!στεε !εεετ;!!!τ, ειιιιιιιν!ε ε!!!!!ε!!ε ετε!!!ε!ετ!ι!! !ιιιιιε :ιι·ιτ!!!!τε!!! , ει!! !!!σι!:ι!!ε
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Απι- ΟΗΚ επιιοπε Ρπιιιοι· δεπιιιιιοπιιιοπο ιιιι ιπ πιιππο " βσκετο ιοοο , οιιΡιο εοποεπιι·ι ,επ

ΙοοΙ__ οοπιοιπι·ι ,· ' δεοππε πρι, πιιοιι ιιιιιιΒιιπε ποοοΡι, ειειιειει·ο Ρετ ειιτπ ι·ειενπιι

12,,ζε:;; πιιιειιοιιιπ Ιίπιπ ΡιοΡποιπ: ΟοωΡαιτε/ει:/κέιιωαβιέε οίι·2, Θα

ι:112.Ια ιο. Απ ιιιο·ιει. Ειπι, Επι ιεοιιπιιππι νει·πιιιιι ιιιιιιπ, πι Ρει···ιοιππι πιπππωπ ·

' ε:πειπι ποο Ροιιιιοιιιπι νιτιπιπι Ποι.ι.ιεε:·ι·ι π· ι π ε. Νιιπο ει·,πο οοε, πποε πιω-ι -

επειιοιππωοπιιιππεπιε πιει ποιπνιι πεειι€επιιπιιιιιι 8ενιιιι νιιιοι·ππι, ιιοεπι Με `

ππιε ιππιεπιιιιιιιιιι·,: Ριποει·οι ΙτιιΡοιπιοι·ιπιιπι· 8ιοι·ιοιπε Ριπποιιιιιιπτπεδε ιιοΡο

ποιπιπππειιιε θιιο πι. πι πιιιιιιε ι·οιιειοίπε, επιπ·Αιιππιε νεπει·ππιιοιπιτπνιι ποπ

οιοιιππι ιππδιι Βεπειιιέιι , πόπωπωιιινιππ πιπιιιΡιιοιιει· πειιιιδιι . 'αππ οΡΡιιιο

ιιππιιιιπιπε ,ι δε Ρετ οοπιείποπιε πιοειιοιπππι οοπιιειιιπιπε, ιπιει· άπο πιιπιιπ πιο

ιΡεοιο εοιπιππι ιιιιεπιωιιι οοπιιιιπιπ , πο ιπ ποποιο ειιιιιιοπι νεποτπιιιιιιπιι Ρπιιιε

δε Ριπεοιπτι ιππι·ιντιε οιπιιιιιειιππι οοιιιοοι·πιπ, ιπιιιιε πιΡιτιιπιι Ρπιτο , νοιπι

ιοινπιπε νιιιιιιπιπε ιπ πππιιιιιιιΡοιιιοπ οοι·πιιι οο ιειιιι, ππιπιιιιπιο οοπιιιπιπε οΡ

ιιπιπ ιππιι·ο. Ιπιπιιιιινιι πιπιιπ, πιιπε ιοιεπι οΡοι·π ‹ιειιι·πειε ιιπιτει, ποοποπ πιει

πω, πππε εοπιπιιοιιειοι·πιπ ποοιΡοι·ο πιιππιιπι οοινιοο Ρτιοειπιπ. ι)οιπππι Ρετ '

οοπνετιπιιοποιπ ππο:πω, 8εΡοι··πειιποπιιιοποιπ ποιπιπιε Πειιπιιιιιε ιπέιπε ,

,πιπιιππι Πει πιει πειοιιο ιοπιιι, πιιιο οοπιΡππδιιοποιπ ιπιπιιιιιππιιι ιιιι οοπιιιιιι ,

π πιιπ ειιιοι·ιοτ ιιοπιο ιπιοι·ιοι·ι ποπιιπι* πω: @που ιππιιιιιππιο οοποοιιιπνιι, [επ

'ει·Μεο· ειέπωιιιιιωπκε._ (ιπιππιιο ππο ίιπΒιιιιπιι πιιπιπππε ιπιιι τεπιΡοιιε ιιιιιειποοιοι ,

ιοι·πε ε,πτειιπε , πει ιποε ειιιιιι : για $Ριι·ιιπε·-ιππδιπε ιοοιιιπε επ Ρετ οε νιτι ιιιιπε .

πιο. Π. Ηοειιο ιπ ιοι·πιοπο ιιιιι1εΡι·οππνι, νοιιιιπ οιεο ιιιιιει 5πιοπιοπιε: πω” /πΡέεπιππτ

ι-"ω,,Μ,,_ παπι-β απο; π: πἰτιιωιἰεῇκἱ. Μππιιπιππι ππιΡΡο ειινιπιιπι οει·ιιιιιπιε * Με οδπ3ι·

Υ

·υετοι·έικε παπι» ιιποιππι ππιπιππι . Ωπιιιππο επείπι·ειπ ειιιιΕπεπιειι ιπιποιεπιπι π ι

ειπε ιππιιιιπτοε, πειιιιιι·πιι ίπιιι ιιιΡοι· ιιπιππιπιιοπο νιιιιπε ειπε, ειιοεπιοε ι ι)ο-·

πιιπο, πιιιει ιιπιοοπιιπιι, πιιοειπ εοΡοτιιιιπε εε ιποινιιιιε δειπειοτε ? Ωπιππειιιο

ι·ειΡοπιιιι: Νοιιιο ιπιιπτι, πιιοει ιιπι πειπε επ ιπιιοι·ο , ιοει ππιπ νινο Ρι·ιε ιιιιιοι·π ·

Νππιππεπιππι2οπιιπππι ιπιοιιιπιιεείιπιπὶοπι ιποιιιειο,Β πιιι Ρέ·οβππιτπιε :ποιο πω,

το. ιιιι ο ππ ο οπο οοιπΡειι πιππι ο ο , πιιππιπε οπού ε επι οιεπιποιιίοι·

Βιιδιι νιεειοδιιεΠειι πιο ππιοιπιιιι οΡιιοοΡιιπι Επιιεποπεπιεπι πει ιο ποοει·πι·ι ; δειιππε
έ] αξ:Σ_. ππιοπιιπι·οιππ&ιΕιππιετππιπιι, ιππιπιει·ιπιππιιοπε πι επιπ πω: ι Οπνε πειιπ

"Με = απ ,- πιο νινεπιε , πιιιοππππι πιπιι ιιιοιπε Απιππιι πιιιιιε οοεποπιι δε ι”ι·πιτιππε , Πει:

ιππδιοπιιε Ειπιπει·πιπιπο πιο ιπιππιππιιιιιιε ο διπι ιιπι ιππ πει ΕΡιΓοσΡπιπιπ ιιιι·ο

Ροιιιπεπιιπ: Μοπποποιπιιι ποππ ιιιπποππι ιιιιε νπιιπιπ ιππ οιππιπιπ ποποιππι ιπ

ιοιπ . απποιιιιιπιιο οι·,πο ιιιο Ρι·ιενπιιοπιιιε ποπ ιπ πιε , πππ Ριπειεπε πππιιιιι ππι·ι

ιππε ιπιε, Ρι·οοιιι ιιιιπιο ιοιιο, ιινο ειινιπιιιιε, πνο πιιπιππιιιιε, Ρι·ο ιππιο ιπιιιι

Ριποπιι ιοοιιιιι πωπω ποπωπω πδιιιπιππι πι. ι)ειπ οοπνοι·ιιιε ΙιπΡοι·πιοι πει

Απππιειπδεπ·πιι·οε, Ριοιπιε ιοιιιπ νπιοειιοεπειιιιε, πιτ: ιπιει·ιπε δεοιειειιπενοε

ιτε οοπίοι·νπιο ειιπποιιιι·- ιπιιοι·πιοι·, δε πιιιοι·ιοοιε ι)οπιιιιιιε , πι ιπ οι·πιιοπιιιιιε

νειιτιε ποπ ιοιιιιιιι Ροιπιιε πιοιποιοε οπο ποίιι·ι, ιοει δειοιιπε ΡοΡιιιιΩπιιιιιππι .

(πιο ειιδιο, Ριπιτπιε δε οππιιοιε ι)οπιιιιο εοπιπιεπειπιπε Ριιιιιπιπε Απππίιπε , εκ

ιποιο-Ρι·πιοοιιοπιο ιππέιπ δεοιιιοιίοιπ ΙιπΡοτιπιι ιπποοπ, οιεινιι ειο οινιιπιο “οι ,·

π· Ρειιιπιιιε Ιιπιιππι , ποοποπ πειιιιιτιιε Ροιοπιιιιιιππιπ ιιι·ισειιι Κοπιπππιπ , ππππι

'ποπ-ει απο πιιιιιππινοοιιπτο ιοιεπι ιπππειι ειοτπιπππι νοιτοι·ππι ιππιειιπππι. Ηπεο ππιειπ, ιει
ε:: επ Κοιτώ., οο πποει δε Με οιιπι ιεπποτειιιι ιιιπποιιοππι οτιοι·ειιι δε οπιιιιπιτι ιππιο- ι

ι·ε. ιππι οοπιπιιοποπι , πι ι:επιπε Ροιι·πε ιοιιπιπι, ιοτιιιπ Βπιινιοιιιε ποιπεπ, δε οι:

ι.ι·ω. ,ι Ροιοπιιπιπ ιπιΡοιιι ιππο νοοπιπ ιιοιπιππιπιιπειι, ιεει Ρο ποπ Ρετ ειιπιιιοπι ΑΡοιιο~

ιπιπ , δε Ρετ ιιιοοοιιοι·οε ιιιιπε ππιπιιιπιπ πιο Ροιοπιιπ @πει , εκ οινιιπιε ειιπποιι

ίπδιπ πι οινιιπε πει, πππ ιπ ιππιππι οιεοι·ονιι ιπ ειινιπο επιιπ , πι Ρτο ι·πιπιε πιω

ιοιππι δε νειειππι ιπποιππι ιιιι·,πππι πποιιιιιε ιππιιπιοι·π ιπιιπειε οοοιείιπιπιπ , Με

πιοππιιοιιοιππιι Ε πποτππιιποιεειιπιιιπππιοτο , πι πιιιιινι π πποειππι ιοπο , πιιι

- - ιο ειιιειι ππιτιιπιπ ιιιιιιο ω οπειεπι οινιιπιο, νιπιπιι Ροιιιειοπιπι·· π ιππδιιιιιοπιπιι··

2:2ποβ2ι πιιε, ππππιππιπιεπζπ πιοππΐιπ, ίιειιπ,πιπιΒ π (Σπποπιοιε , οιιεοΡΡΙιε Με πιω οιιιτπ

χω” πι: ©ινιιπιοπι πω, π πε εεε ο ιιε ινε επ ο ιε, πιο ιιι·πο πιιιιπ επι.

πι-ι0= οι πο. Ποι.ιιεοι·. Ροιι πιιιππποππιπ1ιτι πιιοπιιε ιιπΡει·ιπιιε ειειιπε ειε οινιιπιο"

_ ΗιπιοιΡοιιιπππ, οπιπε ποε ιποοιπ:ιιιιππε, ιπππποτε ειιιιιιιι·πο πεπιπε πιω Κιν

' Κωεω· ιιιιιοιειιιε νιτιππε εοι·Ροι·ιε οοεΡιι ειειιιιιιι, ιΡιι·ιιπιιιοι ιιςππειεπε ιπτετιοι·επι ποιπι

Μ' πεπιι
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Πειιι Ρετ ιιειιιειτιιιτττιιτειιεπι ιιιιιιτιιι, ίεειιτιάιιττι ΑΡοίιοΙιιιτι νιτιεΙιεετ τιιεειιτειιι:

2ιιιυπιο επρωπ ταπε[υπιοι·/ιοπ δε Ροτετιε . Ηειε ιιιιιιιεττι εειτιιιε ιιιιιτττιιτειτε Ρετ

τιιιθ:ιιε είι επι πιονιΙΙιτιιειιτι Ρτείετιτιε νιτα Ιιιεειτι. (1ιιιιιιιε νετιετιιΒιιιε ιιετοε ετι

€ετιε ιε τ.ιε ιεειωο, ι1ιιεττι ιειιιι Ρετ εοτιτιτιιιοε ειιιο.τιιοτιιεειτιι (Με Ρτεε νειετικιιτιε

που Ροτει·ειτ εὶείετετε, ιτιιτιιε:ι ί:ιιιδιι ΡτοΡοίιτι ειιιιιέιιιε, δε Ρετ ίΡιτιτειιεττι ττιετιιει

:πιο σ.ιιειιιειτιτιίΡετ ‹ιε Γειιτε τειενειτιιε , οτειτιο ε.εεεΡτο , δ: ιι8ττιιιιε ιτ:ιττιιττι εοΠε

διο, τείετιιτ ιιι ιτιετιιο , εε Ροτετιτι ιετττιοτιε ιιιιιε είι ω ιιιιτιε ιτιοάιιττι: Πειιε Ρειι:ετ

ιιι:ιειιο. ειιΙεδ”τιοτιε ειτειιιε ιιιε.8τιο εοιιιιιιο ττιιΕτΠτιι8ετιιτιιπι Γιωτη, ω ί:ιινιιιεειτι

τιιιιτι 8ετιιιε ιιιιττιιιιιι.ιπι. Πτκιε8ε Ρετ ΡτοΡΙιετειιτι Μπέκι εοπβίιέ.4πέε!ατ θα Ρτει:- ε” 9.

ιιοττιιιιειτιιε ι @τα απο Ρετ τιινιτιειιιι Ροτειπιειττι τιοε Ροιιετ ετιΡετε τιε Ροτειιο.τεω

Βου )τ τιοιιιιτ εε Ρετ τιιιειιιιτι ιιτι :κι τεειετιιτιοτιειιι 8ετιετιε ιιιιττιειτιι , οι: ιιιίιιτιεττι ιει

ιιεετ Βιτιδιιιι Ττιτιιτε.τι τιιο.κιπιε ΡτοΡτιειιιι; Μ! ιτιειιειΒιιι [πο. ιιιιίετιεοτάιε. ιιοτιιι

ιιετιι , ‹1ιιειιι ειιττι σ.τιιιιιιιιιιίεεΡιτ , ιτιεατιιετιιε ‹ιε νιτ8ιιιε , οιιτιιιιι: Ριπή , ιιιίΡειι

ίιιε ιτι ετιιεε , Πεο τεεοτιειιιιιιιε ττιιιιιάιιττι Ρετ Βιετοιιιτιδιιιιτι Γιιιιἔιιιτιετιι ιιιιιττι , Ιιιιιιε

ετιειττιιτι ίοτιιιε ιιιιςτιιιιτο.τιε οΡΡοτιειιε ιιοιιι ειιιτιειιιο, ειιιεπιιΠε ίε @εεε ιιιΡε-

το.ίιε , τιετιιιιιιιιτιο ιιιΡετιιιει: ιιοτιιιειειιο . Πιιτιιιιιε ετετιιτιι ιη ιιδιιο ετιιειε ιιίειιιε ω

τιιοττετιι Βιέιιιε ειι οιιειιιειιε νοιιιιιτει.τι Ρ:ιττιε , ειιιιιε ΡτετιοιιΠιτιιει οισειιιετιτιε ιιιεἐ

τιιεε.τε. ειιΡτιπιι ιιοτιιιιιιε νιιιτιιιιεο. ιτιοιιετιιειιτι:ι. Ηειτιε νιττιιτεττι, ιτειττεε, οικ

κιιειιτιεπι, (μια (Σιιτιιιιιε Ριιττεινιτ ιιιιττιειιια: τετιετιιτιοτιιε εΙε8ειτιτεττι εοτιτιτιετιτιεττι ,

ίιιιιιιτι.ιι ι:ιενοτιοτιε άιιι8ιτε, ίεέιιιπιιτιι, ειττ18.τε. 5ιιηδιιιτιι Ττιτιιτειετιι, ι1ιιει:ιιοε

εοικιισιιτ. επι ιιτιο.8ιτιεττι &ιιιιιιιιτιιιιιτιεττι Γιωτη, ιιιτειιεδιιι, ιιιετιιοτιει, δενοιιιιι

πω, ιιιιι8ετιτιιιιττιο. τιιτιοτιε δεειτιιοτιε νεηετειτιοτιε Ιειικιειτε. Εττιιιι:ιττιιιιι εμε:

ιιιετιτε εισαστε., ιεειιτιιιιιιτι ΑΡοιιοιιιττι, τιιειιοτει ειιιιτιιιτιειτο., δ: ιιιιιει δειιοτιιοτιι

011111 εοτειε τετιι1ε τιιιιιιιιιιτε : Πωσ” ήπιε θ' »Μπάστα άι” ού/στ·ιω : Μεψ οπιπιε Μ» Επι. :ιι

Με . Επι εΒο.ει:τετε ειεετεΡιτιιε , ιτι Με ειιιοειιιε εειτιιοιιειιε , δ: , ιιτ νετιιττι Βιτεειτ ,

ιη νιττιιτε, ε” ως Πάει ιιιΡΡειιιωτε τιεΒετ, Ρετττιοειιειιε , όιε νοεατιοιιιε ιτι

ιι:ιιιτε , νιεττι ιιι8τεειιοτ ιιττινετιιι: ε:ιτιιιε , ιΡετιιτιε ττιε νειιτιιτιιιτι :κι @Μια Ρο.ττιειε

εεειείιιε, Ρετ ειιιιι τιιιι επι ιιΒετε.τοτ ιτιιτει.Βιιιε ιη τηιίετ:ιτιοτιιΒιιε ιιιιε πιιιιτιε . κα» Η.Π,,Ρω

ειιιτετιιιτι (Σιιτιιιο νιίεετει εκει , ιιιιιιε Ριιττειιι άιιι8ιτε , ειιιυε Ρο.τεττιιτειε ω τιιιττιε- άιω·

τοιιιιοτιιττι Πει ειιτιι εοτΡοτιιιιιε εοΠοειιτε Ροτειι ειιιιττιειε νειιτειε . Ετ Με νοιιιε Μ·

τι.ιτοτιιττι ίι8ιτιιιτιι , ειιειττι ΡτοΙειτιιτιι Ρετ ιιιε ιητιι8τιιιτη , :μια ιιι ιοεο Με τιιιιιτει Ριιιἔ
· · . τ _ - . , . '

ίιιτιειι:ιε ο.άνετΓεω Ροίι ιιιιεειιιιτιι ττιειιττι., ιιιιιΒιιε κι τειιιτιιττι ειαιεετΒειΒιττιιτιι, ιιτ

ετιειττιιοεο εεειετε εοιιιΡειιιιττιιιιι . Υετιιττι τειιιτει: τετιιΡείιειτιε εοττιτιιοτιο ειτοιεόει

ΑΝ. ΟΗΕ,

Ι ΟΟ ι

η. ]ιιιι.

:ι..€ω·.ιω

.Μπιτ ιιινιτιο ίοΙειτιο . Πτιειε εοτιίιιιιιιτι τισ, ιιτ ιιτιιιΓειιιίε1ιιε νείιτιιτιι ιειιωει ιιιιε

τενεττι ιτι ΡτοιεΠιοιιιε Ιοειιττι , ιιι›ι " άεῇάαο Μάι:: ω! εκετεεειτ ιιιιτιιιοτιιειττι ίΡι- 'Έη!.Μπιτ:ι

τιτιιο.ιιιιτιι νοειιιτι . Πε εετετο νετο ω Με τιιιτιε εοιιεΙιιΙιοτιεττι ίτε.τεττια: επιττιοτιιτιο

:Πε ιιτιετ11Βιειο, πιω ιτει εειιιιιιιτειτειιι ιετΡειπιε , τιιια τιιιτιοτ ω, ιτιτετ νιττιιτεε

ι·ι:ιΒετε ιιιιειειιι:ιε, τιε ειιιτεεττι ιιιιιτιιιιω.τεττι εοιιιττιΒιιιειε ΠτιιΡΙιειτειτιε, ειπε ττιιιιοτ

θα, Ρετ ιιιε.ειιιτειειττι ε.ττιιττετιε. δε‹ι οττιτιιττιοειιε ιιοε ειιιιιττιειτιε, ι1ιιοει (Πιτιιιιιε ιη

Ενειιι€ειιο Γιιιε ειιίειΡιιιιε Ρτε:εεΡιι:, _ τιιεετιε: Β/Ιοεερτπάεπτε: βεπτ/ετρεπτσε, θ

/ἱωΡἰἐεετῇτιιτ εο!"Μ&τε . Τιιττι ιιιττιτιιο. ιιιιτιιιΙιτειτε ιιιτετ ΑΒΒιιτετιι δε Γτειττεε ειΙτετ

Μεαεκ εοτιίεΠιοιιε , τιεεποτι ε εει:ιιε Ρετιτε. Γειι ιττιΡτεεειτει Ρεττιεεειιιιτιει Ρεεεειτο-ε

τιιττι ιιιειιιι8επτιει , ιιιτιττιιε ιιιιειΠ εειιιττι τειτι8ετιε ιιιίΡιτιιε , νειιετειΒιιιε ιιετοε ,

Ρτιττιιιιιι ιιιττιτιιο Ρο.ιιοτι εοττιττιετιάειτ 8τε8επι ΠΜ εοπιτιιιΠιιττι, ειειιι ίτ:ιττιΒιιε ,

ιιιιτι με ιειετγττιιε οι: ιιτιειιιτιιιιιε νικ ιιω ν:ιΙειιτιιιιιε, νειιετιιεειιε ,· ω: Δειτε ,

ίτε.ττεε ειιτιιΠτιιι, & Ρτε:Ρειτειτε νοε ω εεΙειετ:ιτιιιιιττι ειινιτιιιττι οιιιειιιττι , ιιττιιιε

ίιιτιιπιει τειιιΜειω εοτιειιττιτε επι εοτιιΡιειπιιιτη εκ τιιοτε οτειιιιεττι Βιετιιττι, δε Με

ιιιτιιιιιιπι ίετιιε ιιιετιιοτιιιιε Ρτο Βετιεειιδιιοτιε ιιε.Βετοτε : Πι τιοττιιιιε Ποττιιτιι , ίειΙιιε ι

οτιιιιιιιττι τιοΙιτι. Οιιιτιειιιε οττιτιεε εοττιττιιιιιιτετ ιιιεετειιτ, Απιετι, εα1ιιε εκιτειιτ ·· αἰ.πιππιοἔ

ωειιι ει ίε.τιδιο δ'Ρέι·έτα ·υετε ΡειτωιεΙιτο ειιιοείιτιιτι ίοΙο.ττιειι, νιτ Πει Ρετ ιΡιτιτιιιτι

Ρτει:ίειιτιετιε ιιτιιτιιειπι ‹ιε εοτΡοτε εεΙετιτετ τιιιιοΙνι , ,Με ίε ειΒ Με, @οι ιιτιετιιιιτ ,

ιιιοτειιοτιιιττι εεΠεω Ρτοκιττιιιιιι Ροττ:ιτι, δ: ιτιτετ @ο :ιΙτειτιει ὸεΡοτιι ; εστι νετ.

ιιιε Πιιιτιεπι εειΡιιτ ω ο.τειιι Γειιιέ`τι Ρωιε Βειιετιιθτι , . Ρετιεε νετσ :κι ειιτ:ιτε ωιειι κι.

ιιιιτιιιτιεττγτιε @Πω . Ιτι ειιιιιε ιιοττιιιιε , ιιτΡοτε ιτι οτιιτιιιιττι Βιιιιτιε οτιιιιιε , ΓΡθΠι

.ΔΕΠ δ5`. Ο. Β, Του2ι ΡΙΠ. Β η ιααΠ,

]~_

ο Απ ω εεειιιιτ Μι νι·οιιτ:ιιιιιιιο Λεω: Κειιιιιοιιιι ίιιεεεΠετε ΡτοιιιιιιοΞ Ωει·ιε ω;ιιιιε άεροίιτιιε άπι

·ι·αι· πρωι Ηιιιιιιιιιιτι Τοπιο ε.. ΜεττοΡοιιε ειιιιιιιιψηικ.

Μεττ!ι. ιο.
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ΑΝ.ειιιι. Μαιο Ροτιει·ιε ΗτιιιΞΠὶιιιε; ΡτατεεΡιτ Πιτ ιιιιΙΤαεεεΙευτατι, & Ποττιιτιτεαε ΡαΠιοιιι9

Ι ΟΟΙ τιιειιιοτιαιτι ιιιτειιτιίειιιιε αξοι . Ωυα Ρεταέτα , ευττι νειιτιιιιι εΠετ ατά εοτιιττιυιιιοτιετιι

'7° Μ” ιΡίε ντι· Πει , υτ αεεεΡιτ εοτΡοτΞε δ: εαττιιε Ποιιιιιιιοι Ευετιατιίτιαιτι ο· πιο:: τα απετ

ιιαιτι Ραττιαιτι5 ει: εττοαΡτυΙο εατιιιε ειιιιΠτατιιττιατιι, ιτα ιτι ατοοιιε ιιοντίειτιιο πια

(,τ,ω_ ιιυε εκτετιταε @και εαΡυτ τειιετιε , υτ αυτε ιτι οτατιοιιε ίαεετε ΙοΙεΒατ . Τυιιε ΚεΠ

(οιοΠ ίετιιοτεε, Οοταιιατάυε τι ίειΙιεετ ΑΒΒαε τιιοιιαίτετιιΑΙτατιειιΠε, ατουε ΑτιαΙ

Ρεττυε Ρατετ ετ:ετιοΒιι" δευιιετιίἰε αυτι ίταττιΒυε εετετιε αεευττειιτεε , Πεοουε

" Με.» Ιιγιιιιιοε αεΙαυττεε όενοτα ιιιειιτε ίοΙνειιτεε, ίΡιτιτυιιι Ευ Ραττιε ουιτι οτατιοτιιουε

οοιιιιτιετιάατε ίαταζοευαιιτ οιτιιιιΡοτειιτιε 8τατιω τιιιίετατιοιιιΒυε τ @Μουτ τιτε οί

Βετοίεουε Ηιιίτιε, Μ, ουοτυττι αστεια μα: εετετιε νιτιτατε άτοιιατα εΙτ ιιιίΡΙτατιο

τΙινιιια, νοοεττι ουττι Με αττοΠειιτεε , τιικετυιιτ: Ποιτιιτιε, υτι 11:εταιιιυε , Με

τυυε ιιοττιο Ιιαυτι ιιεουἰουαιτι ιτι Ρτα:Γετιτι ίατουΙο εοτιίυιτιιιιανιτ τοτ αιιιιοε νττα: Ματ

εοιιεεΠοε, ουεττι ΙιοτΠε εειιτειιατιυιτι Ρετ νοεατιοιιετιι τυαττι ττιαοιε ιτιιτατιιυτ, οιιατιι

άοΙειτιυε τιε τιιετιιο εκεττιτιιττι . -

ο ο ο τι. Ποι.ι.εο·τι·τιυε. ΡΙαεετἴατεοτ, οΑιιιιιιοτιίει, ουἰα ττιε Ροίτιιιοττεττι

ἔἐιΞἑ;°Χί°* τιοιτιιιιιεΠειντταιτι ΙΙΙιιιε Ρτ:είετιΒετε ατΠιοττατιε. Ηοε ειιιιτι ίιτιιιττετ τετιετΙεκ ,

Ρατττετ δ: ΓΡεε Πάει (Πιτιίτιατιω , ουοό ίαιιέΉ ΓειΠεετ εΙεδτι , ευιτι εαττιαΙιτετ τιιοτ

τυιίυετττιτ τιιιιτιόο, νετε :το ίΡιτιτυαΙιτετ ιτιειΡιαιιτ κάνετε Πεο. Πτιειε δταό εο

τιιττι ττιοττυα οΙΤα ετευτείευιιτ ιιιιταευΙα , τιεετιοιι ιτιιιυιιιετα ιιιοτταΙιουε Ρετ ιΡιοτυιτι

ΡιαετιιτετεεΒιοτιεε Ρττείτατιτυτε Βειιείτετατ Ηοτυπι ουοουε εοττιιτιοτια, ουαιιι Ιυ

ευΙετιτετ αει τυττιΒαιτι ιίτιυε ()οτιίεΠοττε , όε ουσ τιοΒιε ειτ ίετττιο , ε εα:Ιιε Πτιωτιτα

τα Πιιτ , Ροίτ Ραυεα Βτενττετ ετιιτ:αιιι , ουο ιιιιιιυε ΡτοτεΙεττι εατιτατειτι ίτατεττιαιτι,

αά τπτ: δ( αει αυτι ΡετοιΡιετιόα ιιοτι ιτιοτΠεε ανττιαιτι. Ειιιττινετο ίαιτια ενοΙιτατιτε

νιτυττι Πει οΡετιιΠε , ει: ιτιουίϊτια ετεεΙειιτυιτι αουτι Πευιτι ιΠυτιι νικιίΐε , ιτι τα τα·

τα τετυττι ττιιτιιίιτατιο Ρτοοείειτ , υτ τω) ίείτιιιατιουεαά εχίεουιαε ταιιτι Ραττιε οοιι

ευττετετυτ α ιιιιιΙτιε, απο Γυττιιτια άενοτιουε εοττΠε . Ιιιτετ ουοε ετατ Ηετιττευε

ο ΗγΡατοε , τυιιε ίοττε ΡτιιιεἰΡατυτιι τετιετιε ίυΡετ ΡοΡυΙοε Νοτιεοε δε Οατὶπτύἱοτ , "

' 'Ι°'”""' ° ταου: Ραυεοε νετο ατιιιοε Κεκ τυτυτυε ιιοιι ίοΙυτιι θετιιιαιιια: Ηνε ΠαΙΙιτι:3 τα! ε τιαττι

ΙττιΡετατοτ τοτιυε ΙταΙἰειε, ατουε Αυ2οιιίτυε (ῖαἴατ εινττατιε Βοιωτια. Ιε αΙΤιιιιιτο

ίεευιτι θετιετιατάο εΡιίεοΡο, ουταιιτεα Γατιάτο νιτο ει: Ραττε εοτιττατιυε τυιτ , ίεά

' τυιιι, τείτε Ιαοτγττιατυιτι ίοτιτε, ιιιιιιιιιτατυε ιιιειιτε αάνετιιτ , ίετνο Πει ιτι ίεΡυΙ

τυτα ΙιυτιιιΙιτετ ουίεουειιόο Γε Γετνιιττι ΡταεΒιιιτ ίυτιιτιιο ιιυτιιιΙι τιοττιιιιοτυιτι Ποιτιι

ιιοτ Ναιτι ιτι υιιυιτι οοιιετεξοατιε, 8τατι Γυιιυε ΡιιΑΒΒατιτ οΒιετοίε εοιιετιιετιττυυε

μπειτε οιιιτιιουε ΚαττεΒοτιατ Πεοιετνιετιτιουε , ιΡίε ΡτιτιεεΡε ΡτοΡτιιε τιυιτιετιε ιιοτι

ετυ!αυττ τετεττυιτι Ροττατε, τιεετιοιι αεευτατιυε ίεΡυΙτιιταιτι Ρατατε . Πεττιυττι ιτι

ττοινιτ ἴοίἶαιιι ίεΡυΙετι , δ: ιΡΓε οΙαυΙὶτ ατεαττι , ουτε ταιιι ίυίεεΡιτ εοτΡυε νιτι Πει ,

αε τω εΙαντουΙατιι ετυίάειιι απο: Ρτο ΡιΒιιοτε εατι1ειιτιο εΙεξοιτ , & ιιΠιτΙο ιιιιιιιτε Ρο

ίτεατιι ταιειουε εοιιίτιτυτυε τεΒιιι, εαττιάειτι ίεττιΡετίεουιτι , νεΙυτ ιτιίὶ8τιε ττιι.ιιιι·

ΡΜ , τείετνανιτ Πνε τετιιιυιτ τ 4

τα. Ναττι ουοτι Βεατιίετιιιυε ΑΒΒαε ΚατιιυοΜυε ατι τετιιΡυε οοιιιΡυΠυε είτΚειτἱΒ

ΒοιιειιΓε εοετιουιυιτι τΙείετετε , αι: Ττενετειιίε τεΡετετε , εαυία ειιίτιτιτ οινιΙε Βε1

Μπι, ουοτι ετατιιιτετ Ηειιτιουιτι ειικειτι 8:ΡετεΙιτοΙίυττι τιιατεΙιτοοιιιιτεττι, ατουε

ιιιτετ εετετοε οΡτιιιιατεε ΡτιτιετΡιε Οττοτιιε * τω” τάοέτατωιΚατέι&οπεπ/τω ο!ψτίεπ

τέι. (ζυο ίετιαιο , &ουαίὶ ιιιτιυειιτε Βεατο Ειιιετατιιττιο, Ρετ Ιοει τω Ρτονι1οτειιι

τει:ετιατυιιιιτι, Ιετιιοτ νειιεταιιόυε α Ττενεττεα εινττατε ΗιατοίΡοΙιιτι είτ τενετ

ςτγιιτ:α τι τω: )· ιιιτιε Γεειιιιι ττατιείετειιε τιιυΙταε ίατιδτοιυιιι τεΠουιαε. Ηατυτιι ουοοιιε ίαΙυτα

ἰ°ΠΧΞ° ζω τιε αΙΙατιο εκίι:1τιτ εαυία ετγΡττε αΡυτὶ ίατιδτυττι Ειτιιτιεταιιιττιυιτι ωτι1εττω ; ειιιι15

τιι·ιρτιο. 2άιτιοατιο Ρετ νιτυττι Πει ίαττε ατττΒειοίε οτάιιιατα, ττιτατταιιι τιεοτιοτι ουαάτιία·

ττατιι ΓΡεοιεττιιτιτυειιτιουε εκιιιυετ, δτουια Ιιυτυε οΡετιε αυδτοτ ίατιδιαιτι οιΙεκεΕπ

Ττιτιττατεττι, ατουε ουατιιοτ ΕναιιοεΙιοτυιτι Ητιιιιτετ τετιυετιτ Βάση ) ουαΠ ουσ·

@τη τείτιιιιοιιιο ετεάΠαΠε Ρετιιιοετ ; εοΙυιτιιια: νετο , ουτε εαιτιάετιι ετγΡτιοαιτι ες·

εὶείὶατιιιυττειιταιιτο άυαΙιτατε Και ζοετιιιιιατιι όι1εδτιοτιεττι, Πει τοιΠεετ δ: ΡτοΧι

τω, ΡυΙεΙιεττιτιιε εοιτιΡιτιουτιτ. Ωυιιιουε αυτετιι αΙταττα ο ιτι ουιουε τοτττιετιι Ργ·

Χτάεε εοΠοεαταε ευιιι τεΠουτιε , ουαε Ρταετιοττιίτιατυε τιετοε τιε Ι.οτιιατιι18ια τταιιίτι1·

τα , ουιτιουε Ι.ιΒτοτυτιι Μογίὶ ΡτιτιεοιαΙειιι οΒίετνατιτιαιτι τη τιιετιιοτια ιτιοτιειιτ τε

ΠΘΠ ο

' αλ Ματιά .

τι Χε ι;οιτεα τιιιτ Ευιίεορυε ΗιΜεεΙιειιιιειιιιτ , τυρι νιττιιιι. ιτιίετιιιτ ΜΝ:: :κι απ. το”.
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πετι, 'δε ιπε1πιποπε ιεπιιοπε εοτΡοτιε ιιοττοπτπτοπιποτιοπι Ρι·πειεπτιοτπ ίεττιΡετ ΑΝ.ε:Ηιιο

ιιοοετι . ο δειετιιπι ε1πιειετπ οποτε, οποει=ειιειτπτ οει Ρεειεε, ιεποτιι Ρετιεοι:ιοπε ειε- ΜΟΗ

πιιπτιοτ οιππιο εοπειπειι . Ιπ ιιοε ετ8ο τοπι τγΡιιετο τοπικα , οι οεοτοτννοιιοοποο ' δ, Ι""'ι:

ιπ ιιοποτειοποιοε δε ιπειινιειποι Ττιπιτοτιο δεοπιπιπιπΤοπδιοτπιπ ειεειιεοτο , νεπετο- ο

·ιπιιππω ΡοτειέΚοτπποιειπε οι ίεΡπιετο-, πποει πιο οπτε οπιπειεειτποπποε ιοτπ Ρ8.[8.=

νετοτ,· ιιι-οπιιτοιι ιοτετε ειπίτιετπετγΡτο , ιεεπε οιτοτε οεοτι οτθΒοτιι ΡοΡο: επ τω.

Ροιιτπετ :κοπο πιοεπιιιεε ίεΡπιτπε, οειίτοπτε Ροτιτετ δε Ριοιιεπτε ειετιεοτππι στο

ειπε, δτπιιιιιο πιιπιιε εοπειπεπτε πιοποειιοτππι ε>ττεεε, πεεποπ νιτ8ιπππι, ιινε

ιοπέιιττιοπιοιιπιπ ττιπο εοπειοπε , οπιτποπι τοπτι Ροττιε ιππιπ:ιο Ροττιεοπιτπεπο

ειιιπτε . Ροίτ ποτε, οΑιπιποπιει, οει τετπΡετοπειπτπ τπιτοεπιπτπ ειοπιιτι νειειονι,

εποε τοπτσο ΡτιπειΡε σο οπιπιιιτοτεπι οττεΡτοι:, ιεπ οο τεΙιειοπειπ οοτεΡτοι, (ο,

οιιειοδιιοποιετπ πτιππι Γοετ:ιτ $ετιΡτπτο νετΠεπιππι εοτιτοτι τω: πιεοΡτε Ριοεετ ωο

πεδιετε. διο επιτπ ειιειτ ])οιπιπιιε οτι ειιιετπειοττι ειεδιπτπ ιππτπ.· .ΐο ιΠο διο· πρι·

Ριου” τε[εταιιικι πεειωι.· @πικαπ τε-βασ Ρέπεσκ./ιωπ Μ ευπ[οεδια »του , ?Μπιουτ

ε!εέ2 το· . Α Μ Μ επ το ι πε . Ριπτπεπτο εππι τετιιπτπτ, ιπ τπε1ιοτειπ πίπιπ εοπε
· νεττππτπτ, ιτο δετιι εππι Ρετ ε1πειιιοπετπ Ρτονοεοτπε ιιιιετιο, ιπ ειιδιοπειο, δειπ

ιοτιοεπειο, τιοιδε Ρτοιειτπο πτιιιοτ ετιε. Εεεε ειππ·ι Ρειτνοτπ εοποτπε εε οοιοινετε

ο πποείιιππειιιοπι, ποπιοιιιτπ 8τοπειεπι Ρτοιπονιιιι Τεπτεπτιοιτι, ιεει ετιοιπ οτειιιτο

τε ειινιτιιτπε εοπεεΠοι οειεο εοιπ ίεειιιιίειιινοιπ, ιιτιοΡιειεε ειποειοτππιοειο εοπε

Υπο-το ιοειποεεε . Ρτοιπειε πποει πππε τειιοτ , ετιτ ίιτεππε ο8επειιιτπ , Ρεειιοπίοπε

ειιτιτοτιο ι' ουσ ίτει· τποΡτε ιπεεειεπειπτπ , οπο, πτ τπιτοεπιπτπ, ε1ποει Ρετειιιιειιιι μ,;_,,,,,,,,“

οι ΡτοΡιιετιεπτπ πεποεπιππι , ιεε1ποπτπτ ιπιτοειιιο δε ιιοπο , οπιοπε Ροιι πιοττεττι

Ρτοοετιιτ ιιοτπιπιε Ι)ει νιτο . Ο ο ι. τ.. Ροτοτιιε ιιιτπ , -Ποτπιπο εοπεεειεπτε , τω”.
·ειπτπ Ρετιτιοπεπι τποπι ιιοεετε , ε1ποπειοε1πιειεττι δε ιΡιπτιι πιο ιειο τιοι οπτεο ι-ΡοΡοπ

οπο. Μ· ` ο ι · - .

το:: (1πιιιοττι ιιοπιο νεπιτ οει ιοποιππι Ετππιετοτπιπππι Ρετιτπτπε ίπιιτοΒιο ιοπ

ιδιοτπτιι. Το επι-ο ετοτ ειοεπιοπε Ροιιειιιιο, εοτοτπ οτπιιιοπε πιτπιπτπ είι ι”οτιδοτπε . ςΙω·ες_

° Τππε ιτοττεο ε1ποιετπ Ροττεπι πονιτετ ίεΡειιίιεπτ τεεοτειοπτεε ., Γεεετιιπτ ιιοτπιπετ3

ο ο ειπει, ιπιπιο απο ιπ οτγΡεοιπ νιτιΒειεοτΡοτε ειοτοτοπι. Ποι ειιπ νοιπτοτπε δε ο

οι °ΡοιιοιιοτοΡΙα/οοεω κωλο οίψει·ιοποι εεεΡιτ/ιτΜετε (7 στο» [εοπειοπε ειοτποτε , πεο

- ποπ ειιτπ εοπνιειιε ππεἰεἄιεεπιἰο ΡετιιτεΡετε, ειιεεπει να τιοιΚοπνοιτ , ποιο πο

τιιιιπο·ιπεοιιππιτο πιοιο ποιοι , δε Ρετ τε ω ιπτιε ιππιτπτπ Ρετειιειιτ , οι: Με ειιοπι

ειιε ποδιποπεΙοοοτοίιι, ιιτιιιιιπιπτιοπιιοεετεε, δει)εο τποε1ποΓεπιπε1πε Ροίιεε -,

εοιιιέ<τε.τεες οε ιπΡετ ιι:ι:ε οτππιο πιοειο πιο ιπεεπειιε ; δε τπο8ποιπ νιπι ιππετιε . Οπω

ειπε ιποιιπιιιιεετποειι οποοτιοπετιετππιιι εοΡπτ Μι€επ ιισπιιπιε Ρονιτπεπτο τοπινο

ιιειε ιπιΡτιιπετετ , πτ επτπΡοπε τποττειτι οοιτε εοπιΡεΠε τετ , οεεπττεπτεε ειιιι οπο

τοπτ, Ιενονετππτ εππιτ δεττοοεετππτ οει τπτποοτπ ΟοπίεΠοτιει επιιιι. Ιοι οπο

ειπε πτ ιιιππι οπο” ειιοοοιι ΡετιεπΙοιε τεπιτεπτεπι νικ εοπιΡπιετππτ εοΡπτιπειι

ποτε, ειε ιπΡετ ΓεΡπιετπιπ Ροπετε, οτοτιο Βειιιοετοτπεειι. απο @πιο ιοτιιιεο

τι , ειιιι Ρετ εοττιΡοΠιοπεπι Ρτιπε ετοπτ Μ.·πιι6οιπι 8τοτιοε ΚεειετπΡτοτι τετιιιε- _

τπ°πτ τποοιιιιιεοε , ποπ τοπτπττι Ρετ Με , ποιο ιιοπ·ιο ο Ροτειιοτε ειιοοοιι ειι ετεΡτιιε , ” “ '_ .

ε1ποπτππι Ρτο εο ειποει Ρετ Ρτοιειιε τποοποιε τε νειοτπτπ οι , επιπε ιπετιτι οι Ροτετ ,
επι ιπιοιππΡετ ίεΡπιτπε ίπετιτ. ·- ῖ ο ·' ι ι · . ε

μ. . Μοτειοιιτο Ρετεἔτἰπιε δε εινιοπο οτι ίειιινιτοτεττι ίοπέιι Επιπιετοπιτπι ιιπειι- (ΜεΜπι

ειπε εσπΒιιεπτιοπε ,- ιπτετ εετετοε ππιοεεπττετοπτι οποιειοτπ τππιιετεπΙο οεπιοτπιπ και”

η Ρτινοτοιπιπιπεοεινεπιτ, εΙιπετεπιΡοτε ποδιπτποιεΙιεεπιετγΡτοτπι·πττονιτ, δεοει

° ιεΡπιετιιττι εοπι”εΜεοποιο Κοπιποιειιοειοτονιτ , οε Ρτεεεε εππι1οετγτπιε ιπειιτ.

*ΓππεοιππιΡοτεπε Ποιπιππε νοιεπε ίοιππιπτπ ίπποι ειοτιίιεοτε ιπτετ ιποττοιεει, Ρετ

·ιπειτοοιιο-·ποΜεο:, πο; ειιιτοεο:εο=ίπετοτ, τεειειιειιτ ιπιπεπ. Μπιιετοπτεπι ιπτ

Βεπενοεον-ιτ τποτιτιιτπ ίπποι ιπ οιιτεπιῖ ιιιι ειιεεπει ι)οπιιπε , Ι)εσ 8τοτιοο, @πιο

νιιππι τεεεΡι . απο ποπ ετεειεπτε ,· δε ιιιοε εοπττοτιο @πο εεττοιποπίιτοπτε , ιπ

- πι: ·°διιεπτιο ιοδιππι οΡΡτιπιετεειεοεε ; οιιιο ειοπεπιππιτιοι δε-ιπιιιιοΒεπειπττι, πτ

ο ·οπτε ιπεετπ εξετεειιοπιπτ ειε εινιτοτε .· ειετιοπε επιτπ ιπιπ , δε ιειοο ετποείεο ιπ τοπτο

εππιτιτπειιπετεεππι εοπιιιιετε . ()πττιππε τεπεοτειτπιτι εοπιιιιο εοπιειιτιεπε ιεπιιπο

τεεεπτετιιιπτπιππτο,ι επττιειετιεοΒιιεεοπτειο τεΡεειοτετ οει ΡτοΡτιο,' ειετεπιΡιο

Ρετ ιπεοπιπιοειππι ποινο-ιειε οιιεπο επ εοειτοτε Ρετεπιιο . · 5 Έ _

πιο; ΣΣ. Ο. Β. Το”. ?Πο Β ιιι Α Μ Μ.

ά::$ει ι τ'



7.2 ` νιΤΑ

ΑΝ ΟΗΒιι Α Μ Μ. ·Ει3ὲ0 ; ο 9οιΙεδάει, «μια Ροίι ιι·ιίιιιτισιτι;ι ιιιάιιιιιίιι @ΜΜΜ ; δε ιιιιισ

',ιο12ξω ιιειιιιο Γιιιηιιιιιιιιιι ιιιειιιιις.ιιι , εοιιιΡειειιε είι , εμε! Η Βοιιιιιιιιε επι ειονιιιιίρι

» τοπιο ειιιειιιοά ι·ετιιειιιιιιτι κι ιάτειιιΡοτιεοοιιιιι1ειιι, αιτιτει,8 τι” μια: ειιιιΙοει οτιιιι

ζ=::°:"ῖαιἔ°ἐ ειιΡΙειιιει .. Ο Ρ ι. ι.. ΙΚεςΙειιιιοι:ιε ιιοιιιι Ρωτώ τετιιεάιοτιιιιι ιιείειτ Ωειι·ετε ςοΡξα , ιη

εοι·ιίείΠοιιξ @οι ΡΙετιιιυόιιιε εοιιΒιιι πιιιΙιει· Ρτιιιόι&ει, Μι η» Ιιιτιιιιιιε Ρει·ειΡιειιόι ιτει·ιιιια

Μιιιι· Κει.τιε!ιοιιιιιιι ὸειιειιιτ; δ: εεεεόετιε :κι 1οειιιιιίεΡιιΙειι , ιιιιι @τα Μάμα ἴετιίὶτ Ρε

ιιιι>ιτιςιιι, Ρετ ςοιιίείΐιοιιειιι Ριιιιιιιιιιι ίε εστειιιι 1ειι:ει·άοιιΒιιε ει:Ριεινιτ, δε (μιά ΠΠ

8εειὸει=ιι ιιιιιιιιιείιε ι·ετιι1ιι Ρ ω” ίσιο τειιιιε Ρτοιιι·ειιι , 8; ιιιιιι1οιιιιιιιιε ιιιιειιιε ιικ

ιιτιι!ιειτο., ιιεειιι0τι ριεείΒιι8Πω άι1εδιιΟοιιιεΙΤοιιε εεΙειιιτει· ιιάιιιτει, Ρετ ίοιιτειιι

οιιιιιιιιτιι Βοιιοτυπι τεειΡειε ιιιετιιιι τιι:ι.Ιε Ρεπιιιιιιιι ιιιιιιειι οειι1οιιιιιι . Τιιιιε μι·

6:18 ιιι8ειιι€8 1360 1°€τωεϊ0ιιΜ τειιιιιΡΒι @Με δ:‹:ετειτι, ειιιι1·ιειιε ιιιιάιει·ειιιτ δ: νι

τΙεταιιτ; Βαιιιε ΡτοΡι·ιοε Ι:ιτεε ιιιιιιίςιιιίςιιε ειιιιι 8ιιιιιιιο ι·ενΙΙιτ , Ροττειιιε ίεειιπι πι·

ΡιεΧτιιι1°ειςιψ1ΙΙι, ειιιο ί:ι.πιδιιι Ττιιιιτειε @ἔπειτα ειὶ όεεΙειι·ιιτε Ριιιιιι ΑιιΒετειιι Κα·

ιιιιιοΙειιιιιι ίιιιιιιι ειπα ΒόειιΙΙιιιιιιιιι ΒιιιιιιΙιιιιι , ιιτΡοι:ε ‹1ιιι κι νετιιιιι όιΙεκετιτ Βο

πιιιιιιιιιι ιι ι

ω: Μι. η. ΑΜςιιοευετειιιΡοτε, ίιιιιιει ιιιιτειειι1οιιιιιιι ειτ:ιτειι νειιειιιιιι Φωτ ίειιιιιι:ιε

ξ::;::“ ιι‹ὶ Βιιιδιιιιιι Επιιιιειτο.πιιιιιιιιι , ειιι·ιιιιε άιειιιοΙιεει νεκειτιοιιε Ρετιιιιίει·ει: , ιιιιο.ι·ιιιτι

ε·πιιιιιάειτιοιιειιιιειι Ιιβει·ειτιοιιειιι ςΙινιιι:ι Ριετιιτε ει δειιιδιοιιιιιι εειι·ιτιιτε νειιει·ειιιόο

Ρειτιι ΚειιιιιιοΜο εοιιεεΙΤιιιτι ίιιιίΤε , ιιι Με ι;Ιειτιιιτ ενιάετιτιίΒιι;ιε , ειιιοει πάσο ιππι

"πλΜ4πιμ ΠειτιιΜ "Ρι·έπε σε ικε·»ιοι·Με είέοι·ιππ /απέΐοι·ικη άΙίά"Βα8 κα· 7°€#87Μϊ‹8, Ριν? σενα

απο εοάσπιθισε, β·ά άινετίο τειιιΡοτε ί:ιιιιοΙειιτι ει·γΡτειιιι ιι·ιει·είΐει , δ: ω ἴε ΡιιΙετιιτιι

Βειιτινιιιεχοι·ει:ειτιιι, Ρε: ιιιιιιιι·ι ειιιιιάειτιειιιεΙ)οιιιιιιιιιιι ει ΡείΒιιιο ιιινει1οτε ίιιιιι

ιιιιίετιεοικΗπει 1ιιιειαιτει: , διο. ' _

Σ2”:οΐ2 ει!. ΤετιιΡοιειιιιο6ιιιιι ειιιιι ει Οιιι·ιίιιεοΙιε ιιοιιιιιιιιιιιε, που ΓοΙιιιιιι άεΞΡΓε Μι

..ιι,..,",ω ιιεΒοιιειιΠιιτιι εινιτειτε, ίεά εκ εμιίάειιιιιιΒιιτΒειιιιε Ιοειε οοιιειιττετειιιι· Δε! Εα:Ιε

Μπι Βιιι&ί Επιπιεπιιιιιιιι ιιιιιι·ιγιιε ; ιιι εετετιε ςιιι εοιινειιει·ειιιτ , πιιιΙιετ

φιειιειιι :ιεεειΠτ ειιιιι Ριειιοτε ιιιιτειου!ι τεεειιτια Αόιιιιιι6τ ειιιιιι ιιιιιιι ιιιιιιιιιι ία

ιιι5 , ω0Ει1Πι τοττιοιπε ςοιιίει·τιιε , ειιιετιι ειιιιι ιιιιΙΙειτειιιιε ε νοΙει όίνειΙετε , πει: 111·

1ο ιτι‹ι‹:!‹ι τιιιτι ε,ικιιι€ιε ιι1ειιιιτι ει ίε (μια: τερε1Ιετε, παπι ιιετιιιιιιι νειιιτ :κι ίεΡιιΙ

ειιιιιτι νετιει·ειιιιΠιιιιι Ρειτπιε Κειιιιιιοιόι; ιιΒι ι:ιιιιι :ιειοι·ειιετ, ειτςιιε απο Ιειετγιαιιε

Ρι·εεεε ίιιιι€ιειε-ι , ίιιΜΡε ίεΙιιιιε ιιιιει,τιιιιτι ττειιιιιΙειιιι οι ρτιζιιιιιιιι ΡοίΒιι ίιιΡει· ιιεειιι

. νιιιιιιιιιι:ετιι, :ποπ Ρετ Ροτειιτιειιιι ιιοιιιιιιιειε ιιιιιιιιιε Μαιο ιιιειιιι Με Ιενεινιτ ία

ιιιιε. Ταφ ειιιιιΕπιιιιευ Μπι: Βιδιοιιιτετετειιτ, ιιεειιοιι @και ιιιιι :ιεειιτιετιιιιι: ,

8ι€ειιιιιε ιι€ειιτεε Πεο, & Βεειτο Πιο, ΓιιίΡειιάειιιιιτ ειιιιιόειιι ιιιιιιιιι Ροίὶει1ε πει

.ιιιε.Βιιο.ιε οιΙειιόειιάυιιι, έτι εοιοιιιιΙει <ιιια1ιιΡει· ιάειιι1εΡιι1οιιιιτιΡειιάεωτ 8.28ειι

και Ηοε ΗΒιιιιιτι ΕΡβ ιιοε°νιἀὶϊΕιιι8, δε ιιιιιιιιΒιιε ιιοιιι·ιε ΡιιΙΡ:ινιιτιιιε, 8:Ιειιι·ιιιιι

@μια νει·ιιιτι είὶ ιιοΡειιιιιι Με ιιι Ρειιτε εεΒιιτιοιιιιιιιι , εε που ιιιτιοι·ειιτιιιε ιιιιιιι Ρετ Βου

ιιεεειιειιιιιεευιυιιι, Παπ & Ρετ ειιτει·ει ίειιιιιιιοιιιιιιι ΙιειιεΡιειιι, ειιιι&ιΡοτειιεΠο

πωπω ιιιιτιθωτε νοΙιιιτ δειιιθιιιιιι ίιιιιιιι , “ -

1ρίΐι πάσι· η. Τε Γεια: νοΙο , οιΑιιιιιι0ιιιει , τιιιιει Γειιιιιιιτιε Βετιεθειει ειιιω ΡειιιΙΙο ειπε Ρακ

:.ί:Ψιι· ιιοτεινι ω ιεΡιιΙετιιιιι ΙιειιτιΚειιιιιο1εΙ1£ιιιιιιιοοιιίεΠοι·ιε, εΧΡεπιιείιιιιιιτι ε.Βιιιιτι

@Με Ρι·σΡιιιιι ιι·ιΒιιιιιτ:ιτιε. Νειιιι ειιιιι Ριιει· είΐειιι, &ιιιΙοεο ι·ετιιιιετιοιιιε Βε:ιτι

νιτιΡετΡΙιιιεε ίειιιιτατιι·εάάιτοε ειιιάιίΤετιι, ΪεΒτε ιιιιιιιιιιιι ειδεθιιιε, δεοιι Ιιιιιιιε τε

Ιεν:ιτιοτιειιι ιη Ρ:ινιιιιειιτο Ριοιεδιυε , ΡειΓιιο.Γιιε εοιιιὶΙιο ειιιυϊάειιιι 8ειεει·ιιοιιε , ιιιιι

- ειιι[όε-τη ΡιιΡιιιιιιε. Μπι νικει·ιιτ ειιιιιιιι Βιιιιιιιιιι·ιε, τειιτο.νιιιιειΒιάεω Γοι·ιιιιο εΏι

ιπι ι (ζιιτικιιιε ειιιςιι:ιτιτιίΡετ ΓοΡοιειτιιε ίιιιίΐεπι , Ρετ ίοπιιιιιπι «πει Ραιτειιι τενειετι

όιιπι Ιιειιιιτιι τιιοιιειίΠεο ιτιάιιτιιιιι , ιιιιιιίι ίεάειε ει. ιιεκττιε ΜΜΜ Βεειτι Ε ιιιιιιετ:ιττι τοι

ιιιιιτιγιιε. Οιιιιιε νετιετο.ιισΙειιτι ειιηιτιετιιιητιιιτιιε, ιιιι,ιειΕι;ιι· ίιιΡει· ΡιιΙειιτιτιιὸιιιε

νιιΙτιιε @κι ιιεειιοτι ίιιΡει· ι:ιιιιιιοτε εετετοιιιιιι ιιιειιιωοι·ιιιιι ΜΜΕ. @κι νιΠοειε

"ω Ιατιθεειιιιε, ειιιιιιιιτειι ίιιιίατιΒιιτιιε ίιιιι·ειιι β.τιιιε, Ι)εο ει·ειτι:ιε ι·είει·ετιε ,

@Με Γειιίι Ιενειιιιειι Ιειιιιτιίει·ειι ιιιειιιιιε , άς.

28. Ο ο ι. ιι ε τ: π· ι π· ι υ ε . Ρετ εειτιτιιτειιι Ρειτειτιιε ίιιιτι Ρι·οιιιιιιι νοΙιιτιτιιτειιιίειι

άιΙεθιοιιετιιίεςιιι, φ120ιιιιιι καιω οιιιΒιιιιιο , Η ιεδιο ιι·ειιιιιτε ιιιεειιιι, εται

:. ω. 13. Μπι ίεΠειτιιτειιι Ρειιιιιιτει οι;; ειιιοά ΑΡοβοιιιιε οοιιΒιιιιειτ , κιιι:ειιε : ΒιΙεδἙιο Ριο

Ε·ΜΜ ι ιι ιιιιιιι ιιιει!ιιιιι ιιοιι σΡει·:ιτιπ ι Ριετιιτιιά0 εφ@Ρε αι άι!εθιο . Ι8ιτιιι· Ροίὶ ι·ενει·ετι

^ω"" 5· όιιιιι Ρειττεπι ΚιιιιιιιοΙόιιιιι, ιιιιι8τιιείειιιι:ετ11°ιετιιοτιεενιι·ιιιτι , τεειιιιειι Ι·ιιιιιιε πιο
Ειιιπιειιιιιι

.Πι _ "ΖΩ-Β



Β.ΚΑΜΠΟΕΒΙΑΒΒΑΤΙδ. η

ιιειίϊετιι ΐσίεεΡιτ Δώσε πω ο π. τα ιι Μ ινι υ ε , δι ιΡίε σι ιτιεισίσετσάιιιε , ε:ετει·ιίσσε ΑΝ· ΟΙΚ»

νιι·τσιιΒσε αι ἴετνσε . Ηιε ΙιιιΒσιτ ίσεεείΐοτειιι εκ εοΠε8ιο ίτειτισπι ΑΒΒο.ιεττι ε!ε- 1 Οοξ

θισιιι , ιιοιιισιε Κι Η ιι ο ι. υ σ ινι . Ησιε ΓσεεεΠὶτ άοπιιιισε Ριιι ιι τ· σ ν ιο υ ε π1:18τικ "λ ]"""'

νιι·ιστιε ειιιιιεσε , εισι ΓΡοιιτε κ:Ιείει·ειιε ΡτεείσΙειτσιτι εσειιοΒιι, τειισσιτ ΑΒΒειτιειιιι

-ό.ΟΠΙ ιτιο Β υ ιι € Η Α ιι ο ο τε8ειιάει.πι . @σο όείσιιθο , άινιιιο. , στι ίΡειειιτισε , Ριο

νιάειιτιει , ιιεεεΠιτστιβσε ιιοίιι·ιε σεΠιιιο.νιτ νιι·σιτι νειιετειβὶΙεισ , Ρ:ιτιτει· δ: ειιτιειέχ

ΒιΙετιι, ὸοπιιιισιτι νιὸεΙἰεετ ΠοΑι.κιεσΜ , Ρτιιιε σι εειτιοιιιεο. νιτ:ι ΡΙσι·ι8ειιιι

ΡτοΒιτ:ιτε όεε:οιετσιτι, ιισιι‹: ειστειτι τε8σΙειτιτετ δε πιοτιειίΠεεε Ιισιε εοκιΒτεΒατιοιιι

Ρι:ε!ειτσιτι . Βεε.τσε ει·8ο ΒιιιτισοΙόσε σσι σεΠόει·ισιιι Πισω , ειιιοά ιιειΒσιτ σι Βοιω

ιισιτι , οι)τιπιε Ρτοσιάιτ , νοειι!ισΙο ειι·ιετειιι νοΙειιτιε , ιδείὶ , ΕΙιτιίισπισεΠόει·ειι

σε; Ρτιπισε Ρτονιίοι· Ιισισε Ιοει ίεεσιιεΙστιι τε8σΙειιτι εκίιΠειιε , Ιιστιε εισι :ποσο κιο

Βιιεσιτι ι·εΒιιτιετι εοειιοΒιι ωσιιιιω, Με ιιστιιετο ίειασιιι, σκοπο όειιιετιίΠο.τ ίε

εστιάσπι . δισ: εισο ιιοΒιε οΡτειιτισε , στ Πεεετ ίειι:ιτισττι Βιετ:ιττιειιτσιτι ειισ εεΙεΒτει

τε , ιιεετιοιι άινιιιο. εοιιίείΠοσε , εετεπι πωσ Ριετιιτιε οΡετε δ: νετιιο εκει·εετε .

ω
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ΒΕ νΕΝΕιιΑΒιι.1 ΕΙΝΟΕΝΙ Αΐέι'.ΐ

.Οάοι:ιι·ι

Α Β Β Α Τ Ε` 7

ΠΜ ετι:ιιιι δε Α 1: Α π. ιι ε ιι ο Ν ε. Γεεσσόο , εΡὶΓεοΡο Μεττειιίὶ .

1 . ΝΤ ΕΚ ἱἰἰιι/ἰεε: δεοποε , 9πἱ/ζεεαἰο Χ. ίπ (ΜΜαπα πιοπα/ιδαε ·υϋλε έππλι

Ρε τεεεΡεϊαπτ , πω:: εκιϋπεσφαίι [Μι Β 1 Ν ο Β Ν 1 υ 8 , 9αφοβενι σωποἔπἱυ

σ·ισπ/απδίέ Βάσω αΡιιιί κοπίπππω , θ' πΡιπἰ Με2Μ:/απδ!έ Εε|ἱσἱ: , /επ/απ·

ἔἰί (Ϊἰευαεπ:ὶ: , Μπι/από?έ δρπρόοτέσπἱ αδύσε/ιάτ .

2. ιΪΡΪοπκι-/ἰετἱππκ/απδἰί Ϊ/ὶτοπἱφἱ[εο1υἱ7ίτόισκεπ/9:, 9ιά ἰπεισπτεβετιιἰοβκτο ιίε- ε. νΜΜ

«Μάτ , /έΡιι/εβι·ο έ? πουπέ” έΠιι/Π·ε ) πω Μάο· α/αειιΖο]έΡΜπο πιά οδία·ι:ο ΜΜΜ ισοιι=Μ·

βαθιά: ) 9ιιω ίπτετ Μ Α 13 Α 1. ν Ε υ 5 €ΡίΒ:οΡσε δε 8.ΒΒειε ποΜΜατατ (ΜωβΜ ἱπειιπ- Μπι”

23ΡύπσέΡατα . ΗΜ: Μεάσί·υεο ἐπετεπιεπωεκ [παπι :ἰεύε: Με ατ!ε/?σ , Πι ε1ι1ει ίρ/ε

ιι οΙενετειτ: εσι Ρτιπιο ΡειΠ:οι· δ( ι·εδίοι· ιιιίΠτστσε , σε (μια ετιειιτι :ιό Ροιιτιίιεισπι

Ρι·οτιιοτσε ίσιτ , Ο "Η ίεΡσΙτσι·ειε Γσ:2 Ιοεσιτι εΙειιιτ , ις/ἰσπιε Ηα8οπε εδωσε ΡΜ·υΞ- “Με ,_ -

πίσεε·πβ , »Με ἰοεέ Μο:Μαδο . Ι..ιεετ ειιἱτιι οπιιιισιτι εεε!εΠειι·στιι σιισάειι·ετ στὶΙιτατι-φιε- ι η.

Βσε , Μισο τειιιιειι με: οιτιιιιΕισε Ιοειε @Με Ροίὶ Ρι·ιπιειιτι , Ίσα: Γεειεε είὶ εΡἰΪεοΡει

Πε , εοΙιιιτ , ειτιιΡΙιΠεεινιτ , δ: ΡτονεΧιτ . @σαι ετιειιιι οιιιιιεε Ρτ:εσεεεΙΤοτεε εισε

ασια ιιονιιτισε , στΡοτε εισἰ , εΧεεΡτιε ΡετΡεισε-ἰε , οπιιιεε σι εει ίεόειτι ΙπιΒετιτ τε

σσιετιοιιιε . ΑεεεΡιτ Ιιοε Ρι·ινιΙε8ιο ειοτισιιι εεεΙείἰο. ιΡΕι σ. Βεειτο μπε , άεΒιτο εσιι·ι

Ιιοτιοτε ιιοτιιἱιιειι‹ἰο , δειιι&ιτιο ίσο Γστιάσ.τοτε , Ρι·ιπιοι1σε (:Ιιτι!Ηαιιιε τεΙἰἔἱοτιὶε δ:

ιιοττιιι·ιιε ειΡσ‹Ι ιΡίειπι στΒειιι άοδϊοτε , σε Ροίὶ πιειτι·ετιι εεεΙεΠειιι·ι ιΡΩ1 εΙΤετ εειΡσι:

οπιιιισπι νικισιιετιίιε όιειεεεΠε εεε!εΠειτσιτι ει Ίσα δε τιι:ιτει· εεεΙεΗει ΕΡΓει ΪσΒίὶίὶετιὸι

σ.εεεΡιίΐετ ιιιιτισιιι: σσ:ιε ετιειιιι εθ: σ) ειιιτισσο , ει: ἰΡίὶε ΓειΙιεετ ιι€ιΐεέτιτιε ΕεεΙεΠεε

Ρτιιιιοπιιιε , εοετιιετετισπι ΕΡιίεοΡοι·σιτι , δ: τεΙιεισοι·σιιι ΗσεΙισιιι (ΠιιιΡειειιιοτσιτι .

@σαι ΡτινιΙε8ισιτι σε Ρεττιι:ιιιετ & Ρει·τιιετιίιτ ιιιεοιινσΠσπι , σε σι επ ίετε οιιιτιεε / ·

ε ισίάεττι στΙιιε Ροστιθεεε Ιε8στιτσι·‹ἰινὶτιὶε ειΡτειτι Γετνιτιιε , τοιιΐοι·:ιτι , τισττιτι , εδο

σε , εοιιἴεετειτι , εΧεεΡτει @Η ιιισιιδὶιοιιε ΡοτιτιΠε:ιΙιε άιζειιιτειτιε , ι1σειπι οοιιΠειτ

σε ιιιειττἱε εεεΙεΠειε : δ: ίτεσσειιτισε τ1σι σι εε. ίστιδΗ ίσιιτ ΑΒΒειτὶε οΒιειο , Ρετ νιτ

τστσπι Βσάι:ι ιιιτΙιτοτιιΖειτι Ιστιτ ισ ίοΠο εΡὶΪεοΡειΙὶ . ε

3. Η:: τεπ:Ροι·ε ίΠοποπ ΜΜΜ" ίπ ει: εσεἰς/ἱπ/ιιετὶπ: Μο:Μεύέ , πιἰὐἰ πω: [στὰ ΜοΜ,(Μ'

εοΜιοει·παΜ ε/ἰ .· κι! ουκ/Μ: ε/εν·έσο: ίύί εκ:ἱιτἱ#ε σ[α:σα!ο ΙΧ. /εό :σκάσω Βι·:εσπέατία: ττ=<ὶἱτσι· -

Ππιθυ:επβι ωι:ψει :ιιιτιο εΡὶίεοΡειτσε Γσι όσοσεειιτιο, σ) Ιιιεειτι·ιε.τιοσε 931. υἱ- ΜΜ.Ρ.ι3;; '

ιἰεπε/ίἰὶοε/ιιοε, ἰιἰε/ί σίεοήσοι, αιἰρεε/εἔἰἱοπεω ωεύε!ω·ε, δε όοΙειιε εισῶἶἰσιιι εο

ισπι ΡετίεδΗοι·ιε κάτσε άεΠάετιο :κι πω” εΠοεε:είεε εοτιιιτιιετατε , δε ττιοτιειίἰἰεσπι

οτάσιετιι , εισιει σι ιΡίει νιτάσσειισ στΒε ιιοτι ιιινειιίεΒατστ, ειΠΒι εκΡετετε )· εοπι

πισιιιοειτο εΙετι Ρτοεειστιισσε εοτιίΠιο, ισ [ειπε Ειτε εεεΙεΙἱ:ι Βιιιδιοτσιιι ΑΡοίὶοΙο

τσιπ Ρετι·ι δ: ΡεισΙι Ιιοιιοι·ε άεάιεειτα , ιιιοιιιιεΙιοι·σιιι άεΙεειτ τστιιισΙο.πι ο.88τε8ετε ,

ησι δε ΡτοΡεσΠσε δινω σείετνιτεστ εσΙτΠοσε , δ: οιιιιιιΒιιε ΩΙιι·ιΠο εάΙικτετε νο

άἔΪα $`δ`. Ο. Β. Τα». ?Πλ Β Η η Ιειιτὶ



η. ει: νεΝει:Α/Βδ1.1δ
' ί

Βετετιε:ι.

ω” τιπο

τι:ιετιιιε .

Ητέδ.ρ.ι Μ..

' 8ρΜΙ.τ τι.

,. τω.

. ΙειπἰΒιτε ίοτττιεπι δετεπτ ΕιυττιτΙττ:ιττε δ: Ρειττετιιτ:ε: ιιτ δ: Η:: ποτιεο8ετετδτωτ ειδδΙτέτ

Ϊ€©εδετε , :1υΙΜΒετειιτ Ρειτατιττι1 Ρτει: οειδτε 11κεττ11ετ1 τεΙὶ8ὶοηἱε . . . . . Ε::ΡιτΙΠε :τ

Βο εΙετὶεἱε τ1τοττειεΙ1οε ττιττοδι.ικττ , διττΒιιε δ: ετ:ίιτει ΡτοΡττετατε , δ: δε τεΒυε π1ειτττε

εεεΙεΠα :ιτπτυοε Ρτονετπι.ιε τεδτωιιττ1 , δ: νὶδὶιτε νε1ὶἰτυΙὶ1ιιε τιεεεΙΤατὶ:ι Ρτιεοτδτιπι

κά: , δ: εοττετιιει οΗὶεἰπειτιιι:ι1 ΜΒτωειιΙ:ι ΡτωΡειτεινττ . . . ΑΒΒο.τευ1 διτο:1ιιε ετε ΜΠΙ

τιιὶτ Ηυπιδεττυπ1 δε εα·ττοΒτο ίειτ1ξΠ ΑΡΗ , νττυττι τεΗΒτοίιιτι1 , μέ ΡΞκδι:πεπῇ: απ

ατα εεε|εβα Οπ:ιοπέτατ/αετατ . Ηιίθ οπτικά: Βετεπέατέατ ἐΡ/ε σκΡουἱτ Μ Πττετέτ στ: κά·

π.: εοπτδέτίτ , σύ Ηαὅοπε Ἐἰαυἰπἱσεε›:/ἱ τε|στἰτ ) έ:: ?κάτσε ότι: /εέιυπτατ . Νονετὶτ:

οπιτιἰυττ1 (ΞετΙιοΙτεοτιιτιπ , :Με Ρτ:είειπτυττι , :ρεφ Γιττιττοτυττι ΞυδιτΠττιι , :1ιτοδ @το

Βετεπ8ειττυε , Μαθε:: νττδυτιετ1Πε ΕεεΙεΠε: τιοτηττιε ποπ ττ1ετἰτο εΡΕΓεοΡω , ειππο

στα: οτδὶτιειτἱοτιἱε διιοδεεὶττ1ο , ττιετττοτ ττοΗτα: εεεΙεΠε: Έττ:ιττιιττι , :1ιιοτιτττι Μεικτ

τι1ει μια Ποτπὶτιἰω. νετΒει @Εδω ίε:1ιιεΒετιττ δτεετιττει , Ρεπό:: Θεια·Ρ ο#Μετέτ , Ο

ἐστι· ε|σεωδύοπτω, (9'όσθεύττίτ τἐε/πατιωα έκ σελ” Θ' /εκμτπσΜί Με; Π18τεπτεε

τεττετιει , δ: :ιτττατιτεε εει:ΙεΙ”ττει , ηοίὶτεε :ΞσΠἔ1°€88τὶΟ11ὶ5 Ιοειιττι δείετι1ετε , δ: αποπει

ετδεο.ττι νττειπι ΐυττιετπεε , εοει1οΒίει εκττει τιοίττειττι ΡατοεΜειττι τετιτο.δο:ιτιτ ειδίτε : πε

Ρερττποδιιιπ τποίὶτει εεεΙεΠο. δε ΡτοΡτἰο τΙ1εΒιιιτο Πιο Ρετετετιττ δο.τιπ1υττι , Βινεπτε

ίετιίοτε τιοίττο 8Ιοτἱ0ίὶἰΪὶττ10 ΚεΒε Ο τ Η ο Ν ε , Δ:: Ο ο Ν κ Α ο ο Ι.οτΙ1ετἰἰ τε8τιἰ Πει

::ε τττε8ιπτΠεο , εφτ18τεΒειττΙ:1ιτε ττοίττα: εεεΙεΠεε θδεΙίΒιιε εΙετἱεἰε , δ: Ι:1Με , Ρειτὶ

νοτο ειτ:1ιτε εοτηττιιιτιὶ εοπίιδτυ δε::τενττπι1ε ἱτι ττοίττο εΡὶἴεοΡὶο :1ιιοδδεττι Μοτιειίτε

τἰιπτ1 Βοττιἱτιο ετιτιιιετιτε ΠειΒτΠτε , ἱτ1 δυο ηοίττεε εεεΙεΠε: Έτειττεε :τῶν στη νττειιτι

ίιι€τετιτεε , εοτιτεττιΡΙειτΕνεε ντα ίὸΙειτὶιιτη ίιιτιιττε τετπΡοτὶΒιιε ν;ιΙετεητ ἰηνετιὶτε .

Τιιτιε εοττ1ττιιιΜ εοτ1ΗΠο ενοεενἰωι1ε δοττωπιιιτι Η ο Μ Β ε τι τ υ Μ τεΙΐ8ίσΐιιττι ΑΒΒει

τεττι , δώ :τε τΡΠε ἱτιΒιιπὶ2 τμδἰττ1ετιτἱεὶτι τιοΙττει εοε!εΠει ίδετειτ εδιιεειττιε , δ: Ρατ

Βετιδει κοίτα (Σο.τιοπίεεε ΡετΪτιιἰτυε, ποδιά ετἰατη ΕΡτ1εοΡΗ ΒαΡττ2ετιτε ειτ:1ιτε Ρα

_τοεΜειωιε δοτιεεττιίτει1εττ απο αΠοτιιττι Ρταττιιτη οικω Ιυττι1εωτιτε το απετ
› Ρ › Ρ

Πε τεττἱΒιιτἰοτιε ττιοτιειοΜεειττι νἰτειττι ΓιτπιΠτ , ει:: εοιπιπιιώ εΙετὶ δ: ΡΙεΒἱε εοττεοτδΞει ,

δ: εοτιιττι 11οί'ττοτυττι οιιτιοτήεοτυτττ , διά πω:: τεττ1Ροτὶε ιπποηε.εΜεοπι :ιΙἰοτίυιτ1 πτ

τεΒειητιιτ τεεἰΡετε νίτειττι, εοικεΙΠττητε εἰ διιοδδειττ1 Μοτ1ειίτεττιτττι ειδ :οτιίτττιτευ

δεκα εοτ18τεεο.τίοτιεττι Μοτιειετιοτιττ11 τε Ι1οιποτε ίαηδτὶ Ρεττἱ ΑΡοδοΙοτυιη ΡτἰτιεὶΡἰε

ίὶειΒὶΙἰτυττι , ἰτι δυο τε:1υτείευτιτ εοτΡοτει ίετιδτοτιιττ1 (Σοτιίείΐοτιιττι :ιτ:1ι1ε ΕΡὶΓεοΡο

πιω ν1τοτιτ , ΡιιΙετοτιττ, ΡοΠεΠὲττε , Ρ1τττι1τιτ ειτ:1ιιε ΜειδεΙενεἱ, εδω οττιτ1τΒιιε

τεΒιιε ειδ εειττιδετ11 ΑΒΒειττειττ1 Ρετ διπειττΠοιτε , δ:ε. £ο:ειἰἱτα ε/ΐ :Μπα εστω Βοττήτή

ε2Ιτιε.ρ52. Ιηδτ&.9. ()οτιευττ.4. εΡειδὶει 22. την:: μπα" Βεπ:πέστέκω θ" ι1|ἱοτ

/πό/:Μ:απτ Ηιτττ1Βεττιιε δ: νοδο (ύδατα: . - ·

η.. Εοδεω Βεϊεπὅκιτἱο#αὅἱτπτττε 0220 Μ -ίεείτ ΡτἰνἱΙε8ἰυτη εεεΙείὶεε ΜΜΜ ν»

τσιπ δε οττιτι1Βιιε τεΒιτε ειδ εδω Ρεττ1τιετιτ1Βιιε , ω: εοτιεεΙΒε δ: εοπεεδεηδἰε , δ:

εεε!εΠ:ιττι ίΡίειττι δνε η1οτι:ιδετίιιτττ εοπΗτττιο.νττ νττδιιττετιίὶ εεεΙείὶεε; [τειτιτειπε Μ·

:με ΡτοττιιιΙ8ε.τιε , ιιτ ΗΜ εεεΙεΠιετνττδυτιεπΠε , :Ιω ΠεειιΙιτπι δείετετε νοΙιττίΤεπτ,

ὶτι εο ττιοτιειΙΗευττι Ιπιβττιιττι ίαΓετΡετεπτ , δε: ειδ εκτετιπε τττοπιιΠεττιι δεωτετε.τευτ .

Ωιιοδ δ: τΡίε δοττιτισε Βετεττ8:ιττιιε ειδΙττιΡΙετε ίτυδτιάτ, διιττι τεῇεδὶτι ΡτεΙειτὶοτιὶε

ί:ιτεττ18., υττ1τίτιιε ῇιιίἙἱΗειιτετιιτ ;ιδΙ1ιτε, ιτιοτιειίΠειιιπ ΜΜτιιττ1 Πι1εεΡττ τη εοδεττ1

οοεττοΒτο , ίετντεπε Βεοττ1ὶΠΩ0ττιιΡτὶ0ι1ε`τΙ10δεΜ δ: διττεττ ίΡΜτω: δ: ΜΜΜ τιπ

:Με ὶτινὶ8ὶΙετιε ἴειΙυτἰ εοττιττ11ίΕιτυπ·ι ΗΜ ετιἰττιδτιττττΡτο νοτἱε ΡοΡιτΙοτιιττι , :1ιιτττοΙε

β:ιπτ ειΙτετἰ Μ νται ε)ιιε ίιιΒείΤε . Ηα/ισ /εσε#ὶω οτωῇο ἐπιίε 20Ωτα ε/ἰ , ?ποδ τω: ἔκ

ποδίω·παππ /7ποκέκυμπενεπέτε βἰὶτατ, /απ8:8 Ματίε1ρτέκοψη!ωπ :σε :Άπω βε

9κεπτπτετ )· σἰὶῳωπτἰο ούτεπέέτ Μ Βετ::ετέπω σ.|ετέεκπο ε/ισ/δεκα ετε!εβα ρπε]10[·

πω: , δώ του:: ίοττε ἴοΙο Ρτοίττειτιιε ττιετιιτὶιωτὶιιττι Μετα νηαττ5 δεεειπτώ:ιτ οδί·

ετιιττι; κ.1ιιεττιΡοτιτ1ίεκίοΙοΒα:τει1τετη ΗΜ τιοτι ειίἴιιττεκὶίῖε ντδειπε,ι Ρεδε Ρετευδ

Π:: έκ εα/πτ¦αδἶἱβεπ ω» , μα· ἱρβ ειτυἰτ , εκ :τυο οττιτττΒιιε δὶεΒιιε νται: Με εΙευδι·

::εινττ, μετα Ηαεζο]δαβατέ&ίόσω τοΜΜεπκστατ. δεδ δὶδὶώτ ἱτ1ὶΡΪει Με ἱτιῇτωἱτειἰβ

8τείΪικ τε&οε Βιεετε , ιδή :1ιτοδ ειττο8ειτιτἰει δεΙἱδυετ:ιτ , ίτυδιήτ Ι1ι1ττ1ἰὶἰτειτε εοττ1·

Βετε, επωτέ ειιἰΡω›α εοπ[ς#ιιτ το εοτινετ1τι1 εεεΙεΠετ: . Τα», Ρειι.ιείε ειδττ1οδιιτη πι·

τετΡοίἱτἰε δἱεΒι15 , ττιοτιειίτεττι1ττι Ρεττττ εΡἰΪεοΡυε , δ: Βιιπ1ἱΙὶτειτἰε νείΗτιτε ειιιήθιτ ›

ίετντεΒειτ Ρο.ιτΡεττΒικ, Ρ:ιι:Ρετδ: τΡίε ΓΡὶττττι_. Ηεσ οΜπἱσ/Ϊτἱἔἰἱυ: ΜΜΜ τε/σε: :π

7ἱπἰαπεπῇα›π φἱ/σοροτιππ ύψοτίπ Βετσὑπτἱἱ_ εοπτἱπαπτο›· : διά Βετεπέατ·ίί Μ·

[α!ωπ, δικιττιδυτιιε ετεπτη ίεΡιιΙετο, [ο ·υΜέπε τε/ἔατατ. Β89822ὅσσ°ἱἱ οόέτω αυτ·

τἰσττ
8.)



ΡΙΝθΕΝ!ΟΑΒΒΑΤΕ. η

εεττ!!! σιισι!!!ι 982. Εέ/ικσεβτ 7·υ!ε[τέσσι ε!!εεοΡστ , ει!! Ρτα:ε!εεε!!ο!!ε Π!! !ε!!- Α!! ει!!!

τατστ !αδ!ι!ε , !ε !ιι!!ι!τ!›!σ ν!τε!ι!εεεΠ εσεεο!!!ιι!ε α:ε!!Πεεν!τ, δε αεξετε,εατα !εσεα- 1004.

ε!!οτιιε! τιι!!!!α εστΡι!ε!!!ιιε !αεά!!Ραι!!! εΡ!!εσΡ! (ειι/ιιτ·υέτσε! έ!! διετα!!! !. τιττι!!!- 7· οξ!ο!”'·

πι!!!) !ενατι!!!! ε!ε !σεσ ειισ !αεε!:ατ, !ε !ετε τ!σ ατεεετεσ τεεσεε!!ε!!τ, ν!δ!ι!!!!ει!ε Η!!! Ε!!!

Έται!!!!ιιε , ει!! !οεσ εσε!ετε !)σ!!!!εσ ι!ε!ετν!τεετ, ε!! τεε!ε!!τ!!!ι!ε ΕΡ!!εσΡ!! ετσ- Ρ' ι”

ν!ε!!τ . ·

3. [.ο!!έε σστε Β ετε!!8στέιι!!! ε· είν!! !!ιίέτσ·ι!!τ σεσετσ!!!!! Ηι!!!!ύεττιι: σώσε /σ!!- Ηαπεκπἰ

δ!! 7έτο!!! σ !!ιο!!σεύοτι!!!! !!!/!!τιιτέο!!ε Ρτ!!!!ι!! , αει!! άστα!!! Ηι!,εο Ρ!σε!πέσετσ[! Με! δε

εο!!οσστ σ!!!!ο σ!! |σεστ!!στέο!!ε Βο!!!!!!! 972. εσυ σ!!!!ο Ηι!τε!!εττι!ε α!!!!αε σ!!!!τ ΡΗ· (ικαΠο!” ·

ε!!ε Νοεαε !)εεεε!!!τ!ε, δε Α ι: ε !. Μ Α ιι υ ε ε! !σει!ε! εε!! Π!Β!!!τι!τι!ε ε!! . Ετ έ!! εεε! έ'Ι·":·

επτα: [εσιισσσ : !)ε!ι!εεί!σ ει!σει!ε Αε!ε!!!!ατσ α!!!!ατε !εσεα!!ετ!! τω!! νεο!!! 5. β; ε!. ο

Κα!. ]αειια!!! Α ο ε ι. Α ιι ο κ! ε !ι!!!!!!τι!τιιε ε!! : δε !!σε ε!ε!ι!εδ!σ ! ε. Κα!. μεσα!!!

Ε ιι Μ ε Ν ε ! ε ι! ε !ι!εεε!Πτ , ει!! ε! ει!αετι!τε να!ι!!τ , !σει!!!! αε!Ρ!!αν!τ . Ησε ετ!αε!

σε! !ι!Ρετ!ια τταε!νεδ!σ ό. Κα!. $εΡτεε!Β!!ε , Κ ο Η Α ι. ι: ι! ε !ι!εεε!!!τ , δε Κσ!!ει!ε!σ

Ι. Α Μ τ! ε ι! ! σε . Ρο!! εεε!!! ταΡτιιε ε!! ε!ε εσεεο!!!σ !αεἐ!! !!ε!!ε!ε ΜεττεεΠε ε!σ-·

ε!ει!ε Ε ! Ν ε ε Ν ! ο ε δεστστι!!!! Ρτσεεε!ε στ!ι!εε!ι!ε , ει!!α !σει!ε !ε!ε!!! Ρετ ε!αει!!!! ?ξεετε!";

!α!εαε! α!!ει!αετι!!ι!ε! εε8!εδ!ι!ε ετατ, αι! !ε!!αι!!αεε!ι!!!! ειπε !!!!ε!εε! ΑΕ!!!αε ε!! στ- ε! ΐΜ -

ε!!εατι!ε: εεε!!! αε!νεετιι!!! , Ρετεετ!εατ!σεε!ε , δε εσενετΠσεεε! ει!! Ρ!εε!ι!ε εε!

!ε ε!εΠε!ετατ , !ε ν!τα Τ!!εσε!ετ!ε! ε!ε!!!ι!! ΜεττεεΠε ΕΡ!!εσΡ! !ε!τε Ρστε!! . Ετ !!σε

ει!σειιε ε!ε!ι!εδ!σ , σε!!! !ατε Ρο!! Αε!α!!!εττι!ε! ν!τε!ι!εεε!ε!!! εΡ!!εσΡειτι!ε! Ηε!!εσ

!σττ!τι!ε ε!!ετ , ε!οε!ει!ε !!!ε!!ατε!ι!ε !σει!!ε !!!ι!τε τεεεεε!ι!!ε !ιι!εεΡ!τ , δεε. Με Κέ

τέστσ!ο .4όοστε/σο !οσο έσετει·έι!! .

ό. ΜσἐσοΡετε ιίο!εσσιωι ε/ι' Μ!!! Τύεο!!ετέο! /ειι Πέε·είε!!εέ Μεττειι-βι ειρψοΡἱ ,

[σύ εσυ Ε!!!έε!!!ιι: !!ι Οσ!ἰἰσ!!! ·υε!!!τ , εστω!! ε#ε στσω-σ!!! , σιιτ τεττο !!! ἔσω!!! σο!!

ι!ιισ!ιοτοιίσδίσω .· ε!! ει!!! μι...» Ρ!!!ὅεσἰὶ /σδίσ ττ/οέτεΡο[εισιιι . δε!! ειισ!!ι!'ο σο!

ι!ιε!άτ Μ!!! !!!ο!!ιισιο!!τσισ , Ρσιιοσ εεττ πού!! παίσιιτ , σε όοε άὐύστε σε! !!!!σε!!!ίσ

]!!!!τ . `

7. Ε!! πιστό!! Ηιεεο!!!! Ρ!σε!!!έσσεεβ: εο!!!έσετε !!σετ, Ρ!!!έεπίσω ε!! Ηἱύετ!!!σ Με!!! :εε

έ!! ι·εμε!!ιι!!ι βοτύσι·ιίέ σετε!!/[ο τε!!!Ροτε Τύεοι!ετ!οέ Μεττε!!”.τ ε1οφοι!!! , θ' σ! :ο !!! !ΐ1:υ$Μ82”:Β

έ!!σ Μέι· τετε!ιτιι!!!ε , βετ· σ Οσάι·οε τα!!! .!!!.... !!!οσσ.βετέ! χω!!! Εε!!είτ , [τα ει!! Με 8.

/σσέ!! Οίε!!!ε!!τίτ , @βετ Ρ!!!,εο!!!!ευο ιι!σι·!, τισ/ι!! /ιισβο!!ε θ” ο!ε·ε!!!!!!ο πιο!!σ/!!- ΜΜΜ '

ω!!! νέα!!! ί!! ωστε! !!!οσσ/!ετέοιστο|ε ι!!/!τ . Ε!ιίε!!!Ρο/!εσ [τιεοε#ἶτ Ρ!!!(εε!!!ιι: ί!!

σἔιύστἱσ!! ά!(εσετστε , σ!!τεειισσι σ!! τοὅἰΜεσ/σπἄ! κτο!!! σοοετ/ετετιιι· . ΕΜ: τεο!Ροτε

Οττο τεττἱιιι σ!! Ρετ!τὶσεε!ε ε!στεε! !!!εεεε!! νεεετα!!!!!ε α!!!!ατ!ε Π!!! !εσεα!!ε!!ο εε!

!!σεο!ετε !!εατ!!!!τε! εσε!ε!!στ!ε Έε!!ε!ε εσε!!τι!έ!σ , !ι!!ετα Μεττεε!ει!! ι!!!!ε!ε Πιο,

σο!ε!ι·!!!στ ου!!!ετ ε!!! !!ιο!!σ/ΪετἰοΡο#εβοσε! , τσ!ε!!! ε! εοσσεσε!π τιι!τέοσε!!! , επα

!εε! !!σεω !!!ε!εστ!α Ρατετ εο[ι!ι Οττσ , τε!τιΡοτε !αεό!ει: ε!ε!!!στ!αε (Σαε!τσε!!ε , ει!!!

ε!!!!σ !!!οσσ/!ετ!ο εο!!σε/]!ει·στ . Ηοε: ι!!!ο!οιπσ τσ!στιιο! ε/ἰ ί!! !!ύτο ό. σε τε σεο!ο!εστ!εσ

πιω!. ! 4.3. άστα!!! !!!εστ!!στέο!!!! Ώοσό!!! σ!!!!ο σε 1 . Ϊ

δ. Εοσε!!! τε!!!!!οτε σύ σ·ίσσΜετοσε/ξ·ει!πιίο Μεττειι-β εμΠορο ἱ!! !!!οσσβοι·ίο[σι!δ Πω Ω Μ

έ!!! δ!!!!Ρύοτὶσ!!ὶ ,ε εσυ!! Με!!! τετ/σ! !!!/!σιιτσεστστ , σ!!ύσε !!!/!!!τιιτιιτ ε/! Ε!!!έε!!!ιιε , 8: 5νιιιζ!!ισ

στ !ε(ε!τιιτ Μ ειδ!!! !Ρ/ἱι!: στι.. ύετο!!!! . ]ι!ε!!!Ρτούστ Οττο!!!.τ τει·τ!ερτσεφτιιε! σ Με· '""""" °

τωἶο ι·ε!στι!!!! . 2ιιέΡΡε έ!! ε!ευέτστε!!! Μεττο!!/ε!σ σα!τιω· , ι!!οιισ/?ετ!! Πεκ!!! διο!!

Ρσοτἰσ!!ἱ Μέσι· σύ Μέσι!! οτσ'ίι!στιιτ ε/! , στ !εέέτστ !!ι σέ!!! εφ!!! .ΔωσΜοτο!!!! , ειιἱ

φαι! ωο!!σ/!οτ!σο! τε/!ίτι!!τ . Οττο!!!! τει·τ!! ε!! ιἰε τι· ι!!ρίο!!ισ Μεστφιι: τε[εττ , έ!!
ειιο εκΡο!!!τι!τ, ει!οτεοε!ο Αε!α!!!ετσ Μεττε!!Πε εεεΙεΠιιι: ερι]τοΡι!τ σε! Πιερ/ισ!!! νει!!

ι·έτ, ε!!εεεε , ειιοε! Αε!!ατ!ατε ει!αε!ε!α!ε, !στ!ετειι!σε Μεττ!ε·ε!ν!τατ!ε Πτα!!ι , !α!!!

!σεεο_τε!εΡοτε ε!ε!!τιιέ!α!ε , με Πε! ατεστε , δε Γατιά!! Ξνε!Ρ!!οτ!αε! !!!α!·τντ!ε εσ

ν!ι:ετ εσεΡ!τ τεεε!!!!εατε , !!ι!!!!!!!τετ ε!εε!!εεαεε , ετ εαε!ε!!! ΑΒΒατ!α εεε! Γι!!! Ρεττ!- .

!!ε!!τ!!ε τεεέσ αι!ε!οτ!ται!ε Ρτει:εεΡτ!οεε εσε!!!!!ιατετι!τ. Α#οσῇτ Οττο εα τατ!σεε,

ιιτΑΒΒαὲ Ρτ!τει!ε, εο!!!!εε Ε!!!ζεεε!ι!ε,. Η!!!ετε!εεΠε εατ!σεε, ειτε!!! ιΡιε Εεεε!!

!!!!τι!ε ΕΡ!!εσει!ε τι!εε τεε!Ρστ!ε Π!! εσε!!!τι!!τ, !!!!ει!ε ·ίι!εεε!!στεε Η!!›ε!ε!εε!εε

!!!σ!ιαε!!σε !!α!!εαετ, ειια!εε!!ι! Πε ε!Τε ειστε!!τ: δε Π ε!ε!ι!ετ!ετ !!›! !!!οι!αε!!! ε!ε Η!

Βετε!α ε!ε ει!!!!ι!!ειι!!!ειιε εατ!σε!!›ι!ε !ετεεετ Π!! !εσεαε!!!·Ι!α!!εαετιιτ. Βατι!!ε 8.

Κα!.Ρε!!τι!α!!!, ιιεεσ Πσε!!ε!ε:ε Με. σε!. Ιεε!!δ!. ε. °σ. Ε!! !!!ο!!σ/!στ!ο [σ!!δ!! Γεἰἱοἱ.ε Με!!! Ε!!!ξεε!!!ι!.τ Ρο/! Ι.σ!!!!!εττσ!!! τα!!!!!ε«ε!! αε! θεει!ε ε.

- !Ό0Π! ο



πό ΠΕ νΕΝΕΚΑΒΙΙ.Ι

ΑΝ. ΜΙΚ. Ρηππκαταπι σαποωἱ/ππδΗ 7ἱτοπἱ .. α: εκ· Ηπέοπο· Γἰπωἱπἱπσεπ/ἱ Μπι υ·εκπίπππε . ΡΒ?

Ι 004· Μ $ενπΡω ίπ εαπ: ἰοσππα καφέ: Κέσπιπ·πιππ ·υπιππΡίωππιππ . /π:π›·ππα Ρεξ/Ϊ πρ..

7· οᾶ°ϋτ° δ” πω... Α&ύπτεπι , ειπα: ΜΒ: ὶπ[ε›·ἑιι: . Ρτοοεάεπτο βπιιέπιππ τεπιΡοτε , π'υ#ππ0

οωωε°Ϊαε· Ρἑ›:ἐεπἱο πω)... πεί/π απο συεδίο 8. Πω ο&οβ1ίε , δ: ὶ11 Ιτιοτιείἱετὶο ίειτ1ξΗ ΡοΗ

εἰε τιιιτιιιΙ.ειτο , εΙεθιιε εέττιπιιε ΒἰεΙπιτὸιιε οοιιίοιπο οιτιτιὶιιπι νοοε , πιά οτοΙΙιπειτιιε εθ:

:πιω Μ: Ιπω.τπειτ1οτιο Ποτηὶηὶ 1 οο4.. 9πίΡποίππε Ρέπέεπέέ «πω €κ2787ππ: σεπ[επ

π... ε·-/ϊ . [π Νεσποἰοἐὶο/ππδἰέ ΟἰεπαεπτΞ: πτεπιοι·πτιπ· 8. Μα: ΟέΐούΜε Ἐὶηἔεηὶι15 Βο

τιειε ττιεττιοτὶειε ω)... δ: πᾶσι· Ι1ιι]ιιε Ιο‹;ὶ , οιι1 ραπ απτο επειτα ίειιιέΗ ]οΙιειι·ιτιἰε ὶιι ίὶ

ηἱίἱτ2. Ρ2.Πθ . Πε @τα σπἰτα πέπέί ἰπ/ἰἰτιπιππ , πππστ# /ππδἰπε ἰπ πδΐί: .ἄιἰπἰ&εσ·οπἱ:

/εεππιἰέ ε1υ#σο.ρί Μεττεπβ: πΡΡεἰἰπτπο· . '

διιεερββΧ·"_ 1ο. Ετ·έο , π: παοκ άέσεέππα, Ρἱπὅεπἰο πό /ππέΐιππ Ϊὶ:οπππο/`πσ:ε#ἰτΚἱεππι·

:Με Μετά: σε” πό/ππδϊιππ Ο' ίεποσπ2επτ Ηπππο , πό /ππδία›π δ|›π*υἐο›·ἱπππτπ δέ

Ηππόπ: , π: σοπ/ἰπτ εκ πδίίε έείπϋστοπέ: [εσπππ'ί , ποπ σε” Οοπ/ἰππτἱππε , ' ισ έ::

πω... Ούτω'ίπππ ἰεἔἰτπσ· . Μ... Οοπβππ:ἱπαπσ τεττέο ἰοσο Ρπο[πξ//ε Μάο· εο!βέ.ί

ππ4:. 1.Μ.π./ε, ω... .4όπίθετοπἱ:/ὲσπππ'έ/ὲπΡΜσ· ποπ ω... σεπ/επιίπε, οπωπ

@β Ποπ/ι'απάπα: .· ?ποπ Α... πιιέϊου·ίε νοών: Ρτ·οϋππτ . Μέ πω...... πό άόπωω·οπο

οπἰὶππτο: τεσεπ/ε›:: , απ άπο: έπ οπέύπ/ιίππι σαεπούέέε , ινε/ου κά: εομ·οτπο:ο: πω...

:σε , ιιτ είὶ ωκω , πρ.. , Με Γεεετ Ιοευε , οιιΕ Πεο ειιιδὶοτο , Παπ ἱτιὸΙἔτιἰΓ

Ιὶπιἰ . Ετ.εΠόεωικ , @οι Ρι·πεοόεητΙΒιιε άιιοΒι1ε ΓεωδΗε δ: νετιεταΒὶΙἰΒιιε ΡειττΙΒιιε ,

Βιι€ετιιοεκ ΗὶΒεττιΙει (Παω δεοτΙ 8ετεΙἰοιή ίειοδτί ΡετοΒτὶτιὶ ίετιιΡετ ΠΜ άι1ΙεΠΠ

τ11ἰΙιειΒεΒανοτιιτ) & ΜΜΜ $ὶτ1ειιιἀο, έπ ι°ἱτπἰο πάτα: 5ίν1ειτόο, εκ ίΞοτ2ὶε: ΈετιιΠε

εισΙ τε8οηάιζω ειΒάιιδϊο, πω, οιιὶ Μα ΓετΞΒἱπιικ , Βεπεώ&ίοηε 1·ιιήιιε Βοειτὶ Ροπή

ίὶεὶε , τεττἰο Ιοεο , τε81τι1ἰι1ὶ Πιεεεάετε ‹:οιπΡιιΙΠ ίιιττιιιε: ΜΜΜ Τι·υἀοτιἰ άυοε ,

Ε.ιπδϊο ΑάοΙΡΙιο όιιοε, ίειτιἔὶο ἙοΙὶ‹:Ι ὶτὶὸετι1 όιιοε, ίειτιδ'εο Μεττἱτιο Μπα Βιινὶυπι

ςὶυο5 . Εκ ω. πσππῇτς/ἔποπ , :Με ἰἰἰο:Ρ›·ἱοπε: . ποπ/ππδίέ Γείίσέ:/επ Ο[εαπεπή: :πο

ππ/ἱετἱέ , πποέροβεπ ποππππιππ· ) /ειί[ππίίέ δ)σπρποτίππέ ΑΜπτε: [πω-ε .° πσ2π·σ

Μέ:: δἱπὶπιιιἰπσπ/εσππεἰο ἔσω ο·φοπεπόπ:π , :επἰο (:οπβπ:::έπιππ . β ποπ πίέπεμπ2

σε#?:.· ππἰ/ππε ω... όιἰπἰὸετοπἐ:/ἑεπππ'ἱ /επ1υτοπ ὸεπ/επἄπ:ῇ: .

Άά::.ΙΒοτο 1 1 . ?Με π... η ἰ: @πεί μπω... ·υπ4ξπω ε/ι1 έπ Του·πο 1 . ΒἱἐΖΖοτπεαε που.: , Ζε..

“""ά"' ° ξϊ'π ππὶιἰωπ άέ8πωέπο πό π: πο/ἰτπ: ὶἰἰιψτππιἰπε . έάα!θετο Ρο.ττο Ἑτἱὸοτὶεο , 6:11

Βτε ττ1€ὸἰετιειε άικ:ο , :ποσο Βοεττὶοο , ττιει8ηἱ Ηιι8οι1ὶε ΗΜ., ΡτΞτΠοΒετιἱτι1ε :παπο

Μι·ιπ·. $εΒοΙειτὶΒι1ε ιΜὲὶΡΙὶτιὶε αμκ! Οιιι·δΙτοπίεε (-βσ Οοτζέοπ/επ πο/Μη·υοεπτ)

οαΠὶΙΙῖΠ1ο Πιιττὶτιιε δ; ὶηίὶἰτυτιιε , ε!είι1τι&ο τυοιτιοτειπάεε νὶτιιε ΠεοάετΙοο Ροπώθεο ,

Μετ1Ρτει:ΐιιΙ εοιπίὶξτιιὶτιιτ 1 7. Καὶ. ΝονετηΒ. ειιπιο Ποπήιήεω Με. 984. Ιτιὸἰἔἱ. 1 2.

1ιιτετἰιιι ΒετιεεΠέΠο ΒιεετάοτειΠε ιιίουε: Μ ΟΙ1τΠΗ Ποιπἱτιἐ Π:.ιτει!επι ό1ίΐει·τιιτ . Ετ

οιιὶει Ποττιἰτιἰευε εΠεε .ιό Ιιοο Βιετ:ιτι1επτυω Ρετε.<ζεπάιιτι1 σ. ΡειττὶΒιιε εθ: ἰηίὶὶτυτι1ε ,

5.ΚειΙ. ]ει:1ιιειτἰἰ , ουσ παταω Ιππιοι:επτιιιτι οο1οΒι·Ξε νοτιετο.τιιτ , Ποιτιἱτιἰοειὶὶ τοίιιτ -

τεθΙοπο ΠοπιΙκιὶ Ιειοτειτι1ε. Αιἰπἰὐετο εοπ[εσωππε α!. Σει·νοτιιω Πεὶ, δ: Ρι· εά

Ρι1ε τηοπεοΙ1οι·ιπτι πιατα ἴετνεοτὶίΙῖτπι1ε , ειόεο οτ σ. Ιειἰοὶε ειίΠάικ Ιεισοτειτι1ε .ιο εστ

:οίυε.· ΑΜΠ Ρτε:τετ ωοτιεοΙ1οε ειιτειτο ἰπίειιππειτετιιτ . (ΞοτινἱνΙΙε νἰτοτυττι Ωω θεο

τιιττι . δε ιτιοηεοΙιοτιπτι ττιεικἰπιο , Πε άοΙοθεειβετιιτ . ω: ἴεΙὶοειτι Π: σο εΠε ίο.τετετιπ ,

ςιιιο απο εἰε Ρωιπόετο εοητἰη8ετοτ .

..ο εμ.Ρω 1 2. Ρι·άττιοτόπι ω: ΡτΙωὶτὶο: ειδὶυυτιπ ὶΡίὶιιε ω εὶὶνἰιποε Μι” , & ειά εκετεειιοΙοε επ.

πιοε Πι Με «με ΡὶειειτΙε ίιωτ , Γειτιθτι δγττιΡΙιοτἰειτιὶ Ιοοιιε εκίἱἰτἱτ : (ΙΜ Παπ Μη...

;μω;._ απο ΔΗΜ Ρτεετετ τυἱηειε δε αιίι1ε Ρτατεπόετοτ , Παπ ειιποεηἰΠὶτηι1ε νἰποἱίουε Μπετ

- τοπικ , .ιο υτΒὶε νὶοἰηἰο ΙιοτιοαιΜΙΞε , Επιέϊοτυπι ωυΙτἰΡΙΙοἱτετο , .δα (οιιοά είὶ άο

εετιτἰυε) ίαΠε ΡοτιτΞΗοιπτι πιιιτι1ετοΠε οοι·ΡοτΞΒικ ΒιιτιοΠΙΠιτιυε, εοτ ΑὸειΙΒετοηἱε

δι ωεπτειτι , π: ἰοεπαπὶπ τεὸ1νἐνειω 8τατΞεπι πα22:αεπ·: , Ιτιόιικ1τ . Ροίὶοιιειττι νετο

Ιοοιπ11 Μια: Πω ΠειΜΙΙτιπτι τεὸὸἰὸετειτ , δ: ττιοκιειώοι·ιπτι εοΡἱει ΡιιΙοΙπεττὶιτω ) (Νοε

υπόεοιππουε εοΙΙε8ετετ , ΙποτιεΙΠΙΠτιιυπι Γεεετειτ, Κοπ:πππ μ·ο/εδέπε .ψ πω...

ΧΚ Ροπή:ίσε , πιά ειππ »...0.π.. /π/ὲεΡἰτ .

ο” ' 1 3. !π‹ἰε ο·ευετ/πε Χεποεἰοσπἱιππ Με:πέ: ἰπ/ἰπππ:: . ἐύΜε,πππε , 288Ι'θ88.Ι33 απ·

' οιΙΙειε Πει ..ο ΙειιΜεε ΡοτΡοτυο (ἱτοειτοτἱοωτιὶιιττι εεΙεΒτειιπἰειε Φωτ . Ρπετεπ·π πι

ΒΙὶΪειΩ€ι1Π Ρεἔο παοππ/Ϊεπἱοἰπ:π , έπ.[ππδ&ε Τ.-ωεω.. ποποτε κά: έά·ικ·πιθο ΕΡἱ/ἑοΡσ

σωΡπστπ, π Κοτπεπο ε/π/είεοπ βου.τ ΡοπτΜσεΡεο·[εέΐππα, πιά ἰοσπε εοτΡοτο Βι11δΗ

ΤοτεητὶἐοοΜ€ίΪοτΞε παμε Ροτιτὶίἱώε ΜεττειπΠε ἰτιίὶ8ιπὶε στο!. [εποἱπἱε Πω άΙαπό:

"παώ



Ρ1ΝθΕΝϊΟΑΒΒΑΤΕ. η

ηπσἄἱἐἱ: , Μέσα: ίιιττιτιιε εωΡΙἰΠὶιτιο: :ά νΞ_νωπάι;πι οοπἀοπεινἱτ . Ικα Πι Ρειέο (ΞειΙ- Α.Ν.εΗ1ι.

::οπιοτιτευθ Ιοοιιπι ςυεπιἀειω-ὶπτε: ΜοίεΙΙειιτι 8: Ροηπει:ι , :Ιω Ξπι ὸενεΧει Μ μια:: ι ω:

ο8.Μυπι ΙπιΒεπε , ε:: εεοἰἀεπεὶ τιιίϋσο:ι1ω ΠτιΒιιει δΡέπω! νοοειτ , όΙνΕπο ΓειωιιΙιιτιιἱ ?· οξ1°β'·

:μπω τεΡετὶετι: , Βοοάω·Ξω: ὶΒὶ ιποτιο.ΠωΙωτι οοηί:τιικει·ειτ , ςοηίεετατι: ΞΠιιά

1)εο 8ςίειηθο (ἱο€1°ἱ©0 , οιήιιε ΓειοτετἰίΒτπει οΙΤει Δ: ιπΙοε ΜεττειιΠ @Με τ:επΠιιΙΞε .

έα'α!ύετο σε” :ο έ:: |οσο Ζπίτπυ 9πιβάσπ σἰετἱσο: , ` άε:πάθ 8.Ι1ΕΠ128 (Π1τξω ί-11Β 1°081112·

Η νὶτιι 8: ΠΠ: ΞηίὶἰτιιτΞοτιε Ρ:ιττ1: ΜΜΕ ΒεειτΞ Βετιεὸὶἔὶὶ Βοηε εάοθεει: έκ/Μιά: . ΜΙΓ

ίειε , δ: 8εκ:τειωεπτο. :Μάτια Πω: εἰΙὶεὶο τιιι:τηιιειπι ι:ε!εΒτο.νίτ . νὶΒΕΙΞει: ΝετειΙἰε

Ώοπιὶιιί δ: Γει:ιδΗ ΡειίοΙ18 , Βιτιδϊεειμε ΡεπτεεοΠεε , δ; οττιτιΙιιιτι ίειτιδὶοτιιω ΑΡοίὶο

Ιοτιπτι , δ: ΡτεςὶΡιιοτυπι Μεττγτιιιη ΠΜ ει1Ξσ.1ιιο εἱΒο Γεα1Ρετ ττειτιΠ86Βατ . 'αιω

ἀτει8ε Παμε όΙε: ίἰτιε τηοει:ιςΜε , Η :η Ρειττὶο. :ὶεωοτετὶ Ροτετατ , :πιω ικα: οεΙεΒτε.

Μ.: : αμα! ΡτιεςἱΡυε :μιά Ουτείτετιίεε Βιοετο ::οηίιιενετειτ , ΡΜ: οοιι: Μοτο δ:

Βιετευ τεΙΙΒΞοτιἰε ὸἰίὶτἰἑὶὶοηε ἰτιίὶ8τιὶ: , δ: ὸὶνὶτἱὶε οΡηΙεπτιιε , δ: ιτιι αιτιοεπίτε.τεα1ιπε

8τετΙΙΠκηιιε , :ιό ἀΙνἱτιο: ιιίιιε ΡΙειεὶὰιιπι ε1ιιΞετιιπηικ οτΞιιτι1 εΧΒἰΒεΒειτ . 0

- η.. Βεπ:9ικ· ακουω”απ” ;οο5. Μ Μοπσ/ἰστἱο /κωδέ δ/ωΡύοτὶαπἱ , επί «για» οΜΒΒ ά

φαση βμυἰΜ: ψ; ε1ι1Ποευ: π1ι1Με ίαη&ο:ιιτπ ΡτπάεσεΙΤοτι1ηι ίιιοτιπτι Ροητὶἱὶ- ΩΡι,ιω,,"

απ:: Μεττετιίὶιπη ςοι·Ροι·ὶΒι:: ὶηίὶ8τιὶε δ: σεΙεΙπΙ: ΜιΒεβειτιιτ . Μ σκιών” ω:: Μυκο

ο·ωπιστ Βιη&ιι: Ε.ΡΙετΞυ: , όοπιτιιι: ΡειΡοΙιι: , ςιιΞ Βιιι&ι:: ΑτηιιΠιιε ὶτι εΡἰΓεοΡειτι:

ίυφοεΠΠ; , ι1ιιί :Μετα Ιοεο πιιιΙτει Ρτ2ὸὶοτυ.τπ βετιεῆοὶει ςουτιιΠτ ; Μπα: (ἰοετἱοιι: ,

ιιοΒι·1: τεμιΕο:1Βιι: , ::29ιάτ Μάϊο: , πτη:ηιοι·ειΙ)ΙΙΙ: πιάταοι:Ιοτιιω οΡετειτο: ; δ: Γεω

θειι: θοάο 8ετπιειπι1ε ε)ιιίεΙετη ΡοτιτὶΗοὶ: θοετ1εὶ, (μή ίετιδΗ-ΑτηιιΙΡΜ ετὶαπι Ειπ

Βι:έπε δεεειττιε ε:ΗΜε:Ιτι εΡὶίοοΡετιι ΓιιοοςίΤετιιτιτ; όοττπιιι: ΑΡτε;τι:: , άοπιι·ιιι: Π:

Π:: (Τ :Πλ 5“ε!υιι!τα: :ΜΙ “αντι .4ψ:!ύω·ο @και ει1τειτο ΒιηδὶΞ 5γιπΡΙιοτὶειηἰ ω::

:απο , Ραπ:: ἱΡ/ε ΜαπάσΦεται : ορο $ειςετόοε ο.‹ὶ εεΙεΙ:ταπάει ίειςτο-Βιπ&8. :τιγίἰετἰ2.

111ετιίει: ειὸίὶειηε ὸὶνὶηε: εήιι: ῇι18ὶτοτ τηεπιοι·ετιπ , αφ:: τιππι1Ιι1: οοτΡοτἰε Ρι·ει: οοιιΙἰ:

νωετειπάιι: Ι18.Β0τι1τ δε €81°11ίτι1τ . Μοπα/ΐεύιυκ /ἐιπἄἱ δ`|ΜΡύοτἱππἱ μ:: [ωπ:βα:

ὐεἰἰοτιωτ :εωρ:βα::: , σφι:: πἰἱα/απἑῖἰ ΜΜασί , ρωετε ΟἰεΜεπτἱ: 1 (9'/απ:ΐ: Μο·

τἱυἱ , [Πο ωςιωμ: , πω:: Μην: “ΜΒ Μισο: τσβἱτιππ [εαπ , εκαε·Ρ:ο βαδ” Μω·:2πέ

αεπο&ίο , 9ισοέμνή:α: εκ:Ξπέΐιπκ :β . ΗωσΡηαἰ¦οΧαῇπ: σ:: σδἰἱ: ΑάαΠιστοπ:: υπα

δυια: , 9αοέ@Η απωπο:·ίσω ) ει:: απο: :καίω @Μπιτ Οκ:: :ιο/πετ , ΜπδΜπΡτα:στέ-:

π: Με:: ›·σἰὶὅἐο ·υέάετε::"· , π:: (9' άιιοπυκ ιάκ:Ρταόεοψοπ4Μ άάαβα·οπ:: Ο Ο::έω

:·ἱ:Ξ , 9αο:/:ά: ἰοσἱ: σεἰεὐπιπ· πω: σωωπιπ: :

κτ1τΑ5ΑΝΩτ1ΑΒΒΟΝ1:1::::3:
ΑΒΒΑΤιε Ρ1.01ι1ΑεεΝ518. “Μ

Αυθιοτε λιΜοιΝο ττιοτι:ιε!ιο ή:: ὁὶΓεὶΡυΙο .

Εκ Μή: ωϋ:ἰ: Ο :Μέσο Γἰοτἱσσσπ_β :

ΟΒδ'ΕΚ7έΤΙΟΝΕδ -ΡΚἄ7Ι.ἄη

1. Ο Ν [ασίίε :β α/ἱΖΜωτε , ιι2£7[εἰίσἰο7 |ιιετΙ: , Α 1 Μ ο 1 π: ο ε , μα! ›παι/Ιτωπ :σρταερ:ο›·εω Α;ωομω

Ισώπευ·2: .ΔΙ:!ιοπεπι , απ Α:: ι: ο , ω. Α!» £ρ_β> , μα! .ΔΙππο2πω Ποτωεπ[ση πιοπασ!σωπ : Η:: ΐσὶ

[Μπηκα ιΜ:φαΙππι , ω::[ω_|Ε:·φιοπ·πι /ῖπτι:ι‹: |ἱ: . ./22πιο2π2 ςιιφρε έ: .4ϋΒοπ:: Ζασπϋπα2ο ε]Μπισάέ μ" ·

:β , κι· ΜΗ: .ΑΜοποπα Ιρ[ιοκ ›·ε[επει , ε]π_ά;πε άστε: α: τεΕἱε[αἑ-ἱα ατα::τερτωβπτετ . Η:: α ]Μπιτ: ά:

Βσ/ἱ:‹› Ο:Ζεβ:πορτ2τππω Με:: Μπα :β ε.:Μ ουσία:: Ποτ2α:επβ , α: :και :απο Πω: αϋτο: εοπτιι!Μια: ,

πβ22ασπά2: ιμψα[άσπι Ισά: , μα: αραιά Βοβ1ιοπι σ.: ιϋβἱεπἰτατε βηματα πσπΡατ14Μ άεπέ:α: απ: «Μωβ

στα:: , απ: πω".

α.. Φωτ:: .κ22πιοΙππω ·ωυΕΕαπδ!οπ·: α1ΒΒοπεπι ίαπά!!πι: αεπ!ετιιπτ, Μ:: υἰυεπ:εω , π: Ι: υ 1. ιι 1: :μ Μ.. Ι ά
: ' Η Ξ” δ

τι· υ :Ρο/ί Ερώορια: ωπωωψ: ; ω:: πιοπωιπι , π: νν ι 1. π. ε: ι. Δ: υ ε Μαἰωεβπτιεπῇ:»ιοκαώι:: , Ο ιι- απ” ..

13 Β ιι 1 τ: υ ε ΜΜΕ: , αιιδίοπ: α· Ξεβ2:_βιπδί2 0[·υ·σαΜέ Ερώο!π Ι/υἔοτπέεπ/ἰ: [πρευέιι: Ματ! , α: Ρωπω “

:εαπ ΜΝ: . 7ωΙΙ:Μι:: Θ” Οηἰεπσα: Μα::2πτε άερ›·ωάέαιπ: .ΑΒΒοπ2: Μβοηεπι έ» ,Δ:ι_ςΖωπ , ιμω|απεπι$ ΑΒΒοώ

βο έ!!14|Μ:[πί:, απ: οἱ: τεβΙταταπι πιοπαβίυατπ ιἰάέρἰἰπαπι , τω:: ούβαάαι ωτεππαπι ίπ .1π8!έσαπ2:Μο- ιπὶΠΪο η:

παβο·ΙΙ: @πω επέ:ατα . Ι#υϋἰσ!ωπ: πι Μ. 3.:: Ροπτ£βσιΒιι: .ΑπχΙοπιπι , ω: ά: Ο/·υ·ωι!άο : Ρτ:2τει°€;ι , ΑπεΙΙ:ιπ .

Μιμί: , Ιἰττοτἰ: εκσ:ΙΙοπτε: νἰτοε ἰπ Ατι8Μικτι ενοεειτοε πιιιπὶἔὶεςιπςτ ουτε:: , π:: ἰμο Βοτιο Π·:ιιιά:ιτετ μι·

ττὶατο , Με :Ιω εαπ: Βου: :απο ωΙΙιἰνὶὸετιτιιτ ἰιπιηἰο. : (1110τυπ1 που: Με ΑΒΒο Ηοτἱει€€ΠΠ5 πισω

:Βυε, :μή επιιΙεπιπ ἴεἱοιπὶα: ΐτιι€επι :ΜΒΜ Ξονεκ1:, πω ρε1Ποιππι Εὸπιιιτιὸἰ πκιττγ:1ε, ῇιιΒεπτε

Βιω



ω - ω .Ζ

ΑΝζ(:ΗΕ.

ιοοο

.·ις.Νον.

ιΕ8τε8ι:ι
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Π” :

Ποιοι Πο

τιιε ὰ Μ»

Ποια .

28 =-ν Γ Τ· ΗΛ·

ΒιιιιΠατισΑι·ειιιεριίεορο, ριετιιιυόιτιι Ιιττετατιιττιατιιέειι·.··Ιοτιοοιιιιτι -τι-ιετοιο ρώτα , 6τ οι

τιεττι αυτ” εοιιΠ:ιτυτιιε, ίενετιτατι ι·ειιοιοτιιε Γετιυιιτε εκίιιτιτ: ουειιι τιιοι·ετιι ευτιι ιιιεεΙ!α οικι

τιαττι εοετιοιιιι ΡΙοτιαεειιΙιε, ουσ: ιτι γι·αιοοιιιιι ροΠτα ιιοτιιεοιιε :ιτι ΙἰεΒιιιαιιι οτειωτ, ειτει·ςει·ρ

τοιιτειιτιετετε ιιοιι τιιιιτ νν;ιΠεοιιια, ται ιατιεεα εκατιιτιιατιιιιι Πιοετιε τταιιΠιιιΓετε . Ηττα οι· τω”

Ιουί!Ιειιιιιιτ: οι οι· πιοιιιι|ιιτο οάιοΙοιιι πο Ποιά: 0ι·ι!ετισιιτ ΝταΙιτ οι ιιιι.α. Ρος. ; η. Ηοτιιττι τικό;

Βιι5,ιιτοιοο Βιιιι|ιοπι, ωτάείο·ιιο!ιιι, Φ Ο/ιτι·υοΜι, ΡΙοτιαεετιιιε ΑΒιιο, ΠιΡιειιε :το τειιοιοιυε απο·

Μια, τιιιΠυε είτ ιταιιε τιιατε, & τιιοιιαίτιευτιι ιιΓυττι όοειιιτ ιὶατιιεΠτε 8: Με τιιοιιαΠετιιε Διι

του, Μπι τειιειιατιιτ ιτι ()αΙΙια εοτιειτι τετιιιιοτε. .Πο Οιτ||ια, οπο: |ίτιι!ιοι·ιωτ τιοαΜΜ α!) οι

χω, ω2ίι:ιιιιιο , οιιζοιιτ οποποοιιι οττερετιιτ , οποιο οιιιάφι Ρετ 0ι·ιιοιπι!άιφι τ9]οβοοπτικ ιιιοιιιιι:|οοτ,

οι θιιιίισιιπιτ ταποιιιι.τ ιιιβιτιιτοτ, τἰειιιιἰε Με /ετιιπο'ο νέα· μι· ./ίωιοι28772 εοπότοιΠιειιτιο Μεσοι Μάτια

,ς!ιατιι ι8[ιιτίιτ, τοττιο ιάΡι·.τβιτιιτο πι· Ζοιι[κ.ιπτιιιιι , .1ιιΠ!ικιιιιι , οίιο/οιιο οιιιιιττ Οι·ιἰιιιι,τ [απο-ιι Ετ*
ποιοι οοιιιιτιιιιτοποτ. ' ο ι ”

ει. "Νεοιιε ·τιετο Οα!!ιο ποτέ !ιοπιιιιτ, φαιά .Διοτι πιο: @Φέτα , τιιιιηιέττοτε σιττωτιοαοοιιε _|ιιαι·ιτε4

θα, ροτιοτειο [Ναι ροττετο ποπ ·ιιιιιτΙιτο·υιτ. Νοκ @πιο ειτε-ιτι Ποι·ιοττιιΠ·, Πο @οι σπιτι σιττιιιιτροβτο

τιιοποβιτιο οὐ το ι!!ιι/ιτοτο [αυτ. 'Οιιιτε Ειι!!ιοι·τιιτ εριβο!τιιιι τι. ιιιΠτιοιτ Ριειτο νιι·τυτιε & οι·ατια_ειι·

ειιττιιιιἴο αιτι1Πιιιο Ραττι Αιιιιοτιι; ατοιιε ει” οιιοτιιιποο!οι·ιιτ οι! τοιιιροιιτιιτιο.τ [οέΠοιιτ.τ, @ο ι” α".

ΜΜΜ [Με °Ρεττι το·ιιοΒιο πιο: οι·ιιιιτ οι· ε!εδιιοιιε άθικτα” που οι Ποτ Με |1:τιιετ. Πιιιιε ιαιτι οτι

τε τενεττειιε, νειιεταιιιιε Ρατετ, ουειιι εοο ετειιο, & νιτιεο ατιτιιτοτειιι :ι Ποτιιιιιο Πάσιο· εδο

Ρι·ονιΠιτιι, απο Ποττιιιιο ιιιεο τιιοοιιε ΠτιεΙι Κοτιιιιιιιιο, άερτει:οτ, 8ε .οιιτείιοι· Ρετ εα ερωτι

οι όατα ἴυτιτ ιαοιετιιιο: Πιτιθ:τε ειιατιΠιιατα, Ρετ τιιιισεάιτιεττι Π·ατεττια:τατιτατιο , Π οιιιτι ροτεε ,

ιττιριι1οιιιι ιιοΠεε Ποιιιιιιι, ιταττεε αΠιΓοε τειονε, τιεε Ρει·ιτε Πιια.5 ιιιορια ιοΙατιι τοι , ιιτο ουι›

ιιυε ετετιιεεΠε ιιιιιιττι Πιιιουιτιεττι οιιιιιιι. Ειιιιι σο τσιπ Οιἰο!ι·ιτιιτ @τα [οπδίιΜοττιο!ιτ Ζειτιο·υι

τειιΠ.ι ιτι Εοιιοι!ιο £ειποιιισεπΠ τι:: οπο: ιιωιιιιιτ ορο/ιο|ιιτιι, το Π: αρτιο τοοπιι/ίετιιιτο ΜΟΔ Βετιετιι·

οι Ρετ ΡΙυτεε ατιτιοα :ιι·τιΒιιτ ιτιιουτιιυι ιιιιεταιιιιιιε [φῶς που @Πιτ Με άε[αποιοΜιιττια!ε οι”

τι: Ρατετ ΗΜ: Ιοει ΑΒΒοΗοτευτιιΠτιιυε ριιιιοϊοριιυε, ουετιι τιιυιτινείττιιιιι, ιατροι, ιιονει·ιιιιτ ,

βε οιιιιιι τιινιιια & ίπευιιιτι αιιέτοτιτατε Πτοιιειαε τωοττω· ΠιττιοΙιίΠιιιιιο, & ροΠιιιοτιιι_ττι Βιιιιιιο

Ρει·ίεευτοτιο τιιαττγτιο εοτουατιιε τιμά νναι:οτιιαυι. .Μι ΜΠΕΣ που: ιιιἰοῇτιτ ε£οςιιιιτι ρω, οιιιιιιι

Ποιοι τιιιο[τιοτο ιο ε·τιτίετιι .5`ιιιο‹ἰο £εοιοιιιτοιιβ ΜΜΜ: ιτι ιἰειἰιτοτιοιιε @Με Ρειτι . Ηιιιιο φοτο [απο

ποιο οι· Μ:Ι3Πώ ετιιτίιτιοιιι.τ 5'τεροαπαιΒο!ια.ιιιτ ,· οτι! πιο» @τι [τοοιιιτοτιιιιι οι: πώ τοιιέσε €οιιιει·τιιιο
τοιιιιπιιιιιτο·οιτ, .κάειιιοτι Βιιεο!ίοτειιβε.επεΠΠιιτοτοκ. Με :ΜΜΜ Ποιοι β·ιοςικευτιιιιι οίκο.. ο 1

ΡετΙοιιουιτι ευ τοι: Ραιτιιιιι πατα τεΠ:ιιιιουια τιε ειυε (ιιιείτ Πιιιι?τι Μαι·τιαΙιε) :κι ττιετιιιιιιι :ια

τιιιεετε. Πιιιιιιι τατιιειι εις ρτιιειε αυέτοι·ιι›υε Γυρω· Με τιιετιιοι·τιΠε Πιτιε Πι , ιΠιιιιι εεττε ιια

τιιιιι:ιτιιΠιιιυιιι ραιτετιι, ατι ιτι οιιίιοταιι τοοιιιιιιιε Πιο τοιιιιε ττιωτιε νιτ, οι·ανιιουε αυέτοι·ιτατιο

ιυεεεΠιτ ΑτειιιεριιεοΡυε * ΒιτιιτιοετιΠε, οττιιοάοκι: Πάει τιειετιιοτειιι, εατιιοΙιεω ριετατιε ευιτο

τετιι , Βειιε ιιοίτιε, ετΠ ιιοτι νιΠι,ιεά·αιιιιιτυ. ]αιιι ετιιτιι Ιοτιοε ουτε τιοε Ρι·.ιεεεΙΠτ, τιιαι·ιγτιο

εοτοιιατυε, Πιιιουιιιε Πιιο αοιττιΡιι5ΡαΠιιει αι:ιευιιιε ίετιιιιει·ιιιτι ιαττι οιαι·ετε αυιιινιιιιιιε ττιιταειιια ,

νετοι·υττι τείτιττιοτιιο εοπιρι·οιιατα: ουιιιε ττιαττγτιιιιιι ετιιιτιι ιτι τιιυτιοιιε τετοιου ττιοτε Πιτιότω

τιιιιι ττιαττγτυοι ίοιΙειτιιιιτετ εειειιτοτυι·. ιτι οιιο ττιαττγτε τατιτιιττι έοτιιιειΙιιιιτι Πριειιτια ΠοιεοΙ:

Ιοαινετατ, υτ Πτι τειιιΡοτιε ετιιιιιτι, ουατιιουατιι ιιιτιιιιτιετι Ποτετετιτ , μα: οιτιιιιουε τα.ιτιετι αυἔ

θτοτιτο.ε ειιιε ιιιιιιτιιιιε τιιιοετετιιτ , ιτα υ: ιτι :στα ΟοΙΙια & θετττιο.ιιια ειτουε Αιιοιοτυτιι οειιτο

(παπι ιΠιε οιιοοιιε ΠιιιιοΠΠιττιιιε ιιαοεοατυι·) οι: ουαειιιιιοιιε νετιτιιατετιιτ οιιαίτιοτιε, ο οιιιε αυ

τιιοατε τιιοετετ :το Πιο όεΠιιιτιοιιειιι, τιιιιιι @το αυότοτιτο.τιε τεουιτετοιυτ; ιυτιιε:ιιιατυε :το απ?

Μουτ τατιιιιιι είιε ουοό. :το οτε Με του αυτιιτυιιι-εΠετ ουι αυθεοτιτατε·ουαΠ :Με Ποιο

ιτιοτι ΡταιεεΙΙειοατ. Ετ: Π εΠετ ιιαΒἰτατιι`νει ιιατ.ιι Ρταιιςιιο, ειοοιιιο τατιιετι Κοττιατιο του” , :το

Π αιτετ ιυιιιταιιατυτ πιω. Ιτι (Σοιιειιιιε Ραττυττι εοταττι Κεοιιιυε & ΡτιτιειριΒιιε ίο!ιιε οιο

ΡοΠτα άιιεετιιειιατ, ΐοιυε οιιιιιιυιτι ιιι:ιτςιΠετ ρους:ιε νετιιιε τιιιΒιτατιοτιι Πιιεττι οοιιατ.. @τυποι ,

ιιεετ Ρετιτοτυτιι ΡετιτιΙΠτιιι, εκ οτε ειυε ρειιτιεΒατιτ, εο Ρτα:ΐειιτε τιιοιιιιτιι οτι Πιρει·Ροπιειι:ιιιτ .

Ιτα τιιατιιιυε ΠιΡἰειιτια, Ρττετετουαιιι οιιοιι ίερτετιι εοΙυττιιιιε Ποεταιιυιιι οι·ιιυτιι ιυΙειτυε ετατ ,

ΡΙετιιιε αυέτοτιτατιε δε οτατιο:, οττιτιι ΕεεΙεΠ:ε οτιιαττιειιτιιιτι ετατ. (ῖοιινειιτιιε ΕριίεοΡοι·υττι ἀε

εοταΒατ, οιιιτιια Πια Φέτα αυέιοτιτατε οιωττοττω Γει·ιρτιιται·υττι αριιτοΒοιιατ; δε ουιεουιτι. εκ

οτε ειιιε ιιτοι:εόειιατ, ουαΠ ουοιιαττι ττιοιιο που ιιιιτιιαιιιιιιι , Γετι τιινιιιιιττι ιοτιαιοατ. Ηιε ιτι Γυο

οιιοτιο.ιιι ιταετατιι_Μαι·τιαΙιε νετιτατεττι τ:ιεετε τιοτι ροτυιτ, τιιεειιε: ,, διιιιιιτιυε Ρατετ πιο Ματ

' τιαΙιε ιτι εα:τια οιιιιιιιιο Πιτ ττιγιτιοα (ῖιιτιΠο ςοιιγινα Πιιτ, εσ:ιεΠιε οατιιε Γυττιετιε τεΙιουιαετ

ειιιιιοιιε ιιιίειουΙοι·ιιιιι εοΠεοια ροίι:εα Πιτοειιιι τετΠτ, ι:ι:τυο ιιιίε ρτ:τι:ιυιτ ιιτιτειιιιιιιιο.· Νεουε

ιιιιιουαιτι τεΠιοιτ Πιετα εοιιτιιιιεττιια, αΒιοιιεΤιιοτιια τιιοτιιιτι εκ τιττιιτια εαιετναυτιυε; @οι

ιτιιττιο ειιιιι·(ΣιιτιΠυε ιιετετετ εοιεΠια, ΒετιετΠει τιιετιιιτ ιτιτει· ατιΠ:ατιτιυττι αοττιιιια. Νεεοιιο

τοε !αιιιιατιτιυττι Πιτενιτ , Πιο ειιιιι ειΠιεττι Μαι $ριτιτυε τυπο Πιι”εειιιτ ετιατιίττιατα 8ε Πτι

ουαε ιιιυιτιΠει:ιε; οιιιιιυε ιυιιιιικιιο, τιιιιόετιι Ρεττο εοττιιτε ρει·νετιιτ Ατιτιοειιιαττι, :το όειιιτιο

υτοετιι Κοιτα. @τα τιετειιέτ:ι, ΡεττταιιΠνιτ :κι (ΞαΙΙιαιτι, ειιιυε ειατα & ιιοιιιιιε το ιιτονιτι

εια Αουιτατιια μια τιιοοιιαι υιιι ρει·νετιιειιο, ιοτιιιε ρι·ονιιιεια ΠτΑροΠοΙυερει·ευιιθοΠεευια.

Ντωι ιΙΙιιβι·ιο: Ποτ ε!τιςιο οτι τοπιικειτοατιοπτικ .1Ηιοιιέτ @Πτι ροκ/ί. .Στά μια Μπάσο: ατι βιτ

ΧαΙιιτιο τικ: [αξία ·τιειιιτιιιιιιτ, ιιοβοιωτιι ειτοοιιιι Ι·ιοτιοτει·ι τι βοταιο ,, οποιο άτοιιτιο [Μο ει·τιτ ,

ττ9° .Δ!ι!ιατιιοι ει” Ζοτι @πιο ε.τρο[ιιοι·ἐιιιιιτ. “

ο.. 'ΡΜ [οιιδιιιιιι Οιἰοιιειιι .Διιιιοτι:οι, οιιι·τιι Ποτιοει το!!αρ/ιττο τιάιρΙιιιαιτι το|ιιττιιι]τ _|ιιρετιιιτ ω.

ΜΜΜ: ιο ι βιο· πιο, Ποτιατιωι ποιοι οὐ οιιτιο 942.. ΑττειιιιΜιιιιι.ουε [το ΕτεαττιΒοιιιιιε ,

«το 0[·υ·οοιιιιιυπ ει· .2ιι_ς!ια ι]ιιιι: ρι·οίεΙ:ΐιτικ ιιιοιιαβιτο πιο/ιο ιιιτίαιτ , οι [οιιὅῖι 0[·ιιυαΙάι τω: .

Οο.ιΙιιιιιτ πιο Ι.ειισοτιιτο Ερήοιιιιι, οι· οπο Μια, Νοτιιιοατιι απο, το· Κε;ιιιιιττι απο τισειιι·ο

το ·οι·οοποι μπειτε αιστριτ @πιο ./Πιιιοττι :μι κι” Πιιιδίο 6`οτἰτοω ςι!οιμο Προ) ιοοιιαβιτιιω
ι ι ν Π:Ζωτ
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_ :πεττγι·π

παπιτπιπ παει” ιιειπιμε ι·εεπΙοτπ ιποπειίὶἰοεπι ίπ :ποποθ:ει·Ιο ίἔιπ(:Ή Κοτπἰεἱι πρωι Κειπο: :εω

πω, εοπΠἰτπεπ: :πι ΑΒΒατοιπ ΗιποΜι.πυ1π ε)πίάεπι Ιοοἰ πιοπποπιιπι, ιεβε Εεοποππιο ιπ

:ιι/πιω Βειπεπῇ: ππ.4. πιο. μ. Μειπ ρι·εβιιιι ιπ Οεπππιεπβ [ππδιι .Ρειι·ι ωπο!ιιο ννι.1·.αι.

ου: 8514.: [πεεε/]οι·, άποπεειπι πιοπιιοπι: επιππω” πιω εο πιήἱ:, Μπάσα.: ιπ Μπι. πεπι

πωπι πω: απο. ει. :πο π: άπο!ιπ: πω: Ι)ποσο πιοππε!ιπ: , ροβεα ει·ειπιιπ ριειιιιε πρ.

πω, ιεβε πππππο ίπ πι. ι. είε ιππ·πιπ!ι: [ππδίι Βεπεάιδιι επρ.4. #υπΓπ!πο ίπ βάσει 6'πι·ππιεπ|ειπ

ιι|[ππιιο [πεεε[|ιι Κ10:1Απουε πο πππο 96:.επ]π: ιειπροι·ε, πἰεβ ειππο 974.. Ε!οεπιεεπ/ε πιοπει<

βεπιππι ιποεπιίιο εοπβ.«δι·πυιι, ω· είπποιπο , πο εο Μετα ιι·ιεππιπιπ ιπ/ιππι·πιπιπ. ππωπει πω!»

σε .πωιΖε!ιππ: Μιά: Ιιεαιο Βεπεπιδέο ἰπΠΒποπι οι·ιιεοπι οτΒοπτεοιπ , νιιΙτιι ποίὶτἰ $εΙνειτοι·ι: ἰπ

ίοπΙρταιπ, εοπ:επιι απ: πποιἰπιπ ρι·πάιο Με Σεποπιει, ποιπιπε ΜΜΜ , ΡΜ πεπιειἰιο επίπιτε ίεπΙοι·ίε

[κι ΙποΙΜ Ρτ:ιποοι·πιπ πω: ΗπΒοπἰε με: πεπποτε πιο ΚοτΕιοττο δε Βεπἰιτἰοε πιει Βοται , οεπιιε

Βιιτοποι·εἱο εοπἴοΒτἰπο, πιππι Ρι·οριποπέ: πι: ε? πω: ιιππω ππιππωππ ροή! Χάπίε!ιπιππ ό'

Βιο·ε!πιπίππι ΗοΒο Πω: Ρτειπεοιπιτπ, Οάο Οοιπε: , ΑΙΒοτἰοιιε , Επιτπο, Βι·οοο , ΑπίεΙιππε ,

ΟποΙ:ετἰιιε, Ει·νειιε, ΟυεΙτετἰιι5 8: πιο: πωπω , ΗπΒο , Οο:Βο , θιιο:Βοττπε, Κοιτα:ιιε ,

ΛάοΙ:ι θοππτΙΠιι., Μἰὶο (Ξοιπε: ΗΜ: εῇιιε. Αέὶιιιπ Ρπιτἰίπ π: ποΒἰΠπτπ οοπνεπτπ ΡπΒΙὶοο, 6.Ιάικ

$ερτεπιπ. ειππο ιι. ΒΙοτἰοΠ ΚεΒὶεΕοτΙπιτἰἱΙπάὶἐὶ. 9.1ά ε|ίπππο 6'|ιι·ι|ίι979.Κιεπει·άο ΑΒΒατΙ(.Λιιποιπι

·υει·Ιπι [ππι) ΑΜ.πωεππτυο ίποοεΠὶτ, πιπ Βεπἰεπι.ιε πωπω , Βεπιππιοι· πω: ειιΜπι: ω.

πιἱΙἰτοτἰ: ΠΜ Μπα πποεπίτιιάΕπε. .πει εο .πιπππω πποιεπιπ ι·ε!ιςιοπι: ιπ ιεπει·π πιαιε |ε πεσε

πρ εεβπιπι·: .ΑπιπΙΙιει·ιππι ε.ι:εεριε Οιι.ποι.πυε , απ: εειπροτε .ΑπππΙρππ.: , ευ ποιπιπε π.

εππάπ:.ππι·ε!ιπποεπιπ εριπορπ:, Ι·ΐοι·πι:επβ·.: οὐ /πΙι)εέϊιοπειπ , :μπω πο ει: επεεεΙιπι , ρΖπι·ιπιπιπ,

·υειπιυιι , π: πιο.: ε:φοπεπιπ: . Βειιιοπε 0ιΙΙιοΜπ: απο 988. [ιι££ε|βπεΜ Ιππιπιι Αιιιιοππιπ ,

οικω πω: ιπππι|ιπ: ειποειππ.:. 11ε εο πο πωπω ίπ Ιιδι.ε.. ‹ἰε ιπιι·πειι!ι: [ειπδίι ωποιπι παπι.

ΙΒἱτιιι· ΟἰΒο!άο ΑΒΒ:ιτε ἰπ Ώπτἰί.ἱο ειιιἰεἴεοπτο, ΑΒΒο Βεο 8ε ποτπἰπἰΒιιε νἰτ ππιπΒὶΙἰ:, ει Ρω

ττΙΒιι:, Ηοεοπε :ιππιιοπτο Κε:Βο, εΙεθειιε, ἱπ :π·ειάπιπ ΓποοείΙἱτ πιοπ:ιίΠεΞ ι·ε;;ΞπιΞπἱε: πιιἱρτοε

εεάεπτε Μπα Με: οπο ΓετἰΒπππ: πω, πώ π:: Μ: Ιπαιτπειτ. Βοιπιπἰ ιπΞΙΙείὶπιπε πιιοι·τιι:, ὶπ

:πωπω :ιτπΒιι: α ρει·θάίε ΗΜ: ππτἰοπἰε ποτπίπ:Βιιε, ποπ:: Ρτ.·είεπτπιπε, ιπποοεπτει· οοοἰΓπε,

ἔιπΒιιἰπο Ιπιιτεο.τπε, ω. @μια είὶ :παπα π (ἶπτἰίὶο νοοειτι::. Πι απο: εΠεΒιι: το: τιπ

:πΒἰΙε: οι:: ΡτωεωἰπεπτἰΙΙὶππιιιπ πωπω ποίιτπιπ Βεπεάι&πιπ π) οπππἰροτεπτε Βοιπἰπο [Μπι.

τω ὸΙΒετἱπιιιε Μο . 'Ροβ .ΛΗιοπειπ ·υει·ο Ρ!οι·ια:επ|Πιπ: ρω|εδιπ: επ ΟΛυ2ι.1πυε, πο·

ΒἰΙἰίἰἱιπἰ Ρι·οποοτιιιπ Ρεἰπ:ἰρἰ: Ηπα: πιοπιει·, π: Ιοοπιιπι· ./Μειππι·π: ιπ Οποπιι:ο μα. 17ι.. Μ

εβ /_πιπ·ιπ:, ο. οποιο ἰπ ΕιπέΗ Βεπεὸἰέὶἰ οωποΒἰο επιιτι·ιτπ:, ππειππερπ8παπιιππ: οὐ παιπ!ε: ιπο

παεπι: .Λο!ιπιειπ, Θ· ρο|ιεπ Βιιπι·ιεοπβίιπ: πω: ι·εεΙππιππ:Πιπ: ειι·επιερι]εορππι ΒοιΙιει·τιι.: Βε.τιιπ

ρο[ιιιι. 13ε εο ιπιε!!ιεεπέπιπ ε/ὶ ιπιιιππι [πρει·ιοι·ι: [ει·ιποπι: άι· .ι·Ζωιοπε. Θπαι!ιιιι [πεεε/βι·ε: .Λο

Ιπιεε: επιππει·πι Τοι·ιπι·ιπ: ιποππε!πι.: πι !ιοι·ο π- πιιι·πεπΖι: [ππδίι Βεπεάιδίι, εαπ .4.ιποιπο εάιιιι:

ίπ :απο [πρει·ιοι·ι, π» Ιιπ3.4ο7. εοιι·έςεπάπιπ επ 9ποά επι ιίεΙά·ιππο, πώ μι· οΙιοπιιπ::ι οποσ

:ιιτπ ειι::ἰειιΙ:ι ι·εοπποπ οπτἰπιιπ ΡΙοι·Ιοοεπίπιπι, ιε/ίππιε Τοι·ιπι·ιο: ιμεπι απ: ιπ ·υιι!επιι: .Αδι

Ιππιππ ιπάισιππ: ποπ ιπ·οεπιι·ειπ, εππι Ρπι·πειε Ποι·πιεεπβ: ι·εδέπειπ @ψ οριπποειι·. .Ατ ·υει·ε πιο

πιι2ειπ εεπ|επιἰππι εῇε ρι·οοπι ποπ /ο!ππι Ρ!οι·πισειι/ε "Νεοπο!οειππι, ιπ :πιο νει·:ιπιιε πω”. 8.Ιά.

δεχιτειπΕι. ο!ιιι]π· ιπεπιοι·πιπι·, πι! ε:ιπιπ πιει/π: 6οί!είιδοπι επποπιππ, μι:: απέξοι·ειπ παπα Βιιι·εΙιπικ

«Μπι, ρι·εε|ικι ιπ ιπ[ :Μια Ποι·ιαοεπβ , ε: πω: πο: άείιθιιπιπ: .

.ΜιΒο.τιιπι Ιππποπ νεκΑΝιιε, απο νοΙιιπιοπ

Ρεοἰι: εοπΓο:ἰΒἰ, Με Βεπεὸἰᾶε ΗΜ.

ΕκοιιΒ:ιτ ιπΐοπιπιε, εεε:: π: ΠΜ εταπτικ οπιπίε

ΙιιτεΒει·_δε ιπεπεειτ, δε νἰτΙἰε ::ατοειτ.

5οτἰΒοι·ο Βτοοποτάιικπ πω, ποπ μιπάοτε τ:ιτάιιιπ

ΕεοΙείἱπ: ποάο:, ῇιιίἔἰ:ἰ:επιιο πωπω.

δεπιΡει· Βοποπιτἰ άοϋετ, ἴεπιροι· νεπετειτι,

@ή πεφτει:: Ρεορι·ιοπι οιι!τώπε εοε:!εΠωπ.

@πομπο ΖοτοΒοΒο! ίοππιτι1τ, οοπιπποπτιιτ Απο.

Ηίο πο!οεπιιίι:ι._ πω, Μ: πιιοπιιο τοπιρΙο. πω.

Μ:ίπ5 εκετπΡΙιιιπ ίοπιιετἱε, οοπὸἱ: φπα τοτπΡΙπιπ

ΚοΒί ιπιιεπἰίἱ‹:ο ΐεποτε ποπ πιοὸἰοο.

@πιό το Και Κεειππ πιιι πο: τποἀετοτπἱπο ΙεΒιιτπ,

Οοπίπιπιπ:ιτο νεΙἰτ: άιοετε ίἱπἱε απ.

Ε:: πι: ·υει·ποπ: πατε: , Ιάεπιπππι ποπ Μάο .π)!πιιειπ [πι][ε , πι! επππι ιειπρ!πιπ εοπάΖάπ]ε ,

πω! ιπιε!!ιεεπάπιπ πε Ποι·ιοεεπ/ι :Με Μ ιι·πε παρω , επῇπ: πω:: οπο: !ποεπιε Σει:π!ο : ι.

άε/ίι·πει·ε , Θ πουιππ ιπ[επιππιε πεςι·ε[[π: πι Ροι!!ε!πιπ: πω: Ηει·ππι :Με/βη ε: Τοι·ιπι·ιιαι

Ρ!τε η. Σα! πππε απ ./·2ο!ιοπεπι πάω: παω.

9. ΒπρΙιεεπι επι: 1ϊοιππιπ ρι·ο[ε.ΐΕοπειπ εοιπιπειπππε .1Επιιιππ: ἰπ ποπ π·οπεπιι: αφ. 1ι.πππιπ

πά]οπαππειπ 'Ρ.ιρπιπ ΧΚ π!ιει·‹ιπι α! θι·ε;οι·ιππι Κ ]ο!πιππειπ :ιπππιπω πω: πω:: .ΔΣπιοιππ:.

β·ι·ππι Βπνοπιπ: επ επίπεποι: πό πιιππιπ 99 ι. Ροβ ιοιππιπ πι. ποπ ιπ ]ο!πιππειπ 'Ροπιιβεειπ, β·ά

:τι Ο·επεπιιπιπ πρ 'Ρ1Ρι2 άοπιέποπιεπι π: Όποε ειι·ειππππι π! ει·ιπιέπι: εοπυει·ιεπάπιπ επ: εοπιεπ

'ω- Ω"ΜΙ"ω ω, πω” πώ: ιπ εριβι!.ι επ Σ.. .Διο.ιιειπ Ρπ!έεπβ·ιπ π πω” [πο ριοῇ-εἔἱεοπε

.Διιποιπο αειεβπιπι·. Ωω: π: πὶε Σ.. Επ!ιἰεπ/ἱ: ./2)!ιπ:, ποπάπιπ Μπάσο ροεπι, εππι ππ!!π: ε:

ί. ίιιτει·π έπειιιιεπ: με: π ιειπροι·ι: αρκά Βι·ουυει·πιπ ι·ερει·ια:πι· . 8ει·ιριπ ππιειπ εβ εριβι£π απ~

πο 996. π: ν. ο. ΣιερΙοαππ: Βα!π2.ιπ:, οι:: εππ επ Μ.πε!!ππεοι·ιππ Μπα ι. Ριππιπ πω: πω,

πεδἱε επίποτπυιι, πεπιρε πώ απο, πιω θι·εΞοι·ιπ: ]οπαππι, Βοπιβιοιο ρπιπίο-παρ.π επιπἄο 9 [ιι]

.[εδΐι:: ε/ί . Μ: :ΜΜΜ ιπεποπ .

Βουπ

ΑΝ. ΟΗΕ!.

1004

η. Νον.

" ο. 8εε. ε.

π”. ι.97. ό:

Με·

.ΑΒΒοπ ἱ:

ἰτει· Κο.

:παπι .
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ΒοιιιΔιιι .

Άιι&οι·ιτ:ιε

ιιΡιιά Κο

Εοιιι ι

ΉιιΒιιιιιε

ΚιιΡΙοιιια ι

.Ἀ

Ηοιιιιάκο ΡιοΡοΒειἰνε Με νἱωε ιιιοι·ιτο, εε ἴειΡἰοτιτΞ:ιο ειοθετιιιε ιιιιι·:ιΒίΙίτοτ ιιιι·τιιιειιιτι όοπιιιοι

Ε. Μαι Βοιιιίιιοιι επιΠιιιιοτιιτιι οπ1Μιιιο ΑΒΒ:ιτι, ΡΙοι·ιειοοιιΠε οεοιιοΙ:ιιι ιιιιπιἰΙἱε ΛΙιΙιεε α»

Βο, 5Ρἰτἱτιιπι Βοιιιιιιι ε1ιιι τοΡΙονἰι: οτιιοπι τοι·τ:ιτιιιιι, τοΡΙοι·ο ΠΠιιε ιΡΒιιε ίοιοιιτιιιιιι δε ὶτιτοΙ

!οέιιιτιιι (ῖιιτἰτεε :με είε νιιιοιιΙιιιιι Ροτιοᾶἰοιιἰε , :Μπι ιιοε ειιιιΒοε Κοπιἱε Ροιιτοε οοι·ιΒιιιτίτιεω

το: ΙειΒιιε Ρτινετει: εοΠοουτΞοιιιε, τα οπιτοι·ιοε ι·ινοε, τ:ιτιτοε @Με 8οι·ιΡειιι·:ιι Εινοε Βοιιο 2οΙο

ίιιΙαιιιιοε. ΙιιιΒιιε. νοίιτει οι·ιι&ο.νιι: οοι·:ιτιι δε Καπο , ω: εκοΙετιιειιε οοπιΡοΙΙο.τ όιοοι·ο : .Βιζία[α

εβ ετατἰα κι Μακ: τικ: , Θε. Ιτιτοι· ΕιπιιΜ.ι·ι:ι νοτιιοτιιιιι ιιοΡιτοτυπι :ιτο:ιιι;ι ειιιιιιωι :ιιιι·ιΒιιε

ειοθτιε ιιιιιιιιι ομοΜ:ιιιι οΙοειιιιιιτιι κα” αιε$τιιθοοιιτι:ι, εισαι ιιοτι πιιιιιιε ειάίττιΡΙοτο (ίΠ)οιιε

νοΙιιοτιτ) ί:ιαιΒο, ειι:ιιτι νιτειιιι Ροι·Ροτυο.ιιι ιιιοτο:ιτι οιε νοτο . Ρι·οτιοΓιτιιιιι τοΙιειιιιειτιιιτι ί:ιιιέΗ

Ρεπιε Βιιιιιιοιοτι ιιιΠειιιει ΡοίιιιΙείΒε νοΜε Με , οο ειιιοά ιτιειιιΒικιωπι Ροιιιιιιε οΙΤοτ ,

ίειι&ιΙΐιπιο.ιιι ιΡΠιιε εστΡοτιε Ρτεοίοιιτιο.πι :ι ιιοΒιε τοτἰιιοι·ι : Μοο νοΠο οιιικιιιε κι Ιιοτιοτο ιΠιιιε

οτε.τοτιιιιιι οοιιίὶτιιἱ: Ξτοπιειιιο ιιοΒιε ειο ίετι&ο Βοιιοίἔιτἱο , :ια δε Ειοι·ιε :ιι°τι1Βι18 ::οτοτοτιιιιι

ίειιιθοτιιπι ιιοΒἰε ο:ιδοτιι τοο:οιιιΡοιιίετι. Αε!ιοοιτ ιιιίιιΡοι· νοίιι·:ι ἰιιεοιιιΡετεΒἱΙἰεΒοτιἱτειε, Πιιοεὶ Η

Με ιιι·Βοι·οτ ίιιΡοι· το άοιιιοΠιιοο. :ιΙιειιιε νοΙιιιιτειε οοττοΒοι·ατο ιιοΠαι ΡωαιοΒιι Ροι· Βοιωτια

ειιιέεοτιτο.τιε ΠΠιιιιι ιιΡοίιοΙιοιιιιι, νοε ιο οπιιιιΒιιε δε Ρο: οιιιτιἰει ιιοΠι·ι Γοι·ο ΗειοΙΠειιιιιιιιι σοὶ

Ι:ιΒοτειτοτοττι. Ηα:ο αστειο οιιιιιια Ροι·Βοοτο ναι οι·ιιτ , ειιιιιτιειο ιιιειεςτιιιΊσε Ρι·ιτιοιΡἰε ΑΡοθ:οΙο

Μπι ιτιοτιιιιι·:ι. ίιιΡΡιοκ ω: ιοάΚοιιιεικιαπι α:οιοίκιπι 111οΝο ν1υυιιτΑΜ ΡΛετοιι11, Βου

Ρτο άοΙοτ! οίἶοιιὸἰ. νοί'ετο. εικοσι ειΒιοιιτι:ι, Ρι·οίιτοοτ, ιτε ειδο&ι1ε ίὶιπι , Παπ Μα: εΗἱοἰ ίε+

:σε εεειΙΙιιιω οοιιο1ιιοτοιιε τειιιοιε νοοιΒιιε ειΒιιι·ειέειιιιι οΠο ιιτιἰοιιπι τιι:ιτι·Ξε (ω: Ρτείιάιιιιιι. ΝιιΡοτ

αυτ επι :ιιιάινι ιιιιτιιιιιπι, φαι πιο Ι:οιιΗοιινιτ ίιιΡοτ ειιιτιιπι δε ιοΡ:ιειιιιτι: οι·οθειιιιι οΠο εΡο

ΠοΗοιιπι όοοιιε Ρο: ειιιοπιά:ιπι ἰιιιΡοτἰειΙἰε ίειιιΒιιιιιιε νιι·ιιιιι, τοτυπι νιι·τιιτΞΒιιε δεΐιιΡιοτιτιει οοπι

Ροίιτιιιιι. νοΓιοι· νοι·ο ι·οάιτιιε ἰιιτοιιιιἰτ πιοιιτι ιιοΠι·:ι: , νοΙιιτ Ρ:ιτ:ιάιΠ:ιται ι·ονοι·Ποιιιε ὶιιοὶἶεΒιΙἰε

ι:οιιοοιιτιιε. Νιιιιο εκει, ίιοιιτ Ιοοιιιι ίιιτιιιιε Με ιτινιε:οιιι , δ: Ιιαο οΡἰίὶοΙ:ι νοίὶτἰε :ιΓΡοδειΒιιεΐο

Ρτεοίοτιται: , Ροκ Με ί:ιτιάι Ρετι·Ξε ιιοΠτἰ Βοτιοάιέὶι ιιιοτιειοιιοε ειιόιτο ΡΙειοοει: , δε ειιιιιιτει Ροτ

Βοοτο, νοΙιιτ Ρτοπιιίιρειε οιιπι ίιιιιιτιι:ι Πάει δε άονοτιο:ιο. Έβο ειιιτοπι Μοτο 8Ριτιτιιε, ειιιι ΞτιΓΡἰ

πω: οπιτιιε οΙοειιιοτιτισ: Ηοι·οπι (ἱτοἔοτἱιιιιι , ἰιιἴΡΞι·οτ Ιιιιιιιε Πιο: Βιιιθε:ιι -Κοιιι:ιτιει: οοοΙοΠ:ιενοιιο

τι·ειΒΙΙοτιι ΑΡοίιοΙιοιιπι: νοΒἰἴειιιο οοτιοοειιιτ, ια Με οἰὁοπι ἰΡΠ όιιΙοϋειιιιιιε ε. ίοοτοτΞε, κει ασπι

ίοΙιάειτιά:ιτιι άοιοδειοτιοιιι ιιΡοΠοΗο:ο ειιιέιοτιτ:ιτιε. πιω.

6. :να κι Με Ζέττοι·Ξε οΙυβι··υακάα ·υεπέκκι:. 'Ρι·Σωκκα εβ, ι·ε!!ακία: [ακδἰ£Βοκοἀἰδἰἰρετἰτα: [κἄ

β α Ποι·έαεο, κι εοι·ρκε ε]κ.ε τοβείει·ε επειτα Οε·ι·ικακέ: :κκε Ρει·[κα[κΜ εκατ . ./2ίτει·κικ εβ μέ·

εκκικ .ακαιω κα· Βοκιακι, εκῇκ.τ κάσσα ειιΒιιο Ρειίιοι·ο ·υκίκατακι [κι]]ο εκπακετέτκι·. Τει·22:οκ

ι·Ιοδϊκι ΟτεΧοι·22 Ραρα: Κ απ· [Παρε £αεροι·2α!2 , κι· ακα κι £κι·οκκοκ .9α.τοκ2εκικ ικ[ κά ακκκκτ

996. ]οιι:ιιιιιοε Ραμ. ιτιτοι·ιιιι οΒιιτ. Πιιειο Κα: Οπα ἰιι ΙτιιΙΙει @οι Ροίιτιιε ι·ιιιιιοτο ιιιοιτειιιιε ,

Ρι·:ειιιιΒιε ιιιιιΒιιίόειιτι Ρι·ιιιοιΡιιιυε, ΡιιιιΠοο οοιιΙοκιίιι δε οΙοθε1οιιο και οτεἰἰιιει·ἱ .ΑΡ0ΠοΙιειιιιιι,

ίιιιιπι ιιοΡοτοπι Βιιιτιοτιοπι, Οττοιιιε Βιιιιιιι, ειιιἰ :παταω νοτοιιοιιίοτιι ίοι·νιιΒ:ιτ , ιιτιΡοΠτο πιο·

πιιιιο ΟτοΒοτιι. '

7; .Αα Μακ· έταακε 6ι·ε·3οτΞιικε α ΒοΗιεπο Εεεε Μακ: εβ αεκ. ΡπεοἰΡιιε νοι·ει, έπακιω22

ικόίπκ: ἱκ¦ι·α κι @σε παπα, ο:ιι·ιιιιι Ρι·οειιιιιιιιε άιι·οδειιε κι ο:ιιιΕιτιιτιι ειπε: ΠΜ: ειιιι:ι Αι·ιιιι!Γιιε

Κοπιοτι1πι ΛτοιιἰοΡἰἴεοΡιιε, :ιΒΐειυο ῇιιίὶιι. ειιιόἰοιιτἰ€ι Με Βια Ρτἰνετιιε, οιιΠοόιαςιιο Έιιοπιι: πιεσ

οιΡειτιιε. Οι: Κα: θτοἔοτιιιε ται εο€τιο Ρι·:ιιιοοι·ιιπι αιι:ιτιιοιτι:ι ίο 1τινοδτιιτιιιιι τοττιιιιιιι:ι

τιιε οΠ: ο Ιππι·έικ ακικ αΐΙ7Ι70 ΡκΗίσακι και _|ειίκ!ο ειι·β·ακέτκι·, είε ΡτέυαΜ ε:έαικ ικοκαβεικ [ια σακι

ικοιἰΙ: εο22:απε α °Ροπτιβεε· Ρτι·υίΙεδιτικι ἰκιρετταυἰ2, Μακ: |ιπαικακι .καιιοίκιι: ι·ε[ετε.

δ. Ε:: κα:: κια:εκκε Ζε;αποκε ειιτε!!αιτκι·, ςκακτα [κεπτ αρκεί Χερντ: .αεωικ ακδίοι·ίεαε: από

ετΖακι Μκκίο ραπ: ει: Μετα έπει·ερατέοπο Βοικει·το Βε·82 [αδία οὐ ε·)κ.τ εορκίαικ ασκ Βει·τα ε]κ[άοικυκετ

εοπ[ατιεκέκοα Φ αβτι2. Ηοι: α!ω207Π5 [αδἱκκι εσωραι·αε Ηεκεακακ: κι πατα Βοταεπι :κκε ξαΕΐο 'Πατακ

σιί.9 ρεορκετα: αέεςκε, κτ Βα·υέιί αὐ ι]ἱο εοι·τερικ.τ εβ, [Ζε ιΠιιπι :Μισο Ροι· όοτιιιιιιιιι δε νοιιει·:ιΒι

ιοπι ΑΒΒοτιοπι, ΡΙοτι:ιοοιιΠιιπι ει Βοο Ριτι:οΙοέειιιιι ΑΒΒ:ιτοπι , ιιιιιιο ΕΙιτΕΠι Εινοτιτο 8τιιτι:ι, :επιτε

οιιΙἱε οοι·ιιΓοιιπι, ΓΡτοτει πιοι·είε ΐοι·πιιδιτιο όιιτο ιιιοι·οΡετιιιτι Ρτινετιιτι δε ΡιιΒΙιοο: ειιιιιε Πιιι&ί

κα ιιιοτοΡατιο τ:ιτιιειιιι ΡοτΙΉτιτ, ειοτιοε: Κου: ιιιιτιίΠιιιιιε το:ιτυπι ίιιιιπι :ιεειιοΐεοτοτ , δε ειιιεπι

πι:ιΙο ΠΜ οοΡιιΙενοι·ο.τ τιιιιΙιοτοτιι ι ΡτοτΠιε άοι·οΙιιιε1ιιοτοτ , δε Ροεο:ιτι ιιι:ιοιιΙεπι 8τιιτει Βοο Β

τιεΕιδιιοτιο ό.ΙΙιιοι·οτ. Μάσκα αιιὅἰοΜαε ἰκ:εἰ!εςὶτκι· ε:: εο!!εεϊαπευ εαποκκκι Ηκεοπέ ό" ΒοΗσοπο Βεςἰ

Με Ροιι·εδίο, ιιι ειιιιΙιιιε δε νοΠτι, κιακετ, πιιιιιΠοτιι Γιιτιιιιι:ιπι οχΡι·οΙΙι; δε ειιιειΙιτοι· νοειιε Β

εἰοπι (οτν:ιι·ο όοΒοειιιτ ΟΡιιιιιειτοε εοεςιιι, ιιοιι τειοιιἰ._ Εο!!εδίαΗεκκε @ια ΙιαΙιεε κι τοπιο :. .ακακ

ΜΜΜ. _2κακτέ ./2κκοκεικ [εεετίε ΗκΧο Κα, κιαπξεβκκι [αεκ άκιίοκια αἱ: @κι ευκεο!]κικ, ω: εκ]κε

αικτωςι·αρκο 2ἰἰκά ει·κκκκ.τ , Ρι·οκτ ]εακί:κι·. ·

Πι ιιοιτιιτιο ΜΜΕ:: δε ιτιάινιειιια: Τι·ιιιιτετιε, Ηιιο0 @Με Βοἰ Ρι·ατιοοι·ιιιτι Βοιε . Μοε δε

οοιιιιιοτιιειο Ι(ο8υπι Ρττεάοοοποιοικι ιιοΡαοι·ιιιιι ίοπιΡοι· οιείΈιτπ , ιιτ οοοΙοΠεε Πει ίιιΕΙιπιειι·οιιτ ,

δε @Με ΡοτἰτἰοιιἰΒιιε ίοι·νοι·υπι Ποι οΙοιιιοιιιοι· Εινοτοιιτ, δε οΡΡιιοίεἰοιιοε οοι·ιιιιι Βοιιιειιο· @Με

ν:ιτοιιτ, π: Βοιιιιι ΡτοΡιτιιιιιι ΙιαΙιοι·οτιτ, οιιιιιε :ιπιοι·ο κι ἐειΠοτιτ . Ηιιιιιε τοι <έι·:ιικι , ειιι!ίτί5

οΙ:ιτιιοτ1Βιιε νοιιοτεΒιΙΞε Αιιιιο:4ιε ΑΒΒ:ιτιε ιιισιι.ιΡεοτιι Ειιιέϊεο Μετἰ:ο, ΓαιιᾶΙΡοιτἰ δε «Μεικ

τιοάιθ:ι ΡΙοι·ΞεοοιιΠε, δε ιιιοιιιιο!ιοι·ιιπι Μι οο άοεοιιτιυπι , ιιοίιπιπι ΡτωΓοτιτῖεπι ιιόοιπιτίιιιτι ,

Ρι·ο :ΜΙΒ οοιιίυοτιιάιιιιΒιιε δε :ι.ΐειάιιιε ι·ιιΡιτιιε, «ειπε Λ11Νιιι.τ ιιε όο Οιί)ετο-Ενοπο ιιοπιιΠ0

Λόνοαιτι δε νιεωι εεοιΡιοΒ:ιτ, ἰτι Ροτοίιειτο ιΡίοτιιπι νοοεΒιιΙο Ενοι·ιιιιι , ε1ιιοό. αιιτο:ι ιιιιΙΙιιε

ιιιιειιιιιιιι Γοοοτειτιιιιιίι ΗΠιιπι|ιτιοιιπι ΚοτιιιιιιτιιΜ Κοεοιιι ω ιΡΩιιιιι ιιτ οειιιι (ιιΒόοίοιιΠοπο

δε τιιιιιιιτιοτιο ιιοΐιτει ι·ονοσο.τοτ, ιιτ τιιιΙΙιιε Γιιοιιιιιι, νει ίοι·νιιε, νοΙ ΙιΒοτ , Μι αι ειΙἰειιιιεὶ μα»

ίιμιιοι·οτ τοΙΙοτο. εποε! δε 1ΡΓο Ιι:ιιιτ Γοετιιτοι· οιείοοιιιιιε οΠ:. Ιιιιοι·οει οττειοοιιτοιιτιοι·ιο Οοοιτιε

ΟοπιιτΙε :ιάνοι·ΐιιε πιο , ω" οοτοτοε ιιοοοίἴειτἰοε δε ΒιιοΙοε ιιοίὶτοε, ειιιοε ω εΡΡετετιι τιοΠι·ο

τοπιπιονιιιιιιε, οτί:ιτιι ΔιιΝιιι.ειιιε ΕΡιίεοΡι.ιπι ΑιιτοΙιιιτιοιιίοτιι κι ειδιιιτοι·ιιιιιι ιιοΡει·ιιιιι με·

:Ασοσι
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πιοσσ!σισε: 9σο σε οποία Ρετ!!τ, σε οτοεά!άοΑι·οσ!ίο σεΡοτ! ίσοιεε!σεεεωσε εσπίσετσε!!σεε ,

Ποσο ρ!·!σε πο, !!εεε ν!ο!εστει·, τεσσει·:ιτε οσε!!! σ!!εσε!ετε στο ίσο ιοτν!τίο οο!επε, ενοεοσε

στ:εά!θ:σπι Δώστε!!! τοεον!, σε 3ο. πισι!!σε ν!σ! !σ ν!σε!εισ!!ε Γο!νετοε σε στο! Ροτεί!:οτε πο!!

ΑτσιιΙΐο , σσοσιε!!σ ν!νετε: ερ!ἱῖ:σσσε ονσσεσ!σε @σε , στο ίο!νοπιεσιο σο!!το , εε ι·:ιτ!στιε ,

στ: σσ!!σε ίσοι·σιο. ίει·νσε, νε! -!!!›ει· οπο! εισιο!!σε εκσσ!ι·ει·εε . ΡσΠ: πισττεσι πιο ε!σε σα:

!ρ!ε Λι·οσ!!!ιε, :στο :ι!!οσ!ε ίσεεε!!οτσισ Πισω!!! , νε! οσε !ρίσιο , νε! ποσό. ο!!οσ!ε!. οι !ρίο

Ρστε!!οτε τεσσ!ι·ετε εισε!εο.τ, ειστ ἰσ σε! !σει·οε!! οσο τσ!!ετε σΙτετ!σε σσ!ε!σιιοπι Ρτεείσωστ . σε

το! οποσ Εισι!τοτετσ 8ο σστ!τ!εισι σα: !ισπισο!τοτ!ε σσίοι·:ε Ρι·.εεερτσσι Ρτο !ροι οποίο. οι·:εε!!άο

Ιοεσ θε! δ: οπο!! Ρι·σρτ!ο. πω" Ειπαν! , δε ί!!!σ οποσ Β.στοεττσ Κε8! Ηι·πιστε ω! , 8ε

πω!!! πιο! !ωστεΠ!σσε ί!Βοον!, σε σιι!!.ι σωσσο.π! σ!τει·!ιιε μέσω, ΕΡ!ίεορσε, Αο!κιε, Βια,

(Σοστεε, Ψ!εεεοωεε,ν!εο.τ!σε , Τε!ιοσοο.τ!σε , νε! σσ!!!!οεε οσο!!εσε επ:ιέ!:οτ , Ρεσ ει!!£1ι1:ι το

οοε!ε;εσε!ο πσί!τ!ε , 8ε ίσιωσε τεπ1Ρστ!!:σε !τι οπο! !σει·εά!νο!επι , νε! οι!!σιι!ε! σώσετε μοβ!

ισοτ: ία! !!εεοε Λοοοτ! 8ε εσσετεεατ!οσί Ρτα:ε!!ά! !σε! ίσο !Ι11ΠΝ.1Π!Ε:ιτ!ε σοί!ι·το όεϊεσΠοσοπι

πω!! ρσ!!εί!!σοεπι 9σ!εεσ σιτ!!σε Ρο!!!ε!ετε : δ.: Ποστ εο!ει·ιο ιτε Ρε:οε!!θε! !οε! Ρετ Ρι·σεεερτο.

οστεεεί!στσπ! ποί!:τστσιπ Κεοσπι Ρι·εισεστσω :σωστο δε ε!ε!ετιίαε Ρει·Γενετ:ιστ, !τιι 8ε!·σεε οτε

ίεστ! :ισᾶσι·!το.τε ρι·:εεερτ! Ποίο!! εοσιισσσ!το 8ο !ττενοεο::ι Ρετττ!εσεε.τ [ατο πωπω απο δε έ!

Η! πιο! ε!εεισο!γπο 8ε !!:ειο!!!τοτε !π!ρετ!! σσί!τ! ΡοτΡετσο. Λέω!!! Ρ:ιτ!ί!!ε ε!ν!τοτε Ρσο!!σε ,

ποσο Ποπι!π!εο: Ισεω·ιπιτ!σο!ε 999. Ισε!!θε. ό. οποσ 7. ποσοστο ΒΙοτ!ο!!Π!πισ Κεεε ΗσΒσσε

δε !σε!!ισ Η!!ο ο!σε Κοτοοπσ. $!8σσισ εΙοτ!σΠΙΠω! Ηυοσσιε Ιὶε8!ε . $!Βοσπι Κστοπσ

1°Ι !σε!!τ! Κεε!ε. -9. Ι: .ο οπο «πιο οσε οπο ποιοι.: ερώο1οιι: ./1πι·είιοπεποε, ἰρ/ο οι επι επιπ .ποοοπο πο/ο·ο

έπινε: βιππ!ιοτο: οποπ!τ, Θ· οά·υοι·[π.τ οππι οπο !π εαπ/ιι .Δι·ππ!β ./2ι·οοιοριοορι Βοιπεπο: οι

.9οποάο. Σεπ ιπιοι·ο_β .ππι·ε!!οποποπιπ πει· [ποπἰππι κ. Ερι_|οοροτππι _|οι·ιοπι πιο ι·ορι·π/επιπτο, πποππιπι

ιπ πω, πιο” @πιο .9οπ|]ο;πιπ. πιιππε πεεπι·πιπ ο/!. Ει277Ι ι·ορειειππε ριποοέριιο ο: .ΕοιοΙοο πιο...

απ!! πιοπιο:οο οι πο. .ο ιιιιι·ιισπ!!ι [οπο!ι Μια!ιπιπέ .ποοππ, ·ιιιιοεπιο οι [οσπΙο π. πω. .ππι·ε!!π

πι.ερι·π[πιι το3ποπιο (.`οι·οΙο ε'οί·υο , [πεοοοοι·ειπ ποιοι:: Ιουο!ιετιππι . 'Ροβ #υο!ιοι·ιπιπ Τοι·οοοπ-'

πω· :, Βοι·πο , ./επ/ο!ιππ.τ1 , Τοεοπει·ιεπε σσ:ιεσσι· :ισσ!ε , Ει·ιποπεοοιιε , ε? Ξι·ππσπι πεσσε

ε!σε ιιοπιιοεπιπιπ ι·ε.τει·ο . Με:: ει: Ι.ειποἰο. Ετππ![πε πιο .πι·πποπι Με πω. πιο απο 965. πι:

μια· οι: άιο!οιππεο Ι-Ιιι_ςοπι.τ απο· , εο_ςποπιοπιο Μπςπ! , Ξεο!οοπ .ππι·ε!!οποπο ποοιιιιοιπ [Μάι

]οοποπιε [ποποοιιππιπ ι·οβιοπεπιι: οποσ Πωσ!!! 9”. Ισὰ!έὶ. 3. Εριπορο επι·ππΜι , οποσ ίσ!

ρτ:οί-σΙοεσε πι. 13ιοΖοπιπιι /ποβι·ιοππο ΗσΒο !)σκ δε Κοτοει·τσε !!!!σε ε!σε , Οοσδι·εάσε (Σσ

πιεε 8ε Ρσ!εσ ί!!!σε ε!σε, Ηετπ!εσε (Σωστε, ννο.σκετ!σε Οοτσεε, 'ννο!ιετ!σε 8ε Κοε!υ!ΐσε Β

!!σε οπο, ετοιμο Βστε!ιστάσε (Σοσιεε ειιι!! Βστε!πιι·ε!σ !ισ!σε το! οπιοσσεσί!. Ει·πιιο'ο, βπ .πτ

:απο [ποεε||ἱι Μοπιιίβε, μ! β·ποιίο 8οποποπο ιιππο 98!. ιπιοι·[πιτ . ΙΜΣ:: αΙιει·ππι .πει·ππο[πιπ ,

οπο” πΙ!!/οπο ιεποπιτπιπ , ποπιιιιοι·ο πεεοπε ο/! , εππι ποιπρο , ι!ε οπο οι [πρει·!οπ οιο!οπιαιο

πιοπιιο _(οδίπ οβ. 0ο ω· /οεππάο .πι·πιιΖ[ο ./·2οπο!ππ.τ “οι ιπ Με Με! !. πο ιπ!ι·οεπ!ιε [οπδί!Βε

ποιοι, ι·ο[οι·ιοπε απΞι·ιιοπΙπιπ ιο[!π.ι .πι·ππ!ο οετοβοπο [.οί!πιπ ιοιπροι·ο οποιοι πωσ, μ! τε

εοποπ οοεποοπ Ποι·ιοεοπο.τ ./2οοοπέ πιοι·ιο ι·εο_ςπου!ι [πο ευιππιπ 988. .πιπππ ·υε›·οπ οπο [πια

ε:: οπο. 19. Αι·ιισ!Γσε Αστε!!:ισσεσπι Ερ!ΓεσΡσε , ει!!ειε Ειπε !οστισε , δε εεε!εί!ε!!!εοε τεοσΙοε

ίε!επτ!:ι. δε ορετε σΡτ!πιε (ετνεισε, σσπισσ:ιπι σε! ρστσπι Ρτ:ιε!ειτοε !ισ!σε Ρ!στ!ειεετιί!ε !σει ε!!

!επ!τ, !ε!εο οσοι!!! πι:ικ!πιε , οσα! Η!! ε!!τ!στι! ίσοι!!! :ποσο Ρατεστεε τεο!:ε , ίσοῇεᾶ!σσειπ ,

οσο. !ρΓε Με”. σιοάσσι ε!ε!εθεοοοτστ, σεσιιεισσοσι ε! οε!!ρί!σε νοΙσστοτ!ε ε!ερεσε!ει·ετπ πστσπ!.

@σε σε το ν!σεοε ίεισ&! Βεσεό!&! π! ίσοστο:ισο Αστε!!εισεπΠε σι·ο!ε, !σ Ισοσ συ! Βο:ιτ!οε!!

εἰσιν, οπο, στ: Π!! εεε Ρετνοάετειπ Ειτε!!!τεε, ειΠεοίσπι Ρι·οοσ!τ, δεσ. Ζ.οπάοοι!!: οσε Ιοεο οι»

τοσοι! Μάο/ία Φ ποπιιιι:, μ! οο/οπο πιο |ει·ιρ[οι·π π· .4ι·πππο ΕρΜ:ορο , ο οπο οπο: πο

οοποπι !πο!ςπο ροι·ιπίι9([ο, οποιο πο ε]πε [πιε!!!ποπ.τ εοπιπιποοοε σο· ιπ)πι·ιοε.

πο. δε!! οπο οποία: [ποιοι ι]οι ίσ!ήοέὶ!ο, οποπι .1ι·πποπ: ο Ι·"Ζοποεεπποπε επεςοοοι, οπο.

ε!εποπιπ ε/ὶ. Βιιροεοιπ ιποιιιιβει·2οι·πιπ πουει·[πε Εριο·ορο.ε [ποῇεἑῖιοπειπ πο 1Ξρ!ίδ:ορ!ε Με ποπ/ο

πιο οι·υοπιο; πποιπ, οπο πιο." ι·εεεπε οπίιππιπε ΕΔοι]εορο [πο _/ο!οπιποιπ οι ποπ: 1ι>Μιο!ιοπ.!

[πο)οδοοποιπ ρι·οοιοοπτπι·: ο!ιει·οιπ, οπο ιποποοει·ιο ιπ ι·οοπ: ιεπιροπ:!ιοπε ποπ τοπιο, π.: Εμβο

ρέ πιποο[οπι οπἐῖπιιπιι 07 οι:!οπι οοπο::Εο απο. 13ο οπο ιἰπρ!ιε! [πο]εδίιοπο ορτιοι· ·υ!ίπ.< :β

ο!!]οι·οποι Ιοεπε οι ρι·ιο[οιιοπο επ οππο ιοπιιιπι, πο! οσο .ποοοπέ.τ σπα ./οι·ππ![ο πε_ςοιιππι αποπ

ι!!πιπε. ο

πι. Μ! ποπιί ποπ ιπΞποι·Ξε ποιει.ο πεποιΣππι .Δοοοποιιι β!!!ειιο·ο!ι, ποιπρο τοπιι·ο·οοι·οο πε πε

ι:!πι!ε, :φωτο ίπ οποιο Μοπχοοπο ρι·ορο Ροκιβοι . Μι: Ερώοιι! ποπ Μπι Ιοιεί: , οι! ει!οπι

πιοποεο!ε ππ[οι·ι·ο ·υο!οοεπι. Βεβιιιι οπο υποποεοιε πιο. πε Με! ἰπ Ερψοροε !πιροιπ [απο ,

«απο οι: πε οπο· οπιιίειπ πο εοι·πιπ ρει·επ/|ίοπο ιειπροι·οι·ππι. Επι: επι ιπ·υιάπι το[π|ο οβ οι .Αώο

ποιπ με· .πτπποεπιπ .ππι·ο!πιποπ/οιπ πιο ιπ[ο/!ππι: οι πιο οπο· .22ροΖοχει!εο ο ριιιχοι·ο εοπέϊπε

@πιο προ! Νοε: Ηο;οποιπ σε Κοτοει·ιπιπ, οιιοι·πιπ ρι·έπειρπιιι, οι ο/ὶ ποιο ειππιιπι 998. οπο 8ο

ποιίπε οποιοι ε/!, πι_ίπο .οποιοι .ποποιππε !π [εσμιεπι2: υπο οπο. 9. οι· οπο ππο !/!!πε @ποιο ποπ

ιπιπι αεεοΔοιιππε, Ρο!!ιιιιι· οπέ|οιιι.ι ο/! οποίοι· 5οοεοΞε[πιοιι.τ ίπ τοπιο 9. 6'οπο!!ιοι·ππι @πο Ι.ποοοππι

σο!. 771. πο!.ποοο ιι!οσε!ε!ιοε οπο! Π!οσγ!!! 8ε εετει·σε Ειπ!!!!ο.τεε !!!οι·σπι εσστιο. ΕΡ!ΓεσΡοε

εσσε!το!!-ε ά!ε!ιπι· . Η οποιο οπο" εοπβοι ο οπο ρ›·.ε[επιΕοπε , 9ποι·ιιπι υπο.τέιπο ιπιειει·πι σκοπο:

πιο οΠει·ει·ο. Ηοι: .Λοοοπιε οροίοοετιεππι επιπ πιο οπο: εριβο£ιε πρ: τοπιο· πιιρει· εάιιιιιπ εβ απο π

ιππποπι σωπιι °Ρο!ειει·2ι τομ! ποιπιπιοι·2. Ηπε @οέΐ.ει·εξ·ιιιιίμπι· Οοι·οει·ι2* οπο:οπιπ οΛο:βο!ει οι! .πτ

ππο[πιπ .ππι·ε!!πποπο:ιπ Ερι[εορππι, πο! πιοποσοο.ι [ππδῖι Βιοπ:/ιι [ποι·ι.ε ιπιετοιέΐο.τ πιο:: , χω". οο

ι!!οε ιπι·οο.ι.

ι :. .Σεπ ιπποεκο οι! .ποοοπίε πιοι·ιοπι ·υεπίειιοιιιπ π, οπο ποεΜ!ι, πο: .πεποοπ , οποσ ω!!Ιε!!

. πιο

ΑΝ. ΈΗΚ.·

ιοσπ

ι ·;.Νον. .

Εο!!εσΡ!

Αστε!!ο

Μισο: Π:

εσ!σ κ.

5σ!ήοξ!!ο

σεεε.κι. :ιο

Λ!ιοοιιε .

Βεε!ι·ικο

πισσ:ιί!ετ!ιε

Μετα .

· δοο].π!ί

Ι.ι.οπ8.836

Αο!υση!ε

ιποι·τνι·!σσπ.
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ΑΝ.ΟΗΚι πιο ιιιιιιι·ιο, Ιιιιιιξιιοιιε ΐεσιιιιιιιιη, όιε ιιιειιιι: Νονειιιοι·ι: άεειιιιο-ιει·ιιο . Μεττγι·ι2ατιιιιι μι:

2004. ..Διιποιπιι:, μι α Β88$4Ζώ οιιιάι ιπεο!ι: επιππ!επαπ:άπι: ι·.ε[ιι: ε/Ι, ποπ α ιποπαοιπ: , π: 414ιάιηη,

ι;.Νονι [ποιιΖαπ:πι·ι ιπαι·ιπ·παιππι, ιπμαιπ , απο πιο :ποτε ά!οιιιιπ ιειπροι·πιπ , μάιιι: :ειπροτιοιι: β

μι: ραπ α: ιπποοεπιειπ ·υπαπι άπεεπ: πεεαι·ειιιι·, μι: Μαι·ιπε πποεοιιτιιι·, π: α!ια: ποπ @πεί

οϋ[επιιαιιέπιπ:. Εοάειπ πιοάο Ιομππ:πι· ειπε-έιτε: ./1Σιποιπέ ιεμαίε: Φ [πρραι·ε:. Μαθε: 2π πι. 3.

παρ.3. Η: π: οπο, εοιιιι€ιτ, οι νειιειιιΒἰΙι: ΑΒΒο, Επι· ιιιοιιοίἙει·ἰἰ ίιιιιᾶἰ Βειιεὸἰᾶἰ, Πο

ιιιιισειιίι: εοΒιιοιιιιιιιιιἱ, @πιο ιιιι·σΡιιιςιιοιιόιε ι·ειι€ιοιιι: ιιιοιιιιίιισ:ι: ιιι Ρι·ονιιιι:ι:ιιιι ιι·ιιιιίιι·ει: πιο

πιάιιιιιοτιιιιι ννο.ίοοιιιιιιι. Οιιιιιιιιιο Μπι: ιιενειιιειι: ιιι οιιοσιοιιι ιιιοπιι·ει:ιιι· ι:αιιοΒιο , ιΒιιιιιο

πιο:: ιοιιω ε: οπο: Βει ίιιιιτ ιαιιιΙο ειιετσετει: ιιιιιιιο ε. οιιιι&ι: νειιι:ι·ιιο:ιιιιι· ειιιε&ιι . Λεει

οι: πιο” ὸἰο οιιιιι:ιιιιιι, ιιτ ιιι :πιο ειιιΤόει·ιι ι:ιι:ιιοΜι, εκοιι:ιείσειιιιΒιι: οιιοι·ιιιιιιιιιιι·ι ΙιιιΒιοΐο

:πιο ιι·ιιι·ιιιιι Πιιιιιιιι:, ιιιιιιιιιιιι πι:: οι·ιι·ετιιτ τιιιιιιιιιιι:. Βιιιιιοιιο νι: ιενει·ειιτιίΒιιιιι:, Ροπ

έιιι: νιόεΙιεει: ΛΒο, οοιιιΡει·ιειι:, :κι ειιπιιιετιι τιιιιιιιιιιιιιι ίειιιιιιόιιπι Ριι€ιΙΙ:ιι·ε: :ιοι·ειι: ἰιι πιο.

ιιιιιιιι: ΜΜΜ: σπιτι ΡιιΙο, ρι·οι:ειΠΠετι ιιιιιι: ο νιιι€ο , ειΓΗιιιιι: Γριιιιιι άιιιΒοιιι:ο , ιι·ι·ιιειι: ιιι

ειιιιι, ειιιίοιιε πιο: Ι:ιιιι:ειι ρειΓοιιιιι:, Οιιιιι:τι ιιιιιιιτιιιιιιιιι Βιι:ιι, οιιι ειιιιιιι, ιιιΕ:ι·ιιιι·,

Ρ:ιιιΙΙο ιιοΠ: ατομα: :ι άαιιτιοιιε:, ιιιιίει·ιιοιΙιτει νιι:ιιιι Μπι . Οοιριι: νει·ο οποιοι πιω: ,

απο Μ, οποιο α:τει·ι οιιιοιιο δάνειο: ειιιιιιειιι ρτονιιιει:τ ιιοιιοτιίια ιΒιιερειιει·ιιιιτ: ιιιιι ετιιιπι

:ο Βιιι:ιειιι ίιιι ιιοιιιιιιι: Ρει·ΡΙιιτιι ροΠ:ιιιοάιιιιι Ποιιιιιιιι: ι:ιι€ιτιι: είἔ ιιοιιιιιιιΒιι: Βειιι:Ηει:ι . Ε:

πι Όπι·οιποο .άπάειεα·υεπβ αρκά Ζι:Ηιειιιπ ιπ :απο ι. ιιιοιιοιιιιω μι!. 9.86. Αιιιιο ιοοιι. ὸοιιιιιιι:

ΑΒΒο ιιιαι·ιγι·ιιιιιιι: οι ιιι Λοιιιτιιιιι:ι, ἰιι ιιιοιιιιίιει·ιο ω ΚειςιιΙιιιιι , ρι·ορε (ΣιιίΠιιο8ιΙιιιιι ρε

Ι:ιτιιιιιι οιιοιιά:ιιιι ι·ι:Βιιιιιι, ιιιιί εγειο: ιο. ίετιΡΠτ. Οάοίι·ισο .Δομή πι @Μάιο Ι.επιο·ιιιεεπβ μια:

Μπάσο, ιιι:ιτιγι·ιο ι:οι·οιιιιιιι: ίπ 7·ιιαβοπια άισιιιιι· , πειπρε ιπ Ρα.Κο Βιιι·άεξα!επβ , μι :ππο πι!

13πεαιιιιπ Ι/·υα|ι:οπιπ ρει·ιέπειια:. .πιάειπαι·ιι: ιπ £`πεοπιεο: ΑΒΒο νειιιειι: :ο ίειιδιιιιιι ΡειιιιιιιΚο~

Βιιιιιιειιιι: ει:ι:Ιοίια:, ειπε πι ΡοίΪεΙἱὶο Μαι Βειιαιιέιι Ρι·αιιι:οι·ιιιιι σπασω, Μ τιιιιιιιιιιινοἴεο

ιιισο οα:ιιιι: οι, Μου:: ίεριιΙιιι: πιιι:ιειιιι: επιτόκιο εσ:ριι. νη:: ειιι: ΡειΠ:οι·αιι: ιεπιιΠ:ι είι

Ρτιιιιοιιιιιι. Βει·ιιιιιόιι: ννιιίσοιιιιε Βι1Χ ιιεεειιι :απο πιε ό:: ιιιιετι-εδιοι·ιΒιι: ριιιιινιι, οΙιο: ΠΠ

Ρειιόιο , :ι!ιο: Η:ιιιιιιιι: ιι·ιιιιειι:, & οιιιιιειιι ΗΠιι: ροίιοΠιοιιοιιι Κοι;ιιΙ:ιτειιιοιιι , (μια :στο Πι

Με ιιιν:ιάειιιιιιιιι :τα , Πο:: Πιο ιιι:Ιιιιιι: ιιιοιι:ιειιι: Ρι·:ιιιει: ιιιιιδιι Βειιεόι&ι ρ:ιι·τινιτ νιιιάιι::ιιι

- . ειιιιιιι Ιπ 'Νεει·οίοςιο δι!ιιίπιαι:επ|ι ποτα:πι· Μι). Νονειιιιο. ὸεροίιτιο ιιοιιιιιι ΑΒιιοιιι: ΑΒΒ:ιιι:.

ἐΈξΐ(ΐω 1 3. Επι:: ιπ τοπιο ρι·ίπιο Μμε!!απεοι·ιππ Βαἰπ%ιαποι·πιπ επειιείιι:ιι εριβοια υποπασποι·πιπ Νοτια

τἔ” “Μ”. σεπ|ιππι είε :Με ε]π_/Είεπι πωπω: , μπω ερπίο!αιπ με ιι·απ/ει·ιοει·ε ποπ ρ,οςεοι:. -

Πιιινειιι: ΑΒΒιιιιΒιι: ()ιιι·ιίιιοιιε ΠόοΙιοιι: οιιοοιιο Ιοι:οι·ιιιιι ιιειΒἰιιιιιιἱΒιι: , ΡΙοι·ἰιιεειιιι: εστι

εἰοιιι ιιιήεδτει, δ: Ρατι·ο νίι:ιιιιιτ:ι . Ποια Ρ:ιειι€ :ιοΐοι·ριι: , άοΙοι·ε οοιιιι·ιιι: , πιιιιιιιιιι Ροιι·ιιιιτο

ί-Ριτιιιιιι: ειιικιΙιι, Ρειιι·ε: ἴο.ιιᾶἱίίἰιιιἰ , Ρετ ιιΡίεέιιιιιι Π·:ιτει·ιιι: αιι·ιιιιιι: . Ριιιιι: ιιιαι·οι·ι: ροιιιοιιο

:ιπιιιι·ιτιιόιιιι: πιω, «πιο οπιιιοιιιΒιι: ιιιοι·ειιιιιιιτ ιεειεειιῖ, οιιοτιιιιι ι:γιιιιιι·ει ΜΜΜ: ναί: εΠέ

ιιι Ιιιέιιιιιι πωπω, οιιοι·ιιιιι οτιιιιιιιιιιι Ιιιέιιιοίε ίοιιιιι 1:ιιιιειιιιιιιι , 8: ιοοιιιιόιιο: νοοεπι αιτι

τιιιιιιιιοάο Βιιιιιιιιιιι. Ρει·νειιιτ ΒΙιιιιιιι: άοΙοι·ι: ιιίοιιι: :κι ιιιιιιιιιιιιι , ιιιιιτι άειιιοι·ιιιιιιι: Ρι·ο Κιτι

έι:ε ι·εΙιε,ιοιιι: Πιιιιιο ι:ιοιιιιιιιιιι 8ε ΑΒΒ:ιτειιι ιιοίιι·ιιιιι ΑΒοοιιεπι εκεειΠΠο ιι Τ:ει:ιιΙο , εοι·οιι:ι

:πιο ιιιιιι·ιγιιο, οιιι ννιιιι:οιιιιιιι πω: πιο ρι·οιτιετιιιι Ε:Ιιι:ιτει· Βαιτοιιιιιι ιιιιιι·ιγι·ιιιιι ίοι:ιιι:

Βει·ι: ι:ιιιιι: ιιιιιιιισε ι:οιιτο.3ιει νείιι·ε οι·:ιτιο :ιοΠει·ειιτ, οιιι νι:ίιτι :ιιιιιιιοι·, οιιιιιιιιι:ιοιιε ειιιιιιι

ίετνἰειιιἰιιιιι νει·ιι: ἴεπιρει· ειιιίιιιιι: ιιιιεθεοι·. Νοιοι: οιιοοιιο, μα: οι·ΡΙιειιο: ιεΙἰοιιἰτ, ιι·ιιτει·ιιι:

ιιιι:ι:ιιι·ι·ιτο νοτι:, 8ε Ι)ειιιιι οιιιιιιροτειιτειιι μπειτε οιιιιιοιιιιιιι Ιιοίιιι:, ιι: οιΒιιετιιι· πιο :ματια

Βι·ειςειιι άεειιιιιιιιιιιιιι 8ε Ριο Με:: οι·Βιιιιιιιι ι:οιιίοιιιτι. Οιιιἰι Ιάιιιιι: Νονειιιοι·ι: , ὸἰε ιιιιιαΙι:

ίειι&ι Βιιι:ι.

Μπι", η. ιαΙππιππ εμ: πω: @Με ει: 8πεΙιει·ιο Βαι·οπιιι: ιει·ιιιιιιι μι! πιιΙΖεπιππιπ, ποπ ΙιΙιε!!πιπ

πιο”- άε α!Ηιοπι: «πιο πει· .2:ιποιπππι ποπάιιπι «παμπ. δει! ιιιοβεα εάιτο μι· ]οιιαππειπ αΒοβο ιβο ιι

ἰιεΙ!ο, πι μο Ιπεαι·πα:ιοπι: αππιι: οιιιιιιιι:, (9 Ιπάιδἱιο _Μιιπάα άι/ει·ιε ε:φι·ιτπιιπιπι › Μ: ?Με

εοιπροπει·ε πω αμα: Μ, ιι: άιεεπε: αππιιιπ αΜπεατππιιοπε ππιπει·αι]ε .αιι`ιποιπιιιπ , 27Ιπάιδίιοπεπι

_βειιιιάαιπ α $εριετποι·ι, επιπ $2εΙιει·ιπ: αππιιιπ ιι 'Ναι·ι·ιιιταιε, μι: πο·ιιειπ ιπεπβοπ: Ιπεαι·παιιοπε

ροβετιοι· εβ, εοιπριιτα!|ειτ. πι· μια: πω: Μιά άι:ιει·ιιπ , .Λιπιοιπο αππο: Ιπι:αι·παιιοπι: ποπ απο:

ειπε, μαιπ ·ιιιι!;αιο: α πα:ι·υιιατε: εοι·ι·ιςεπάπιπαπε εαΙειι!πιπ 5πςεΙιει·ιι, ιπιπιο εμ: ιιιτει·ρο!ατοι·ι:,

(παπι αριιά Μιι·πιιιπ απο ειιαιαεΐει·εεκρι·είια εβαθύοπι: οι:άε:) μιαππιππ τει·τιιιιπ Ρ7οοιιαπτο ρο[πιτ.

ΜΜιιι: η. ιιιιι·ιιιπ ει! μαιπ πιο ./2ιάιοπι: ειά:ιι: ι·εεεριιι: β: ιπ ποπ: [ασι·ι: , αάεο π: τειπροι·ε Ι.ε

ωιω"` πιο·ιπεεπβ: Οοποιίιι, Σά ε|ὶ αππο ιο;ι. εμ: πιιιιιγιιιιπι ετι:ιιιι ιιι ΡΙιιτιιιιι: εει:ιείιι: ιιιοτι: Επι

ᾶοιιιιιι ιτιειι·ιγι·ιιιιι ίοΙΙειιιιιιιετ εεΙεοι·ιιι·ειιιι·, π: εοπ|ία: ει· _ά·ι·πιοιιε απο· πα!πτο, ειπα: [ι·αχπιεπ

τιιιπ [ηπα πω”. ι·ει:ιιίιιππ:. Θπάε ιπ Κα!επάαι·ιο Ποι·ιαεειιβρεινεεπβο πιει: βεππάα πιαπιιβι·ιρια

!εμπιπι·ι Μ. Νονειιιι›. ιιι νιιΓεοιιια , :μιά ιιιοιιιιίιει·ιιιιιι οιιοοΙ όιοιιιιι· 8οιιιι·: , ρ:Πιο ι·ιε:ιιι

ΑΒΒοιιι: ΑΒΒιιιι: ΡΙοι·ι:ισειιιι:; 27 ίπ απο: Η. ΑΒΒοιιι: ΑΒΒ:ιιι: δε ιιιιιι·ιγι·ι: 4. Ιεδιιοιιιιιιι. Επι

δἰεπιι: εμ: οι7ἰσιιιιπ αρτιο ιπ τιιι·ποβιο Ποι·ιατεπβ ε? ίπ Βειειιἰεπβ , πΙπ εμ: οοτριι: α|]ει··υαιππ.

πε "Ν 16. _ιζιιοά αμε: αι! Πάπια * 'Ρι·ιοι·αιπιπ , αιιδιοι·επι $ιαΙιεε Οιιπι!ια!άιιιπ ΒιιιάςςπΖειιβιπ Ερι

."οξαίω _|Σ·οριαπι, Ο Ρ'ιιιάε!ιππιπ-8αιισιι @ασεπ Ι/πα/εοππιπ, επι: [παιι·ειπ, μοπιιιπ παο άε ι·ειπβτπιπεπιιιιπ

,Μ,_ :χιπ εάιιιιιπ εβ ιπ :απο :·.. Βιιι!ιο:Ιιεειε πονά Ι.πΙ:Ικαπιε μι!. :43. διεπιπ άιι:ιιιιι· ιιι ρ:ιι·ιιοιι: νει

* ιι: ιιιοιιι. ίοοιιι:ε, ιιι Ριιιιο Αιιιιι·άειιΠ, Γυρω ι·ιιι:ιιιι θιιιοιιιι:ιε Πιιιι·ιιιιι: , πειπρε άεεεπι Μπι: /πρι·α Βιο

άεδα!αιπ. 13α:πιπ ε|ἔ ιπβι·ισπεπτιππ ιιιιιιο 977. ποιοι. ίπ @μπω Βιι:παι·άι .άοπαιι: αποπαβει·ιι

Ηοι·ιασεπ|ι:, επι ι|ἰε !οοιι: ῇαιπ ιπάε αάάιέΐιι: ε|ἱ, ιιιιτιιιιιιιιι: πω: πω” , ιιιοάει·ιιι: καιρο

ι·ιΒιι: ΚοἔιιΙιι, Μπα :πισω αρκά Σαοϋεπιπ [οικω [Με εοιιίιιειιιόιιιε: απο: εΙε ΚιιιιιΙο. ,

μα: έπτει· βατιιτισιπ εβ, π:ιιοιιιοι:ιιΙτεΙΙιιιιι, ειι επι, ιιιιιοαιιιι, ίριοιιΙιιιιι, Ιεειιι·ιιιι, Βοίοιιιιιπι ,

παμε ιιισιάιιιιιι ιιι εοιιτειιιιοτιο τι·ειι:ιτ: μα! |ίαιπ:πιπ ·ιιιάειιιι· οεοαβοπε εαάέ: ./·2Ηιοπί: , μι

Ιαπι:εα εοπ[οι]π: ιπ οοπτειιποπε οί!. 8πίιβ/ιιιι °Ρι·ιοι·αιπ:Βεδπ!π, επιιιπ πιο:: ι:οπ·υεπιιια!ι: [πΙι£οπ

δι·ιιςατιοπε @Μι Μακ”. η· 80·



δ. ΑΒΒΟΝΙδ ΑΒΒ. ΡΙ.ΟΚΙΑΣΕΝ5. :Η

η. Βεβαε μισοί: οιΞεπόπω άε Δω! _β:ί·ιΡ:ίο, οπο :καρκίνο μπακ εκσαίεί·απτ. Μία ειιιι- ΑΝ_ςΗχ_

Μετα: .Δίπιοίπα: ίπ [εοποιεί Ιίοο!ίο, οποία· άο_βίΙοχώοί:, .ο οοαίροίο, ο: βίί.τ, Μ”, οορίαπε- 1004,

είπω” “ο·[α, ίπ αφ. ;. £`οίἰεδίαπειίω απ· Ροίί·ίϋίι:, 9140ιί ίε:προτε [κο Ρίοίίαεί τερεί·ίί·ί ποπ μ» η_ Ν°ν_

ηίι@=, “φοιτ οί: αετοί: [α!»·ερίπω, οί: .Δίπιοίπισ ίπ αφ. 7. Π: Μ: Ρίου ο το!!εί?απειίω αι

ποηίωι, απο ε:: :Μία πί[ [απδίί Μαπία!ίε ορια! Ζ.επιο·υίω: ο ποΕι: ΜΜΜ ε!! οι τοπιο α. .Δ

πα2εάωκω. .Διὶ Με .Δρο!ο_ςε:ίοπίπ βί·ίρβί .βίου ιίιἰ Ηιί_ςοποπ Θ' ΒοίΒεί·ίπω, :που ορεί·ί: [πιο

οποία τών: .1ίωθί,"Η ίπ αιρρ. 8. Θ ο. Ηιί·ίω ω» εμ: ορί/ίοΙο; εοπίοοείμου·οο, πεηρεακα: Μ

ΒοηΜ_ηί14Μ .Λοοπτείπ Βο!!ίΙοσεπβΜ ίπ εφ. πο. :οποίοι οι! Οπεδοί·ίμπι Κ ίπ αφ. ια. είίιυπαά Οιίί

@οποία .ΑΒΒατείπ Είππίεεεπ[ωι, σου. 13. ιώί οποία εοί·ο[βευο: ·υε›·[ι‹: αεί Ο:τοποπ :οποία Ιπιρε

ί·οίοπεοι, ίιίοποί·εω· ε)π[άεω ω!Ηίοπί: ορι‹: έ: ραβία!ίοίί.ε Θείο, Ρίοί·ίαοεπβοιί: [ου παπωρα

απο, ιμοιί [απο ίρ[ιιίο αρκά Βεάωπ ·υπίδετωπ ε|ί οπο· Βιοαι;|ίί Θείο: σου Ρί·ω[οείοπε, ίπ απο

πίεπτίοπείο βεί: οι: τταουτυ ίαοᾶἰΙῖἰπυ Ροπή: Βευεόἰᾶἰ: οπο! .α·2ίπίοίππ: ιίτιιίεπί αστοί. ..Μία

άπο ε]π[ιίεοπ είχαπεπτί εριβοίίε οί: ιΡ.[οΜεί .ΛΗ:οπε [σπίρτο εα[ίαπτ ίπ τοπίο 3. οίποίεδίοπω. Με

ίιίϋπαίδεπιία ε[ί ε]α[ίετα ερίβοίιι αἱ Ι.. .Λὺἔπι:επί Ροίιίεπ_Μα, ο @ΜΜΜ Βαί142.ίο ίίηπο[]α ίπ το

πιο :. Μψείίαπεοταπι, ειιῇιί: ΘΡ.[ίοΜ [ί·ο_ςίπεπίμω Μαίου ό! [που πιο. ;. 'Ραφ12°ίΙ43 Μα[[οπα.τ

:Μπακ ·υιάστατ ./Ιοϋοπί.τ εριβοία: οοπτίπεπτεπί, ακί οικία ί: ουρ- ε[ί, σα· οπο ποππα!Ιο .ΛΗ:οίίίε

φάω: απο @ο .Δρο!ιχετίσο πιφε›·, πιο ]ίιπι οο[Ξ·ί··υα·υίωιί: είπω [απο. [ατο ταπάσπαϊΜΜοίκί-άσ

.Λθοοπε ίί!κίίιωί ·υίάσεωα:, ειψί.τ Με τοπία: ε[ί ίπ οοιίίτε Μ[ Δ .· ~

.ί
.·."

..οεααλωα.ουα.πωωυψωοωασαααωΦΦψωΙΝΟΙΡΙΤ ει)1ετομα Α1Μο1Ν1

ε·1.~ο ΚΙΛΟ ΕΝ ε ι ο Μ ο Ν Α ο πμ;

απ! ευνευιυ ίαοδϊί Ματτἱοἰ Ήιείαυτατἱυπι, ¦

Ο

Ζ): ω” ο πίεί·υο·ίο [ωίδίί .4%οπί.τ .4Μπί.τ ΓΙοί·ίοεί σαπούίί. ~ ο

ΕνευευτιεεπΜίενἰτανἰτοἀοωυοΗεκνεο ο ΟΙε:ὶεο, ΓαυξϊΕΡοπ

τἰΗεἱε Ματτἰτιἱ ΤΙιείαυται·Ιο , Αἰπιοὶυυε τυουαε!ιοτυ·υ [παώ ιΡατι·ίε Βε

υεεΠδΗ, ίεοίυπιυιίωυε,ΙυάεΠεΞεο€εωατει·υα: να.: τΙιείαυτυπ1. (ζώα

1υΡεττιΙ 8ι·ατία Κεάεωτοτίε, τυαιτι , απιαοτίΙΙυυε οοιτυιε, ΗΜ κάτοικο μοί

απο εΙε8π αε ΡΙαεαΒίΙευι, οσε οπιιπεε ουίουε τυα ΒετυΒυίταε εοτ‹Π είὶ,

8αυεΠο 8αυόε1υυε που πιοευεο. Κειυἰυίίεἰιυυτ ετυπι ῇυευτιἀαπι τυο ΡυετΙτία ίο

οοΙευ1, ουατυΙεπιίε ίοάαΠουε, ουατυ 8τατα πιαίοτίουε, αε( ουοά π1α,ο_ίε είὶ)

ουαπι ΡΙαείτα Πεο ίυετίτ, αε ἴαυᾶὶε οτυοίουε. Τυα ουοουε ίατιδὶίταε πιε

πιοι·επι [ο οίὶευὸἰτ Βουοι·υο·ι, ουαι ίπ Με [πιο ΓΙοτίαεεου εεευοΜο Μουτ,

Πνε αυὸὶνἱΕ, εκε:υΡΙοτυυ1. Βυπιουε, ουὶΒυε ιτιο:Πε αΙτίοι·ίε νία: νὶαε υι

εεάατ, εοτυΠε εοτυιυὶοἰἴεἱτυτ, ΡταεεΡτοτυοι αε αΙΠουα: αἀπιουἰτἱουἱε ουσί

τοτἰε ίυΙ ΓατιέΗΡαττίε ΜΗΝ ΑΒΒουἰε Ι1αυά ίε8ηὶτετ τεεοι·οατυτ.· ευῇυε ει·8α τυαπ:. .

ὰαΡίἰΙὶτατετυ ίεόυΙα: οΠεεΗοτυε ευταπι ΓυοετΗυυπι νίεΙεευτ τεΡΙὶεατε, ευ:11

εουΠετ, Η τυατυ ΒεπενοΙαπι Ιιαυά υπ1ουαιυ οΒΙἰνὶίεἱ πιευτεοι. Πυοε :Μου

ίατιδίω ΡυΙίατυε εατὶτατἰε, ουία νε! αἱ: ίΡίο εε εΠΙεδϊυε, νε! ΙΡίυιο τυα Ρεο

Βατυι· ὸ1ΙεκὶΙΤεἀενοτἱο, Μια οίετυπι πιεατυ αοτυουετε οΕ8οατυε εε Ρατνἱτατευ1 ,

υτἰ, νἰταπι εῇυε, [ευ ουσ οι·εΗτιε αυ πιαττγάυοι Ρει·νεοετίτ, Ιὶττετὶε Ματι

κίαι·ε α! πιυΙτοι·υιυ Πυάετε:τι υτίΠτατεπι. νετυτυ ε8οὶυτεΙΙὶ8ετιε, Ι·ιοε οΡυε κου!

τοτυπι όΞΓΡΠεετε αυἰπιἰε , ταπιευ τυο όἰΙεδὶὶουΕ, φα πιὶΜ α ΡυετοίεττιΡει· ου!

εἰε ίυίτ, Ρατετε 8Ιίίεεπε, Πιετά Πεετ [ει·ιτιουε, ἰπιΡετατα ΠυεΙυΒΡε:Βεετε.

Ετ ΠοεείΡεοόεε Ιἱυ8υαε άετο8αυτἰυττι, απ! οτατίουίε τυο, φαω Πεο Βοοε

ΡΙαεἰταυι ι·ιονί, εουίυείο αυκίΗυπι: υτ τυο ίυτετνεοτυ: ε]υε ιτιὶἴετΞεοτόἱα

Ρτο Με οΡει·ε :ΜΜΕ εουίετατ ,φαει α:πετυα, Ρταείϊαι·ιτε Όοιυίυο ιιοίὶ:ο Ιε

ΐυ ΟΙπίΠο, ουί ευπι Πεο Ραττο, δω.

.·_

@δία δΈ. Ο. Β; Τοπία. ΡΊΠ. Ο ΙΝ Ο Ι

4 ΕΦ Με Ηετνεο Νεο 1)υιΙοευιυ Ηυεοιυε Ατε!υά1αεοοί Τυτοίκουε οι του1οι. Αυα1εάοτυυι α με. α”. 6:

ΟΜ.›τυιυ κι Μ. α. αρ. 4.

 



3.; ν Ι Τ Α

ΑΝ. @ΠΚ

12333; 1Νοι1>ιτ 1>ιιεικντιο κατι νει. ΜΔε.τετεπι

$ΑΝο τι ΑΒΒοοΝιε ΑΒΒΑτιε.

ΝτΙουε ΘεπιτΕΙΞτε:Ξ Η €111οπόετττι Με Ιὶυὸ1ὶ, Μ εοι·ιωι οιιοΜιΜοε (Μ.

Ιεκ1ΙΤεπιτ, Γει&ει, ετἰειτο ὶτιΙιοπείὶε, ωεωοΗεΗΜε πωπάειι·επτ Ητεε:1ε·

δ: Ρι·οΙΙ1οπιττι οεπε ΒείΗε, Ιειυάεε ΜΒ τείετι·ειπ Με. ΝοοΞε πω, φ μέ

@ΜΙΒ 8:-ειτ1εισ1 60τωπ ενεΠιοι.ιε εττοτε.π;ι, ωε111 οιήόειπ ΠυάΞυπι, Μ! (Ιω

ΙἰιιπἰΙὶ ὶτιτεπτὶοηε εΠ Μ.Βεπάιωι: ιι: Η:Πέεετ Ιο11&οτυο1 νΞε:ιε1%ω·μω, @ο

Μειι·τγ:οπι νΙ&οτίο.ε ΜΒΜ Ρ:ιπάεπ1ι1ε ίετὶΡτΞε Ροίἔ Με νεπτιιτέε ίεευ!Ξε. νε

:στο Ιιεσ ὶΡΓει ειό Ιειιιάεω τιοίὶτἱ ι·είει·ειτουε £τεειτοτίε, Ρετ ουεπι νε! Βε

πε κάνετε, νε! εοτοτιο.:τι Ροτιιετιιικ :τιειττγτἰἱ ΡετεὶΡετε. Ω-ιιειΡτοΡτετ πιω”

άἰ!εω Βο:111οΞ, Γεπδύ νὶἀεΙἱεετ Ρειτι·ίε ποίΜ ΑΒΒοιπΞε, νὶωττι, Γεω οπο οτ

ὁἱτιε Ρετνει1ετΙτ ειά ωειττγτΞυω, τιιΠίσειπο Εεεε Γεω·ιοπε, εἔετεὸὶεωιετ Κιά

Βετε. Νεο οΡοττετ οιιετπουειιτι όιιΒὶωτε, απο νετε Με.ττγτεττι ίοτε, οικω

εοπίἱειτ Ρτο νετἱτειτε, οπο: ΟΒτὶίὶυε εθ:, πιοττεττι ΡεττιιΙΠΪε: οιιἰ ετίἰ 11011

;ενοεαβειτ Ιιοιπωεε ο ειιΙτυ ΜοΙοι·ιπιι, ΙειΒοι·ο.οειτ τειπιεπι Ποεπιτε( ε1ι1οά πιο·

]ιιε εΠ)- ε.:ίει·νἰτιιτε νἰτἰοπιτο; οιιἰΒιιε :Ιω ει1Πόιιε όεάέτ1 Ποπ, ποπ Βετο,

ία! άιεπιοτιίΒικ ίετνἰτε Ρτοοεπτι1τ. αιιοε! νει·ο οσο εΠιι Ροεηἱε τοπικ είὶ,

Βξ,ε:ΥΓνει·ε ιιιιΙΙει 8Ιοειε εμε .νεΙ @οι όειττιτω ιηίεττ:. ειιπι εοπίὶει οιεοίοειτι Μακη”

· τι1ιπ, ίοΙει ηοιωηιε @πιω εοπίείΒοηε, ετιειπ1 ειΒίε1ιιε ΒειΡτιίιτιι ΡετεεΡτΙο

Δε, ΡτοΡι·1ο _: ΓοΙειττι εσ,Ρξτει!επι Ιεκιτεητὶεπι Ρει·ίυίοε ίπτιἔυὶπε, τε8πει εεε

ΙείΗ:ι πιετιιἰ ε. ω] ειι1τεπι οιιἰἴΡὶειω Ξἀεὶτεο εἰ €τεεΠόετΠ: όετο8ειπόι1ω,

οιιοά ὶοχνῖτεθι2ι να ιι1!μπι ωει·οο_ξΙε [εεετἱτ Π8τιω11; Νέα κάτω εκεεΙΙεπι

τΗΠιτιοτιιτι1 Βοδὲοωω Αι18ιιίἰὶοὶ & Ηἰετοτιγωὶ, δ: Επι εὶε που ΡτοάΙεία

Μετεωω εεωροω1υττι Πετ1οτιιττι, ειπε ίειώιωτ ΡΙετυττηυε ππιΙὶ; ἰε<ἰ νία ΡυτΙτει:εω,

2:21! όοξϊτΙη;ε ίειΙι;ζα:Ιε εΙοομεπιτίαωε δ: βοά ὶπνετιὶετ Ιειιεἰετί εουΠει:ιτΞειω-. Μ·

εεε Με απ· οειιτυε ω νέοι Μ. που αιτυε:1: πιὶτεεωοτιιω 8Ιοτ1ει. Με ετ

8ο εοτιττ2. οοΙοουεπτεε, β @πε είΤυπεκετΕπτ, ΡπεωἰΙΒμ )ιινωπε Με @Με

Μ ΒιετΙει, πιο Ιιιήιιε 8ειι6Η επιτάοπΙουε, ΡτοΡοθτωπ ε88τεάΙαπιιικ ορο.

πΝ'ειΡιτειιΒεκ;

@ΑΝΤ Ι· ν ·Ειιει·εΒὶΙΞε @πιτ Λεω ΑυτεΙἰαηεΜἱ οι·;ιειε ε(ὶ Μι Ροδο: ρων; Ρ8£1°ἱε

2ΕεΞἰ=νὶ<π νοοειΒιιΙιιπι Ι.ιε·τυε , :πετώ Εκιω;.Νομιοιε εκίὶὶςὶτ : οιιοε ελιά,

ω. Μ” άσο ποπ νει-πο. ιμι1ιευε δ( :ιοΒ11ἰτειτε [μΡετοιιε ρ.1εβο.τ ΜΑΘΩ” ίεό, φωτο

:Με εικονέίοοε ὸετἰνετε εοε ΜπεΠεΕπιτ Ιὶοετϊβ8› 909άφ1Φ 0ττιτ1Ιουε @Ρεϊ

επίὶειτ ο αιιιίΞε, :Ισια Βοπιὶπἰ πιοτὶΒι18 εάο1°ηε.Βειτ Ι1οιιεΠΞε. ΤειΙὶοιιε ετεο

ΔΗΜ οικω: ΡετειπΙΒιιε, ἰιι ΡΙοι·ΒνοεοΠ ωοηεΠεμ·5ο ίεΙιοΙα: εΙετἰεοκιιω ετ:

ε!εΒιε ίο.ιι&Ε Μετά οΒίει111ετιτίυ121 ττεά1τυι· Ιἰιτεϊὶ8 Μοηετιάαε, ἀἰνἱπα Ρτο

2<=Ξ1=<ὶ απο( οτ οτεεΗττ1115) Η Ρταοτἀὶπ8π£8 ΡτονΜεπτέει, με: Μιά:: Ρά111οπΗ2 Γυ

” '' Μετα Ιὶττετεωπι, ιιΜ Ροίοι1οόιιιτι ΡΙεπἱΙῖὶωε βιιε;πε ὸοδὶτἱηεε τ11επτΠπ15 ο

τειτ ΡτοΡίηειτιιι·ιιε ίεΡἰεπτἰετπ ίἱτὶεπτἐιιω; 1°εω33°βηΠε ΠΜ, ίειι εοτυπι Ρο

ἱὶετἰε, ὸιιΡΙὶεειτυπι ίιιίεεΡτΕ ἴοεποτὶε ίτι1&11113, ε; €1ιιΙουε ΙὶωΡ!ἰεἰ8 τ8πτυπι

εεεεΡεται: τιιἀὶπιεπιτει ε1ετι1επτοτι.ιττ1. ΕΓ8ΠΕ ο; εοάεπ1 00Μοοξο άπο ΡτεεεεΙρ

Ιεπιτεε νΜ , @σε εειτηὶε ειίΕπύτειε Μετά ε]ιιε ρ;οΡἰιιουοε επεεετειτ.· ιπιιιε

εΠεεοειτιιι· ΟυΝεοωευε, οιιὶ τεΙΕδΗε Ιιιι]ιιε ξε:ειψ πιιεξε, οἱ: Βεἰ τἰπιοτειιι,

ΒειΜτυπι ωοιωΗΜ ίιιΓεεΡετετ ΟτάΜε: εΙτει· νοεειεικ οί! (ζωιπετιΑΝυε,

3ιιἰ Πιο εΙετΞεειΙἰ νείἱε (Πιι·άΠο Πιιάεοειτ ἀεἴεητἰεε, 8μ·ο.νε ΠΜ ίοτιιιὶὸειηε

ο ΠΡεϊπΠιιιτι ὶπιτπἱηετε, Πε]ιιε που ίεοι1ετετιιτ ΡτοΡοίΪε π1ειτιόειτο., ει φωτισ

πιΙηἰε ετἰεικτι ΡτοΡτὶἰ άυοετετ Πὶ8τι1ετει: 8.ττιοο εικτιοι·Β Ποπιἱτιὶ ἰ8τιε ίετνεπι

$Β9Π°ὸἰᾶΦ εεε, ειιτιοο Μ οπΗιπε Ρτεεογτετατιιε, απο ίεετὶίὶεἱο τιοίὶτει: τεόει11τίοΜε ,

ἴεὶΡΓοε φαμε Ι)εο Μ επι ὶτηπ1οΙειητεε εοτἀἱε. Ηοτι1τη ἰτεουε ίε.τνεπτἰ εά
ικιάιωεε

ωοειιιιοπε 8επὶτοτεε Μετποτατὶ Ριιετὶ ΑΒΒοτι1ε ἱΡἴυττι πό ἴετνἱεηἀυπ1 ΕΙιτβ

Πο, δ: Μάϊο Ρειττἰ ττειάΜετιιητ Βεπεὸὶὁῖο.

Α8εΒειε



ε. ΑΒΒοΝιε ΑΜΒ. τι.οιιιΑεεΝε. ο Η·

Α8εΒτιτ εοοειτι τεττιΡοτε ΡειίτοτοΙΞε ευ.ττιττι ΓοΙ1ιείτιιτΙιτιιε το Με Γεετε.τιίΙιτιιο ΕΙο- ΑΝ. σοι.

τιειεετιίὶΙοεο τενετετιόιίΠττιιιε ΑΒΒειε, ν ντ.ι=Αι.ουε νοεειΒιιΙο, Πεο ε:ιτι.ιε, δ: 1004?

οττιτιι ΡοΡιιΙο. Ηιιιε Γειτιιτ ο Ρατετιτιοιιε @τη τιιειω Βοτι:ι: ιτιόοΙιετΑΒΒο μια· ττει- '3'Ν"”°

όιτιιε είτ , ιιτ ειπε τιι:ιτςιΓτετιο ετιιεΗτιι3 , @Με εθιεετετιιτ ΓειττιιιΙιιε . Ατιτε 8 ΒΠ· ώ

ειιιεττι , ειιττι τη εοτινειιτιι Ρτειττιιττι ΓιιιίΓετ ειότιιιδτιιε , :ιΒ εο οπο νοειιτετιιτ τιοττιὶτιε , τι:: ΑΪιἔΓΓῷΙΞ

εΓΗτιετιιιΠτιιε. ΙΠε εοτιτιτιιιοιιιτεττο8:ιτιτττεΓΡοπΓιιττι άεεΗτ, ΑΒΒοτιεττι Γε όιειειΓ

), Γετιιιτ. Τιιττι Γ:ιτιδτιιε νιτ ννΙΓοΙοιιο, ΡτοΡΙιετιεο πιο:: ΓΡιτιτιι ειΓ"Πετιιε, ειΠιι

), άειιε :το τιοττιετι: ΑΒΒο, τω, Η ιιΙτιττιοιιιιττιιιτετιιτΙιττετει, Ρεττεττι Γοτι:ιτ ιτι

ΑεΙιινοτιιττιΙιηέιτει. Ετ εοτινετΓιιε τω Ριιετιιττι: ΗΜ ισ.τιι, ιτιοιιιτ, Ριιετοτιιτιι

τιιιΙειΠιττιε , τειΙεπι τε (]Γιτιίτο εκτιιΒε , ιιτ άι8τιιιε ττινετιιειτιε τω τιστοιτιιε :ιΡΡεΙ

Ιειτιοτιε . Αιιτιιιετ Με οττιτιιΡοτετιε Ρ:ιτετ, τι ουσ οτιιτιιε Ρειτεττιιτο.ε τη ετιιΙο τιο- Ξ!,Μ 3”.

ιτιιτιιιτιιτ, δ: τεττει: τεειιιε Πιο. τω” Γετντιτε Ρτει:εεΡτε, ιιτ τττ18τωτιιιΡοωι

Ρετνετιιτε τετεττιει. Ροίτ Με όιθτιιττι, τιιοτι:ιεΙιιειιττι ει ττο.όιςΙιτ ΓιοΒιτιιττι, Γει

), θεο. Ρτιιιε Ρετ 5:ιτειιτεε ΓοΠετιιτιι ττικιιτιοτιε , @και οιιοτΠιι Γιιιι&ι Ρειτττε Βειιε

όιθτιεοτιτιτιετιιτ ιΓετετιΗιτο:ιιτιίτιτιιτιοτιε. Ττειάττιιε ιτειοιιε ΓετιοΙιε, τιιιΙΙι Γαιο

Ιιιιττι νιάεΒ:ιτιιτ 8τειντε. Ιτιετειτ ειεοΙιιτιποιητι ΓὶττιΡΙιειτειε ΓετΡειιτιτιιε εοΡιιΙειτ:ι ει

Βιιτιεε, ιιτ& ΡετττιατιΓιιετιιόιτιεττι Ιετιιτετ ΒετιἰνοΙοε δ( Ρετ Ρτονιάα ττιετιτιε πειτ

ττιετι τΓενιτ:ιτετ ΓιιΒοοΙοε . ]ειττι νετο Ιιττετιιτιει: τιττιε ΡτοΓιιτιάει τουτο. :ιτΠιιιε Ριιετιι- Ωω” “Πάω

Με: τιττιοΒιιτιιτιτιίτ:ιτιτιο, ιιτειάιό:ιΓεειΙιε ΓεττιεΙ ειιιτιιτει Ητττιττετ ίτιττει εοτάιε εοτιοε- ΡΜΜπι

τετ Ματια . Ε8τεΓΓιιε Ριιετιτττιε τετιιΡοτε. , Γτετιιιειιτι ττιετΠτειτιοτιε :ιεΙο1εΓεετιτι:ι: Γι» ςο”)"Π8"'

τ:ιδεοεττεΡτιτιιετε Με, Γειετιε ΓετιΡτιιτιι: ουτε Γτεειιιετιε ττιεόιτο.τιο ειιττιιε είτε

ειΓΗίδΠο , οιι:ιττι ιάειτεο ιι18ιΙιττετατιιττι εκετειτιο τιοττιοτε ειιτειοειτ ιι: ΓΡιτιτιιι απο

Γετνἱτε εο8ετετ . Νεο τειιτιειι , οτι ο ουιοιιΓοτιττι ιιινετιιιττι Ηετι ειΓΓο!ετ , σο ΓτικΠιιττι

Ιεδτιοτιτε, ιτιτειιτιοτιεττι όεΓετεοειτ ὸενοτε οτο.τιοτιτε. ΕεΙιτιιοτιέε τιειττιοιιε ΡτοΡο

Πτιιττι τιιοπεΓΗετε , οιιοά ΙιειΒιτιι ΡοττετιάεΒο.τ, το τοτε ττιετιτιε τΓενοτιοτιε οιΙι8ε

Βειτ, δε τιιιοΠ Ρτο οιιοτιοττιΙενσ.ττιιτιε, Ροίτ Ρτεειιτιι τι Βωτιιτιιιτιι1ιοειτιιιτι:ι, Ιτ

ΒετειΙιιιττι :ιττιιιττι Γιιττιεοειτιτιιτ εκετειττει . Στοπ ει Για: ΡτωΡιττω, ειάΙι:ιετετε

ΙειτετιΒιιε Γετιιιττι : δ: Πεετ εεττιε Γιοτιε εοτιόιΓετΡιιΙοτιιττι 8:ιιιεΙετετ Γοεἰετειτε Γιιο

τιιιτι , ιτιεοττιΡετετιτιοιιε τ: τεττιΡοτιοιιε νιειτιιοτ εΒιετεοειτιιτ Γετιιοτιοιιε .

Πιιττι νετο μπι τι τοπια: ΡτοΓεειΓΤετ Γ:ιίτιΒιιιττι Γειετιτιει: , ιιτ ειΙιιε οιιοειιιε Ρετεε·

μι τοΙετιτι νε1ετετ άοτιειτινιιττι ετοΒο.τε; ίττιΒιιετιτΠε Ρτε:Βεττιιτ ΓεΙιοΙειΓὶιειε :ο οιιοε Πτι

Με Ρετ :ιΠοιιοτ :ιτιιιοτιιττι ειιτττειιΙο. Ιεδτιοι·ιε ΠττιιιΙ8τ εατιττΙειιε απο το.τιτει ετιιάι- Μ“ε'ω

ΜΜΗΜΜΡ
Μννων

Γτ:Γιο!ετιιπτ ..

νιτ επτα, τιτ Ρει!ειττι Γε €ειιιόετε ττιοτιίττειτετ , οιιοά Ρεειιτιιτε ΗΜ ετεεΗτ:ε Μετα ειιι- Ποτι:ιετ.

ειιιετιτειτε νε.Ιετετ. νετιιιιιιΡΓε ειιΠιιιε ττι:ιιοτο. 8ΙἰΓεετιεΓειετιτια: Γετιιτο.τι ειτειιικι,

τΗνετΓοτιιττι τω ΓτιΡιετιτια: οΠιεττιειε Ιοεοτιιττι: ιιτ ουτε. 8τατιιιιι:ιτιεε, ειτττΙιιτιε- Α(ΜΗΜ

Πειτε, τιεε τιοτι οιειΙεδΗετε μου :κι ΡΙετιιιττι ιπόει8ιτιεττι ειττἰ8ετειτ, εετετειε ιτιδετιιο ωιωτ.

Γιιο Ρετ8ετετ ωΡωτηιωε επτα. (ζιι:ιΡτοΡτετ Ρειτὶίἱιιε ειττιιιε Βετιιιε πό εοε ειιιι

ΡΙιἱΙοΓοΡΙιιειττι ΡτοΗτεΒατιτιιτ ΡτοΓεδηιε, εξετιιειτιτιιΙιιττι οιιιοεττι τη ΑΓττοτιοττιτει,

Γεά τιστι οιιιιιιτιιττι ειιΡιετιιτ , ειμαι εοε ΡτοΓεειτ . Ιτιάε ΑιιτεΙιτιιιιε τε8τεΓΓιιε , του

Πεω ειττιε άιιΙεεεΠτιεττι , οιιεττινιε οεειιΙτε , ΡτοΡτετ ιτινιτιοε, ειιιιοοειιτι εΙετιεο

ιιοί? Ρειιιεττεάεττιιτ τι)ιιιιιτιΡε .. Ιτειοιιε ιιιιιτιτ1ιιΞεκ Με @Με ΙἰΒἰτειΙε·ε νοεειιιτ , Ρέα

οι ιττιε τπτ ιιτιιε ετη ιτε , τι ιεπτιει: πιο τιιτιι ιιιε ειιτι σε ται :ιτεοτιπετιεοε._ ιι
Ρετετ:ιτιτ ττιετοτιεει , τιεε τιΒιι 8εοττιετέιει, οιι:ιτιιττι ΡΙετιιΓτιιτιιτιετιι ετίἰ τιοτι ιιτ νο

Ιτιιτ :ιτττ8ιτ , ιιε οιιειοιιειιιι τ:ιτιιετι ιετιιτιιιε Μ: ειε Γιιτιόιτιιε τειτιο.ιιίιτ . Ν:ιττιδτ τὶε τΓιε

τοττε:ιε ιιΒεττειτε Γιιειιτιότειε νι&οτιτιιιττι , ειιιει:τι οινιιι:ε ὶτιτετΡτεε Ιεἔὶε Ηιετοτιγτιιιιε

ΡτεεεΡτοτεττι Γε ΙιτιοιιιΓΤε εΙοτΙο.τιιτ, Ιε8ιτ: δ: Βεοττιεττιεοτιιττι ττιιιΙτιΡΠειτ:ιτεττι

τιιιτιιετοτιιττι τιοτι ττιειιίοετιτετ :ι8τιονιτ . ὅτε τΓεττιιιτι1 νίνειει ττιειιττειι18ετιιοΓιεεε ιι

ιιινετΓει Γττετιιιε ο εειιτο-, τωιιι ετειτ εοτιιττι οιιετιιτιο. Βετιἱοιιε οιιοΓάειττι άιο.Ιε- .

Ριτεοτιιττι τιοτιοε Γγ ΙοΒἰΓττιοτιιιιι ειιιιεΙε:ιτιίΠττιε ειιοό:ινιτ, εοττιΡοτιοιιε νειττειε δε-2ΞΗΡτε

ε!εΙεέ"το.Βι1εε, Γο:ειιΙετιιιττι Για ιτιοτειιι τειΒιιΙειτιιττι , τεχιιιτ εειΙειιΙ.ειτιοτιεε . Πε 5οΙιε Γ

οιιοοιιε , ειε Ι.ιιτιο: , Γεω ΡΙειτιετ:ιτιιττι ειιτΓὶι ει Γε ετΙιτειε άΙΓΡιιτειτιοτιεε Γετἰρτο Ροίτε

τοτιιττι τττειτιάεινιτ Μάτια . °

Ιτιτετε:ιΙεέειτιο8ετιτιε Ατι8Ιοτιιτιι :το ἘΙοτἰειεετιΓε νετιἰ›τ εοετιοΒιιιττι, ΡοίτιιΙειτιε με

ε.Ιιτιιιετιι ΓιοτΓτιΡιετιτιιττι εοιιεεάι νιτοτιιττι . Εειάειιι οιιιΡΡε Μαιο τιό ειτιιοτεττι Γειτι- Π.ΑΡΙΕΜΜ

τω” εε. ο. τι. Τα». πω. τ: τ) ειιι>ωτι

Β 

ο δ, Βεπεάιδτιι: το ΚθμΙΞ ε:ιικ48.ρι·ο!ιιΒετ Γτ:ιτι·ειτι :τά Γτ:ιττειιι ιιιιι8ι ιθστέ:ίιο τυωμτακτέόκτ, φτοΈήΠΈΊα

Επι”.
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τω. οι Ρατι·ιε ΒοιιοτΗΞΗ υιοιτιοται:Ξτιυο Ιοοι τἰυαΒιιε οκ τ:αυΠε ιιιακιιτιο αοοοΠιτ: ιιιια

ι Φωτ τ1υιτιοιτι , τ1υια Βοατυε Ραμ Οτο8οτιυε , ττιὶΠὶε ατι οαιιι οοιινοττοτιτταπι ΗτιοΕ αυτώ

'ο°Ν°ν° Ρταετιιοατοτιουε , οῇυἴτἰοττι τἰΠοτἔΗ Ποιτιιτιι ΒοιιοόιδΗ ΚοτουΙαττι οΒίοτναιιάατιι Γιαο

οιαΙιυετιιουΙοανιι: αΙια τιιιιτιοιτι, οο τ1υοτὶ ντι· ουίτιαττιττια8ιια αΡυτΙ οοε ιιοΒιΙιτα

:τε , Ο ε ν ν Α τ. ο ο ο τ: νοοαουΙο , ίΡτοτο1τοουΙο , ατι ΐοτνιοικιυττι (Πιτιίτο , τη πιο

τιιοτατο ΡΙοτιαοο οοιινοτίυε οίὶ εα:τιοΒιο: οιτ τ1υο οι: Μπα: νται: ιιιοτιτυττι α Κοιτο

ὶΡίὶυε Ρτονιιιοιαο ατι ΑτοιιιοΡιίτ:οΡατυε αίΠιττιτυε έτατιιιτιι, Βοο, ατ: Ραττοτιο ίυο

ίατιέϊο Βοιιοτὶιδὶο ιτι τοΒιοτιο Ατι8Ιιοα οοιιττυιτιτ ιιιοτιαΠοτιυττι . Ειτ Πιο ιτατιυο 60ο

τιοΒιο τι ίυοτο !ο8ατι , τιιιοε ατι Ποτιατ:ιιττι ατινοιιιΠο ίυΡοτιοτ τοτυΙιτ Γοτττιο . Ραο

οτατ Ροτ Μοτο τοιτιΡυε Γαιιδτα: ἙΙοτὶαοοτιίἱ τ:οτι8τοἔατιοτιι τονοτοτιτιυε Ρατοτ Ο ιτ το

ιιο τ. τ: τ.: ε , νιτ ίοουτιτιυιιι ίαεουΙι τΙΕ8τιιτατοττι Βοτιοτο :το ττιοτιουε οΙατυε.· τ1υτ που

τατιι ιττιΡοττοΓα αυδιοτιτατο , οιιατιι τιιατιίυοτα νοτισοτυττι Ιοτιιτατο αι: Με Βοατο ωτο

8ιτ νιτο ΑΒΒοιιο, τιυατοτιιιε ατι ιιιίττυοιιτιαε οῇιιΪτἰοτιι ιιατιοιιτε ιιοττιιτιυττι τιιοιιτοε

τΠνιτια αττ1υο Ιιιιττιατια ίαΡιοτιτια , τ1υα ιΡίο ιτιίιετιιτοτ ΡοΙΙοΒατ , τω τιοτι τοουίατοτ ;

τιυι ιΠιυε , τυΠιοτιιε ΙιαυτΙ Γοτττιιε οιτιοουτοτ αουτ , οΒοτιιοτιτια: ΠΜ ίαττιιΙτατιε ταου

τυ, ουσ ττιιττοΒατυτ, Ρωατιτοι που αιτωιιτ. Ετ τ1υαιιινιε ιτινιτιι ασ τ:αΙυιιιτιια

οοττιΡιΙατοτοε οιτιοττι Ι)οι Βοιωτοι ΡοτΓυατιοτο οοιιατοτιτυτ , ΑΒΒατοιιι τιιοττιοτατυ πι

ττιαΙο αοοοτιΓυττι τιοΙο, τοίιιιτι ττατιε τιιατιαττΙοο νοΠο τιιττ8οτο , υτ ιιυτιτιυαιτι αττι

ΡΙιυειτιτιο ναιοτοττοτυτο: Μο τα.ιιιοτι τἰο ΠοΗιίυε Βοτιιτατο , ιΠυτι ΑΡορτοΙιτ:ιιιυ

1τωι.ε. τα. ίο1τιΡοτ τονοινοβατ Πι οοτόο: Βὶἰἱὅοπάύιτ: Βασικα αποικία τοο1υει·απτιπ έκ &οπισκ.

νοτυπι αΙιτοτ ίο τοττι ΙιαΒοτο οίτοτιτιιτ αΡΡατατυε ιτιιιοτιε , τιυι ττιαΒιιιτιουε α. τἰοττιτιο

ΟγΙΒοΙτὶο Ρτοθοιἴοοιιτι οοΠατυε ου . (]υτιιουο ατι Μοτιιιοε νοιιτυττι οπο: ) αουτ

Βυε ΒτονιΙΒιιιυε ατι ΑτιεΙοε εταιιίιτυε οίτ , Ρετ υιαιιιτι ίοτττιοιτιοιιΐοιτι έτι Ιιτοτο τοΐο

ότι, ΡτοΙιιΒοτιτιΒυε τιαιιτιε ττιατο τιιτοιτιυττι ττι€τοτΠ. Ττετιιο ιτατιυοΙοιι8ειε ὸοίατὶ

Βατυε πιστα, Μπα τιιοτυιτι Ρτοττ)τοπιιε ατι Ροττυτιι, ονοεατιτττι ιτιτοττοἔατ :ιαυτ;Ιοτυττι,

ατι υπο ττιατο @και ΡοίΠτ . Οιιιτιαυτ;Ιοτυε , τιυιιο ιυόοττι τιοτ1υατιυαττι υττΙο ίοτο

τ!ιιτιτ: Του οιτ αυτατυτιι1Ριταπιττιο ίο ίτιτοΙΙιττοτο, ουσ τιοτιτιιυ ΡτοΓΡοτα αΒοίΐοτ πα»

), νιΒατιο . Τυτιτ: νιτ 13ωωω αιτ :δι , ιτιτ1υιοτιε , οτι1τιἱΡοτοιιτιε Βοο, ιτιτοτνοτιιοιιτι

Βιιε ωιειιτπωι Ραττι τιοίττι Βωοτιιειι ττιοτιτίε, ΡΙαοοτ , υπ ο8ο οι: αΙιοτυτιι υτΠιτα

τοτιι Με ττατιίοαττι ΡοΙαΒιιε , νοτιτυτα Ιυεο ΡΙαοιτ:Ιυτιι οΠιοιατιιιιτ ττιατο : Πτι αΙιαε

:υ ἴυττιτιιο ΡΙαουοτιτ ΟΡιίὶοι, τιατα τυο τοττοΒτατὶο @Πο ιιιοιΡιατυ το8τοτιι . ΙΒιτυτ ατὶ

Ι1οίΡιττυιιι το8τοΓευε , ττιοιιαοτιιιττι τ1υοτυτἰατιι , τ1υἰΙοΒατιε ιο τιοτιυοοτιτΠουε τιταεοτατ ,

Βιευτευινι τιοτιιττιο'ατιττιοτιοτ , υτ τη οοτιιττιυιιο Ποτιιιιιυτιι οτειτοιιτ, ουσ , Η ΠΠ τατο

Ρουτυτιι που τΠΓΡΠοοτοι: , ιτοτ ΡτοίΡοτατο τιιοτιατοτυτ : Β νοτο το τοΡτοΒατοτ , ωτ

"1"ΕΜ_ τω” οοτυιαι νοΙυτιτατοτι·ι ατι ΡτοΡτια τοτιουιιτΙι 1τι1τιίτατοτ. @ιο αιιτιυοιιτο,Ρου ιτοΐ

Ξ:"” ω” Ροττιτιαττι ίγι·ιαιτιττι ΒοοΡοτΓοΙυταττι , αττιΒο ατι οτατιτὶυττι ίοΙο Ρτοίιοττιιιτιτυτ : ?πιτ-τ

` τα οτατιοτιο , τιυιοτι ττιοττιΒτα τιοτιοτυιιτ: δτ οτ:οο οτοΡυίουΙο ίοττυοτιττε τιιοιαΠιιιτ

- ιιυ Λουκ τιαιτοΙοτι , ττια8ιια οσε ατι Ρτοδοιίοοιμι υττι νοοο ιτιοΙαττιαιιε ._ Ιταουο αίοοτι

ία πανι ,_ τ:οττιιτατιτιουε αΙιιε οδ'το τιαιτιουε , ουτυ το αΙτυττι ΡτοοοίΗΠοτιτ, τοΡοιιτο

τ:οτιίΡιοιυυτ τιιατΓυΡ αε 8τ ΡοτοιΡιΓτοε τη Βυθτιουε Ιιιτιοτο , ΒαΙοτιαε τιοτία τη τυο

τιυτιι τιιαιτιττιοτυττι τοΒοτυιιι αττοΠοτο . Ητοο οττιτιἰα ιτιτἰιοια τιιιιιυτιοτιτιε τοττιΡοίτα

Πε Γοτο νιτ Πει α τιαυτιε αυτΠοτιε , ατι οτατιοιιυττι τοτ:υττιτ ιιοτα ΡΓααΔια . Νοε άο

ίυιτ οΠοδτυε ουτε Ρτοοιουε . Βουιτ1υο οττα τοττιΡοίτατο , - τιανιε τη ουσ. Ιιοιι:ιο απο

δ)

?)

Π! τοίιτιοΒατ , ουτιι αΙιιε τιιιαΒιιε , ουτε ιΠαττι ίοευταε ίυοταιιτ , @Μία ατι Ροττυτιι Ροτ- ώ

1ατα οίτ : τοΙιτιυαο νοτο του , ίιτιιυΙ τ:υττι ιιοπιιτιιουε , Ρτοτ:οΙΙιε δτ ιιι1ΡυΠυ Ριτοιωτι

τ1υαΙΤατα: , Ροττοτυτιτ . Ι·Ιοο Π8τιυτιι μι· ουτιι Ποτιιιτιυε οΡοτατι τιίΒιιατυε οίι, ουιτι

Β ω, ω ατΠαυο Εονιτατυτιι ίιιιι€οτοτυτ ωιιτιο. .

Μκ7 Τατιτιοτιι Ροίτιοτιττοε τοττα ασ ττιατιε οιτουτΓυε, Αιι8Ιοτυττιιτιττανιτ Ειπα. Ριπ

Κ,.Πεἐ,ε ττιυττι ιτατιυο οτιιιιίυτυ ΡτατιιοΓουίο τωειι Βοτιοτι1&ιατιιιτοοοτιουυιττι)· Πο οιιιτιι τη».

οπο: ω» ΡοΙΙαΒατυτ Πιο _Ιοουε, τιιιιτι νοτιοταΒΠι Οίνναιτιο ὶΠιε τη ΡαττἱΒυε ου ίυτιτιατυε,

” “Π” ' τ:υ)ιιε ίυΡοτιυε τιιοτιτιοιιοττι ίοοιτιιυε : ἱτι ουσ, ουι ΑΒοατιε ίυιι€οΒατυτ οιτιτ:το , Ο ε ιι

τνι Α Ν σε τΠεοΒατυτ νοοαΒιιΙο , δτ ιΡίο ατι τατιτι 8τατιυε τιοτιοτοιιι οιτ Με ίαοτο

ΈΙοτιαοοτιίι αΙΤυτιιΡτυε ττιοιιαίτοτιο: υΒι τὶυτιι ίατιτ9τιιε Ποιιιττιι ΑΒΒο Ροι· τυο

τυιιι Γοτττιο ατιιιοτιιττι ττιοτατιιτ ΓΡατιυττι, αΙιτιυοε τιιοιιαοΙιοτιιτυ ιττοτιτιατιιιΒυίτ
ν υποτα

σ 5ατιότι οίνναιτιι :τότε ίιιισοτιιιε πιατα Ματ :κι ατιιιιιιιι ρου.. »τι τω τοοτιοΒιο Καιιιο1οιιΠ , άι: τιιιο.

ιιιιιτ:ι ,
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1ιττετειι·ιιιιι . Έιιτι·ει εοι·ιιπιόειιι ίειιιε ίΡειτιιιπι ειιιιιοτιιιιι ΒεΒειι·ι ειὸιιτ ΑιιΒΙοι·ιιιιι , ει: ΑΝ.ειιιτ.

ειιιε Βιιεειιι ε: ιι ε ι. ο οι Ν υινι α . δώ ο. Κεἔε νειΕπι τειιιτιιιιι, ει Ι)ιιεε πιο εοιιόι- ές?Ν23-

Βιιει Βια ίειιιί:τιτειτι ίιιίεεΡιτ ιιιιιιιει·ε , ειττ1ιιε ιιι ιιι:ιε;τιει ειΡιιτΙ ειιτη , τιιι:ι.ιτιόιιι ειιιιι ι

Ρίο Γιιιτ , είὶ Ιιο.Βιτιιε ι·ενει·ειιτιε . Ροτιτιθειιιτι ειιιοτιιιε νειιει·ειΒιιιιιπι , [εφε ιιοιιιι

Με ΟίννειΙάι , εκ: Βε:ιτει: ιτιειιιοτιοε Βιιιιίτειιιι , ειιιιιεει ίἰΒι ίειιιιιιΙιειτιτατε ιιίιιε είτ .

Ηοι·ιιιιι μια ΕΒοτειεειιίἰιιιιι , ίετιιιειιε Πειιτιι:ιτιοτιιττι Αι·ειιιειιιίεοΡυε ίιιιτ . Πι τιπο

τιιιιι νιτει ιιιοι·ιΒιιίτιιιε ΠΜ Βειιε εοτιιΡΙ:ιαιιίΐε @πιω οίιετιάιτ ,ματια , εοτιιιιι τυπω

Ιοε ιιιιιιε ιιίτιιιε ιιιιι·ειειιΙοτιιιιι ιΙΙι.ιίτι·ειιιόο 8Ιοιτιει . Ηι ιιι τειιιτει εάιτιιτε.τιοιπε ιιιιιιε Βεα

τιιιιι ιιιιΒιιετε νιτιιιιι , ιιτ ἰτι εο τετἰιιειιτὶο εο.τιτειτινο. , δε( ιιτ ιτε. όιθιιιτι Μ) όιίεοι·

(ιι ιιιτετ ίε όιΠιόετειιτ εοικοτόιε .

Ρετ Μετα τετιιΡιιε , τι νειιετο.ΜΙι ΑΒΒετε Πιο ΟγΙΒοΙὸο Ιιττει·ειε ίιιΓεεΡιτ , Ρ:ιιτειτ- 1:_ Η.

ιια όιιΙεεάιτιιε ιοΙΙιειτιιάιιιε τείεττειε . Ιιι τιιιιΒιιε ιιιτει· Με. πιοτιετιιι· , ιιτ εισΙ ίιιει τιιιειτι

τοι:ιιιε τετιιτιιιι1 ιιιιιτιιι·ετ , εε άεΠάει·ειτιιπι ίε εοιιΤΡεθιΒιιε τειιτ:ι:ΐεπιτετ ,· άε τιιιιιιιιε

Με Ρι·ιιιειΡιιιπι δ: τιιισιάειτιι Μια εκεετΡειιτεε , Ιιιιιε ιιιίετιιιιιιιιε νοΙιιτιιιιιι . Ηοε ει·

,, 8ο ιΡίο. εΡἱίὶοΙ:ι ΙιειΒεΒειτ εκοτάιιιιτι : Ρι·είειειιτιει Πει ΑΒΒε.ε ΟγΙΒοΙτιιιε , οιιιιιιε

,, εοιιεοι·ε Ρειττιε Βετιετιι&ι εοιι8τε8ειτιο, τιιιΙειίΠιιιο Έι·εττι ΑΒΒοιιι, τιιιιτ!ειιιτι μπει·

,, ΒΙιο,ειιιιάιιιιιά επιιειιε επιιεο. Οτειτιιι: οιιιιιιΡοτειιτι Πεο, ειιι τυο ιτι1Ριτειγι τ εοι·άι,

,, ιιτ ιτι ΒειΒγΙοιιιε:ι. εειΡτινιτειτε πιεπιοτ εΠεε 8τειτιίΠιιιτε διοτι . ΗοίΠειιιι ιιιιιιΙειτιο

,, Με ιττιιιιοΙειιιιιιε , ειιιοά Ρετ τιιειε Ιιττει·ειε εοτ τιοίττιιιιι Ιετιίιεειτιιιιι είτ , δα1ιιοά ‹ἰε

,, τε τιιεκιιιιε τιιτιεΒειττιιιε , τι ττιειιιοτιει δ: ιιιειι τε ιιοίἰτει εΧΡι1Ιἱτ - νΘ1°0 Βινι18 €Μω·

,, Ιειιιε ίιιιιτ @Με τυο., ειπε άιίτιΙΙεινει·ιιητ νει·Βοτιιτιι Βιιετιτ:ι , ΪιιΡετ πιει δεί-ενιιτιι

,, Βιιττιιτι ιιοίτι·ο @Με , φωτ: ίιιΡετ ειιτιιιιι δ: ει1°8ειιτιιτι1 ι·εεεΡιιιιιιε , Ρετιείτιιιε ιιοε

,, Ιετνειιιιιιε. Αττικ Ροίὶ μπαι.: (ζιι:ιιιιέιιι τα Ιιιεείιἰιι:ι ειτόιΞ:5ιιε δεΙιιεειιε, δέκτε

ι·ι ιιο ιιε ίοΙεε άοιιιιιιτι Ι)οπιιιιι το ειιτια: , .ιι Με: , τειτι ετειιιτιιιτ εσυ
:: ιο 3·τ:ΒιειΠιε , έιιιάεΒο.ιιτ Ρειτι·εε ιιι Με , ΙειτειΒοἶτιιι· Ρειτετ ιιοίτει:· Βειιεάιδιζιιε ιτι

,, ίιιιε ειιιιιιιιιιε , τιιιοε ει: ιΡε ιιιειιτιειΒιιΙιε εάιιεεινετετ ΡΙιιΙοίοιιΙιιεε ε.Ιιτιιειιτιε . Τατι

σΙειτι ιΡίε νιι· Ποιιιιιιι ΑΒΒο , @και εοπιπιοτιοιιεπι ΙιοιιοτειιιιΙιε Ρεττιε ίιιἱ ογΠιοΙ

(ιι , τι:ιτινιε Βιειειτι ίτειτιιειιε ι·ενιΓετε τεΙΙιιι·ιε , ε. τιιειτιοτε.τιε Ροιιτιθειιιι,ιε οΡτἰττιὶε Μιιιιοιιιιιω

Ιιοιιοτ:ιτιιτ ιιιιιιιει·ιΒιιε . Ετ ει. νειιετειιιιΙι τιιιιόειτι Ι)ιιιιίτιιτιο πι:ιειιιΗε:ιτεκεεΡιτ ιιιιι- π';έ';"α

Με ιιι ιιτεειιτο , Βιιιδτο Ρειττι Ρει·ίετειιτιο. ΒεπιεεΙιδτο : ει άοτιιιιο νετο Οιννει!άο , Μια.

ειιιιι 8τειτιει ΡτεεΒγτετειτιιε , ετιειιιι ειιιιδτει ειόεπι ,φάω εοιι8ι·ιιει ιιιιιιιίιετιει είτ :ιάε

Ρτιιε . Κεάιετιε @τοι πιιιΙτιΡΙιεειιι ίεειιιιι εκινεκιτ ἔπειτα , ιιι ίιιιε ίΡεειεΒιιε @μπαι

κάτω ειιιε εοιιτιιιειιτειιι Π8ιιιί:ιεατιοτιετιι . Νεπι ειιιιιιΙΙ:ε τοτειιιε1τιιιε ειπες εοιιετιιειιιι

ΒειιεΒιδτοτιιιι·ι άιδιοτιιττινε ειιιε Π8ιιιί:ιεο.νετε τετιιιιιιετειι:ιοτιειιι:νεΠεε νετο Ι:ιεετάο

τειΙεε ι·ειείειιτιε ίιιτιπενε Ιοτἱεε οττειιόεΒειιιτ ιιιτοτειιι . Ατ ειιιτειιε φωτ δ: :πεπιε
, Ρ _ ›

τοἴιιπι 8.τΒειιτι τιοιιιιΠτιει,ιτιιιοεειιτιε Ριιτιτειτειτι νιτω,ειε τιιτιΙειιιτιε ΡταίαΒιεεειιτ εΙο

τιιιιι Μπι· . αιιιΒιιε οτιιιιιΒιιε, Ροίὶ (ιιειιιι :ιό Ηοτιόι ιιοιιιιιιιε εοετιοΒιιιτιιτενετΠοιιειιι,

ιτε ιιιιι·ιθεε ΡοΙΙεΒειτ , ιιτ ἰτι πιιιΙτοτιιιιι , δε εποε ειιιτειι Ιατιιει·ειτ, ιιοτιτι:ιιιι άενειιιι·ετ .

Ρεί"τεει Βιέιιιι·ιιεΠ, ιιτ νειιετειΒιΙι ΑΒΒιιτε θγΙΒ6Ιάο Ιιιιιιιειιιιε τεΒιιε ειιεπιΡτο·,

εοτιιιτιιιιιιε ΓΙοι·ιεεειιΠιιπι εΙεδτιο Ηειττιιιιι ιιίειιε ΡετΪεττετιιτ, Ιιιιιιε ΠΒΙΡειττειιι ΛΕΣξΙ,ω

ΡοίτιιΙειιιτιιιιτι . Ρτ:ι:ει·ειτ `Ρει·ΐέιειιι τεπιΡιιε τεειι:ιε Πειιιεοτιιιτι ειιιΙει: ΡιιιιεεΡε , Η ο· Με ω”.

ο ο ι·ιοπιιιιε , ειιι εοιιίετιίιιπι Ρ:2Βετε που εΠίτιιΙιτ . Ετ Πιιειιιινιε, ιιτ ιιι τει!ιΒιιε Βετι ω”

εΠεΙετ , εΙιτιιιι εκ ίτε.ττιΒιιει·ιιιιε εΙεδτιοτιι Ρειτνιεεειτει· ύ Μια εΠειιτ , το.πιειι ΡΙιι

ι·ιιτιοι·ιιιτι, δε( ιιτ Ροίτ Ρειτιιιτ) Γειιιοτιε εοιιΠΙιι, Ρτιενει!ιιιτ ειιιδιοτιτειε. ΒιιιεεΡτιιιτι

ετ8ο νιτ ])εο όι,ετιιιε ΑΒΒο Ρε.ίτοι·ει.Ιε οίΗειιιπι, ιιτι Με ειιιι ειιιιάιιιι“εεΡιπετιιιτεΙ

Ιι8ειετ, .ιι·ι·ειιτεΙιειιίιΙειΙιτεττιιίΡετιετε ιιτο Εισαι: ΐ:ιτει8εΒετ. ΜοτιεΙυειτ ει·,<ζο ίιιΒιιι- ,,οΠΞωφ

τοε , νιτιοτιιιιιι ειΒάιε:ιτιε ΓΡιιιιε , πι ειτεοΙιε εοτάιιιιιι άινιιιειτιιιτι Ϊετει·ε ειτοιιιο.τει νιτ - ρω τω»

τιιτιιτιι. μπι νετο εοτιττει νιτιει εειττιιε ιιι€ειιι ειιεΒειτ άεΒετε τιειΒει·ι Ριι,ζι·ι:ιτιι , ο- "'ω””'

ιιιιιιιιιιειιιόιιΠτιει ιιινείτι8:ιιιόιιπι, τιιιιΒιιίιιε.ιιι ειιιιιιε τ1ιιιε ειιιε τεΡιιειιετ οιιΙεδϊει

πιειιτιε . Αό εισαι εκΡΙετιὸιιιιι , Ροίτ οι·:ι.τιοιιιιιτι νου., Ροίὶ )ειιιιιιοτιιτιι «πιω σει·

τειιτιιιια, ιιιιιΙτιιιιι Ρι·οόείΤε εετιἴεΒειτ Ιιττετειιιιιιι_ Πιιόιιι , ιι·ιεικιιτιεςιιε τιιέτειιι

τιι εκετειτιει. @ιιειι·ιιιιι ιΡΓε ΡετΠιιόιοίιιε ειιίιίτειιε , ιιυΠιιιιι Ρειιε ιιιτετιιιιττε- έ;Η,,ζ'ΐζ',1

Βια τεττ1Ριιε , @Με Ιε8ειετ,ΓειιΒει·ετ , άιέται·ετιζε . ΕΧίΒιιιτιιιιιΙτα ίετιΡτοι·ιιιιι ειιιε Βειιάιιιιι
@δω δΈ. Ο. Β. Τοπι. ί/[Π. ¦ · Ο Π] ιΠ65Πιε, Β°"ω““·

 

ιι Βειιοι: Βιιεε, Κ:ιιιιείειιιιε α1:ιιοΒιι ιιιιέτοι·ε, Ρ!ιιι·ειιιι εέτι: ΕιιιᾶἰΟιΏνπΙἀι. Ε!! ρειιεε ιιοε ΑΒιιοιιιε εριίὶο!.ι. :κι

ΚειιιεΠειιίεε ιιΙιοίτιιιε ιτε ι·ειιιιε ετιιιιιιιι:ιιιετι|ιΒιιε . ,

θ Πε Με τοιιιι·ιιτΙιέτιοιιε 6: τιιττιιε Μάι: εοιιίεειιτιε τοιιΓει· άιδϊ6ι ωικιἰιιεἰπ Εἱ0Εἰ0 ΒιιιέΉ Μεἰοἰι ωωω. _ρ:ιες.

ήπιε" πο. τοιιιι Γιιρει·ιοτιε. -
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ιιιιἰεπιπ , πιιπίΡτοΡι·Ξο ιπ:Ιπποπιιι: νοΙιιπιπιο . Νοε πιτοιππ πΙιπιιπ , Γιιιιιιιε Ρτοί. -

τιιι·π. ί:τοιιιιε , ιιιοοιπδιιπι ποίιι·ιε ιιιίοι·ιιιιιιε οΙιπιτιε . ΝοιιιΡο ΡοΡε οιιιοπιπτοε ιιτ

ΡιπεΙιππνιιπιιε) ειιπΙοθιιοοε ίγΙΙοπιπποε , Ροίὶ οιιπιπιπε οοωΡωι οπΙοιιΙπτιοιιοε ,

ποπ δοΙιε πο Ι..ιιππ νιππιιιιοοοΙπιπιπε άιπιοπίιοποο, ιπ όινιππε πιιοπιιο πιιπιιιιιπ

πιτοπ‹ιπ 8οι·πιιιιι·πε .· πίΓιιιιιΡτιίπιιο οκ ΡΙιιιπιιοιιιιιι Ρπιιιιιπ πιιδὶοτιτπτιΒιιε Γοπτοπ

πιε , νοιιιι: Ρι·ιιόοπτιίπιππ πΡιε , νπτιιε ίπνοε οοιιιΡοποπε Ποι·ιιιιιε , ιιιοΠιτιιιπ ιιο

Ποι·πνιτ οιιιιε . (ζιιοό Ποοτ πει Ρι·πιίοπε ποπ α ιοΡοι·ιπτιιι· , Ρπιιιιπ ιιοπιοιιιιπ πο

8Ιιεποπτιπ , Ρπι·τιιιι οιιιι·πποοι·ιιιπ ίιιΒτι·πο”ιιιπι οιιΡπιιτπτο; οοιιιιιπ τπιποπ θα , πι

οποσ οιιι·ιι οκοοι·ΡΗΠο , πιιο Ιιπποι·οτ πει πιππιππ οοίοπποποε οοπτιπ Ροπτιποοιπ οο

οΙοίπιε Αιιι·οΙιπποπίιε , ποπ ιοἐὶπ πιιππιππι πισ οο οιιιποπτοιιι .

Ποιιιπιιο οιιιιι πιοιιι νιι· Ι)οιιιπιι Ρπι·πτιιε οΠοι ]ιιιιτπ ΑΡοποπ Ριποοπτιιιιι , πιπ

οποτιπιπ οπιπιπιιιπππιπ οτοπτιιι·πι Ρι·οπτοι· Βοιιπι )· ιπτοΙΙιποπε τπιτιοπ Ιοοο πιιοπι

ι·οεοιππτ, Ροπτιιοιπιπι ΡοΠο οΠιοοτο , Η οιιιιοόοε ιιιιήοδιιοπιπό πιιοε ι·οπιιιιοΒπτ ,

πει ιΡΒιιεΙιπιτιιιιι άοποποιοι·οτ; πι ίποοι·ο πι οιιιπι ίιιπ τοοιιιπνιτ νιτπ. Ππάο πιοιιι

Ροπτιίοιι , Α ιι Ν ο ι. ι= ιι ε ποιπιπο , ππιπιπάνοι·τοπε ποο άινιππι·ιιιπ Ιοπιιιιι οιιιπ Ροΐ

ίο οοπνιποι , πΙτοι·οπτιοπο ιιιππιιοπιιιπ ίο οι οίιοπιιιτ πιππιοιιιπ . @υπ (ιο το πδιιιιιι

οίι , ιιτ ιπτοΙΙιτοε πιοιποι·πτι Ροπιπιοιε οιιποιοιπ νπιιπι Ποι Τιιι·οπιε πο ίοΠινιτπτοιιι

ίπποπ Μπιιιπι ΡιοΡοι·πιιτοπι ποδιππτοι· πεπτοΠι , 8ι·πνιΒιιε πιποοι·οιιτ οοπτιιιιιοΙπε ,

πιιιΒιιιόπιιι οΒιοπιιπ ιΠιιιε ιιοιππιιΒιιε πά ποοοιιι ιιίπιιο νιιΙποι·πτιε . @.ιπιιι ι·οιιι Ριπ

ίπτιιε Απτιποε οιιιπ ιπ ι·οΙιπιιιε πο*ιιΒιιε πιο , ποποίιιε ίοιιιΡοι το ιιοιιιοπίπειτοτ Ρο!

Ιοι·ο ιιιοι·ιΒιιε , ποπιιππιιπιπ , ιιτ πω· οιπτ , πιάιππο τιιΙπ: νοι·ιιιιι ΡτοΡτοι· νιι18ιιπ

ιππιτι , πΙιπιιοε οοτιιιιι πιιι Ιιοο ΡοιΡοτιπνοιππτ ιοοπιε , πιιπίι Ριο ιπτιείπέιιοπο , ιιτ

νιι·ξπιε ο:ικιοι·οπτιιτ ,. ππτο οιιπι ποοιιιιιιτ . δοει Ποι.ΐοι·νιιε Ροι·Ροπάοπε Ιιει:ο ποπ ιοδὶπ

ποπ ιιιτοπτιοπο , ιπιιιιιπιιο ιποπιοι Ποπιπιι Ροι·πιίΡτιιιπιπ ειιοοπτιε : ΜΜέ ·ιιέκόέ

δω» , Ο ππο τεττἱὐιωυι; πιιπ: οποιοππιιτιιι· ποοιΡοτο ποΙιιιτ : & ποιο νιωεπω πι

ιποι·ο Ροι· ίοιποτ Μπιτ , ιιτ π Ποιπιπο νιπόιοπιοτιιι οπιοι·ιιπ . Ετοπιιιι πιιοπιππι οι:

Με πιοι·το ίιιιιιτπ πιτοι·οοπτοε , πι ΙοδιιιΙιε Γιιιε τοποιτοε πιοττιιοε: πΙὶοε πι ιπΒιοιπ

οπο νοι·ίοε , ίππιπ νιιΙπππτο άπιιοιιπιιε . Επππ νοιο ποιο. ἀιΗὶοιΙο οΠ πι ΡιοΓΡοι·ιε

ιπνιιππ οποιο , π πιιιΒιιπιπιπ πΙιιε Ρι·ποιιιιιΒιιε , ποο ποπ ποίπι Οπππιε πω, νι

ιιοποοτ πιοιιποπιε , πιιοε πιιιιο ποπιιππιιιε Ρι·οιπιιε όοίιπππιο ιιιιιοινποιιιιιιι ίοιο οιο

ειιοπιπιιε , πιπιιΙο Ιποοιπππτιιτ ιιοπτο . ΩιιπΡτοΡτοτπά ιιοιππιοε ιοι·ιιιιι , ιποιγτοε ιι ι

Ιἱοοτ Έιπποιπ: Κοιποε ,ι Η ο ο ο Ν π Μ πο οπο ίι1πιπι Κ ο τ ιι ε ιι τ υ ινι , π πιιιΒιιε Ριο

ίιιπιπιπ: πεπιιιτπτιε πο νοι·ππτιε τιπιιιιτο , πιιππι ιΡΓο Ι)οι ἴπιιιιιΙιιε ιιιοποπίο οιΙπποπε

τοποΒπτ, πιιπιπιππιιιπιο ππιπππτιιι, ΑΡοιοδοτιοιιιπ ίοιιΡίπ Ιιιιι·ιιιιι οιιιιιε ιιοο οικ

πιο οιιοπιιιιιπ .

δεοΡο οοπτιππιτ , οι ιιιιπι πιπιιιιε ιπΓιιπποπιιιιιιι οπΙπιιιιτπτιιιπ Ιιοι·ι·οι· πιοιιτοτιι

ι“πτιππτ , ιΡιο ιιοι·ι·οτο , ποπ οπ ποιο «ποσο όοΒιιοιπτ , τιιτιιπτιιε :ιπππιιε οιιποοιπτ:

Γοτι ΡΙιππ τππππτο οο8ιτπτιοπιιιιι πΙιοιΓιιιπ ι·πΡτιιε , ποπ: τποοποπ Ειπε εποπτ , πιο

πιιοει οίὶ οοπίοπιιοπε , ποτε άιοοπιιπ τποοπτ . δοιπΡοιξοιπΙιιπι Γιιιιιιτιπ: ιΙππππιιιΙΙιιπτἰε

ιιιοτοπι Μπιτ , οι νοιππτιε πτοππιιιπ ιπτιοοιπππ ο ι Ροιιοι·ο (πο π . @Μπιο

π1τοι πιο Με ΐιιιοιπιππ·πω ι·ιιιιιιιιοπτιε , Παπ: οοι·νιιε ιιοιπιοιπτ πει ίοπτοε ππιιπ

ι·ιιιιι , πο. ιιοποιοι·πτ πιιιιππ ιποπ Ιπποτιοίιιιπ πιιι·ιτιιπΙιε ΡΙιποιοιιιιιπε οτιιιιιι : οιιιιι

πο! ιπιιΙτοι·ιιιιι ιιτιΙππτοπι νοι·τοιοιπ ιπ Ιιοιιοπιιπι πο οιιιιιπ: οιιιιι πιοιε Ροοοπτιε

ΡιπΡοόιοπτιπιιε , οο :οποιο , πιιοόπιιιιιιοειο πο ΒοοιιιιΐοιΙιοπιιόιποπι ίιιπι τοεπιθιιιε

πιιι πι) οιιιπ ΡπίὶοιπΙιε ιοΒιιιιιπιε οοτιοπο ίιιίιοπιοτ ππιιπ ππ8ιιίιιεε 8ο Ρππο τιιοιιιπ

τιοπιε . Ωοι·ιοοπιιιο οππιπο οοπτο πιιιιιιιοι·ιιιιι ίιιΡΡΙππιπττικ ο:ιΙΙιεπιπε, οποιιιιι

Ιπτιπτ πάνοτιπι·ιοτιιιπ ποπιιοπε ποοι·πιτπε: ιιοο πΙιιιιι οοπτιπ πιο ιτπιπιιι·ιπιιιππτ, ιιιΙὶ

πιιοει ιιιοπποιιοι·ιιιιι δοππτιιιιι ίπΙνιιιιι οΙΤο νοΙππ. Νοίπο ΒοιΡιιπΙιοπο πιιπιιιοιιιιιπι

πιιπιπνι , πο οπνιΙΙπτιοπι ιπιπιπιπτιιιιπ πιιδιοι·ιτπτο πιιπ «πιω οοπτιπειιιιι . Νοο ππ

ίοοποι οπιπιπο ιπιίοτιοοπιιπιπ δ( νοι·ιιτπτοπι π οοπίὶΙιο ιιιιιΙτο . Ρι·ο ιιιιιιιίιιιοιιι πιπ

Ιιε ιιιοο ιπίπππιιτιιτ Γπιι8ιιιιιι , πιο πιοοοπτιιτιπτιε ιιιιοπιιιιπτιιτ οάπε; ποιοο ιιτ ιιοο ιο

), πω Μπιοίιπε οοε ποτοι·ιοπτ > πιιπι πιο οΙπποιιΙιιιπ ιι·ιιοιοοπτ , Η οιε Ιοοιιε τοιιιιιιιίνο

,, πιτιο!οπτ. Ππιιο ίοιιιιΙιιε πι οιπτιοπιπιιε ιιιοιε Ποιιιιιιιιιπ οοιιτοοοι , οι ιππι

οοτ,

Ὴ.ΝΩΝΟΜΟΝΩΝ.
νννωννωσ

Ν· θ

ΝΟ'
Ν.

 

~

η Ηοο ιρΐιιιιι οιἶ‹: μια;» οοι|οέιιιιιοιιιιι ο:ιιιοιιιιιιι , οιιιιιιιιι πι τοπικ: ι.. Αιιπλοο!οι·ιιιιι ραπ 348

6 Ι,οεο ΟιιΓοι·ν:ιτιοιιοε ρτσενι:ιε ιιιιιιι. ο. 8: Ρι·ιεί:ιιιοιιοιπ .
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,,"εει,'δειξιτεει1:ιεΗεειιΐειπι ιιιειιιιι ξ Μάι εϊιειεεςιιε1εειΗΜιρειηιευο 8εειο1σ- ΑΝ.ςιιιι.Δ

,, 'ίει_Ηεςεείεοιιιιιι σ.ιιτειτι μι Ειεεεο ειιιΊωι·6)ξει!εΞειιε ιιιειιεισιιειπ,Ροέδιισιιιιιψ , 1ο_04·

,Με με, _ιιιεειιιτειΓειιε? Οιιιιιε; 94 ιιιιιιιέειιέι Βιιει·είεεΜι Ρειεεωιω Ρεπιεε ›

,, ωιιι; ε; Ρέιιιιίτιιε Με εκΡοίἰτιι , ειςΡΙοι·ει·ειιτ·ιιιιΓιιιέβεποΙΙιιε ειιιε:ιιιιι€ίειιτε
,,_ιει;εριιιιε;ιιι°ω ἱΡΙὶε ΑΡείὶοΙιε ; Μιιι!ι·ει:ετιιιάμιιΒΓειιεΜια €ιιΙειτιοιιειμιιιε εάεοιω..

Εεε!εξει;εβ ιεειιιειιι; ; ειιιειι - ειπε εε! ει·ιεοι·ίεειΒιειιιιιιειο.ειοπεω,ιΒετεωίιιε ει·

π ιιετΙιειιιε_τξ°'_εὲιτΙιοΙἰεει Ρι·ινο.ιμε είὶ εοιιιιιιιιιιιοιιει. ι-ΝεειπιειΒιε [ει·Ρειιιειιω τει.ιι·-0

· π ἔξιξεῖνἐ€ει(_εειιιιε ει·τΙιο:ισιιι, ειιειιιι ει:Πιει·ει·ε ΙιιιιιιΓιιιοόΠειιτειεαπεωίπετιε.

·τείιΠειιτε ειε ιη Μετς: εεε νεπει·εδιΒ 136 ειιΙἐοτε ΑΒΒοιιε, Ρτοιιιιίειι:ιτιιιιι Γε

,, Με ἰτι ΌέιιιοιιιΒιιε ΡτοιιιΒειιιιιι· 'Η ιιοε ειιτΙειοΙιεεε «Με@Μπαμ ιιε ειιιιιειε Γε!

,Μιειι·ι εςετιιιιε . Νειει ω ΜιιτειειιιεξτἰιιεὶΡε ,· ειιιιιάβειοεόοειεπιι5.8ε εε απ»

,,"Ρ1ιιι€ ειει·ι€ιιιι_εθειο εἰε Με εε· νειιτιιιιτιι εἰ” Φείϊόειιτι!οιιε ΕΡιίεσιιιεόεαδε ιιτ

ειιιιβιιΐεειιιΕιεεετ , .ιεοσ. ειιιΒιιερτιιτιίΒιι: Ριιιε>ΡειιιεεΡε εκ1ιιο.ιιιιιιι ι:ει·ιιιιι εο- .

_ιε[ιιιιιΕειιε ειΒιιτιάειιιτει· ει·ιεΒιιιτ , ειιο;ιάειιιιιεε !ι:ετετιερεε ΓειτεΡαΙΙετειιτ , Η

60: εεε, @με ικεςΒο.γει οΡετε ειΙιτει·ι @Μπι ΓειιΒιιΑΡοθοΙιΓειιΕδειιω απο _,

£ε,-ειιμωιμεεμφ Ιΐάει ΡιιτιτεεεΡΙειειιιτειο ;ΡιιιιειΡΕμιτωπι ιΡίε ειιιτι.Γιέιε ροιήιι8ε 2

,,_ 4“9Ιι_ςἙι#ιι·ῇἑι·ει-Ειι-ο ΡιιιιΙιεε με τειὴετιιιεεεἰειιι πι? ιιιεζε·ιιεΔΟοιιειὶὶόωςιιιιιε @επι ε.

” Βε1ιδιωιεπι ιιιιιτειιιιιιιι , @πιει ιιοιιι·ι 'Ηι: ε ο ΜΚ ο π· ιι Ε'Κ'ΤἔΕ'Β2Β1ΠὶΚῖΙΙ;Βθ9.

”ώ&εε ,ΠΩ ιη τει·εο. ικινει·ιτιιιιιι, (ΣΙιτιίισ;.νιιΙτιε εΙΚΙ·ιει·εάπε εε;εσιιεεεάεε :_δεόει .

π -ι·ε8:ιο =νεΠερ οιιιτιειιι Ιιει·ετιεειιιι Ρι·ενιιιιτειιι εεΡεΙΙιτε, ω: Βει,ιενω ειιΠοόιειτ

,, Μ: ειιτει·ιιει Ρέιεε . Ετ ΡοίιΡιιιιεει , ἱιιτει· τεΙὶειιιειε Ιιειιι:εΓεε ετιε.ιιι-άε".οτετιοιιε Ϊ! Μ>Ι==
), ΕεεΙείἱειτιιιιι ιη Με άεΗειιε ειάιιτι·ειιιίΤε ι·εΒιοιιίΒιιε , ιιιίετε, ()εινεειτ,- ιιι- “ο“Μ'

,πειιιειιε, ι1ιιιειιιιηιιε νιιΙτ (ειναι: είΐε , εεττ” Ιιειιι«;! άιιΒιεεπιτι ΕεεΙεΠειιι,ει.Π

,, θεια; ιιΙεει·ιιιε , ΜΗ ΓοΙιιιε Πει ΡοίΐεΙΠοιιεπι ετεε!ει·ε ο ιΠιιόεΒειταΡτιιιειΡι Αιμο

,, ιιοιοι·ιιπι άιειτιιιι:Τισ ει· Ρεττι4:,θ"/ιφει· !υυπ Ρειπαπ:ΜϋίταόιιΕεε!εβσωππωω. έ'"β· ω·

), . Με;ιτιι , ιιιιιιιιτ, ιιοιι ιιιειτιι . Ετ ΕΙιτιίιιιε :ΗΜ : Βο:Μο:Μεσ ιι!οιπωει·πιέωέι 'υπα- Μζ."ι., Η;

,χ ξέτιικ, ΡΩιιιιιιίι:ι ειιιοειιιε :Βοικιωσ Μακ: , Βοπ:Μει ἔἰεεεε/αιιἔῖἱιἔιἰιἰο .ει ει·8ε Εε- 1 2. ·

,, ΕεΙεΙὶο. Με είὶ Ρεττι , ειιιιιε ει·ιτ ? »Απε ίιιεεεΠοιεε Ρετι·Ε ;ιαάειιιιιι.ε Ροτείιπειιι ε· . 9 . 5.

»ω ?ἰΠἀἱ©3ιῖε, ειιιιιιτι ιιοιι ΙιεΒιιιτ Ρετιιιὲ ΡτιιιεεΡε 1εωιεεεΦι@ατε ,. εειτιίΠιιιϊ

,, ΡειιιειΡεε , εεε εει!ιοΠεε νινιιιιιιε , ιιεε ειιτΙιοΙιεε Ι6ειιἰιιιι:ιε, ειιιιιιιιοιΙΙιιιιιΕε

,, εΙειιειιιι :Με επι: ιιιεετιι, ιΠε ειΙτετεπι άΞειτ εΙΤε (ιιιιιππ-Αεινε!ιιτί τιιιιιιόεπιιιι

,, ιιιειιιο. ιεοτιίΡειτειιι ιιιιιιετιτίε ὶτιΠΡἱετιτιΒιιε , ιιττε!ειιε ειιισιιιειιιό.ο νεπιιΙεεςρτοΡ6-ι

,, τιιιιιιιε, ΡτοΡοβτείειιε ει: @Με επιει·ε που ίοτιιιιάειιτιιιέ.' ΕΠειιιιιιιιιΒιιε ειτε: ι

,, ἔτενιΠἱτιιιιε, ι1ιιο ίετιιιι· :Μαιο είε Ε-ΡιΓεοΡι, διεεεΙεΠειιιι :ιΙτει·ιιιε ειιιιιεΙιεετ

,, οτιιἰιιἱ : ειιιιι ει: όοπιο εοιιΓεει·ετει & εΙτειιι ιιτιιιπι ειιοάόειτι Με ε1ιιο‹ὶ ὸΞειιιιι· εε

), ε1είὶε , Πειιτιιτιιιε Ιιοιιιο εοιιίὶειτ ει: εοι·Ρει·ε δ: σ.τιιτι1ει. νιεὶετε , ει:ειιιίΠιιιι Ράο

,, ω", σιιιο πιω όιιειι: ειιΡιάιτειε, @τη τείτἰἔεἴεἱτ εο.ι·ιτειε. .- . . ι ;

. Μι Με Γειιιε άιεΒιιε , ιιι ιιιοιιειΠει·ιο Γειιδιι Ι)ιοιιγΠωιιιιιά ΡτοειιΙ ει ιιωω , (:οιι- Φωξ1ξ;"Μ

εξΙίιιιιιιο.88ι·εΒιιτιιιιι είὶ φαει ΡΙιιι·ιτιι επι ΕΡιΓεοΡοι·ιιιτι πιει ειιπιιὶε ίιάει Ριπιτε.τε, :μιά ει»

άε!εο1τι8ειιόιεεε_ιιι[ιιἰε',~ειιιειιι·ι ΓιιΒόιτοι·ιιιιι Ρι·εινιε πιοτιΒιιε ίετιτιοειιιιιτι άεΒιιιΓ- .α

ίειιτι @και νιιΙδετε ΡιονειΒιιιιιι , ειιιι&ιιιιι Πιιιιιι ίετιιιοιιειιι ειό. Πεειτιιεεω-νει·- .

τειιιιιεεεεΙεβο.ιιιιιιις1ιιο.ε εκει, ιιε])εο Γει·νιειιτΙΒιιε πιοικιεΙιιε ειιιίει·ιε ιιιοΙιτι,

η

›› -

›› ι

ο: ι

νιιὶΒἱ ξεοιιεἰτ;ενει·ε ἶιιιειιιιτι:ι :-οττει:1ιιε ΜΒΜ Γεάιτιοηε, ιιιιιιιιε ιη ΕΡιίεοΡοε ειιιιοι·

ιιιήιιιτειιτ ΡιιΒΙιεει ίΒιιιοτιε ιεΙι&ει , ΡειΠιιιι ειιιΙΓειιε άιθ`ιι8ειετ : ιιιτει·ιιιιοε Σ ει” ι- η

κι” $ειιοιιιπιι ΑιεΙιιεΡιίεοΡιιε,-Ρι·ιιιι:ιτιιιιι (Μια Μι επ 8γιιοιιετίιΒιιιίιιιΡεω, _

Βιιιτιειτιιιτι @ο ιιε ίιι8:ε :ιττιΡιιιετ8:ιιιτετΕιι8ιειιάιιιιι,ίεειιι·ιιηπετ ΓεεΡιιΙει·ιθιιιε, ¦'

1ιιι;οι:ιιιεεΡοει3αι1Βιιε οΜιτιιε; @με ενεΗτ. Με ειιοειιειΕΡιίεοΡοι·ιιω ι:ιιιιοι· ¦_

ίι18ιειιτι- τειιι νεΙοεεε :ιόάιάιτ ει!ειε, ω: ειίΠιιειιτιίΠπιο Ρτειιάιι1ειΡΡατετιι , (μου

ΒΒιεκθιέιικετετ, ιειι61% νιειιιια ιιι:Βιε Ρειι·ιΠοι·ιιιτι ιτιοειιὶιι ίιιειτο.Βιιιιάιιε ωφε

τε;ε4ιτ. :Ιἶοτειιιι ει·Βο τεσπα εαΙι1ΠιιιιιιιιιιτήιιιΙα, τ:ιιιι ε Ρτιείειτο Αι·ιιιιΙΈο, ιιιιειιτι

ε τε!ιειιιιε ΡοιιιιΗειΒιιε, (ιιΒίειιιετ ε!ενεΙνι ΡετΡειιὸειιε Με Πεο όενοτιιε ΑΒΒο, Ι

Μ· εοάειιι ΑΡοΙοΒετἱεο εστι ίοΙιιιτι Με, νετιιπι δεο.ε1ιιιΒιιίάειιιι ει!ιιε, Με ιιιο- ω.

ιιο Γε Ριιι·8:ιτ οΒιεδΗε. · ι :

,, Νεε ιιιε νείιτο , ω Κεε_ιΒιιε , εΙιοι·ιιιικ1ιιε ίεΡιετιτιιιιι εκειττιιιιι ίιιΒόιιεο , «μι
άδία δδ.Ο.Β;Τουσ.7!!!. τ “ ` ε Ο Πι] χ” εοι1

 

' ισ '5σεειι!οι:ι.άε εεωιω ιιιοιιΜει·ιοι·ιιιιι ιτιάειιι εοπιιιονετΠε ειιιει·Γειιιιιτ ιιι Οει·ιιι:ιιιιο., εκ 5ωειιΙἰ 3.ρ:ιτιε :.

με. :9.

η.Νού. .
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ι3.Νονι

ΪΜπτἱι‹: ·

Χ.

ΒΩΓΗ:1ΠΣΙΕΙΞ

ΒεΙΙιΙοτειι

Πε Αω3:15 ,

Δω δεικ

Π5.

(ξ:ιιιιιτειιΠε

ειιιίεοΡιιε .

ΑΒΒο εἰ

ορτιιιιιι Με

Βιοτιιι·:ι .

εοιιτι·:ι (Στιιιοιιεε ΓειιΒίΐε ίιιΓΡιεοι·. Πι ΕΡιίεοΡοε ιιιτιιιιιιιι ιιιοιι:ιεΙιοι·ιιιιι ιιιονιιἰ
ίε ειοειιίοι·, νείττειιιι ΒειιενοΙειιτιειιιι Ρι·οιιτιο ΕΡΙίεοΡο τιιιιίϊδε ΒΙιιἴΡΙιετιιοτ ,

ειιιιΙιιιίεὶειτι·ι εκεοιιιιιιιιιιιαιτιε ΡειττιειΡειΠ-ε ειιττιιιιοι·. δεό εδο: ειιι Γειιτειιτικ

()ειι·ιοιιιιττι εοτιτι·ειοικί , τιιιι ιτι ιΠο (:οιιει!ιο νικ τιΡεττιιιτι ΗΒι·ιιπι νιάετε Ροτιιι ?

αυτ ()οιιειΙιιιτιι ιιωτι ίιιιτ , ιιΒι εοιιειΙι:ιτι νετιετιιιιτ , δε εὶιΓεοιιειΙιτιτἱ τεεεΙΤετιιιιτ ;

απο ιΒιόι1εοιειεε τεεοτιει!ιατιοεΒιιετιιιτ, αυτ εειιτιοιιιεο. άιίττιδτιοιιε ιιιιιΙται·ι .

ουτε ιτι πιε ΠιιΒιι!ειτιτετ εοιτιττιι1ετιιτιτ ΕΡΙΓεοΡι, ιιτ ειε ίαΙτειιι εο8ιτ:ιτιοιιε οἱ»

εΙΤε νοΙιιετιιιι : Ρια:Ιει·τιιιι ειιιιι ιιοιι ιιιιιιιιειιτιι , ἴεεὶ Με δεοΡετ ιιιιιιειΠιιιιιιιτι ,

8τεινιοτει ΡετιειιΙο ΡεττιιΙὶίΪε οοιιτι,εςετιτ ? Εεεε εοι·ιιι·ιι Βεο ιτι Ο τιίτο τιοτι ιιιειι

τιοι·, ειιιι:ι οιιόιτο.ιιιίεοιιειιτιιιιιι οοιιο1αιτιειτιοιιε , ιιΙτι·ει φωτια τω ΡοίΠτιιιάο

ω, τεεοτάειτιιε Ρτιίτιιιιι: ιιιιιιειτιιιιδεοετιεΗειοτιιιιι το.ιιτινιτι, ειιιιιε ιιιιε νειιεϊ

ιτατιάιιτιι ειιΡιιτ οΙιετιάιτ, ειεεεΡτευΡτιιιιετιε Ρτο:τοΒιιτιντι δείειοειδοτοΙιιιιίιιΙει .

αυτι Γιι88ειτιοιιε νοε εἰεεεΡι , ιιτ νείτι·τιιιι ΒετιενοΙετιτιειιιι οιιτιιιιιε ειιιίεττετιε ,

ττι:=.Ιε ιιιετιτιε οοιιίεττετιε? Νιιιιι ειδο Πειιε ίιιιιι, ειιιι ττιιιτειτ ιιιειιτεε , πιιιτειτ

εοτάο., πιιιτ:ιτ τε,τιτιο. δε τειιιΡοτε.? νει·ε ίειτεοι· πιο πιειΒιε:ιιιι ιδιιοτιιτε , ιιεε

ετΙιοιιιτι ιιιο.Ιειτιιπι ειττιιιττι ειιειιειίΐε . Ατοιιε ΡειιιΙο Ροίτ Μαιο ειάοιτ . Βειιιειιιε

ειιιοει εκεοιιιτιιιιιιιαιτιε πιο ιιτιιΓειιιΠε ο.ίΐετιτ , ειιιε ειεειιιΡΙο ιιτιειιιε τω , ειιιι Η

Ιιοε Βε1ιαΙιιοθιιττιο Ιειττοειιιιο ιτι τιιεειττι ιιεεεπι 8τειίΤειιιτεε τεεετιιτ: Ροίτοιιειιτι

εοε ειιιειττιειτιιιτι2ονετατ ίιιιιε ΑτεΙιιεΡι1εοΡιιε , ΒιιΒιιΙ:ιτιε ιιιετιτι δ ε νν ι Ν ο ε ,

δε Ο ο ο Οειτιιοτειιίὶιιιιι εισιίεοΡιιε , ιιεοτιοιι δε 8.1ιιιτιειετιε2 νιτεε δε τεΙιΒιοιιιε ω,

τι. ΕτιτιιεΙυειιτιόιΒιιιιτιιε εΧίιιι8ετειιιόιεια, επείεετατιτιε νοεε Ρι·οεΙειιτιειτ: Ο

τετιιΡοτει! ο ιιιοτεε! εεττ:: ειιιι νοΙιιιιτ εκίεειιιι ιιι ίειοτειτετιει ττιειιο:ιειι ειιΡιειιτα

τεε Ματ Ρι·εινει.ε, ιΡΠ ιιιτιιιιτιιτ εοτιεΙετε Ιε8εε ιιιιτιιιτιε._ Διὶ ιιΙτιιιιιιιιι Με ιιοτι

ι8ιιοι·ειιιε τιιιιΙτιε τΗίΡΙιεετε ίετιΡτει , Κε8ὶΒιιε ἴεἴε εοτιιιιιετιει:ιτ, ΡτεεειΡιιε άο
τιιτιο Κοτοεττο , ειιιειιι 1Αειειιτετιι Ιιττετ:ιτιιιιι , σε ιειειι·εο εΠΙιεειιτειιι τοτε ιιονε

τετ ίτι.ιοιο1οτιιιτι , Ιετιιιειιε ιτι Ιι:εε νει·Βο.: Ρτεετει·ετι ειοιιιιιιοε ιιτιεοε απο ΒιιιιιΙιτι

τΠετοΠοουεηεΒοηαίοεἀεο,ιπυΗοτυπιοοϋποεῦήοεοηαπιηεεοοεποε,,οκ

τοιΙΙι1ό(:οιιιιει: Οοίετιιιιιιιτι:ιιιιΞεοε, νετιτειε οόιιιττι Ρειιιτ. Βε ειιιοι·ιιιιι στοι

ιιιοίιτιιτε ιιοτι πιιιΙτιιιτι τιιονεοτ , όιιΙεε άεειιε ττιειιττι Κοτοεττε , οιιειιι τιττινιε Κε

Βιοιιε εειιτιιιιιόινιιιτι Ριετειε Ρετάιιιειτ :το τεειιιίαΠιέιιιιτι; Η Ροίτ Βοιιιιιιιιιτι δε

Μάτσε ειιιε , νείττο ΐΡεοιειΙιτετ Γιιίτειιτοτ :ιιυειΙιο δε εοιιίΠιο , ειιιιιε τιιειιτιοιιεττι

ιτι εοτιτιιειιιιε οι·ειτιοιιιΒιιε ιιιειε τιιιιιιοιιιιιιι τε:τει·εο .

Β ε ιι Ν Α τι οο ετιειττι ΑΒΒατι ΒεΙΙιΙοεειιίὶἶιιιι , τητα :Με , όιιατιιιιι ιιιιττιτ τεχ

τιιε εισιίτοΙο.τιιττι , οιιειτιιιτι ιιοιι Ρυττινιιιιιιε Ρττετει·τιιιττειιότιιτι εοιτιιτιειιιοτ·ειτιοτιειιι .

Ηιιιιο ίο.ιιε Βετιιο.τάιιιιι μπει· Ηυοο, Ιιειιιοιιιθ·ιιιο ιιιτετ Ρι·οεετεε Αειιιιτειιιεοο

οι·τιιε Ιοεο, εκ οο Μία ΗΠοι·ιιιιι οιιτετνει Ι)εο οΒτιιΙετειτ :κι ίετνιειιόιιτιι, ω: :κι

Ήοτιειεειιίε Γτιιι&ΡΡο.ττιε Βειιεεἰιδτι εοετιοΒιιιιτι ιιιιίετειτ, Ιιττετιε ιιιιΒιιειιοιιιιι :

ιιετιι Με τοτιιιε Βοιιιτειτιε Ιειιιιε ΑΒΒο , εκ ι·:ιεεε το ΑΒΒιιτιε τω Ιιοιιοι·:ιοιΙιε Κ 1

ἔ-Η Α τι ο ι ίιιΓεε:Ρτιιτιι , ν:ιΕ!ε εΠΙεκιτ , δε ιιι€ιιειιττειιι τεττιΡοιιε οΡΡοττιιτιιτο.ε :ΜΜ

Ιιτ, ΙιβετιιΙιΒιιε ειι·τιοιιε ει·ιιεΗνιτ. δεόιεΙειιι Βετιιτιτάιιε, ιιοιι1οιιτιο ειιιιιοτιι_ιιιιτι

τετιεέτο ΓΡατιο, τι Ρειττε ίιιο ενοε:ι.τιιε, δοΙειιιιιιο.εειιΠ ΑΒΒιιτιο., ειιιει.ιιι Βιιιξιιιε

ιιοιιεΙ:ιιιι εοιιίτι·ιικιτ ΕΙισιιιε , είτ ειοτιειτι.ιε : πε ιιοτι ιιιιιΙτο οίτ , ΒεΠιΙοεειιΓειτι Ιο

3ιιιιι , οιιεττι ειπε €ειιίτοΐ ιιιι·ε ΒεΠι , τιι·ιτειίοιιε εοιιοιιὶΠετεΡτ νιδιίι:ιοιΒιιε , εΓτ επιε

τω . Ωω ειιιιι ννιΙΙεΙττιιιε (:οιιιεε ΤοΙο ειιιιιε (Ξειτιιτεειιίετιι το: ιι ειτι.ιτιι , εμιειιι

δ” τε8ιτ , εοιτιτιιιττει·ε ειιίΡοίιιιίϊετ ; δεοΒ 1ιοε , τειιττι ιΡΙ”ε (Ροιιιεε , οποιο δε Αι·

ειιιειιιΙεοΡιιε ΒιτιιτιοειιΠιιιιι , τω: ειιιιιε εΠοεεεΠ άεει.άεττι εεεΙειιτι οοιιίιίτέτ ,

ιιοιι ιιιιιιιιιιτιιτι εειιιιια: ίιιιιιιτιειιτι ει: εο εκιέετειιτ: τι Ιιιιιιο ιι.Ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιι επι

διιιιιιόιι·ιειτΑΙΡΒοιιεττι, (με Βέτο οιιιιε επετιιιτεττο8ειιιε. Διὶ ειιιεττι ιΠε επιτε

τινειιιι οιι·εκιτ ε1:ιίτοΙ:1τιι ,ιτε ίε ΙιειΒειιτειιι . @Με τε ειινιιιιι Ριετ:ι.ε Γει·νιιιιι ίιιιιιιι

ιιιιιΙτιε ΙιοιιοτιΒιιε ειειιτιοόιιιτι ειετιιΙιτ , ειιιοε νιττιιτιιιιι Ριεεει·οζειιτιντι :ιεΙεο ειεεοΠε ,

ιιτ τε ιιιιιτειΒΠειιι ΜΜΜ Ιιιτιοιιε οοιιιε: Ιιοττοτ , δε :ιειιτιιοιιεο , ιιτ τοτε πιειιιοι·
ΡτοἴεΙΙῖοιιἰε, ιιιοΕ ΒτοεὶιιεΡειεεεΙΙειιτὶ:ε ειΡΡετειε, ιτι ειιιιΒιιε Ποιιιιιιιιιιι ιιοτι οίἔ

ίειιότιε , δε Ροίτ ειΙιειιιειιιτ:ι, εοε ειειιοτειιε οιιι8τατιειιιι ΒιιιέτιίΡιτιτιιε νεΙ νεο

ειιιιιτ, νεΙειιιιιιιτ, Ι1πετιιειτ. Ηιιιιιίτιιοόιειιιτοτεε ειιιαίειειιιι νεΙιιτ τεΙοε τιτα

ιιετιι·ιιιιι τειειιιιτ , εΙυιοιιε Γε ὸείετιεὶιιιιτ , ειιιοει ποπ Βετιεόιθτιοιιειιι , ἴεά τα Εε

ε1εΠεεΡοίΐεπιιτιειιιιιιιτ. (?.ιιιιιείνετο ΡοΠεΠιο είτ ΕεεΙεΠο, Πιο τω” Πει ?

” ζἔύτ
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Ε. ΑΒΒΟΝΙΣ ΑΒΒ. ΈΙ.ΟΚΙΑ(]ΕΝ8. ετ

@ιιε ειιιε τιοττιιτιιιε3 τιιιι Πειιε? @Με ετιι ΡτεΓετιε Εεειείιε ιτιτιι€εττιιιοΒιιε ΑΝ. ειτε,

ετινοεετιε 3 απο ιτι τεΒιιε τεττιΡοτειιΒιιε3 εΙτετο ιη ΓΡιτιτειιιοιιε 3 τιειιττιιττι τε- ΙΟΟ4

ττιετι ιιειιετ ιιτ τιοι:τιιτιιιιιι 3 τιιιι εεττι νει νετιτιετε Ροίιιτ 3 νει εττιετε 3 οιιεττι (ζιιτι- '3·Ν°”·

Γιιιε τετιεττιιτ Γιιο Γετιετιιιτιε . ΠετιΓοιιε ει εοιιΓιιιιιττι 3 ιιιιιιιΓεειιιοειιειειιΓιιιε Γιτιεττι δωσει”

. ιττιΡοτιιτ ΕΡιιιοΙεε: Νιιιτιοιιεττι ετεο3 ιπτιιιιετιε 3 ιιετιιιε:τετιειιε ιιιιο ιτιοτιο εε- ΙωΡ”μπ

33 τιιιιεΓεεε3 τιιιιειιιετιιτετ ειε Ρεεεετιε Ροειιιτειιτιετττε8ιτ3 οιιιεεττι ιιτιεττι ιτιιΡιι

33 8ιιετ3 τ1ιιεττιιιιι: Γετιδιιε ΑΡοιτοΙιε εετιιοιιεε τειιιιιτ Εεειειιε. νετιιττι Βεττιετ

τιιιε τετιειεττι ειιοιιετιτιο ΜτιοτιιττιΜε νιτ:ε ΡετττεΓιιε3 νιτιετιε τιιιιιτοτιιττι ΓτιΒεΓεε

τε εετιτετεττι3 δτιτιεο ΓιιΡετεΒιιτιεὶετε ιτιιοιιιτετεττι 3· τιειιι:ετενιτ ετιιττιο3 τειιδιιε

οττιτιιιιιιε 3 εεε: ΡοιιιτιεΒετ 3 ]ετοΓοινττιεττι Ρετετε : τιιιοτι ιτετε Ρεττε ειιιε 3 Ροειιι

τετιτιε: νοτο3 ετιτε οττιιιεε Γετε ιτι Με τεττιΡοτε εει1ιεωιεττετοιω εεεΡτιιτιι 3 εε Ρετ- Ιω” 333

ειιτΓετιιττι Γιιετετ . Νεε τετιιετι Με εισΓειιε τω Γετιτειιτιε τιιάεΓεειι ειιτ εοτιΓιιιο Ρετ- τοΓοινωπι

Γιεετε τιιΓΡοτιετιε3 :κι Ιδιοτιεειιττι νετιιτ ττιοτιεΓιετιιιτιι3 Γεετετε εοττιιε Γιιι ιιιιιε Γιιο Ϊ”

τοτιιιε Βοτιιτετιε ΡετεΓεδιιιτιιε ττιεειΓιτο. ΙΙΙε 3 ]ετοΓοινιιιιτετιο ιτιτετιιιέιο ιτιτιετε 3

τιε οιιιτιιτιο ειιιε νοιιιτιτετι εοτιττειτε νιτιετετιιτ 3 Κοι11εττι Ρετετε 3 τιιοιιτεττι (Ξετ8ε- ΒετΜάι

τιιιττι ετιιτε εοτιεεΓΠτ: Ρετεττιοοιιε ειΓεθτιι3 ετττιιιιιτιε εοττιιτετιιι Γινε οιιΓετιιιιο ιι- ;;Ι?οέο

ιιιιε ειιοιιιιιιιε Γιιοτιιττι3 ειιττι Γτετεττιε εοε Με ειιιτε Βετιετιιέτιοιιε. @ιι ΡτοΡιτι

τιιιοτιιιιι Γιιοτιιττι ετιιιειιττιιτιε ΑΡοίτοιοτιιττι ετιετιτιτιιιιτι εοεέιιιε ‹1ιιετεΙιε 3 τιιεετι

τιιιττι ειιιε εΒιεεΓΓιι εΙετιτιεΓτιιιε ιτιτετ Γε εοιιΓιιττειιιιΓε ΒεΠε: Ο ο Ν ε τ· Α Ν π· ι Ν υ Μ

Ρτεειοντετιιττι 3 τιιιεττι ει ιιτ οιιΓετιιιετετιιτ Ριιιε ττιε8ιΓτετ ιΡΙι άεΙε8ενετετ 3 εκ ιτιτιε

τε εε ειιτιι τεττιιττιτ 3 ττιετκιετιε Γιιοτιιττι τιεεειιιτιιτιιτιε Γε ειοτιιιιτιι τετιιτε εοττιΡιιιΓιιιτι .

Νοε τεττιετι οιιιΡΡιεττι Γε ιιτιε ειιιε ΡττεεεΡτο εέτιιτιιττι 3 ε1ιιιιι Ροτιιιε ει Ρετ οτιιιιιε 3

ιιτι Ρτιιιε ΓΡοΡοτιτιετετ3 Ρετιτιιττιτιι. διιπιιιι1ιιε ειιετΓιιοτιε ΡτοΡοιιτε3 ιτιοιιιτιτ 3

ιιττιιιτιτιετιι ττιειιιιε εΓΓετ ειιτιέτε τεΙιτιοιιετε 3 ετι ιιτ Γιιιε ΡτεεΓιτιιο Γοτετ 3 Γεεειιιο ΓΡε

ειε τετιιιε τιεΓετνιτε ? Ατ νετιτετιε ειιιετοτ ΑΒΒο3 εΡιειιιιιε :ιο-ειπα τιιτεθιε 3 δε

τ1ιιιτιΓιισιτεδτιιιενιτιετετιιτεΧΡοτιιτ3 δειιιιιτιιΡΓε τετιετε τιιειιετ3 ιιι:ετεττι τω ειι

8ετιιιιεοΡιεττι. Ιτι τ1ιιιοιιε3 τιοτι Γοιιιτιι ιΡΓιιτιι Βεττιεττιιιιτι ΑΒΒετεττι3 ιετι ετιετιι

ιιιιινετΓοε νιεε ειιιε εοτιΓοττεε 3 :πιτ Ρτενι ιεΒοτενιΓΓε ιιιεοτιιττιοτιο3 ειιτ τιιοττεττι

οιιιιίΓε εοτιτιοιετιε τιεΗετ . Ιτιτετ ε1ιιοε ειοτιιτιιιε Κ ε ινι 1 ο ι υ ε ττιοτιεειιιιε3 τιιιι ΡοΓι

(:ειΙεε3 ιτι Με ιτιετιι ιεεετιιε ΑΒΒο εοτΡοτε ιιιιτιιετιιε ειιιιεΓειτ3 Ρτει:Γιιιτ 3 ει» εοτιεττι Αεεοπ;.

Πει νιτο εε οδΓετ1ιιιιιττι τιιεττιοτετι Αισιιετιε3 τιιιτιε ΕΡιιι:οΡι3 τιιτεδτιιε3 ττιε3<ιιιε νι ΐιι13ΡΡΡω

Γειστιιιττι νεττετιιε ειι. Χαι τιοε ττιεττιοτετοε εΡιεεε3 ε‹ι ειεττιοττΓιτετιάτιττι ιιιιιιιε ιιο- Η η) Μ”

ττιιτιιε Πει οετιιιιτιιτετιε εΓΓεθτιιιιι3 ειιιτιτετιτο Με νοιιιιιιιτιι ιτιΓετε τιιτζιιιιτιι διαι

τιιιιε 3 ιτι τειιτιιιιε ειιιε ε ΡιΓιοιιε εΒιετενιετιοτιι οΡετειτι τιετιιτι . ΕΠ ετιιτιι ιιιιιτιΓιιιοτιι .

Ποιτιτιο τιιεο ΑΒΒετιιττι εετιιιιττιο Βετιπετειο3 Γετνιιε Γετνοτιιτιι Με ΑιιΜ. ετι

33 ΓεεΡι 3 νετιετεΒιιιε ιτι ειωτιο, νινεε τιιε Ρετε8τιτιετιοτιιειιττετεε3 δεε:τΡειιε

33 ττιοττιιο Ρτεεεντετο ετιιιιτιιει, (με ιτιτετ ιιιιδιιιε εοδιτετιοτιιιττι Γετιιινινιιε ιιι

33 ιεεεε 3 τιιιετιι εοτιεεΡτι νοτι ιττιΡοτεττι Ρεττιε: εειεττιιτεε ιτι ΡτεεΓετττιετιιτιι τετιτιιτ3

Υ!

))

Ν.Μ.ΝΟΨΗ. Ν·Ν.Ώθ`ΏΨ

Ι

δ: ιιιτι:ττετιι τιενοτιοιπεττι 3 ιιτ οΡιιιοτ3 τιιΓτιιιιτ 3 τιοτι Γιιτιτιιτιιε εκί'τιτικιτ. (Στοά

ειιτιιετιε3Γετεοτ τιιττιιειτιειοιιιι3 &ι:ιετνττιετιτιο τιοιοτιΓετιεΓεει: ειιιετιάοοιιιτιειτι

τοι ειεΓιτιετιο Βεττιεισετ ειτειιιτιιιτετιε Γτεττιιιιι ιιιει:ιτιιε ττιιιιτιτιιτιο3 δ: οττιτιιισιιε

ιτι εοττιιιιιιτιε Βεττιετιτιιιιιε 3 τεοιοετ εε ττιεττιοτιεττι 3 τιιιοτι νιτ τιιεετιτε ετενιτετιε

Η ο ο ο 3 τιιι εοιιιεε ιτιτιετιε δε Γοειιιε ιειιοτιε 3 τιιιιΙτιε Μτιιε ιιειιιιιε οεειτιιτ 3 τιιιιιι

Ηειιιιιοτ φωτια τιι:ι 3 Ρτο ειιιιιε εττιοτε 3 Ροιτ Ποττιιτιιιττι 3 Ρεττιεττι 3 ΡετειιτεΓο;

τειιτιτ1ιιετιε 3 εκΓιιι νιτεττι Γιτιινιτ . (]τιττιετιιε Γετιε ε8ιΓΓεττι ττι:ετοτιε 3 τετιειεττι ττιι

κι εοτιΓιιιιιι 3 οιιιε τιι›ι ειιΓετιτι Με Ροτιιι 3 ειιιεττι ιτι οτετιοτιιΒιιειτιτεττιιιι νιτιε

τε νιτιεοτ3 τιιιττι οιιιτιιΡοτειιτι ΠεοΓεετιιιειιιιτι ΓΡιτιττιε εοτιττιΒιιιετιοΓΓεττε ιιοτι

33 ιιειιιιο. 8ιτιιιιιιειτιιτι τιιττιιιιττι ειττιττιιιι3 τ1ιιοτι Βειιιιιιειετιετιοτιιε ιιιτιοτιιιτ3 ναι

33 τιιττι νιτιειιεετ νειιτιιιτι τω εττιετειιιΓΓε 3 ιιτ νικ τιιιεετιε ΓιιΒΓιΓὶετε3 τιοτι Γοιιιτιτι

33 τιειιιτιιτιιε Γοιιτιετετε δ: εττιιειτιε τιεΓιιτιδτι 3 νετιιττι ετιεττι τοΜτε ΡτοΡτιι εοτΡο

33 τιε . νετεοτιτεειιιε πε ιτιιιτιιε τιιει:οιι :μια ιιιιιι·τεε Γιιτιτ 3 δε νιε.ε ιετνοτιιιιι Πει

33 ΓΡιτιιε ειτειιττιΓε:Ριιιτιτ 3 τε ε νιε ιιιετιιιετοτιιττι Πει ενεττετιτ3 δε τεττο τεΓΡιεε

33 τε εοττιΡειιετιτ3 ΡτιιιΓειιιεττι επι δεδοτ Ρετνιιιειιι εινιτετεττι τιενετιιεε3 ιτι οπο.

33 τιιετι·ι ετιιττιεττι Γεινετιε 3 Γεινετε τιιιεεε . δειο ετετιιττι τιιιοτι ιιιιτιε τιιιι ειτειιιιιΓιτε

33 Ριιιιτ ΡτοΡιτιοιιοτιιιιι Ρ3τε8εε3 τιιιιιτιιιιι Ριιειετιζεεε3 εττιιεοτιιττι ττιιιιτιτιιτιιτιεε 3 ι-Κ·ε-6

33 δε Γιιεεετιτιιτιετι δεειεττιετοτιε ΡετΓιιετιειιτ 3ειιοτι Δω 3 τιοτι τιΒι ιιτιιε τιιιιιτιιεετιτ . '*°

δεει

(Μια/ι Η.
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Κοπιππι ο

Ξεά όοπιινιτιιΙιε ι·εΙι8:ιτιε , ποίὶἰιιιιι‹Ι παοκ ίει:ει·ιπτ , πιω ιπιι8ιειι€εε επαφη

τείὶπιπεπτι Ροι·το.νει·ππτ )· &·ποπ άεεΙιπο.πτεε ειτΜεκτει·ειιπ νε! ιιιιΕπιΠι:2.ππέ η

Βετίε1ιπιε Ρει·τιιΙειιιιππ. Οιιιιιε ΒιέΗ ποπ ιιππιειποι· , ι:εοοι·άατπ, ΗποτΙ~έπιίπω π

ει·ιίιειο ιππετιιιοΠει·ι·ι αιππει πιω : πεε:ιιΙ1ει τει:ΒιπιιΕπιιε εοὲἱτπιὶοὶίιιβπεριιιτι π

@οι τε ει ι·εξιώτιπει·ε άιτπονειιτ . Νειπι οτειιτι·ιω.πιπιο επιπά ιπεειιπι··ίπιππιεν ἔ›

πιει· Ιοεπτιιε εε , ιιιιπι Βοιπ:ιιπι Ριιοπειίοι τὶεετενιΙΤεε ιι εοπίπ1επει,π-ιιιιτιιππίειι-›;

Ιιεετ ι·ειιππιιι άεΒει·ετ ΓεπιεΙ·ίπίεεΡτα απο, ΡειΠοιειΠε τε8ιπιιπιπ ιί ι δξι οποτπεπειι·δ

επιι·εΙιΒε1Ιππι ι·εΕιπόιιϊωτιιΒιιε δ: πω, πω ποιπε ιιιιιιει·ίππτιιτ·ιππιαΠειε α

επι επιπ εφ ιεϊΡοπάιδειπ; πιιισά- απ&οιιτειιειΡετιππιιεεπππι ποπειιιιτι,ε @ΦΠ

ει·εόιτιε σνιΒιιε π·ιοπτειπ Ριπενειειε Ριείεπιιίεετειπ ; το ·ιππιι&ιιπίπωιίαΙπειπιμ

πω Ρει·ίπειεΙειε πει:ζειπίπείπιιι, πεεπειιυπι, εκειπΡΙππι ΡιοΡοπεπέ ΡπιιιιΒιιππ

ιπειιοππι ίιι8ιεπτιο ιι Β: ιππιιι>ωπ Βιεπεόιθει πιοπειεππι·ππι .Ιε8πιπιτοπιιι .ι .1)εωι

πάμε πι πιπΙτιε “Μεωωπο π: ιιππιει·ειτ ,· πω: άιιπειι1τιιτειπ ωπιππεπιΜπειετιι

Βοπο απο πιεΙἰοιειπ Μπιτ .Θ @πιεεπιιπ ποπ 1ιιιιάετ παταω Επιθιοπιπετο8ιπ1Μι

Με , Η Ριοίιτ ? ·(2ιιιε πιιίπε πόπ Ιιιιιιιετ π: ΤεπεπενοΙεπειειπΒΜιοπιέ ,ιιΙὶ-Μιιε "

ποπ-Ρτοπτ2 ·δο!ετπεπι1ιε:εδειπΡιτεεεεΡτιρ άινιπιε, φαι δε ιπ :ιπτιςιιιέει·πΡε-..

ι·ιτιιι· ωιειιι.= Εεε είὶ: ει @Με ιπείειιιπΞε τειπΡΙιιιτι νεπει·ιε ίπεπιτει.πδι·πΠιιέΐ., (,

εειΡιτε1ιππιπτιιτ; (Σιιιιιιιιπ ιπνεπιπ Ριεπτετιεπε τετπΡΙππι νεπει·ιηΉιππε:ιπιι-"

τι·επι εεισάιεοπίΡεπότ.· -8ιιπι:ι·οέτειιπε ειιπι ει·ιΡιιιι;. Αει:πίπι;ιπ εοπειιιλεπειπ "

ίεοιίΐε ε ΒεΓεπόιτ ίειΙιε1ε8ιΡετιιιΙΤε, δ: ι-πτει εΠΠΜεπτεε , Η Ρειωιπιιι€ω .
:επιπι ποπ Ρωιπ, ώ πινει: επεπεπιπΡπιππιε @πιο Ριετιπιε . Ιπειπ πι @πιο-α

Βιι€Εναπ8εΙΙιε, ιιΒΙΡιεειΡιιππι· ποπ ίοΙιιπτιικοι·ειπ ι·εΙιπιιιιετε5 ω ετιιιιιτι(,

@σε ,_ ΡιοΡοϋισΡωπιι6, φαιά πιιι ποείεεει·ιτ εεπτιιΡΙππωιεειΡιετ ,..δενὶ-'

πω ει:τετπαιπΈφΠιάι:Βιτ . ΚιιτΙ“πετιπι·ιικοτεπιάππιίειιτ , ποπ ειιιιςιεπι Ρτιεπιιο , (

ίεάεο ίιιΡΡΠοιο ιιιεπιιε τωιπωι , ιιιιο-ιποεεΙιι επιπιπ:ιι·ιΡτεεειΡιππτιιτ .ι Ροι·ιο;, ,,.

ε 8: ε1πιτπειττειιιειΘΡπιτ, & (υπ ιικοτεπι πωπω ,” ιιτει·πιιε Ρι·πήιιόιειπιπ Ρειτιτιιι· ό Τ

ΒίιιΡΡΙιι:ιο Ριιπιτιιιι :.= πιισπι:1επιπάε ειιιΒοι·ι!ε8ιε Γε.ΡΙειεετε Ριιτειι:, ιιπάε οΕ.

ίεπόιίΤε Ρι·αππάΞεο.τιιτ . @πει ΡιοΡτει·., άι!εδΗΙΤιπιε , ποπ ΒοπιιιπιππΙο πιω· ·.

εκιίὶιπιεε , Μ! Βοπιππ Βοπο ιπεΠπε ει·εόειε , & ει: εοπττετιιε π: πτεπτιιε επιπ επ·

εειε , (πιο. νιτιιε·ειΒι·επιιπτιεε, δειππτο.ΙιΒιιε νιττιιτιιπι επετοιτιιε ετείι:ειε . Βε- ι

πιππε άππι ΑΒΒιιτι: οπιιε1ιοι·πιτε πιω , ειπτιεΒεειε · ὸεΡοπει·ε ιιτΙάιιΒιταε; ω

ίει·ετιοπειπ, πω. ιπεικιπιε οπιιε πιω-ει, ιπει.ττειπ νιττιιτιππ :ιΠ-ιιπ1ειε, 8(.ΏοΠτι.

Γεεπάεπάο τιιΒιιπιιΙ εοπίεἰεπτπε ,ι ι ιιιάίειο ι:Ηίειιτε , ποιά πιω ιιισπε!ιίιιίνε πι;»

ειπιπιε πιει . Ναπι οίπειιιιπ ΑΒΒει:ιε ιιπΡΙετε , 8εΙιιετιππ ειπιιπειτι.ιπι ειιιαι·ετεμ ι·

ιιοπείΗΠιιπιιπι επ , επι ποπ ιιπΡοίΗΜΙε είὶ .· · επι νει·ο πιειΙιτιει ίιιΒιεδιοιιιπι ιι·πει·ι

ΡοίΗΜΙε εΠ, πιιιά ίιιΡειειΈ ; Με ιιτ ΙιοπεΠιιιε Ριιτετ άινιπο μπαι: οιιειει:ιΙοε ε·

πιισ ίει·ιΡιππι πι .· Ρέ!2 , απώτατο· απέσιωε· ιιωΡίπσεπε Βεσ ? 5:ιπε δ( @μιά ΕΖθ·< ω.

οιιιεΙεπι ίΡεοπΙειτοτ ι:Ι:ι.πιειπε & ποπ ειιιάιτιιε, επιπιειιπ ίιιιιιπ ΙιΒει·ο.ε .· <8ε ειιιικι .Κ

Βεπεόιθιιιπ Ρειττεπι, Ρείὶοτ ΐΡι·ετιιε δε εοπτειπτιιε ειΒίοΙνιτιιτ°, ιιιιι οπιπετπ

€υΪδΙ`Π ειιΙιιΒιιιτ ι:τειιιτιε ονιΒιιε. (3ετει·ππι , νεπει·σ.Βι1ιε Ρειτει·χ :ί:ιπ:ειπ ι πι ξε

ίΗνιτιιτε Ρειτι·ιε ποίιτι ΒεπεάιδΗ πιω! ΗΜ Ρπωπ ιπποτείε:εύ πι εστει ειΪε Ροδ·-

1ιπιιιε ειιιειπτοειπε εἱε πιει πιιιιιιι οΡτειιπιιε ίαΙιιτε ε ι · - Δ' ι :ι ιι -ι

Ιπτειεπ ειπιπιπε ΑΒΒο εοπτιιέπο πΡΡιιι·:ιιτιι ΒοιπειιιιΡι:οποιίοιτπη Ριινι1εΒιι.πε
εΙεΙϊα ΗΜ εοπιππΠζε οοι·ι·οΒοτειτπτιιε , ιιπιπο ιεπονιιτπιπε .ε δειτε ποππιιειΙειπνό- οι·

Ιιιιτ , επι ειιιιιΙειπ άεΒιιιτ , ίεάιε ιιΡοίϊοΙιεειε Ροπτιπι:ειπ , ποιπιπε- Ισ Με ιι ιιιπι›ιἱ, ‹‹

πινεπιτ . ΝεπιΡε τιιτΡιε Μπι ειιΡπιππι, ιιτειιιε πι οπιπιΕπιε ·ίπιαειδιιππε νοτια-π

Ιεπι κι ιεπει·ιτ : πιιειπ εκίεετιιτιιε , Ρει·Ιιιίιι·πτιε οπιτιοπιε · 8πι.τιει ίειπξιοπιπιιοειω ,ι_

))

`ΟΝ.ΝΟΜΦΗ θ`ΕΘΝΟΨΜ

ΨΨ

Ωθ

πιά πιει ιωιπ , επιτιε οΡτἰπι:ε ΓΡεοιει αΙιππειπτιε ΙιοΙοιει:ιτ:ιε μπω οτπειτπιει:ειείπι- « -

Μαι εοπ8ι·πιε . Ροτιο Ρεπιειε ΙειΒεπτὶΒιιε ειππιε, ρεαιιιο ίε Ρι·οοΒιιιτ3 πτ ιισἔα;π π"

1πεειΒιιε 8Ιοι·ιοΗ Ιὶε8ἰε Κ ο π· ι: ε ιι Τ ι , ΒοιπιιΙεειπ ι·ε1ιεάσιτετ :ιιιιιιήπειπ-Ξ χΡιπϋι

μια νει·ο εαι·ιιτπ Ριο πιιιΒιιε όιι·εδϊπε επ αιιιίειππι , πετ ίπιτ·: παπι Η ιι πι:Η τι ε ‹ι

Κεπιοτιππ Αι·εΙιἱεΡιίεοΡιιε ειΒιι1πε @θα ειικΗεπτιει ίε‹ιε πιο. Ρι·ιν:ιτιισε επίιςιάιπ;- .ο

ιιιιε Πισω ιπειπειΡειι-ιιε . Ο πω· Ο ιι ε ο ο τι 1 υ ε , πιιι ]οπειππι πι οιΡοίιο!ιαι Με"

εειΓειειι ίεόε , ποπ ίοΙππι ιισβι11επτε 8επει·ιε , νει·ιιιπ ετπιπι Ρι·οΒιτατε οΙιιιιιιιιπεπ

` π' · τιε,ιινιι'.υ.ι .σ

Δ Η επ ]οιπιππε: ι ;. μπι ιιπποε ροπτιπειιιιιε ιιπόειτιιπ πιοιιιιιιε πωπω”. πιω ει Γιιει:ειΠτ θι·ε8οιιιιι π! ή

:ματι ΑΒΒο :ιΙζοτΒει·το .πρεπε πι.

 



5.ΑΒΒΟΝΙδ ΑΒΒ. ΕΙ.ΟΚΙΑ(]ΕΝδ. Η

πε , τοτἱ τεέπο Επιπεοτιιτπ ειπειτπετπει Ρε ιπνεδτιιπιπι εοτππιιποι:ιπείτ . Ηειε ι8ι. Απ. αυτ,

τω· ε ι: τε Ιτιιπο.τπ τεΡετετε Γετνιιε ()πτιίπ Πει εο8ιτιιιτ . Ετ ε1ποπινιε ιποΙε εοτΡοτιε Ι 004.

8τεινιιι·ετιιτ (πωπω τιππίτπειτιπιε τεΞποπιπιιε, Ρει·επτιποτυ1πειποτιιπιιπιιπτειτει η°Ν°ν·

οιιε.Ιιτε.ε, όεεοέπετιιιε Ροτιοπιε πειιιίτιιε , εοτΡιιε εμε Ριπειιε τεὸὰὶὰετετ) πε

τ1ιπιοιιαπι τειτπεπΙειποτε ίο.τι€ειπειτιιτ. Νεο νει·ο ιΡίο. εῇιιε Ριπ8πεάο ιιΙΙειτπ ειιπ

Ρετεπειτάεποπείπιτιοπιε πιο.ειιπιτπ. Ετ ειιΡιάπε Ρειειε ειιτπ τ”οτετ, Ιενε οιιεεπειτ

οτππε εεπιιε άεπιτπτατιοπιε; επιππποπο ειιιπ τεΡετιτετ νιτιιτπ , Ρετ οιιεπι , ίειτπει

νιιΙ8:ιπτε απειιετιιτ, :τά Ρτιίππιιιπ ΡοΠε ίτειτιιπι τεΙπποπιε τεΐιιτέτετε ποττπτιπι .

Ρτοτεδ)τιιε ετ8ο , Κοπιειπει ιτετιιτο ι·ενιΠτ·τποεππι :· ιιπι εο ειιιεπι τ1ιπετεπειτ πεοπει

οιιιιιπ τεΡεττο ,ο Ρετ εοπεο.νει νειΠπιπι , Ρετ ΡτιετιιΡτει πιοπτιιιπι ιπνείτιΒειπε ,

τεπάετπ πι ππὶπιιε δΡο!ετο.ποτιιπι ιπνεπιτ . (Σιπποιιε Γε ιπντεειπ όιιο ΕεεΙε

Με πιπιιπε. εοπίΡειπΙΤεπτ , 8ειιιτπο ιιΙττει. οπιιπι. οτεεπ_ Ροίπτ μια τπ:ι8πο ,

πι τππτιιοε τπιιπττιπ1ΡΙεκιιε. Ετ Ρι·ιοτ νετειε πιιτπΠιτε.τιε ειιίτοε Αππο Βιιιιτειτο- ο" Ί
πει ο μπε ΕεΒιε ὰεΡτοιπἰτ νετπει. . ,, Τιιπι πιοει·άοε νεα: ΑΡοποπειιε , Ρ,Ρξο"κτ_

), τεάεΙιτει πεπεάιδποπιε τεεοτπΡεπίετιοπε, απ; πεειτο πω: Βεπε τε εάνεπιίΓε @πατε ει!

,, 8ειιιάεο , ΠΠ , ΕεεΙεπει: νετιτειτἰίοιιε , ιιτ εοιπΡετι ,· ειιίτοε ετάεπττΠιτπε . ΙΡ ω”

» Ετεπιιπ ίιιτόιιε άε τε τιιτποτ τπεειεττεΡΙενει·ει.τ ειιιτεε , τε τειτπ άινιπει οπο.πι πυ

), :παπα ΡοΙΙετε ίειΡιεπτπι , πετ. οπειΙἰπετ ειτπιεττι:ι_ ει πω: ειιιιιιιτ:ιτιε 8.πάιιει ΡοίΤε .

), νει·ε πιτεοτ :πε Ριπι_ὸιιᾶ_ιιτπ άεπάει·ενιΠε τιιιιτπ ιπτιιετι νιιΙτιππ ,_ πιο εοπεπΡι

,, νἰΙΙ`ε :ιιπΞεειπι1ιτει· Ρετίτπιο.Ποοιιιο._ Ετιπιτπιπ ετ8οεπΡιτιε Γετπιοειπειτιοπιπιιε

π, ει!τετπιπ1ιιε όινίπειι·ιιιπ παρε πιιιπάο.πειτιιπι Ιεδτιοπιππ ει!ιι1ιιειπάιιι τπεπτετπ

Π τε!ενεπιπε παω. Ροτι·ο ιιπιππ τε νοΙο ποΙΤε, Ιε8:ι.τιοπετπ τπ:ιπ1_τπεπεπι€πε

,, πιίειΡετε , δ: , φαμε ίιιιιίει·ιε ,πω ίειότιιτππι ίοι·ε . Τιιιιπι ειιιτεπι ετιτ Ρετετε ,

,, ° τπειιπι νετο Ρετιτιε Ρι·ο ΡοΠε ειίΐεππιτπ Ρι·αεπετε . Νονι πο.ιπτιιιε πιπιΙ τε εσπ

,, ται τικ ίειίοιιε ΡοίπιΙειτιιτιιτπ .· τα: ιιιεο :πε τιπιεοπττειιτε ίσιο ποπ είΤε εικ1ιιιιτπ .

Ροπ: πω: νετπει,_ οπιπιππε εἰ εοΙπιτιε νίδτιιιπεεεπετιίε, :κι ποΪΡιτιιιτπ πω επι

τε. $ἰα1ιιε οέτο ίεττπε επεπιιε ειιτπ οΙετιπεπε, δε π·ετιιιεπτετ εοπνἱνιο πιο ειιτπ

ειΓειίεεπε, ειιπέπε Ρτο οιιιπιιε ιεπιτΙιπεπε ειππιιιτ..

Τιιπε νει·ε ΓοΙπειτιιε Ρ:ι.ίτοι· Αππο, πιετποι· ωιιωπ Ιοει τ1ιιεπι τε8επιιτ, Ρτι- Ρ ?η 1:
νιΙε8ιππι ιΙΙιειΡοΠοΙιειε ιιτιπτειτιε πετι το8εινιτ : ποσά Πεο επέπιιε ΡειΡει τιιτπ π· δ(Γξΐ,1Π:_%,_

νοι·επιπτετ Ιειι·8ιτιιε επ , ιιτ ποπ ΡοΙιιτπ¦πιιΙπιτπ Ρεειιππιι τιιιεετει·ετ Ιποτιιπι , νετιιτπ Μι ΒΡΕ)

τπγπιπιπιετε τα: ΡΙ:ιπετει, οπο ιπτετ Μιίπιτιππ ιιτετετιιι· ίοΙΙετππιει,άοπειτπιπ, (οπο: 1”

ειιπιάεπ1ΒεΠε.ιππΙπτπ 8:ιικιεπτειπ ω ΡτοΡτιιιπι ι·ετπιίὶτἴοπιπι . Ιπ εο Ειπε Ρτι- - . .

νΠε8ιο ίπ τετ ειπε εοπτιπετιιτ , τπτ ΕΡιπ:οΡπε ΑιιτεΙπιιιεπίἱε , πιο πινιτειτπε , ΕΙο- Β';;::ξ'ι

:πωπω πετιιιειοιιειπι ειάεειτ εοεποπιιιτπ : πειτε ιιτποιι:ιπι οιιιππετ Ροπτιπειιτπ ειάεπι

πιοπειίτετιο τὶινὶπιιιπ ιπτεττπαιτ ο!πειιιιπ , ετι:τιπιπ τοτε. (ἰειΙΙιει οτι ΡοΡιιπ Ρεεαιτει )

8.πειτπεπιετιε Γει·πιτιιι· νιπάιέτε. τι ίεάε ειΡοίτοπαι .. $εά πε πιω εοε ,ν ιιοτππιιτπ (πω

ΑΡοποπειιπι δ: Απποπειπ ί8.πδτιππ , εΧιπ:ππετ ιπ πω: πιθοεοπττειτπι τεζειιΙιε πιπ

Ετοι·ιιιπ ίεπΙΠΤε Ρειτι·ιππ .· πεεεΙΡιτιιιτπ ποπίει νιίιιτπ επ , ει: εΡιίὶοπε Μει8πἰ Ραμ::

(Ξτεἔοτιι μπαι άε ΡΙιιτιππε Με εκετπΡΙε. ιπίετει·ε , ιπειιππιιε εια1ιιιτεπόι8Ρπι πιο

πεειτο νιτο ίειπΡει· πιιτιπτεπτιο. δειεπειτ πειτποιιε , ιΙπιτπ πιιτποιπιπι νε! Γεπ·ίιί

Γε , νεΙ ίετιΡΕΙΤε εοπττει (]ειποπιιτπ παταει . ,, δει·ιπιτ απο ιάεπι ε8τεΒιιιε ΡειΡει

,, θι·ε8οτιιιε Μεικιτπιειπο Κο.νεππειτιΕΡιίεοΡο, ιπτει·, απο. (1ιιοτιεε Ρι·ο ιιτι

,, πτειτε τποπ:ιιΠετιι πιτ οτι Ροπτιποετπ Κοτπεπιιιπ Αππειε νεπιτε νει ττειπππιττετε

,, ίοττε νοΙιιει·ιτ , το ει τποεπε οιππιπιιε πεεειτ . @ποπ νει·ο ει: ΕΡιίεοΡιε δ: εΙετι

,, οτε πιοπειίτει·πι ιποιιιετο.τι ποπ πεπετιπτ , τσιπ πιειποτειτο Ροπτιποι , οιι:ιτπ ειπε

,, ο.πτεεεΙΤοι·ι ]οπ:ιππι , πεοιιεπτιπιιε ίετιΡίιτ ΕΡιίτοπε . Επιπιποίο οποοιιεΑπ

τ” Μιά τἰε εειτιετπ τείπτετ εετετει, πε απ, Οειίτοτιο, πιτιιιιεπε, ίτειττι& (Σοφι

), ίεοΡο ποίττο, ποίττει ΡτπεεΡτιοπε ττειπίτπιίπι, ειπιεεεΠοτιππίειιιε ε]ιιε, τι τε

,, πιοπειίτει·ιοοιιε πιο ειιπδπιπι πεποπεπι επίπιππιπε ίιιπεπτιιε Ροτείπιτεπι,ιιτ πεε

,, Μπιτ πι νεπτο νετίὶιτετιιι· 8τειντιπππε , πεε τποπειίτετιι :εε άείει·ιπο.τ ,ο πεο Ρυ

,, ππεει πιο άεπεειτ εΙΤε Ρτοεείπο . Λο ειιπιτιεπι ετιεππ Πο.ίτοτιιιτπ ,_ Ροίτ :ιΙιτιιιει

,, ιτε ίετιπιτ . ΜιΠ”ειε , πιτ , ΠΜ( παπά επιπιιιπι@Η πι τποπείτετιο ) ΡιιπΙιεε.ε

,, Ρετ ΕΡιΓεοΡιιτπ πετι οιππιπο Ρι·οπιπετπιιε: πε ιπ Γετνοτιιτπ ΠειτεεεΠιπιιε,

,, ΡοΡππιτιπιιε Ρτει:πε:ιτιιτ ιιΠει οεεειΠο εοπνεπτιππε , δε πτπΡπειοτεε ειι πω: επι

,, πιω ΡΙετιιππ1ιιε[ ιιιιοτι πω] ιπ ίεαπάειΙιιπι ττεπειτ π·επιιεπτιοτ οιιοπιιε πιπ

πεπτιε
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,, 1ιεετιε ιιιττοιτιιε . @ιιοει αιιτεττι ειινιιιιιττι οτΓιειιιιιι ιτιοιιαΠετιιε ιτιτετειει τιοιι σὲ

Ροττεατ , ]οεατιτιι ΕΡιίεοΡο εε Πτεε νετετι ίετιεετιε , ιτε απετιτ .· Α8αΡιτιιε Αε

εαε τιιοτιαίὶετιι ίαιιδει θεοτέιι ιτιίιτιιιανιτ ιιοειε, ΡΙιιτιτιι:ιίε ε νείετα ίαιιδτιτα

τε ε,τανατιιιτια Γιιίειιιετε : δε ιιοτι ΓοΙιιττι τη Με ειιιω τιεεεΠιτατιε τειιιΡοτε ττιοτιαΠε

τιο αΙιειιιοει ΡοΠιιιτ ίεττε ίιιείὶεὶιιιττι , νετιιιτι ετιαιτι ιτι εεε ιτιοτιαΠετιο ΜιΙΙε: ετο

ειεετιτιιτ εεΙεετατι, ίεΡεΙιτι ετιαττιιειειεττι τιιοττιιοε ιιιτετειιειε. Ωιιοει Η ιτα είε,

αταΙι νοε εοτταττιιιτ ιτιειιττιαιιιτατε ίιιΓΡετιειι, δε ίεΡεΙιτιιειειεττι ττιεττιιοε , νει

εεΙεετατι ΜιΠεε ιιιιΙΙα ιιΙτετιιιε Ιιαειτα εοτι τταειι&ιοτιε Ρετττιιτταε , τιε εὶετιιιο ειιιε

τεΙαιτι εε Με ειιιω ειιδτα ίιιιιτ , Ρταεειι&ιιε νιτ νετιεταειΙιε ειειιοιιετε εοττιΡεΙΙατιιτ ε

νετιιιτι ειε Με ίατιε ειιέειιιτι: τιιιτιε εεεΡτε τιαττατιοιιιε οτεὶο τεεετατιιτ .

ΚεετεΙΤιιε ιταειιιε ΙιοιιοταειΙιε Αεεο αει Κεε;εττι , α ειιιο ιιιιΠεε ιιιετατ , ειιτιθτα με

ειιιιειιε τετατ ΡετΓεδὶα τιιιτιτιατ. ΑτιιιιΙτιιτιι Κεττιετιίετιι ειιΠοεια τι ειεεττιτιιιτι Ρετι

τιίιεατιιί τείετιιιτ: ΡαΠιιιιτι ιιιι α ειοτιιτιο ΡαΡα ειιτεδ)τιιιτι τεεΜιάιτ . εστι εεε: Ρετ ιτι

τεττιιιτιτιοε ιΡε νετιεταειΙι ΑΡοίεοΙιεο ειοιτιτιο (Ξτε8οτιο αττιιεαειΙεε ΡΙειιαίειιιε τενε

τετιτικ ειιτιειτ Ιιττεταε , ιιι ειιιιειιε ιιιτιοτείειτ , Γε ειιτιθτα ιιτι ιιιίΤετατ ΡετίεειΠε : ευα

,, τιιττι ιΠιιει είτ ειτοτειιιιττι . Ποιτιιτιο Γετιιτιετ ιιι (Ξετιίεο νετιεταειΙι Γατιέϊεε Κοττιαιια:

,, δε αΡοίεοΠεω Γεειιε Νώε , αι: ιιιω ιιτιινετίαΙιε ΕεεΙείὶω Ι)οδϊοτι , ιιιιιε ιΠε , Αε

,, εο ΡΙοτιαεετιειιττι τεετοτ , ει (Πιτιίεο ΓαΙιιτεττι . δα:Ριιιε εοτιτιιιειτ ιιτ Ριιτιταε ιτιτε-,

,, με νετιτατιε ναειΙΙετ ίετιτετιτια ττιαΙετιιιι ιιιτετετετιε. οιιοει Νεο, νετιεταειΠε

Ρατετ, εανει·ιε, νείὶτι αιιιττιἱ ίετιία τιιιεΙιτετ ΠττιΡΙιεττετειιιε, ιιτ ΡτιεεεΡἱίειε ,

ἀεΡτοιτιΡίὶ: ιιεε ατιιττιοίιτατεπι Κε,ετιε ΡετΙιοττιιι , ειιιττι εειεττι ειιιαιτι νοειε ετο

ττιιίεταττι, ειε :Με Γετνανι , ειιατιειοειιιιειεττι τιιειΙ αειεεεε , ιιιειΙ τιιιτιιιι, ιτι

ει! ιιιιττιιιτενι, ιιιειΙτεΙιοιιι. Ηετιιιιι οττιιιιιιτιιιείε ΑττιιιΙτιιε , ε ειιίεοειια εεε

τατιιε δε αείοΙιιτιιε , τείειε @τι : ειιι νείὶτιιττι ΡαΙΙιιιττι εε τετιοτε ε οετιιΙι , ειιιοτιιο

ειο Με αεεεΡεταιιι ειε Γειιθιε ττιατιιειιε νείὶτιε . Μεττιιιιιτ δε ιτι ειιε εατιιττι ΡΙατιε

τα: αε Νέο Πει άαταε, ιταιτιειιιιειιε: Ναιιι ΙιεεταΙιτατιε νείὶτει: ιτιειτιοτ, ιιτ τω,

νιιε Βοιιιιιιο ετατιαε τείετο , ειιιι ιτιτετ Μιίιε.τιιιτι ΙεΠειτιτιια ,τιιιιτιετε νείετο ιιιιιε

,, ΡΙαιιετα, νείετιιιιιΙΙοττιοεο οεΙινιιειναΙεοιτι τιιειεοεΙατιοτιιειιε. (]ετετιιιτι να

,, ειε ίεττιΡετ Ρατετε ειεετενι, ειιιιιε αΡοΠοιατιιιτι Ι)ειιε ειιΠοειιατ ιιι ατεττια Ραεε .

Ο τ τ ο Ν ι ειιιοιιιιε ιτιιΡετατοτι εειΠ:οΙατιι νετΠειιε εοτιίετιΡίιτ εειεαιιιεττιε , ιιιιι

Πε ίαΡιειιτιιττι ιίειιιε τετιιΡοτιε εοττιΡατατιειαιτι εατττιιτν2ειιε , ε ΡοτΡεγτιατιο ιιτιετιιε

Πει εοεΠεε ειεειτιΡΙατ Γιιττιετιε, Ιιιιτιε νετιιιττι, ιιιατετιαττιδε ε1ιιαίιίιιτιάαιτιειιτιιΓΩ

τοτιιιε εοτιίειτιιιτ οΡετιε. '

Οττε ·υε2επε σετ/ετ, πε/Ϊτε ει: Με· εετιιτπε .

Η τιετιιΡε νετιιιε τη εαειειτι εΙείιτιιτΙιττετα, ειιια ετιετιι ιτιειΡιτ: Πεειιιε ετ, ιιτ τοτε

ΡτιτιειΡια νετιιιιιιιι οιιιτιιιιττι Βτιεττιειιιε τετιετιε, Ρετ ττιεειιιιττι ειιιοειιιε εειΠοιε ε·

ΨΘ

))

τ τεδτιιε , ιτειτιειιιε ιτι ττατιενετίιιττι ιτι ιτιοειιιττι ετιιειε ιτιειιιατ ; ιΡτε τιιιιιιο τιιιτιιιε εΙαιι

ίιιια εατττιιτιιε εετετ . Ατειιιε εεε ιιιοειο εοτιτιτιειτ , ιιτ δε ιΡιε 1ειειεε άινε1°ε8 ΜΜΜ

1εΒατιιτ , δε ειιιατιιοτ ειιιε.ειτατιΒιιΙοε ιτι εΡιίὶοΙα Γαειατ , τη ειιιιειιε ειιιαειτατιΒιιΙιε ευα

τιιοτ τιοιιιιτια ετεδτιιιι ΡοΙὶτα Ιεειιιιτιιτ : ιτι ειιιοειιε ειιιιιιετιι Οττο δε ()αίατ , ιτι αΙιιε

νετο ΑεεοδεΑεεα, ειιια: ττιιιιιοιετιΡτα, Ιιεετ ίεΡατατιτιι εεε ίοιιειιτ , ταττιετι ειπε

ειπε νετίιιιιττι Ιιττετιε τα ετειιτιε τεειιΒιιτίτιιτ ειιιιιε ίετιεε εειίεοΙατ ειι)ι1ἴιτι0£ἶἱ 60ιιτιιι€··

Επι· οτειιτιε .

οπο υεἰεπε Οτε/ετ, :τε/Μι τα πάει εετατεε .

Τε:με ετευτε, εεετεε:!ε ρώτα ἰεεεετ.

Τε· Βευύπωπ [εἰ δωσε τιι|έτ, Ο Κατω εετε·ιιίτε

Οτεἱε Ο ι1ε/εεε,εέτ, [Με εοπτεπτεε είωκεε .

7έττετεεε τίτείτε, Ο” σε· εεὅπε/εετἰε ω",

.άσ σἰεετἱτετ Ρεττεε ,εεεεέε |ειδϊετει· ίπ εεἰε

[Μπεντ εεἱεεε επἱεεπε, /εεετ· ¦εεεετίε πιείτε δελ

Ετέε Πεέ /ε!έτε τεείεεπτετ/επότε εεπέ,επε.

Νεο ιἰεετἱτ είπε: οκτώ, εεε ὅτετἱε εεἰιεεεπ

δυτικά: (5°εεεεωε. . . ·υεπίε εεεβει

δεν::
 

σε Ηιιιε τεθτε εοΗι8ιτ (ζοίειττιιιε , ΑττιιιΙίιιιιι εστι πω" α Κεττιειιιι θετιειΙιο :πιει εεε. ω ]οεατιιιε :σε τε

ωτιιτιιιιι ΜΠΕ, Μ! πεταει ιιιε Οτεε;οι·ιο ν. Γιιε ειιιο τω: Ιεειιτιο εοιιτιειτ . Μι τοπιο ε. ω!. εμ. δ: ”8.

θ δε: τεΙΙιτιιετιειιε Με Ιοειιε ει: Με εοιιιτε ιιιιτιςιιι , ειπε νσΠιιιε Ιεδετιτ : ΜΜΜ, τεει"""ω ·

ο



ε.ΑΒΒοΝπ: πιω. τποιιπιιαΕΝε. 4.5

επτα· πο: οπππο: :ἰοὶ ωχ" ποβία: (Τ παπι: ΑΝ. 01-11.

..άπ/%·ο[ο: πω: :στον παπι:: σοππΙἱ: ?Μπι Ι004·

Επ[οοππάο /εοπΡοἰἰοπ/πιπἱ: αὐοπ·οέ!ο πι· , 'Ξ' Ν”

δ'απππέ:οαΜ Μιά:: πιο |ιο·υί:Ρ!οπο οοἰοπἰ: ,

.ά Ρπτπἱ: έιπροι·έο ποπ πὺ/ἰἱπἱπ Ι/πποποἰἱω .

Καπ: επιπ/οἰ|επ·: Θ" π·έπππ: [πέιφεπιποι· .

Νππο, πέιιιέπβο, πω» Ροπωπ υεποποὐἰἰο ποπτεπ ·

Οπο , υπἰεπ: Πιο/αι· ) πο/ἰπο :οι σοιἰε οο2πι·πο .

δο!ιι: επππ ι·οδποπ: ού/-οπ: , ο ειπε/πιά: ποπ:: ,

Τακ: ανο/πιω” /ἱπο ποιοι: οπο τσβέππ2.

Κενι· χω» ἱἰ οιοοτοπ:, Κοπιππιε εφ: οππποπ ;

οιππο ἐεοπ:Ρπτι·πε , /ο!ίο1υπο8παππ: ο·υίτο .

ΤιπιπΡοπ·π Ρποί: επιπτ, ππἰέ :Μπα/απο υἱὅεπιπ

π»Μπακ, ππεπτ/ἱσ άπό ἐε|οπὶὐοπ: ·ιιιπ·|π .

Ο πι· :νέο ππτπἰο :παπι , απ· σοπ:Μπί: θ” πω::

Εκπἰἰ: ίπ οπο: κίε·[οι·: ΡΜ ιἰεὐἰπο Ρ07ΠΡάθ ο

Βιππ πατε: ίιοπιι: οΡπο @Η πωπω: Μισό

Ε.ιφ.απάε: πρι”, ἰΡ/ε σκοπια: τπιδϊποίίέ: Μάο

Πα[οπ ιπίπωέΐπ:/έπτο πιαπίτιπ·, (Τ σου πο::

Οπιπίππ: π2ἱἰἰοι·, πάτο έστω .απτο τι·ίππΨπο

Τεπ·π·ἱύἱἰἰ:, σ[επποπ: "στο έποιίοιππτε πω:

κόπο:: πυἱΡπιν·#οπο πσέΡωπο!πι·κ: ιππέδϊπ.

Κατ/π: πποηπε χω» άπο [πιο τοππΡοπο πυέδίοι·.

Νασο: ιιπππι ·υίυεπ: πἰὶὅπιππ οιππ Ραπ· ·υοσωποπ,

οπο υπἰεπ: απ", πιο/πο τα :Με ι:οπιππο. ·

δώθε ιάιτιπι νεπιεποΒιΙΞ: ΑΒΒο :κι Ο ο π π. ο πι ε Μ (ΣΙιιπιι:ιοεπιΠιιππι ΑΒΒιιτοππι νε·

πιετιιΒιΙειπι , ίπποι δ( πε!ιδιοίεε :Με νΕπιιι·πι , ίεπιβεπι: , :μιά εειΡιτιιΙο. σε ο (ινε επι

ιιοτειτει , :μια ιπι Ενιιιι€εΙιι: ΙιειΒεπιτιιτ , ιπιιοπ Γε ιὶιίεπεΡεπιπ ιιιιιεινε πιο ειΡεπτιι ίο.- Α|;ιβοπή;

τι: επισά:ιτιοπιε άα:Ι:ιπει.π . πωπω δ: :Με ω Μο: Ιιιιιιι: Βιιι&ι Ροπή: πωπω , :μια ΞΞἱίἔΞῇ2ῖ=

πιεΙεθιοπιίο.Πιάιιιπτι Βεπιεπεπιτ, ιιιιιιοιπιτεπιπιι ιε8:ιιιτιιι· Ρετ ΠΙειιιιιιππι. Πιιιιππι ιι- φαωΕ,

Μ! Ποπ οπιιιττοπιάιιιπ1, :μισά ογεΙο: ιιπιιιοπιιπιι Ιιιαιππιιιτιοπιι: Βοππιιπιιαπ , ιιΒ ιπιεπιππιο.

τι πωπω ιπιιτιο πιά Πιο ως; τεππιΡοπιι , @και νεπειεειπι Ενο.πιέεΙιοπιιππι Βάση ι:οππεπιιτ,

ετι1;ο.ά ειιιπιο: Ροίι€ει ειπ::ιτεπ πιιιΠε ειιιιπι€ειιτο: πιοπισ.(<πιπιτε. ιιιιιιιιιιιε άιΙειτο.νιτ. Οι.ιιιι:

οΡεπΙ: ΡπαΒιτιιππιειιΙεπι,ύ ΈπειτπιΒιι: :ιο ΗΜ: ίιιι:,πιοΒι: πωπω ΈΙοπισ.οειιΠΒιι: εοπιίι

Βπιπιπι: πιιοπιπιοΙιι:, ιπισπιτιοπιοπιιΈοςιτ πιπιπιπ πππιπιΠτιι: ΓειπιδιιίΠιπιι Ρο.τπιε ΒεπιειιιδΗ.

διππΒι:ιειι πιο πιιιπι‹: Ιειιιάειπι ΗἀεΙὶ: Ιιιι8ιιιι: οπο: , ΗΠιιιιιε Ροιιιι ,π τιιιο.πιτιπππι ΡοΠὶ

ΒἱΙο ω, άι:Ρποιπ1.ΡΗΠε εΙεἔειιιτιιιππι . ΙΗιπά σεΙεΕιπι Ποιο. ιη ΡοΡιιΙο: Ρπο Μοτο ιοΧΙ[&

ιιιΒιιιίΠπιιιππι, πιο ιπ:ηιππιππι Ιιιιπιο Βεειι:ιιππι νιπιιπιι :ι Ι)εο εκΡεπτεππι ππιιπειειι€οπιιιιι ,ι,1:: ω"

π6Ιιθειιππι, @πιο ο. Ειπε εο.ππιε Ρποιίειι: ιπιοοΙεπετ ΕπποιιΙιιππι; ειιιιιι Ροιιιι: οπο: ΠΜ ω·

ιπιοπιίππο.νιτ ΡΙπιειιιΙΤε κάποιο, φαω πιιπειι;ιι1ιε νοΙιιιτ :ΠΕ ιιιΠ8πιει·πιμ Εεάεπιι αιι

τεππι τοιτιΡεΠο.τε ίιπιτ επιππάο.ιπι Ιποπτιο, τιποτα οι” Ιε:Ρπει: Ρεπίιπάεπειτ πιιιισιιΙει. Ηι‹:

ειάπιιοπιιιιι: είὶ Ρετ ίοππιπιιιιιπμ ιιτιοΒ Με: 11ο πιοπιιιικ ίπποι Γειπιιτειτι: οιποεπεποπ επιπ

πιιΙιιιπι1: :μπι νεπιτιπ: Ρετ ἴεὶΡἴιιιιι ειι:οειπετι: ω ει:ιππι, ειιιοππιόο.πιπ Μπι τείὶἰπιιοπιιι

οΡιιππιιειιιιε οοπινεπί:ιτιοπιι: :Μιά ππιοπιειειιιιππι, "πωπω Επι : ι ΕἱΝυΜ " , Ποια

6ιειεππι Γπιπιδ,ιο ΒιιπιιΙιειπιίΠππιιιππι. ΠΠ επΒο Με πιει:είΠτο.τι: εκΡοπιιι: ι:8.ιιί8.ππι , ππιει- * Ρ κ.

πιιίείπειτ:ππιιιε πωπω: ππιοπΙιιππι . ΒενεΙιιιιιιι·ι π1ιιιΡΡε ΠΜ Β.ιίΠο σ.ιοΒπιπ ι άεΒεπε ,,,,,2%:ά_

Φιιππάεππι (Πιπιίιι ΒιιιιιιΙιιιιι _ει1ιιο.ἶεκοποιειιτπι ππιειπιιιε ιιΒΙικτε .· οιιαππι νιάεΙιεετ ει- ΜΝ·

πιιι:ιππι ιΡίο 28ο· ίιπΤοὶΡεπε όεΙπεποτ , ΙπιπιΒιιοπιτιο.τπιπε ππιεπιιΒπει Ρεπίιιιιόεπε . Διι

άΞεπι: Μπα ππιοπιοοΙιιιο-, Ρπιππιο άετπεδπο.νιτ Βιιεππι ειιιε οάπιιΒεποάιδιι: , Πιπιιι1ή

,, ειπε ειιπι Μ: ι:06Ριτ οΒιιππ8ειπε νει·Βι: ,_ θα , ιπιπ1ιπιεπιε ,ο Μαιο, πιο: τεστο

,, τιιππι πιόνεπιπ:, ίοιπιπιιοπιιπιπ ειιοπιιππι όοΗπειιιιέπιπει Ρπο γειά: ιιιίει·επιόο ?' ΝοΙι ,

πιοἰι ΕΜΠ: τω: ειιιιιΙοτιοπιιΒιι: πιοίιπειε ππιεπιτε:ίεάιιεεπε νεΠε . Τιιππι ο:εποτιι: Ρεπ

ΐο.ιι&ε άτ:ιι:πιιτ, ίπ: πιιιΗο.ππι ίειΠειεια @πωπω Ρπετειιόε:πε: , ειιιιπι Ροπιιι: :και Με

ι ι 88% .ο

 

ο ΕΜ ω: Μπα ιπιπειδιιιτι ἴοδιιοιιι:: ειιΡιιιιιιι ιιΒιιιΠεο.ιιτ ω: ιόιιιο π.. Αιι:ιιοετοπιιιιι με· 4$ 8. 4;>_

ο Πι: πιω σΡιιιι:ιιΙοπιάιιιιι οί! Πι οϋΓεπι·:ιιιοπιιΒιιε Ρωτώ: .



πό νιΤΑ

ΑΝ.οιιπ. επτα Αιιιιτ απο ίι·πτοι·ιιιο πο ιιιιπο οο πιιο Γοιπιο νοιπιιτιι· τοι· ιιοπτιιπι: Μινι·

,ϊ)123. ιιιιπι , πιιοοπ ιππΒιιοπτο πιιοιοι·πτ , οι 1οπποιτ οι·ποιιιιιπι . Α: πιο Ρπιιιιο οοπι°

,, πιοτιοι·δειποιππππτιε νιιιτιι οιιΡιοιιο, Ρπιποπιιο ιιιιποι·γπιππε, Νοπ, ιππιιιω

,, ιιπξιοπιιε επ νοι:ιε οοπτιιιι οιιοιπΡιπ , οι πιο ποιιιπτιοπιε ποιο πιιιιπιοτ οοιιοοι·πιο

,, οιιιοπιιιπ. - (1ιιπΡιοΡτοι·ιι πιοιιιπ το νιε νοοπιι& οιΤο οιιοδιιιπι, οπνο οι: πιο ο

” το πιο οοιποοπε πιιοιππι νοιιιιιπι , Ρι·πιοιΡιιο οιιπι πο πιο ιπο πιιιιπτοπιιε ιοιπππ

,, ίσιο " ιοοποιιπι, δοιπποιοιιιιιι τπιιπιιπτ ποίιπ νιτοιιιπι. (ιιιιοιιιιι :ιι-πιιο οιιιι

οοι·οτιιι, - ποπ οιιοι·τοι·ο ιιιιιιπ 8ιπτιππι ιιΒιοινιπιτιιε οοιπιπιπ οοοιιιοι·ο, πιιο: ιππι

τι Ροτοπτιιιπι οι·οοοι·οτιιι ΡοιΤο Ριοοοιιο , Ρι·ποιοιιιιιι οιιιιπ ιο πιο ι·οδιπ 8: ιιιπΡιιώ Β

οο , ποπ ποιιιπιιτιιιιιι Ροτιιιποοιοτ νοτο; ιπποοιπ ιο νιιιοιιΡπιιιιε οιι: πιιπιππιιο

ισοποοιοιπ ππιιπ, ιιιππιιπιπνιτ, πιοιποι·πτο ιποπποιιο τι·ιιιιιιτ, ιιτ οπιπ Ροιοοπτιιιι

), ιππιο Ροι·ίοι·ι·οτ, ιιιιΡοι·πνιτ . Αοοοπτππιιιιο ππιιπιιι ιοΡι·οιο Ροι·Γοιτ, οιπιιοιπ

πι: Νιιπο, ιππιιιοπε, τοπ ιπιιι·πιιτπε Ρπιππι οιιιιοὶιε οίι. διοιππο απο ποπ πι

,, ιιοΕπι ποοοπιιιιοππιπ ιοι·πιοπιιιιπε ,Ροίιπιιππιπτο πιο Ροιίιιοοιιε οποιο , οιο τοι·τιπ

,, πο πε τοπιοτ νι οπ ιιπι ιοΡιπε οπτπ ο πιο πε. Πειτε οι· οι Επι πιι οιπιιπ
π Μπάαπ_ ,, τιιι·Ρδοοοοο πιιτο τιππιπέι:οε Ριππίπτι τοι·ιιιπιι ιοιοε, οιιο8ιιπι οιιοοιοι, ιι;ιιπδιιε

πιιι- 1ιπτιιτπιι νιιοΒπτιιι· τοιποιιτπ* ιΡοοιο . @ιιοο ιιιιιιπττι ιιιι ΡοιιΡιοποιτοι οι·οοιιοιιο

ππιππι·ιιιτ , πω: ιιοπιιιιι ι)οι ποπ: Γιιοι·ππτ πιο , ιποιοπιο οιιι·πνιτ: π πιιο ιιιιι τοπι

ιιιιι οιπιιιιιιοπιππ ιπνοοπτιοπο ιπτοιοιδιιιπι ιιιιοοιιιτ, πο ιιοο ιιιιι ιιοιιιιπιιπι ι

Ρίο, νοιιε πιιιιπππτιιε ιιιοιπτ πιιιοτοΓοοιοπτ, πιιππιοιιι πιιο ιπποιιιε ιπ οοι·Ροι·ο

Μωβ. Μ' πιπποι·οι. Ιπ πιιπ το ι)οπιιπι @Με 8: Βοοοπιιοτιε ποίιιι ιιιιιιπιιιπ οιιοτπΡιιιπι

οιι: πιιι ιπππτιιπι π ιο πιιοπιιοπε ιοΡιοιιιπι , ?πιο , πιτ, ποΜιπι οικω” . Ηπο

ποιιιε ποπ ιιιιιιιε ιπποιιιιιπιι νιι·ι τιππιιτιιιιι Ριππιπτιιε οοιιιιιιιε Ειιιιοι·πιιε ιιιιι πιιο

ιιπτιοπο ιοτιιιιτ νοι·ιτπτιε : πιιπι ποο πιιιπιιο οοετιπιοπτο νοι·ι , πιι=πιποπτονο ιπιιιτπ

πιο , ιιπιπιιοιτοτ τοίοι·ι·ο ιιιιοιιιπιιιε . Πιο νοποιπιιιιι:ι Ειιιιοι·πιιε πιιτο Ροι·ποιιιιιι οι:

πιιο ιιιπ ποΒιε ιιοτιιιιτ πππιιπι , ιπιιοπιιιιιε νιτω οιοπι οιπιιίιτ ιιιτιιιιιιπι .

6"εξΕΠω (Νοιι πέιΞιιοιιι·οι·ο π ιέοοιοιπιιοιο οι·οοιιιιι· ιιοποιο , ο επ πω: πο: πιιο, νοι Ροι· ι

ΜΜΜ ή) Ρ ιιιιι, π οι·ππτιιπι οπιιιε πω, πιιπε οι Εοοιοιιπ, 8οίιπ ιιιιιι:, ιιοιι:οι· οιπιιιοοτ

ω πιω ιοιπιο-: ιιιπιιιπιο οιιιπιπποτ 5πιοιποπιποπ Ριπ:οοπιπ ιιοο ΡιποιΡιιο ιπιιοοτιιτ , πιιοο

τοπιΡιιιπι ι)οπιιπι πιπΖππιιιοιε οΧιιι·ιικοιιτιιιιΡοπιιε . Ετ πιιπιιινιε οιιιε τοπιιοε οο

. Ριπ: οινιτιιο ποπιιοπιιτιοοιιΡιοτιε 5πιοπιοπιε ποπ:πιιπιι ; τπιιιοιι πιιο , Ριοιιτ Ρπιι

Ροιπιιοιπ ι·οποι.ιπτ ιοοιιιι, ιοιιιΡιιίνο ιππιιππιιπι Ροι·ιιιπιοι·ο , πδιπ ιιιιιτ, ιιιοιιτιο

ιιοπιιιιιτ @πιει οιιπιιιοιιπι·ι . Νπιιιπιιο πιιτοι·ιοιοιπ τπιιιιιπιπ πιτπιιε τετοιο ι)οι πο·

πιέτ1ιζιέ::πεποϊπ12πιζΕ:1πιππιΣ:1οΞιΤοπο οπιιιποοιιιιιο ιι ι. πο ι. πιο ποιο οοιιιιιιιι οοοΡτπιιι ,

οΡ πιο : ιι εοιιοιιπιιποοπ οε πι· οιιτοο ο-ι·ιπε πιο πιοπιπ

τι ίοοιτ ; δε, οι ιιτονιιοι πιιιιτπ Ροι·ιιτιπππιπιιε , ίοιι πέτο τπιπ οιιιε , πιιπιιι πιο

πποιιοιιιπι πιιο @οι ι·οπππιπο οοπιιίιοιιτιιιπι , οονοι:π ιπτοπτιοτιο , πιποπτοιε πω

πιιιιιιε Ριπιιιιιποπτιπιπιπιε: ιιπιιπι νιοοιιοοτ πιο ποτιιιιιοΡπιι·ιε Βοποοιοιι Βοο οι

οπτιιπι, πιιιιο πιο ιιοπιπιο τω” πο ιιιοινιοιιπι Ττιπιτπτιε, ιπιιδιι πιιοπιιο διο

11πιιππιί διιιππδιιέπιππι, ποο ποπιππδιιιοιιπππιε Ενππποιιίιω, ι”ι·πτιιιπιιο οιιιε

οπτι ποο ι. Σο δ: πιιοε ιι ποιιε οποπ ιιιιπιιιιιπιιποιγιι(ιοπιοιεοι·ιε (ιιιιιιιιΒο

ποοιδιι ιοοπτιιε ιιπιιιι οίι οοιιιΡτιιε ιΡοοιο πιοτπιιι, πτπιιο πι οο πιικοππι πιιι·ποι.ι

ιοι·ιιιιι οιιιιοοπι οιιοδιι ι)οπιιπι οπιιπιοι·ιπ :πιο ΡοτιΡιοιιιπτιιτ οι:Ρι·οιιπ . Ηπιο ιτππιιο

οι πιο ποππιιιιπ πιο ο8ι·οπιο Ρπιι·ο Αιιιιοπο ιπ Ριοι·ιποοπιι οοοιιοιιιο Ροι·ιοοιπ ιιιπτ ,

πι ππτιπ & ιοοιππιιοπο ιιοποιπιιιιιε πιοπποιιι θ Α ο π ο ιι ε ο ι , οιιι ι ιο ιποιοιιιπι
οοιιιιιιιιοι·πτΙ::ιιιιοοιπιπ ιιιοιπιιτοιιιτπ: οιιιιιε οιιπιιι θπιιπποοιιοιιιοπιιοιπο ππ2ο

Ριιγιποιιιιιι ιποιοοιιιιι οιι οοπιιι·ιιδιιιιιι, πο ι·οοοιιοποππι ιππιε , π( πιιοο πιο)

ιπΒιιιοι·οτ, νιοιοπτιπιπ ίπιιειοοιιοιιπι, οοοοπι οο ποιο ιιππιιι νοιιοιπιιιιιΡπτι·ο

Αιιιιοπο ιιιπιπτιιε ιιιιιπιιιιιιιιππτο, (ιο οιιιιιε νιτα ιιιιοι·ιιιιπ δείοι·ιΡτιε, πιιιπ ιππι

τπ ιοτιιιιιιιιιε ,. πο ίπιιιοιοιι ιπ ιιιιιιιιιοπιιιο ιιιιιιιε ιοδιοι·ι , ιιιιιιιπ πο οπιο οιιπιτπιι

οιιιιι νοττπιπιιε ιι·πιιιιτιιπι. _ ο

Χντ. Ι8ιτιιι· οιιπι πιο ι)οο πιππισιιιιι, ιιοιπιπιιιιιιπιιο νοιιοι·πιιιιιε Αιιιιο μι· ιοιιοοοιπι

ΣΕι€::· πιιιιοε οοπτιιιιιοπιπ π ι)οο ιιιιιοοιπιπιιιο Ρπιιοιπιι ιιιοπιιο οοιιιοπιιοτ οι·ιιοιο , νωτ

Μοιιιιιιιι- οοιιιπιιι Ρι·οιιοιιοιτιιι· . ΕΠ ιπ ιιιιε οπτιιιιιιε ιιιοιιπιιοι·ιιιπι πιιοοοππι πω" , ιιτ ιο:

Μ^ά"· απ, ππτιπιιιτιιε ιιοπιπιπτιιιιι: π ιιιοοοι·ιιιε, οοπτιιπτιο πιιπο νοοπΒιιιο, ΚοΒιιιπ

νοοιτπτιιπι ο Νιιιιπ πιιιΡΡο ι·οιι€ιοπιε ιιοι·πιπ , ιιιιιιπ πιιτ τπιπ Μπιτ οοιινοτιπιιοπιε

ιπιτοπι

))

2
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:ε1τει:: νεί::8:ε, ιιίει:ε ει: :εεε :τι εοε:ε::ι Ιοεο ε1:Ρε:ιιεεε τει::Ρο:ε. Κ: Ο οι 1.- ΑΝ. (Με.

1. ε 1. Μ ο ε δ ε Ν τ: ·ι· :ο Ν ι ε ::Ι:ι:ε , Βιι:εεεεΙε:1::::::1 Πα::ιεε , εε ιιοτ:ιιε θιιείεο:ι:ιε Ι ΟΟ4

Βια, εικ::τε :εφε :εΙ:8:οΒιε :Με ι:οι11.:ιι Κ 1 τ: Η Δ ιι ο : Πο::εεε:ι::ι:::: ΑΒΒετ:ε , ' #·Ν°"·

:ΡΒ , ίι:εεείΐο::Βιι:ει:ε ε:ι:ε , ε:: :ε8ε::τ:ιιω ι:ιιι:ιι::ι εεε:::::ίε:ετ : ιιτ: :ο Ι:Β:ο ιι

τιιιεπι ‹:ε ν:τε νε: εδ::Βιιε ΑΒΒετιι::: ΜΗ:: Ιοε: ίε::ΡΓι::ιιιε , Ρ1ει::ι:ε ε::ΡΙε:ιετιι::ι

ε:: . :τι τ1ιιο :οεο, τετ:: ε:: :Ρίο νεοε:εΒ::: Κ:ε:ιε:τ:ο , ει:εωει:ε ε τ:ιιο:ειιε ε:ιιε Πιε

εε:ΐο::Βιιε Α Μ Α ι. ι: ε ιι ·ι· ο εε ΟγΙΒοΙ‹:ο , ε::ιι ::ιι:Ιτιιιικ1ι:ε εΙεοο:ετιιι1τι είτ, @ο νε

:ε :ε Ιοειιε , Ρε: :ιεο:τετο:ιι::1 εοπνε:ίετ:ο:ιε::ι , νοεεΒιιΙο ιετε:ετιι: Πιο : εεε τ1ι::ε

ειιει11 ιιτ:Ι:τετ:ε εδ:ιιι·πι . Ρο:: εποε , ε:ι:::: Με ν:: εεετι.ιε ΑΒΒο :ε8:::ι::ι:ε ετ:ε1:ιτιιε

ε:Τετ 8:ει:ι:::ι , ειι:Βιιίε:ε:ι: Η:: Ρε:ίιιεάετιτ:Βιιε , τ1ιιετειειιε εο Ρ:ο::ε:Γεε:ε τιι: , :ε

ίΡο:ιεεοετ απ:: :οεο , :ε :Πι:ε :τιι:ιι::ι , ειιε:ιτ:ο ειπε Γετ:ετεε εεΡ:Πετ ν:τε: . Ετ

ι1ι:εο1ε1-ι:επι:ι: :ΡΓε 1ιιτ:ε:ιε ι::εε:ετ , τε:::ε:ι :τε :ε με:: :ε: :ιεΒιι:τ εκ:τιιε. Έε:εΒε

τι:: ι:ειι:ειιε , πω:: Ρ:εε:εεεί:οτι:::ι ε:ιιε Ρο:: :τετ Βιιείεοιπ:2 τ::ιι ν:νε:ε ΜΜΜ .

Τε:ι;:ε::ι :Ρίε εε :επι τ::δ:;ε::ι Ρε:8:τ Ρετ::ε::1 , ε:ιιε :ε8:ο:::ε ει::τ :ΜΜΜ , επε

::1ο:ετ: ::Ι:οε θιι:Ηε::ι1: , Β ε ιι Ν Α κ ο ι:Μ δ: δ Α Ν ε ε· ι ο Ν ε Μ , ει:::ιτ:ε::: Ιοει::11 ω” “ή το

πο:: με ίιιο, Γε:: :Ρίο:ι::τι τ::ΓΡο:::τ ::Β:τι: . Ετ τι:::ε ειιι:τ:ειπ Ρ:ο:Ρε:ε ετ: ίι:ε :ετ:::τ) :::κιιι::. -

ι:1ι::Βιιίι:ετιι ίιιο:ι:::1 , εμε:: σε τι:τεΙε::ι Ιοε: , :ε::έ::ε . νε:ι:ιττ Ι:: τ1ι:οε :ε:::ιτιιιε

:σετ τ, Ρε:Ηά:ε::ι θιιείεοοιι::: νε::τ: , δ: τυπο :::ν:δ:: :ε::ιει::ε:ιι:ιτ .· εε Ροί::ηοάι::::

:ειι:τ:ε ε θιιείεο:ι:οι:ε Ρε:ΡεΠ:ε ::ι:ι1:::ε , απ:: Με εποε :Π:ε νε:ι:τ: ετ::ι:το:εε επίτε

:ετ , εε: ειπε :ενε:τιι:ιτι:: . απ: εο:ιιΝι ::ιε:τ:εε ει:ΙΡε::ι :οτε :ιεδ:ιιε , εΙ:οε ::ι:ττ:τ ,

ς1ιι:ειιοι: Ρ::ο:εε :ιε5:εΧε:επτ , εο:::ξεε:ε ειι:ε:ε:ιτ . Π:: Επι:::ε ΡεΠ: , Ιεε:ετοε ε::

απ:: ά:::8ι::ιτ , (με Ρετε:ε:ιτι:: :πτ:πιεπτ , εε κι: π:ιετιι:ετο Πο: Γιιονει::ετι:: , :ο

ειι::ι ι:είε:τι::οε , εττ1ιιε ε:: Ρ:οΡ::ε ::::ιτ:τε::τιι: Γε :ε8:εΙΤιι:οε . Παω::Με Πο: ει:

Γειιτετ:τ:ε (3οιπ:τιι:ιι πεταει ίο:ε :::ε:ιεε:ιτ : Ι:Ι:ε::ο:ε::ι ει:: :1ι:ε::ι Ρ::ι:ε, εθεω

:επι Ιοε: Ροτεί:ετε::ι Η Γε::ιεΙ ε:: εεε ετ:εετ; δ( τω: Οοπι:τ:Βιιε , τ1ι:εωι1ι:ε Α Μ Α ι.

ε υ τ Ν ο ν:εεεο:ιι:τ: , ι1ιιεπι:Ρίε ε:ε ετ:νοοετιπ:ι ε:ετ:ε:ετ , ι1ι::ό :ΡΓε νε::τ , νε:Βο

τε:ιι:ε εεεΙε:ετ . (1ι:οε ιτιε::ε:ε άεε:ενε::τ , :πε:ιίιι:οε : ιιιιοε ε1:::ε :ικ::εενε::τ ,

π1επιο:ετοε ΡοΙΙ:εε:: Ρ::ι:ε:Ρεε , ν: :ε εκοιι::ιι:οε .

Τε:ιεΙε::ι τεΙ:Ιοιεε ::1:ΡιιΙίιιε εΙΙε8ετ:ο:ι:Βιιε , :::ιοε:πάε:1τε :Με ιιΙτ:::ιο νοεετ:ο- Χ ν Ι Ι

:ι:ε Με είε , ίεειι:ιτ:ο :τε: ε:::Ρ:τ . Ηοε ε:: ::ιο:ιεε:ι:ε :τ::ιε::ε εο::ι:τεε ε:Τι:::ιε:ιεθ Α::ε:ιι::ι

:ιιΡ:2. ::οπ:::ιετι:::ι Κ ε Μ ι ο 1 υ Μ , ::ιετιιιε ει:: Με: [ε::Βο Α ι Μ ο : Ν υ Μ , ει:::ι °:"ΐ:1°' Κ:

Ο υ : ι, π. ε ι. Μ ο , Για νε:·ιε:ε:ιτ:ετ , @και ΑΒΒετι:::: ::ιο:ε::ι , τω:: :εε:ιιΙο ό . ]επι- ::εενοεΐ τ

:με :κι ν:ε εοπί::τιιτι:ε , Ιεεετ:ε ει:: με :ε νε:ιετε:ιτ , ::ι:Ρε:ετ :ε ε:ιτεεεε:ε:ε , Ο» ω·

:Με ε:: νοεετιιωτ1ι:ε εε:τοε ι:ε :σε ει: νε:ιτιι :ει:::ε:ε , πε ::ιο:ε::ι εο::0τ1ιι:: ίεε:ε:ι τ ,

ι:ιι::ι:Ρίε ε:: εεε νε:ιε::τ, Ρ:οειι:ε:ε . ΙΡ:ε :π οι:Πο ::ε8Ι:8ει:ε ιιτ:::τετ:ε εοε:ιοΒ::

ως: :ε εβετ , Ρ:&ενοε Ρε:8:τ , θι::ΙΙεΙ:πωπ :Π:ι:ε ιι:ο:ε ει:::τ (Σο::1:τεπι , :ο

::ινε::1::::ε Ρο!Τε:Τιο:::ε π1ο:ιεί:ε::: Π:: , ειπε δε:κ τ::ε:τιι: , εεΙι:::ι:ι::ε εενοεετο:::πι

νεΙι:ε οΡΡ:εΙΤε , ειπε :ο8ετιι:ι:ε ο Α :με :Πε τ::δτε › :τι :με ει): Ρο:: Γεω:: :ε8:εί- ·

::ο:ιετπ ε:: εοι:επι (ζο:ιτ:τε :ιιί:ε ::είε::ετιι: ειιτ::ε:ιτ:ε , με εΙ:ε ε::ειιε:ιτεε Ρε:::::

ο: ::ιο:εε ιαεθτ:τ . Εο:τε ΑΒΒεε πιο:ιεί:ε::: ὑπό:: ΟγΡ::ε::: , :ιι ίιιοι:::::ο Ρ:&ενο

τω:: Η:: , ε:ε:ειο ίειπέ:ο εοπίε:18ι::ιπ:τετε εο:ι:ιι::δ::ι:ε, νοεεΒιι:ο Ο 1 ε ι. ε ε ε ιι : υ ε ,

ε::::1::ιε ίε:ίο :::1Ρετεοετιι: . :ε επι:: :ιιι::ι::::::ε τ:ετ::ιιι:τ Ρ:εεε , ιιτ: Με: εειι:ε: ,

οικω: :η Ρ:οκ:::1ο νεοτ:Ιε:ιάεπι ειιτιιιπεοετ , :::τε:είΐε ε:8:ιε:ετιι: . Σε:: ειπε :πι

Ρ:οΒιιε ίιι:είει:::Τετ εεει::ετο: , ::ιε:ιιίεΠιι:ειιε ::ε:ι νε:ετιι:; ν:: Βο:11:::: ΑΒΒο ,

ει:: ειι:ιδ::ε :π:ι:::ειπ Ρετ:ε:ιτ:οι:ε, ι1ιιε:ιτιιπι ι:: :ε ε:ετ , 0ΡΒΙΙ1 ίε::ε ει:Ρ:εοετ ,

Ι:ττε:εε ε:ι:επι Ρ:οΡ: :ιι1ι:ο Πιο , ε:: Γι:ε Ρε:τε ΑΒΒετ: (Πι::ι:εεε:ιί:ι:::1 Ο ο ι :. ο Ν : ,

ει:: Μα:: ::ιο:ιεί:ε::ι::π :ιι:ήεδ:ιιπι ε:ετ , Ρε:ίε:ε:ιι:Ξε τ:ετ::τ :μια ν:ε:ε::εετ Ηττε

:2 , 8ειι::::ι1ε: ε :ί:οΙε:ιι::1 ε:ι:ε εχί:ί:ιι::τ , & εΡιι Με απ:: :εΙ: ιι:ε ε εο:ι:ε:

νει:τιι: . ΙΡίε :τε:Ρτιιιοτ: εοεΡε:ετ ::ιετιι:ε:ε εο:ιτε:ιι::τ . Νοεε:8ο ειιι::τε Ροί:ειιε:τι

:οἱ εάνειιε:ε::ιυε ι::ε , εεΙεο:ετε οπ1:ι:ι:::ι :ε:ιδτο:ιι::ι ίοΙΙε::ι:::τετε , τ1ιι:ιιτε ε:

ειιε ίε::ε :Με Ρ:ο8:ε::: , Ρε: Κε::οϊε::ίε " :τιο:ιεΠε::ι:::ι , ει:: Νε:ιτοΙ:εειπ:: @να
. "' ΟΜ::ο.ιΝι:

Τ: Ι Ε::Π 3

 

Δ: Ηιιιιε ::οι·ιιιπ εκε:ε:Πε , ει:: ατα ε::ει:::ι: ετ:επιιιιιιιε ε:ε::ιείεετε ι:οΙε:ιάι:ιτι ε:: .

θ Βε:ιι:: Αο:σει:ε ε:επτ ε:ιιε ()Π:ε:ε:εε άοστεί::ι:: , τιιι:ι:εε ει·:ιιιτ θερεΙΙ:ιιιιιε , Ρ:οειι:ετο:, δ: ΗΒΗ:: ει: Ηοε . Λε::

ΟΙοΠ:ι::ι:::: ε:: Μετ::ικιι:ιτ Ρε::::ι.ιιη . Η:ε Ηχώ:: ·οωεωκ::ι ΑΜα::ε ν:ι:ετι:: εΠε εει·ι:!ι:ε Πε:Η: , :Η τ1ι1οεκρΤ©ΠΞ·1

σε: :ι·ιικι€ο ΜΒΜ:: , ει:: απο: ΒερεΙ:επιιιε , ει:: ρει:ιιι:: ρε1Ιοτε.Ιε επτε ειιιιι ΖεΙὶε:ε ίοΙεοετ . Ε: ει::::ειιι "Με ΑΒΒο

κι:: γιοί): ε:ιιε ::ιοι·τειπ :ο Γπωιι.·:πω, :ά ε:: Πο:·::ιειιπι , :επιι:Πε ε:: , ι:είτε:ιτε Αε:ει11:::οιΝοτιιιώο :ιι Ο τοι::το. .

ν: 1ο:1ετ::ιεε ε. Βο:εο Με :ιο:ετ Ρεργι·:ι:ι·ιι Μ:ιΠοιιιιιιι , ει:: ΑΒοοιι:ε ερ:Πο:εε ρειιεε :ε Ι::ιοε:::ιτ , «Μεινε ι:ιεε;ιιο :€1

ρι:::::ι:2 τ:ει::ιπειπο οτειι!τεε :ετ:τιε:›ε:: ε: :ειπε αι: ετ::τεε :ιεοεπ:ιιε ε:: εοτ::εε Ρ:τΙ:αεω .

 



οι ν ι α: τι _

ΑΝ. οπο. τιιιτιοε οοειιοΒιοιοττι , ιιι ιιοιιοτε ίαιιειιιιιιιιι Ρατι·ιε Βειιεειιδιι ίοοιιατιιιτι: ιιιιειε οι

:)22:. 8τεειιειιτεε ίαιιιιατοτοττι ειιε, Ειι,οοιιίτοαιιτα αεινειιιιιιοτι αοιια οτικ, (Μ Βο

τοιιιιεα τοπιο , τιι1ιτι οι εεττι Ρτο αεινετιιειιτιε ιιοδιιε ιιοΓΡιτιο , :το ιειειτοο @οι ιτι

εετιετεττιοε, οίιετιειιτ Ποιιιιιιοε τιοι:ιε, ιιεοοαοοαπι ίε οΒιιτιιιιι ιιιοπι ίατιδιοττι

ιιαι:ετε νιτοττι , ιτι ειιιοε οιιίεοοια ιτετ ιιιοει εοιιιιειεισατιιοε .

Η78€5ΐι;,' Ναπ1 @τη αει εαιιτοιο , εοιΑιοα-τεττα "' τιοιιιειι είι , τειιτιετε ειειιι:εταΙιειιιοε ,

· Π”, ; τεΡετιτε ειοιτιιιιοε ιΡίιοε εαίιτι τιοιιιιιε νιτ, ιιοττιιτιε Οι ο οι. ο ο ε, Ροίι τετ,οοτιι

οποιο α, ιιοιιτοττι εειεττιιιιε αεινετιιειιε αΡΡατοιτ: οοι ειοτιι ιιιοοιτετετ οοιιιαιιι είιειιιοε,

η” ° δε ιιεατοττι Ραττεττι τιο1ιτοπι Αιιοοιιεττι ατιείι”ε εοοιιονιΙΤετ, οαοειειιε οι: ειπε μαι

,, Γειιτιαττι αιτ αει εοττι: Ποιτιιιιοιιι , ιτιοιιιετιε , ιιτιειτιοοε ττιεατιι τείιοτ , πιο

,, ατιττιοειιιτιι ,οαοτιετε , οοοτι τε ιιοτιιιιιε νιειετε τιιετοι : ιιαιτι ιιοιιιταε δε ίαΡιετιτια

,, τοα οιιινετίο ιιοίιτο Ρετνοι2οατα ίοτιτ οτιιι . Πτιειε , Η τω: Ριαεετ ισειιιζοοιτατι ,

,, ιιοΓΡεε τιιιι ετοιιι ιιαε τιοδιε Ρετιιιιεταιιε , εποδια νιδιοι'ιιεεείιατια ττιιιοετιε .

,, Έεειτ οτ ειιιεετατ , δε.οιοοε αει ιιοδιεττι Ρετττιαιιετιε , ετιαιιι ιτι οιιΓεοοειιτιο , ία

,, ττιιιιι τοιι,οεΒατοτ οιι'ιειο. (ιοπιοοε ιοιετα οοαττιειαιιι οι @το εεειείιαιτι τιοιιιε

ιιοΓΡιτιοιιι ,ΜΜΜ, αει πιειιιοτατοττι εαίιτοττι ιοειιαατοε αιιιιτ . Ροίιετο ειιε ιτι Πα

το ΡετΓενεταιιε ιιείιεττια: ιιετιενοΙειιτιατ , οιινιαττι ει ΡτοεεΙΙιτ , Ρταετιιιττετιε Ρετ

ιιιτετιιοτιτιοε Ριιι:ιοττι ιτετιια: ειιττιοοε αιιοιιοτ ειετιοεετιε τιιιιιατια , ταιτι ιΡο ποιοι

οι 13ο , οιιαττι πιο οιιι ιιοτΡιιιι ,ματια εοιπιταιιαιιτοτ , ειοεεε νιαι ιατοιτοε οι . επ

τιετιιοιτι ιιετιεειιέιιοτιε Ροιιιιιατα ατοιιε Ρετεεξοτα , ,οαοτιειιε τε,οτεοιτοτ αει Μα . Ηει=ιε

ιειεο τετοιιττιπε , οτ αΡεττε ειατεατ , ιιπιο ίατι ο νιτο οοιιιοοαιιι ειετοιίιε ειινιτιοττι ,

οιιιιιοττιαοοιιι Ροταιιατιιτ ειείοι·ε αοιειιιπιιι . Νεο τοιιε ίοιοιιιτιιοειο , νετοιιιιτι ο

τιιιιιιιοε ιτιιιετιιιοοειοε , αι: ΕτατοιΡοε Ρετ οιιινετίαττι , οοιιιιι εα τεττιΡειιατε τειιοιτ,

νιατιι , δευτ ειοιιιιιιι α ιετνιε ιτα α εοτιδιιε Ρετ οποε ττατιίιτοε ι”οιτ , ιοεοιιοοε ιΡίιοε

ἱεἰΠο°οοοῖτε Ρττείιοιαοατοτ αειοπετιτοο . Ροττο ιιοε εαάεττι ειιε οοα ειε τιιιια-τεττα Ρτοτιιονιπιοε ,

3, Μ, τταιιιιιιεατο Επι Βιιιιιιτιε , οτια απο Βεατο Αισιιοτιε , οι νιιια , ουτε Ατι-Γταιιεοε
ι τιιειτοτ, ιιοΓΡιτατιιοτιιοε .ο δοίεεΡιτ ιιοε ιιιιιιι 8ειιιττικ τιιεα , τιιετιιοτατι τιιιιιτιε οι,

πιο οοιιιατιζοοιιιεα , νοεαιοοιο Α ο Ν ο Ν τι ο ο τ ε , απο οοατιτα Ροτιιιτ Ιιοτιιαιιιτα

τιε ειειιιιιιτιοιιε.Ηεε ειενοτιοιιιε δε οι:Γεοοιι ιετνοτε ειτεα εοπιειεττι ι)ει ιιαοτατιε πο·

τιιιτιετιι , οιιιιιιεε οταιιατ , οι ιιιτιοο αΡοει εαιτι ττιατιετε ειι€τιατετιιτ .· οοοει ιιιε νεοε

ττιειιτετ αιιιιοιτ , δε ειιε ειατα , πιο οτ νιαττι τοατοτατο εαΡιατιτ ιτιιιιετατ . Τοιιιοοε

1ατιττιιιιιι οοαίι Ρταεια,οοε ιιταειιιοπι , ιτι οπο Ροιι ΡετεοΠιιε ειι, ειοιετε οι Ρτ:ετιιιειτ .

α' Χ1ιε. τω; αει ι)οτειοτια " Ποετιτα νειιτοπι : .οπο ειιανιΒατο αιιιιιε , Οοαιεοτιια: ιιι·ιεε

θ;; . ω" ιιι,οτετιιοιιτοτ , Ττατιίττιεαιιτιιιοε ι)οτιιοτιιαιτι , ατιτεοοαττι αει Ρταίατοπι νειιιατοτ

Κεειιιαπι Κεζοοιατ εοειιοιιιοτιι , Βτοτύ ό τοττειιε οοειιττιτ , οοετιι ποιο ττατιΠτε ειιετ παει

αΡ· (τι , νιτ Πειιιτιττεττι , ουτε Ρετεχιεπα ιιιο ιιαιιετοτιιι ιιονιοιο , ειοττι αιεειιτιιτ , εα

ιτιττοτίοε α ιοτοίοιιτοτε τειαΒειιτε , ειιιΒιιιο τετοιο Ραιιε ιτι αοιιατιι ‹ιεει‹ιιτ . Μι

τιιττι ειιδιο νειιιΒιιτ Ραοιοιοττι ττιαειειαειιε , ιτι τειιοοιειιιειοιτιετιτιε νικ τετιοιε ατι

1αατπιτ ιιοττιοτ . Ττατιιιιιεατο Ειπε ιιοε Ρειιιττιι οι:οοτιοε τοττειιτε, Ροίιετο ειιε ατι

ττιοτιαίιετιιιπι Κεεοια: νειιτοπι . Ετ Ρτιιτιο οοιειετο ειιε , απο οοιετε ττιατιιετοιιτ :

ίεεοπειο Γαιιε , ιιιτετ ιιοίιτοεδεθιιαίοοιιεε ιοτοιιιιτι ΡτοΡτετ τοπ-ιτι εοοοτοττι αει

νειοετοπι οποιο νιτεο; α. τιιαιοτιισοε ίεειατιιττι είι . (διοτι οτι ιιι εταιιιτιοττι νεοετα

πιο Ρατετ ΑΒιιο εοττιΡετιτ , ίοοε νειιεττιεπτετ τετιατοοιτ , εοτ ιιιετττιεε δε ιτιτετ ιτι

ίειιίαιτι απ ,οειιτειτι ιιειια ειετειιτ: ιιιοτιεισατοοε 1:ιατιει·ιτιαιτι ιετνατε , ειοιιεε ιΡίε
εοττ1 (ιοτπιτε αειοει Ατινοεατο οοιιοοοετετοτ, οπι ιαιιι ιατιιοοε αιιιοτοτι ετεειε

ιιαιιτοι· : τοπι τιεττιοττι ιοαε ίοοτοιτιοιιε οοοε οτιιιιιτοε ιιιιτιεττι τειιοοετατ , ιοιοτια:

αδ ιιιιιτοπι πιτοττι ιτι ΡοιιιεεΒατοτ . Ηιε αε ιιττιιιιιιοε νετΒιε ίοοτοτο ίοτιιιοτιειοε τε

ειατε τετιται:ατ ατιιττιοε . Ετατ εα ειιε εειειιτιε οτιινετίο οτιιι ιιεατι Ροιιτιιιειε Ματτι

τιι Τοτοπιει ίοιιετιιτιιταε : δε ίαιιδιοε νιτ ττια,οιια απο α:: εοτΡοτιε αιαετιτατε Μο

ίπποι ίείιινα εειειατανιτ ίοιΙειτιιιια: οιια οι δε Γεοοειιτι, οπο Ι)οιιιιτιιτ:α ίοιτ,

ιειεττι Ι)ειίατιιοιοε Αιιιιο, Ροίι ίατιδιιίαετιθειι Ρετ ίειΡίοιτι οιιιατιοτιειιι επ: εστ

Ροτιε τείεδιιοιιετιι , τιιοπτετιι ιτι οπο τιιοπαίιετιοτιι ιιτοττι είι οποιοοε Ρετιοίιτατιε ,

ιαοτιατε ποιοι αε τιιιτατι , ιιοτι Μοτο ιοει ιιτιτιιτατειο , νετιιιτι ετιατο πιαιειιτιοι·ιιιτι

(ΙΠΣ ιιιι ··

ο
 

τι Ιω ,παο/Ιονιο δ”. Εμπιιιέ , νοιεο 8_6']ύιυι· ΕιιοοιιΒιιατ ιιοΓριτιιτικ «τι , τείιε Ατιειιι:ιτο ειπε Ιοει πιοο:ιει·ιο.

& επ ποιοι: πω. αποτο οπο που οι Ιοιιατιοεε α Βάσει , κοιτώ .Δι·οψ [ἔκ Φωτο, αιιτιιτ , τιιιιιιιο απο α Ί·

ποιοι ιεεειιεΙιιιτι τω. · ·
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εμε: ιειειΓυετεετ3 ετιιιιειοτυτε Γιιεειετιιεετε εοεΡιτ. Ηοτυεπιτεε1υε ιοεοτυτε Γι- ΑΝ-€ΗΚ

1 εοε..
τυτε 3 ε. Γεεδτο νιτο ιευειετυττι 3 Γυεειεξιιτε ιιττετιε τεεεειετε οΡΡοττυευιε Γοτε ετε- η Ν”

ειιτειιε .

ΜοεεΓτετιυει Κεευιεε3 ιε Μεοτε ΡτιεειΡιε ΑΡοίτοιοτυττι Πεο ειιεετυτε 3 ε” ΧΧ_

ο τεοετε εε Ροιιτετε: τιιιι νιειειιεετ τεοεε εττιευε Ιετετιευε 3 οτιεετειι 3 εευιιοεε- ΚΨΜ

ιι3 δεοεειτιεετειι3 ειιιεειε8ιτυττεοετιευε3 εειετιιιιε θετοεεε νειιετυττΙυειι- κι”

τι ε3 ΡετιεειοΓοε1υε ντιιιιε νοτε.8ιεε . Δε οτιεετε ιετετ ιΡΓιιτε δε ειτετυει τεοετεει

νειιιε εΧΓιΓιιτ Ρετεε8υΓιε 3 Ρετ ευετε Γοεε τεεετ3 ευετε ιεεοιε ΜοΓεΠετε ευεευ

Ρεετ : Γιτειιι τεοειο εε Οεειτιεετε ειτετιυε Γοετιε τεΡιειο ειιυιτιιτ ευτιιι 3 ειιι ΜοΓε

εοτεεε ειτ . Ηεεε Μτειεε ε 1εεεωει1ιε ιτεΡοΓιτε ε:Γτιτεεετυτ 3 τ1υι ε Με3<ιεο Κ Α

ιι ο ι ο ετι τυιτιοεετε Ρτονιτιειε: ιιε τειιδιι Γυετ . Νοε ιοε3εε ειιιιΡΡο ι1εωεεε Ρειε

τιυτε Με τεεε3τει ΡτιεειΡιε Πειιιεο8ιιυτε3 Γετι (Με ττιευε τειιιετιιε : ιε ε1υοιειετε εεωσει·

ΙτεΡετετοτ υιτοτετε Γεεει 3 1.ιιτιονιει Ριι τεεττετε 3 8τενιτιετε τειιεΙυιτ 3 ειυτε εοε- Μ”

·ττε δεττεεεεοε εΧΡετιιτιοεεει ιε ΗιΓΡεειιε ε3<τετετ : ειιιοτι δε Η ε ι Ν ιι κ ε τι ε νιτεε

ιιιιυε τειειτοτ Γετιειτ 3 δε εοε ιε ιιετο τειτεευιοτυτε Γεεειι Ρεττιε Βεεεειιέτι ετενιτετ

ε:τΡτεΓΠειυε3 Ι.ιιευε Γετιε Κε3ευιεε οε ΓιιΡτε ειιέ”τεει Ροιιτιοεεει εοε ιεειιε ΜΓιιυττι

ΡετιιιίΓετ εεεεΓΓιιι 3 ειε εε εευιιοεε Ρετνε ει ετιιεεετετ Ριεειτιεε 3 ευι εοετιιτοτ

τευειειΡιι 3 νει 3 ετ ευιειεττι νοιυετ 3 εινιτετιε 3 τιιττιττι ε1υετιτιειεΡιειιευε εΧΓιτυ

τρώτε οΡΡοΓυιτ3 εεε: ευεε τυιεετετετεετυτετεοτιο Γυετιιττι ιεόιειε Ρτε:Γεττ. με

τετ τετε ιιυιυε3 τΙυετε εετετοτιιτε ετιιιιειοτυτε τιιτυτοε Ρετιετεε3 δε Ρετ ειενειεε

τοτιυε ειοετιε ιετετε ΡτοΡτετ Γιττεετε εεετεεετι τεεεειτετετε τιεΡεεειετιτεε 3 εοτεο

33 Με εοεΓΡιεετυε εειειιτετιΓευε 3 ιετο εοειε εειτιειεεε νυιτυ 3 ιειιτ : Ροτεετιοτ 3

33 ιεε1υιεεε3 ευεε Γυτε3 ιιοτειεο εοΓιτο Κε3εε ?τετιεοτυτε ιεττε εοε Γιεεε3 ειε

33 ευιιυε ειιιε νετετυτειοτειειυτε3 τεΙετε ΡοιΙιτιεεε ιιοτειιτε. Με εεε Ρτο ειοιοτ!

33 ειιτετ ευετε ει εε εοειε ιιτιΙε Γυιτ 3 ευιυε ιοει Ρετεεετιιτ ΡοΓΓεΓΠο .

ΠεειεΙυε τεειι€εοτυει Γεδτιο3 Πει ιιιιε3 τιιιοε ιΡΓε Γεεδιυε Ρετετ :κι ευτεειετε Κεευιεε-3

τειΓετετιοευττι3 ιττο3εενετεετιειυτιεε3 ιειό ειτε εοεΓΡιτενετετ3 ιιτ ει: εΙυειιεετ Ρέ'Εξωξ:Ε"ο

οεεεΓιοεε εοτετεοτο τιιιευιτυ 3 τεετε Γετειιιοε ιΡευε Με εοετιιειεΙιε ειιιεετετ 3 Με.

ειιιετεευε εεειΡΓε 3 εεε ευιΙιεετ εΙτετ3 εοε υιτετιιιε Με ευτιετετ. @Με νετο

τεοττετε ιιιιυε ιετετ τιοΙοε τεεεειεετε ετ 3 Με νετε Γειτυτ 3 ειε ειυιε ιε 3 @ει ευει

ΡετευΓιιιΓε ειιειτυτ 3 ιε ιυτδιο εοιττιε Δειτε Γεττετ 3 Ρτο ειειΙο Γε τιυεετε3 Η Ιεεεεε

νεεττετε ειυε ττεεεΓοτετετ . 8εευε‹ιε ι8ιτυτ Γετιε 3 Με Γεεδτι (:οεΓειΓοτιε Βτιειι ε

Βεεετυτ Γειιινιτεε 3 τεοεεεευτε Μι Με εεε διεεεετετ τεεεειεετυε ειοΙοε 3 ιεεδιυε

Ρετετ εοιιετ Αεεο ιεετεΡετε εοεΡιτ 3 ε1υοει Γιεε ειιιε ιιεεετιε ειε τεοεειιετιο ε3ετεΓ

Γιιε 3 Γοτεε τεεεειιιεετε ΡτεΓυτεΡεΓΓετ. Ηιε Αεε2εε εοειιεε ειιεεεετιιτ ΡτοΡτιο 3

εχετε εετεετυε εε νοεεευιο: ειιι ειυει Γεεδιι νιτι ιεετεΡετιοεετε Γε Ρετιεετετ Γετ

τε Γιειυιετ 3 Γετι ειτευτεΓιεεεεευε εοετυτεεειε νετεε τεΓΡοετιετ 3· ιιιειτο ευειιτυτ

ειεττιοτ τειιιιετετε ιιιιττε τεοτετε ε εεετιειιιιυε3 υειΓεάιτιο οτιτυτ3 ευτ τεοτε Μ

τειειειετετνεειτ3 εοεειετεεετιιιτε . ΤυτειΠε Ρετιιτιυειειο Μτειεε τεοεεεευε3

·ε‹ι εοε ε1ει Γε ειτευτεΓιεεεετ ιεΓιτ: Νιιεε3 ιεειυιεεε3 ειιεετυτ3 τεεο τεοειτυ Με

εΓΓε οττυτε Γεεετιειιιτε . (Συιςιυιειεττι ειε ειε ειυιεειετετιτ: ει, ειτ3 ιο ττιετυιε3 εο

ειΓειιει εε Με Γεειεεειοε Ρτο Βτετιετε τεοτυε.νετεει εο τιιιΓετεετε3 εε εοιττοε τε

Ρτιτεεεειοειε ειε τεοειτε τιετιετετ3 ευτΓιτε Ρτο8τετιιτιιτ. ΠειιΓε ευτετε στα Γεειι

τιοειε εεε ετετ . Τεττι Ρτετιειε εΙυειε θυεΓεοειειιε Γε ειτετυττιιτε εοενιειιε εκει

Γεετιευε3 υευε Γτεεεοτυτε ειειιυτειτεΡετιεεε εοενιειι τιοτειεο Γυοιιιετι3 εοε

νιειετοτειε εεευΙοιετετ εετνιεειιιδεΓεεΡυιεειδτυιτι3 ευτει Ρτοιιτενιτ. Εο Ρτο- -Γδειιοειε

ιιτετο3 τετε εοΓιτι εΙυεει ΓετιιτιοΓι 3 Γετεετ ιευτυο ιεΡιειετε εοεΡετιιετ. Ιετετεε Ρ α”

νιτ ειοτειει Αεεο 3 ιεττε εΙευΓιτυει τεοεείτετιι τεΠειεεε 3 δε εΙυεΓόετε εοειΡυτι τε

τιιιεευιεε ειιδτιτεεε 3 τιιτευιτυεετιυτε ειεε·ιοτε ειεευτιιτο 3 Γοτεε εε ιεΓετιοτι τεοε

τιε Ρεττε ΡτοΡ3τετιιτιιτ: δε ω τεΡτιτεεεἀοε Γυοε3 ουι ΓυΡετιοτε οεευΡενετεετ ιο

εε3 Γειτιεεεε3 εε υεο εεινετΓ:ε Ρεττιε ΓετεΙΙιτε3 ιεεεεε τετε "Με νυιεετετιιτ

ε” ιενοιεεεττο3 υτιετετιοτε εοιιετιιει ετιεειυτε ΡεεεττετετΓεττυει: Μι ΡετευΓἔ

Γυε εοε ειετιιενιτ 3 εοε τιτυεενιτ 3 ευτ εετιεετιιιττι ειοτε ιοεο τεοτυε εε; νεωτε

33 τετεεε Με τεετυτεειιεεεε: ΙΓιε3 ειτ3 Γετιο εεε Γεειτ: εε ειοτευτε ιιειΓιιι Γε

..άδιε .ΐδ`. Ο. Β. Τοτε. Γ/|Π. Π Με

 

τι Ηε.εε νοεειιι εΠε Βιειιστεεκ Ριτε:εο οεΓει·νετ ιιιυιιτ. ι`εττυε ει: Μετα ιε ειΓιοι·ιε Βεετεεειιε Με. 3. εερ ι τ.
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ΑΝ.ει-ιιι. πιιιιι ιιοΓΡιιιιιιπ ιιιιιιειιιιπτ , ιιίοεπειετε εοεΡιτ. διιιιεπτειπειτ ειιιεπι επιπ πω·

- Ιο04 ιιιιιιισ.πι, ποτπιπε διιιιιειπιιιε, ειιιιιε ιιιΡτει ιπεπιιπιπιιιε. Επι νειιιΒιε ειπε Ρετ=

'3°Ν°*'° ίεειιιιιε, εοπΓΡιειο ιιιΡετ ιιτπεπ ιιοτπιιε, ιιιι:ιπι νιτ ιιιπδιιιε ιππτειιιιε ιιιιπ ετα,

Ρειτιεπι εοπΒιιιΔιι ισ.πιιιιιπιε σ Ιπτεττο8ειπιιιιιε ιιε οπο ιοτει , ιιοε ιι Πει ιιοιπιπε εεΡ

Ροπιιιπι :ιεεεΡι: Πε πω, ιπιιιιιι, επ ε Τειιοτ Ποιπιπιιιτι εοπιιπιιο πιιιιι ίιετετε

εοπιπ:; ιιοττοτειπε ιπίιιιιιε εοτΡοτι τειιιειιοιιιιπι τεότιιιιιτ νοεετπ ι Νοπιιιιπι επιπι

ιιιιιιιιιιιιπ ιιπιτπιιιινεττετιιτ , ειιπι ιπ ειιτπε εΠε νιιιπετιιτιιιπ : ιειι το.πιιιτπιπιιιιπιειι=

τα ειιιιιπι:ιΒειιπιιε ιιιιιιε Ρετίοτετε. Ιτιιιιιιε πιο επι ειιπι: (ζιιειπειτπ ιπ πειτε, ιπ<

ι1ιιιιιπ , τιισι ιιοτπιπο πιεσ πωπω νιιιπιιε πι . Τιιπι εο ειενεπτε οτι1ειιιιιιπ ιιτ Ρι:ι=

8ειττι ιιετεεετετ , ιεπεπιε :ιο ιπτιπιιε εοίιιιτιιπι τεεειΠιιιιε ιιποιει ι:ιπ8ιιιιιιε Ρτοτιιτπ··

Ρεπε , τπιιιιιεπ ιιιιιιοτιε Ρειιιεεω εΧειΡιτιιτ σ νετιιιπ`ιΡιε πιιιιιο ειπα”, πεε πι·

τιιε εοιοτε τπιιτειτο ι ειιιτπ τπε ττειιιιιιιτε πιο.8ιε ιπειιιιιπιιε επειτα τιιπι ει: ιιι.ειει Ρετ

ιπιιτε.ιιοπε, ιιιιιιτπ ει: νετιιιε οιιετιτποπιει:5 πιω νιιιτιι & πει:τιε τιιιεπτιιιιπιιιε,

πιτ : @πιει :ιι , ιπειιιιεπε , 28ετεει π ιιιιε νιιιπετειιιιε ειιεε ? Αττιιτπεπ ποιι :πεπιε

τε , ειιιιπ ιιοτιιιε ίοτειε επι ποίιτοε Ρτο8τειιετε , εοιιιιιε επι πιε νεπιτε παω , ιιι Με

ίειιεπτιιτ τιιτι:2 . @ποπ ειιτπ ίεειιΤεπι , ιιιιιιιιε οΒιετιιΡετειπτεε ιπειτειιι εΠεπτ ; ιιιιε

ιιιπι ειιιιιπιιιιιε ίειδιιιε , ιπτετ ιπιιπιιε ιιιιειΡιιιοτιιπι Βιιπιιιοτιιτπιιιιε Π: ιιιίιεπιππιιιιπι,

ΙάιΒιιε Νονεπιπτιε ΓΡιτιτιιπι τειιιιιιιιι . Βετιιιετιιπτ ε.ιιτεπι επι ειιιε ιιιπδιιιτπ ιιπεττι

νιιιετε ττιετιιετιιπτ ( παπι ε8ο οι: ιειιππιιοε τιιιπιιιτιπιπτεε ιοτιπιεειιε τετπ:ιπιετιιπι)

,, ιιιιτιειΡιιιιε ιιΙτιπιιιιπ απο ιετπιοπεπι: Μιιετετε, ιπιιιιιεπε, ι)ειιε οτππιΡο

,, τεπε ειπιτπιε ιπεει:5 ιοεοοιιε :ιο εοπ8τεεειτιοπι ι ιιιιειιπ πιιπε ιιιιιιιε τε εοιιεειιεπτε

,, τω. Ετ πιο ιιιιιιιεπι ιιειιε ειιιιιιιε, ιιτ Ρτιειιιέιιιιπ πι, ειπιτπειπι ειιιινιι.

επιιτιοω Αι ίειιιιιοιι πωπω, ιπ πω. βειιτιιε Ριιτετ ιεπι ιιειιιπέιιιε ει ιιιιε ιιιπιεπτειπιτιιτι

ι ι“'";"'ο" ειτειιτπιιιιπιεε, οΒιετο.τοε ιιιεειιιετιιπτ ειιτιιιπεε οίιιοτιιτπ. διειιιιε ιιιτεπε ιπετειΤο.

ιιιτιοει , ιιιιιιιιιιιιιε νιιιπετιιιιε , ειιΒιειιιετιιιπι νιτι Πει νοεειΒιιιο Α ι: ε ι. Α ιι ο υ Μ ι

ειιιι εειΡιιτ ιιοπιιπι ιιιι , ΡτοΡτιιε 8επιιιιιε ιιιΡΡοιιτιιιπ , ι:ιετντπιε τιζιιιι.Βοτ , :κι πεεεπι

ιιιειιιε ιιιιιιΒιιε οτιι:πειιιιε πι: ιειπεειε εοπειιιειιιπτ , ιιιιι ειι8τιππ ιιιιιιιε :κι πιωπω

ιιιιιιειιιιιπι Ρτοττειιεπε ΓΡιτιιιιπι ιιείεειτ πε πιοττιιιιε ειι: ίεΡιιιτιιιιιπειπ ειιιιιιιτο

ιποπειίιετιι, πατε. τιιιεπι ειπαμε ειιίιοε επιιοτιιτπιΡΙιιιε ιιιπδιι Ροίιεει ιιιπιιιιιιιιιε

ειι: ιιιιιιιιπε οιιιιιετπ νιιιπετιιιιιει ιιιιιιιε επι ιιιεπι ιειιινιτ:ιτιε ι:ιπέιιΑπιιτειει:ιπ·

πιω, Παμε οιιιιι. (Ξειετιιτπ Μπακ ειικιιε εοιπΡιιιιτοτει εεττιιιιπιε ιιιιποιεεπτεε

Βεειτιιπι οΒιιιΤε ΑΒΒοπετπ , εετι:ειιιπι ειιπειι ιπ ιιιΒιιπι νετιιιπιιιτ : πει πι τεττιε ται·

ειιτο ιιιε , πε τπιιιιετεε ιιιιιιιετπ ιπ ιιπινετιιε ίοτεπιιιιιιε πιω πιω ιπνεπιτεπιιιτ ‹ιο

πιιιιιιε . @ιο.ττιειιιο ποπ οΒιιιιπι ιειπδιι νιτι ιποτιιι:ιιιιτππε , εοιππιοτιιπιε ΓετπΡετ

ιιοΒιιειιπιοι: ειιιιοιιιειπι ποιιτι ιιιιοιιιιτπ ιιοποτιιΒιιινιτο, ποτπιπε Βιιιιιειπιο, Ο·

ιιοιιιιιιο.- ιιιιι νιιιειιεει (ιιιιιιειιπιειε 8τ:ιτιει οεπιιιτπ νιτιιπι νιιιετιιιι, επιιεκπ (Πε

ειιιπ πιιιιιιιιιιιιπι πω. ιΒιιιετπ :ιιινεπετειι: επ πε νιίο , ειι πιετιιιιιιπ ιιιιιτπ , τιιιο.ιι
ιπιιιιιτιο ει: ιεπιιε ιιιιιιιπε ιι ιποπιιιιετιο , ίεεειιει:τειι . Ιε πω ποίιτιιι πιιίετιιε πιιπιιιιπι

πεεεπιτι επι ποίιτιιιπ σ.ιικιιιιιιπειιττι ίι.ιιενειοειιετ ιιεειιττιι :

μιιιιωπιε ει: πι ετεο εοτιιιιε Βειιτιιιπ5 ιιιιοει πιιιιιιε ιπ ιιοπιοι ιπ ειπα ειπιτπο.τπ (]τεειιοτι ται

Μ· πιιιιει:ειι, ιιιΡετ πιιιιιιιπ Ρπεπε ιιιιιπιιπι ιιιεειπιι, ιειΡετι ιτπΡοίιτιιπι , :κι ποε ιιίιιιιε

1:ετιιιιετιιπτ , ποιιτιε ΡιοΡτετ ειιιιιιιιτιεπι ποδιι-ε ε ει:ιιιιι:το πιοπο.ιιέετιι ιπιπιτπε ειιιτε

ιιιιιιεπιιιιιιε . ι)ιιΒιιιιτιιτπ ειιιιιιπιπιιιιι πι, ιιιιοπεπι πι Ιοεο Ροπιιιεπετει. Τιιπε

ιπ εοτπιπιιπε Ριο.ειιιτ, πι ιιιιεπιιο ιπποεεπτετ , πε πιο νετιιιιτε πω: (ιιιτιιιιιε θα ,

ιπτετειπΡιιιε ετειτ , πι εεειειιιι Ροπετειιιτ .· ιιιιι ιιιιιιιε επι ιιιιιιειιιιιπι ίετιεε πατα ,

ιπιετιιιιε ε

ιιιιιιιιιιε νιιιειιεετ ιιοειιιιιιε ιιπειιιιιε π, ειιπιι ειιπι πωπω Ροιιιιπιιιε πιει πιοτιιιπ

&ιιιετνιπειτιιιπ ειενοιιοπει ιπιεΡιιιιιιπι ιετνιινιπιιιε . Κείεττιπειιιιιτι ειιιιιιιέιιιε ,

οιιινε 8επιιτιιε , ειιι ιιιε ιιιιι επι ειιπι νιιεπιιιιττι ε ΡτοΡιππιιιε νεπετειπι: ιοειε , ειιιτιιε

πι , ειιτπ ειιπι ιιιιεττι νινεπιεπι εετπετε εοιιειιΡιετειπι, πιοτιιιιιιπ εοπίΡιειειπιπτ .

ΟοπτειπΡιπιπιπτιιτ Ειπε νιιιιιιιπ ειπε ειιιιιιιε ιικιειτιο πεειιιιιοιιιιιπ οΡετιιιτπ, ιιιιι

ιιοτπιιεπτιε Ροτιιιε πικαπ ιποτιιιιιΡεοιειπ ει: τιιιιοτε Ρτιιειετεπειι; & ιιιετνιπιε οι)

Ριειπιπιιιτέ ιπετειιιΒιιειιιιε (Μπι ειιινινετει νιιιειιιιτιιτ, ειιτπ Μπι ιπ8επτεπι μια

οιιιιιιιπ5 ποπ ίοΙιιπιιιιιιιε) νετιιτπ ετιιιπι ιιιετνπιοιιιττι πιο εκττειπειε ιιιιιιιιιιτιιτπ

' Ριο.πέιιιπι. Νιιττι ειιιιιιιιετ ιιιινεπιτει, ποιιιε ιειιι8ποιιιει ειπε νιίο εοτΡοτε, π

β=εψ;ιι νε Ροιι τιιτπιιιιιτιοπειπ ιεπιιιετο, εοπτιπιιοιπιειετνπιιιε Ρι·οτιιιπΡεοειτ. Μειιιιτιπο

δΐιιιέζι" ιιιπε τειπΡοτε ίετιιε ειιιπτιεε , ειιπι Με ιιιιιιιιιε ιπειιιτιιε ετειι νειιιιπεπτιε ) ιιιι ιιιοε

ειιιεΡε=
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.επ τεΡεΙτττ τπτετεπιΡτοε , τπΙοτιιε εττπττι , ΙπΡτάεο τιιτπιιΙπτιιείπτεοΡτιπεο, »ίπ τπτε- ΑΝ,ς;πιι,

ττοττπιιε.ετνΡτπ: , ππτε πΙτπτε πιπθττίπιπτ Ρπτττε Βεπειττεττ: δ: οιιτττετπ ίπττε όεεεπ- 1οοιι.

ττίπτπε , ε ποπ ετ τππι τπΓΡετπτιιε εοπττοτΠετ ππτε ντιπ: . 5ε‹ι τεττΡτιιτπ τεπε.ποντ- τε Νον

πιιιε , ουτε. ]τι/τττε οτιαεωκοπε ΜοττεΡπτοσεαΡαΜεβιετττ , τσι τε[ττέεττο εττ2 ο

Νοε τέττιιτ οιιπττο π. τιιττιιιΙπττοπε πιπθττ εοτΡοττε εττε τπετε εφε , Ρετ πτετιιιιπι Μ' 4' 7'

π ντεεεοτπττε Α. Μ Α τ. οι τι ο , ετιιτοιιε ιιιτοτε Κ ο ε ε Μ τι π ιτε τι οετεπττ επτττπττνο Χ Χ Ι

πιπιιιε πττεδτιι . (Σιιτιιε τπιιΙτεττε πεπτ8πτίπτπππι ετξοπ τιοπτοε εοτπΡπίποπεττι, πο

Με πό εοπεΙιιποπετιι νοτιιτπτπτε τεπάεπττπιιε , πτενττετ πιετποτπτε εοποτιιττ . Νπιιι Ήσττ=ενω

τΡίπ. νττο πιο., ιιτ νιιΙπετπτοε εττπττι πετεπτεε τεττπετετ πιππτ . Βετεπττε πιιτετπ

τΡίπ ειιπέΈπ τττπιιττ πεεείπιττπ , ποπ το.πιτπ ΙππΒιιεπττπιιε , νετιιττι εττπτπ εοτιιτπ τετ

ντεπττπιιεθ πτοπε εοιιτε, οιιτοπιπεε τειαιεεττιια ετππτ πιιτπετο . Μετττειιτπ @πι
τοπιεπνττ : ετοιιε Ρτο πιππιιτττε πεπττε τΡίπ Ρτεττιιτπ Ρτπιπιιττ . Α τπε οιιοοιιε , ιιτειιτπ

· ετε τετπππετετπ , ποπ τοΙιιτπ πιπππιετπ Ρτεεε , νετιιττιοιιπόππι ττπΡεττοπι εοπίππ

Βιιτπττπττε ειτε8ττ πιιδτοτττπτε . Ητ νετο , οιιτ ίππτ ενπτετε , π Ρτοειιτπτοττπιιε ετπε , ΑΒΒοΗΒ

τΡπι Ρτπ:ετΡτεπτε ,ο Ρετ οπιπεε τΡίτιιε Ροπείποπεε , οιιπε τπ τττπετε ετππτ, ποποττ- πιο” ιτε

πεε πιίεεΡττ , τττπετπ τπτιττ ετοιοττε πιιτιττιιπι Ρετ οπιπε ΓΡπτ8επτεε ττετ , τππάειπ &"°β·

ΕΙοττπεο εοεποπτο τπτιιτετιιπτ. @Με τιιπε πιδτιιε , οιιτνε όοτοτ, τοτειτπ ποπτπττι

πιτιΕπιπι τπνπτετττ εοποτεοπττοπετπ , Γεττπο ειτΡΙτεπτε ποπ πιτπεττ : ειιττι ειιι Με οπο·

οιιε , οιιτπιιε εμε 8τπνττπε_οτιετοπι ντπεπετιιτ , ττιεοπτοΙππττττετ Ιιι8ετετιιτ . Διι

ιεττ πιιπε τπ8επτειπ ττοΙοτετπ πάνετιτιιε ΡΙπτττιιοτιιττι Απππτυπι τπ τττιιπτπεπτε πιτιδττ

Ρπτττε Βεπεεττ&ττοΙΙεπιπττπτε, οιιιιιτπ ττιεπτε εοπτιιτ Πεεεπιπττ, εοπΗιιεπττιιττι. 8.Βεπεο]τόπ

Ηοτιιπι :τπτ ππτΡτο, οτι οιιπίάπττι οτάτπππάπε πττΙττπτεε, ετππτ ενοεπττι πΙττπιπ- ΪὲΞΓἙἔΪ·

τιιττι πεεείπτπτιιπι εετττε εκ επιιπε ειιπι εοππιΙτιιττ πάνεπετπιιτ: τπτετ οιιοε τενε- Μ,εή_

τεπό ιιε ΟΙτιπτπεεπππιπ Απππε Ο ο τ τ. ο πττετπτ , επτττπττνο ΙπικιππτΙτε τπ Ι)οπιτπο

ίππιτΙιπτττπττε 8Ιιιτττιο ετ πι οτππτ πιπ εοπτιιπεπιε νται. ΤπΙτιιτπ ττποιιε Ρτείετιττπ ,

τις τΡπιιε ππτετιττπ , ΡτοΡτετ οιιετπ νεπετειπτ , τπεετεππτ πιπ:πτττπιτι , ποπττε 2.ΕΠπ

ΡΙτοτεττι πεπιεππτ τιοΙοτεττι , οιιοτι τππ τοτεπτ Ρπποτε πετοΙπττ , ει,ιτιιε Ρτιιετεπε εοπ-.

πΙτιιτπ πΙτοτιιπι εκΡετετεπτ ΡτωΙπττ εοεποπτοτιιττι .

Ηειιε οτε νττπ , ιποττπιιε , δ: πέττπιιε , πεε ποπ ιππττνττο πιπδττΠττπτ Ρπτττε ποπττ

Απποπτε , Ρπττττπ π πάεττπιιε ντττε πιιττττπ , Ρειτττπι π. ποπτε ντίπ , πει τε , τενετεπε
ττίππιε ΟΙεττεοι·ιιττι Ηετνεε , ιιτ τοπ πιπδτττπε Ρεττττ , νετπετ Ρτο Ροπτε τεΙπτιι τεττ

Ρπτπιιε . Νιιπε τιιππι ειτΡοτετπιιιε πεπτ8πττπτεττι , οιιπτετιιιε Ρτο ποπτε ])οτπτπτ τω! '

ΡΙοι·εε εΙεπιεπττπτιι, ιιτ Η οιιτττ τοττε ειιτπ πι ποπτει οτΤεπάτπιιιε ππττπττοπε , τΡίε

πιο. ΡττΙππιπτπάιιποετε άτοπετιιτ πιττετπττοπε: δ: οιιτετιιε ίεΡιιΙετιιπι ιττ8ππτιιε επ

ιπττπειιΙτε τΙΙιιίττπτε, ττιτπτπιειιττπτετπ άτιοπετιιτ εοπτεττε , τπ ίεοιιεπττ νοΙτιπιτπο

επ πό Ιππάετπ ποττιτπτε πιτ πάεττπιιε πιει τιττεππτε ο

,ι

ε-| - -ΜτιιΑπευτε ε. Α.ιτιιοΝιε.

.Βοστεω “ει” Α τ Με: Νοε

!

τ.ΑΝτιοΤπεπτππττοπτεττοπιτπτώ τπτΙ1επτποοιιιιττο, Ιπάτέιτοπε ίεειιπειπ,κιτε Με οποιο

ιτιεππε Νονεττιπττε ττεετπιο-τετττο, πιπττνττιπτιιε επ νεπετππτΙτε ππππε ””"°

Αππο , ειιτιιε επεε Ρπίποπτε , ειιτιιεετεπττ ττπππτιι πι.πέττ Βττεττ , τιιιτι εττπττι πετ

νττπτε ειιτιιίάπττι πιπέττ ., ποττιτπε ΗΕ τι ιι τι ι: τ , τππΡοπτε πππετιιτ : ειιτιιε ίπτιδττ επ

Ριιτ τπ ττιοτιππειττο ΚεΒιιΙω , τεΙτοιιιιπι.εοτΡοττε τπ οιιππππι τΡπιιε .εοεποπττ εεΠπ πιι

ΙΠβωτι1 τετνπτ ιιτ . Πε οπο οιιτε πιετττ ό» @τινε εξοετττ , ιιτοιιε ποτττε τπ ίεττΡττε τιτΙ

πιω τεΡετττε οιιτντπιιιε., οιιπτπ εΙτεπι·ττπππτιιε ετπε. Ροττο πε ποποτππάο Ρπττε

ποπτο επ οιιπ: Ρετ ειιτπ Ι)οτπτπιιε οΡετπττ Ροπ ετιιε ττππίττιιτιι ττεετενττ πιττπειιΙπ.,

πττετιε πιππάπτε τττετπιιπι τιιιιττπιιιε πετ ποττττπιπ Ροπετοτιιτπ . Πιιτπ τεττιιτ πττπιιε τπ- ΜΜΜ Μ

πιιιππτιιτιι εοτΡιιε ετπε τπ εεετεππ τετνπτετιιτ , ειιτττπιτι πεπτΙτ , οιιετπ Ιοπ8π ντε ίε- τω»

πττιιπι ττιπεετπνετπτ , Ρετ ντπιπι τενεΙπτιιτπ επ , οι πίππιιε είτε νεΠετ , όειττετπτπ

11ΠΠΠΠ1 ειπε πππιτ ποιιπ Ροτεετετ , τΡΓεοιιε επιπ τπ-Ροτιιιπ πιτπετετ .· οιιοτι ειιττι π

@Με πειτιτοτο τποππεπο, ετπε Ιοετ ΡοτιεπΡι·ιπΡοπτο , ΡοΡοΓετΙΤετ , πε ττπΡεττπ

νι!Γετ , ππιιπο Ροτιι , Ρττπττιπ τεπττιιτιιε επ πιιιττπττ .

.κἔἄα εε. Ο; π. πω. Πιτ. ` τι ι ; πω

# Ητ©ωΉττττ8Μ1ηι0ττπιιεΑππετιιιιι εοιπττετιιε, οιιτ ετ τ:ιιιιιιιπτιιπε απ” πιο άι:ιιι :παω επ.
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Απ: σα. :. Πεἱπ νετο5 :Πε Γεευπάει οΕ·ππιε ΙΡΙὶι:: Μιὰ: κά:: , ππε]ε:έἱ: επιιιΠε:1οιι:9

Ι 004- οιιο: εΙεκποτε ίπο ίεάΞτΞοπειπ εοπεἰτονετππτ , ιπεπτε @με τοτοοι.ιε :ωμωΡεωΡε: εεεΙείἱειτπ τοτειΒειτιιι·.· Ροίὶ Ιπεε!εΡι·ο ΡετειιίΤει , δ: ο; εοπίο:πο ποιππωω α.

πω: πιο:: ΡπΙίο,$ πάμε πό Ηπεπι :στα ποπ είὶ παιιπά:ιτο .

ε": Μ,"'Ω'έ 3. Ροττο ἀἱε οιιειττει , εΙιππ επίὶο: εεε!εΠεε πω: Ιυεετπο: ο επεπίπτει: Ϊεπ1ἰΡεὸο1ἰ:

εξ:°"δωΈ ΡΜ ἴγπεΧὶτπ ΠοιπΡΙετοι·ιι πεεεπάΞίΐετ, υπ:ιιπ απτο ο.Ιτειι·ε ΒιπδτΕ Ραπ Ροίιπτ,

Νοε. πΙεει·ο.:π εποε ίεΡιιΙετιππ πιπττγτὶ: ΑΒΒοπἰε : Οιιπη,· πο τπειτοππο: Γπι·ι·ε:πίϊετ πεπ

επο.πάο: Ιιγτπποε: εο.ιπ οικω εοι·:ιππ πΙεπτε ίαπ&1Ρετπ Ροίπετειτ , οτίειιπ τεΡετἰτ ,

ΠΙειππ νετο οικωω εειΡιπ τυπώσει: ΒιπδΗ νΙτἱ Ροίι1ετο.τ , Ρεπε ὶπτε8τππι ίε τεΡετὶίἴε

σα* Η. ΡτοίείΤο: είὶ: πιω υ.ΐοιιε πιειπε ίεοπεπτὶε :ΙΜ ΡετάπτειίΤε :Με είὶ:

ω. π.. Οπου: οπιπο.ιπ εποε ΡεττεΒοτιει Ρειει , επί Ρετ νὶίιππ τενεΙο.έιππ είὶ , ιιτ Η νἰ

πετε νεΠετ , ίεΡι1Ιετιππ παπι: ΒιπδΗ εκΡετετετ , οι επι: ὶπτετνεπτιι ο. Βοτπἰπο Ιπ

τπεπ :εεἰΡετετ 5 πώ ειιιπ @και Ρι·ωοίϊεπίο.πι νΠὶοπεπι :ιο Ιοεπιπ Κεει1Ιο;ι οιεεείΒί

ίετ , πε :ιό Γο.πέΗ τιππιπιππ οΙἱππειπτο: Ρετνἰ8ὶΙε: οποιο: ποδτε: , νΞΙὶιππ τεεεΡὶτ .

Ππάε Ρο.ττειπ πετεἀὶτειτἰ: ίσα ίο.π&ο Ρεττο πε Μοτο Βεπεἀὶἐὶο, πεε ποπ ίοπδὶο

:πειι·τγι·ἐΑΙ›οοπὶ, ἐΙ11ίοιιείππιιιΙοπτὶΒιι:Ιο.τ8ἰτπ:, πο ΡτοΡ:πι τεεΙπτ.

5. ΑΙτετ πιιοοπε εοοεπεάε Ρει8σ Βιιτάε8ειΙεπΠ , Ρετ ν1Γιικπ Μπεκπ πὸιποπἰτπ:

είὶ, υπ πιοποίὶετὶιιπι Κεζει:1πε Μπα: ΜΙΡΙ Με ίειπΡωιπ, Ρετ ειπα: πιετΞεοπι

Ποπιὶπιι: εἰ Ιιππεπ εοποοπειτε4:3 οιιἱΡτεεεεΡτο Ρειτεπε , Ιοειιπι ει:Ηίτ, ίΡπτὶο ία·

:πε άΞει·ιππ ο&ο & οπτε ίειπδΗ τιπποειτπ ΡετποδΙονΙτ . Πω. νει·ο ποδΗιππ , παπα Επι

Με: πο 1πειτι1τἱπ08 Τιιτεετεπτ πγιππο:, Ρι1ετοπι απτο ίε ῇειεεπτεπι εχεἱτεικἔὶτ, οἱ

$, απ: : $πτ8ε , οτ Ρο.1·πετ πιοτπτἰποΙἰουε Ρο!Ππ:ιιι: Ιπτει·είΐε οΙΒεπ: . ()ιπ ειππ Η

), Μ, ποπ ίε ποιοετε πο: εεεεπεΙει·ετ Ιιιτπεπ, οΒτεπάετετ : νΜεο, ω, Ιπεει·

,, παπι ειπτε Μοτο ίοπεϊειε (Μιά: ει:·άεπτεπι : Απ Εεεε , Ρπει·: $ὶ κάτω: , ἱ-ποπἰτ ,

,, πιεση δ: επ:π Με άείετ.. πω: Με , δ: ειΡΡτεπεπίο Ιιππὶπε , πι ίιιΡετἱοτο. ετ::

Ρτει: α! εο:, πιπ ΡίεΙιποο1:ΜπΠΠεΒοπτ, ειΒίοιιε πωπω: είεεπο1τ. Ιπ ει·ειίΗπιι:π

. ἙτπττἰΒιι: εππ&ει, οπο: Μή εεεΕάετειπτ, τείετεπ:, πο! ι·επάεπάο.: ΒεοΙπποε: ω·

1·ιιπ1 τπεπτετπ οεεεπἀἱτ . Ἑὶεὶετπ νετΙ::Ξε ερ: ειοεοπ1π1οάοΒοτ , :εαπ εὶεεοτει εειπώε: ,

οικω ετἰειτπ νιιΙτιι: , πε τοπικ εοι·Ροι·:: Ιιοιιείὶπε που:: .

|

Μ:: Με: ο·

5επ:Ρεν· ?ή ΡποΡτἱο: Μει·ἱ:ἱ: εκοτπ‹π οπκἱοο: ,

Ε: «Με Ρἰο:·ἱοσο: αε|ο _βου·οο·ε Ροποπο:)

Ροωε/ὶοπ: Ρεο·ΡετιιοΜ Ρο/! Μισή: [αποτο ΜΜΜ . Αι·πεπ .

;!επεπ%.ωω.*ωπεποπλΦΚεελΦΑοποπ.π.%.υ.€.:ελιω

Μ. εΑΝε:το ι=πο1ι.ΑΝο
3 ΟᾶοΒ: δ . - . |

εΡιίεοΡο Ι..ε8ιοπεπίὶ πι ΗιΓΡο.πιο..

15 “ ΚΟΙ[.ά.ΝΙ έσβο ΡΖεε:οαο Ρεοεπτ:ου·ε: Ηἱ/Ροπἱ /οι·έιυή: ασκείστε επιτο  

ο·ιυπ , οιωπιυὶ: 2287710 απΝ7%14: , οι:: οισἱιἰεω ποια: β: , ω: απο: Μάο:

1· ‹ ' Β ΜΜΜ" . Ποιἰε @σε ιἰε εο/ἱ·υε ί:: οβά::-εεε!εβεβοέ: , β·υο έ:: ··ιαονέέ:Ρα[

]δυο παόΐο:·Ιθα: Μοτό: ἱπνεπϋε , ίπ απαω-εοἰἰὶὅεο·ο ·υ:]ωπ ε/ΐ°, πο· κακοί ·::::έ·πιευκοτέο

έ:: :4υπο!ίοι:: πο/ἰυ·ἱ: ιἰε/ἱιἰε:εοιιπ.· Ραέ[επαπΜα!τοοαΜ Οπἰἱπἱ: πο/Ϊο·ἱ :κοποβενέο

τι4ω-Ρατεο· εκ/ἰἱτωε : Ηίε "' Ζωα: , Ριισ”ΚεΞπἱ δ'αΜεοπε που ὶὅποὐἱἰἱ: :β οὶ·υὶπι: ,

οπωωβιαΜ άεύσο. Ρωτώω: ποιου: πο:: 2τ·απ/ἰα:ἱ: αόΡοβεο·ο: , Μοπ·εΜ ·ικο·ο |:‹ι

ἐπὶ: Ε π ο 1 1. Α Μ 5 απο Μ: Ρεπ)(εέϊε ούτω ού:·φέαπαΡοντε: οέέτ ) ωΡαοϋεο σπίτι: έ::

ιὶἰοεοεῇ [.ι‹οοπ/ἰ εεἰεὑνεταο· , έ:: εφ:: σεοἰεβα οο:&ειἰυ·οἰὶ ·υΜται· απο:: πω:: ἱἰἰἱι::

Ϊ' Εκει: ε

|έΡα!επσω . Γ:οἱἰπ›ια: άπο" :απο /οπδΜ ποσού: οΡε·ινι εάκεατα: , ,παπά ΡοοτιοαΜ'

οοἰοἰε/οεπ: σα:Ρ ἱ: εοπτεποπεπ· , ο: ωοχοπὶ: ε:[εδΐέοπί: αδεια: άε/Μει·έο , νέα· οδΐοόε

οὐκ οππο: και:: »αοπα/ΐὶεαπε ·υὶτουοοσεορ π: ερ . .Εἱ:ο/ἱ έκτο: οιιδέοι·ε: , οπο έ:: ω·

ου πιοποεύωπ ΜάισεΗτ ο Ρἰε:·ἱ‹με έιἰ έ:: ]οπέὶ'ὶ Ρετ:: δτούα8οπιέπέ ›ποκοβεα·Ξο[εεψε

οτὐὶκνιππω· , επιπ οἰἰκπιὶε Ηπα· Η άεεεττεπτ , κ: κά: Μοπο·2εμε: .4ωω!έ:ιωθφετ

εἱεπ/ἱΜπ οπου 1131. 1ποποίὶετω Γοπέϊοτιιιπ (ΣΙοιιἀἰἰ 8ο Επειιπώ πε τειπτο ΒΙἰο.

'ω (-ωππιπ π. Ρο/ἰ κιἰἱοιιο: οπου: έ:: Μοπο/ὶετἱο ποπ/οδΐι:: , Ρ›·οἱἰοπω: ω·:έο:·έ: «Με όςβόει·ίσ

ίεεεώ: . ἐκ επ,_

ε? __________..___..__...__ο π]

ν: Ματια ποιπἱπε Με απο: ὶπτεΙΙἰ8ἱτιιι·. ο Νοπάιιιπ ετ8οιιονεποτιιιιπ , οπο: νοεαπτ, υΠι:οοιιιιεΙο:"·.
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τα :τ·:τααταβ::Μτ. πααπα: το: . :οαττα ααατπ/ἱατιαοἰἰτ::οαταπ, Ρ:ταταπ/ατα: . τα ΑΝ. @ως

:ααα :Παω ια:οτ:τ: :α:Ρ:τατ . :ατα :::: αα·υτπα ·υταοπ: ααταοπιτα: :κττ: :οέττατ , ατ Ι 006

]αο2:αττ: Με:: ααυἱαα αφ:ταέπατ:τ. Χ:/:ταατ ααδτοτ:: ΗΦαπτ:2, :ατα τια/: :α α: 3. θὰ.

τ: ααοαα/: α:ττα::α::τ . οτ·τ άι:: αἀυοἰα#: :οἰαταἐα: ααα: , α:Ρτααα: απί:ατ:: φα

τα τα|ατ: ααμχαα]α . ατ :οταπ:Ρατττατ:τα :κια:τέα:τατ . χ:: ααα αἱἰ ααα α:α:ττατ .

.έατίαπτ αα:πτ , πασα' :ατα ταρω· α/:Πατα ττοτο: ετα: αα/αταπτ:πτ ατίααταβτ . ταρω:

τρ:αιοπο απατα αα'αταα::ττ.δέ: :των απἰπταἰὶα/απἄἰ: από: έτπια:τ·απτέαα:/:Ρ: Μετὰ:

ααατ.Ραπ:α :τα τοτ τααταα)·αταα:ατί: :Μή ατα |ατ:τ: ποπΡοταα: ααα:: πταἰτἱ: :ίσα

Ρατέ: :τα :ατα :οα:α:τ:ατέαα:, ατ/απ :αα: π:α8ατ::ίο δ'ααα παατατ:πτ, ταοπα/τ::ταπτ Β

αααΐ:α:: :οέττατ·( 7:β·α[: απο:ττατ Ταπια!α: ατί μαπα.) :ατέΡ]:1ατα[αττ, αέτ- ςοἙΒῖίΪ”|°

ττἰτααατα , α: ααοιπααΠο 2π[::τα: αέ:πτα: , [αα]: αα::α:Ρατοα:τα . Ητθαατα ταπ: ,

ατ π:ταο π:[:ἰτ , παπα: :α απαταττοα: :τατ ατττττα , ααα: ποπ απατα: τατ:/τται: «αεχα

πατατ ατα/:α/ἱοπἱοα: , :μαπα Μαατο:απ: αατοατί: . πώ ατα ταπ: τ:τα1οοτέ:[:τ: απτ

πα: :τοπαααοαπτατ. Β:έπατα Ι.:8τοα:α/: ααπτέαφααοατ αεπεαττα.α: αἱ: τ:ταΔροαἱ

αα:Καπατα: πω: , απ: ποπαα:: τ:ατέα: , πατ α:[Ρ:τατέ: ααα-β τ:οα: κατ Ζ):τ1απ:/τ

αταπα :οττταΒα:τ: :ατα ταπ:/τατα:τατ . _2αατ: ααυο:ατο αΔρατἰ ζ.:8τοπ:τα ατα:πτ τ:έτατα

Ρτοτταπο , :ταα: :πιατα :το(αατα Ρ::απτα) Ρ:τπααΪαπτ ά:αττ, ατ αακατααα: ::έατ

[αἱ ·υ:τί:τ . ταοαα/τ:τταπφο/[:τ :οπ/ττ·α::: ) τα παο :κατά α:τέ8το/τραο[:ααπατ: ποπ:

ταπιαἰττοα: Β:απτ :κοτατ:ατ . δ:: πατατα: Ραοτταπα: ττοτααπτ τ:α::ττταα, πιοααα:

Τααατ:πβ· πτοπα/τ:τέαπα :οπ/τταττ . ήτταΡ::·ταα!τα :ατα Ε/ὶοἰα#ατιαατα/ἱτα αεί/πα

]οαααα:: Ταπια/α:. /::ί αααροττα: α Ρτοτίαπο ::/τααι·ατα , :μαπα α: πονο :κάτα

τα :απο !”:Ρ:ζτο :τ:α'ία:τέπτ . ί/::ατα :απτπτα: απ8α/ττα ἰο:ὶ Τααατ·α αέ[:τΙοατο: Ετοί

ίαατ :αΡ:τ: αοπΡο#:τ . αραα Μοτ:τ·οταπ:/:α , ατ ·υαξ:;ο ·υο:αατ , Μοι·:τ·υ:ἰἰατα ετέ

·υ:τ·τίτ , αατ ::::έτατο Ρ:τ::ί:οτέ ταοπα/2::τοακττβα:πτ , έοταα: αα::πτέ: αα παπα: :οπ

(ατ·:8αττ: πιοαα:ατ: ααα οπτωτ , παο πααα:Ρτατα Κ:ὅὶ: αΙ:#α::·τατα :κ[:αα:τ:τατ ..

3.[ατ:ταπ οοττβ:€τοπ:α/ἱ: ααα/τω, :αι/ταύτα Ρτοτίααα: τέ::τ ὶαυττα:[α#Ϊ:τ- Η: :Ράο

τατ. αέ:ατ: Ιοοτ0%πτατα ?:τ:αταπατο/::απαο, πα: α:/ααδίο Καταττο, .[.:8τοα:α/: μι”

ο·:(απαπτ/αο Οατία::ταπο ααααἰ:τ·ατ . Δί/]:ταατ Ματια!!! . ααα: :ί:έΐτοπ:πτ :::τ:/ττοα:

-αξαπέ: αΡατοαατα:π[αω”:; βατ αατέαααίβτ . ::ι·ταπτ :# ποτα:α :/α: ταα: τ:πτροατ:

τα Ητ]ρααταρτα ::τ:ττ7Κτα/ττ:έαφ ) αταατ:τ :α τ:[:τἱΡτο 7:::τααπόέ Καί: ) 7.

το ‹:›·α 1ο2.8. τα ααα: α: :οα ττααττοα:: Επιβο1οοταπτ αα::ατατ α άτ ααα το

[.οό:τα :ααα :ατοποὅααΡαο ]θα:τττ:τ ττ·απ/::τπτα , τπτ:: ααα: πα: Ζ:ἔἱτατ .° (Πατυ.5

δ: ιτ1ει8τιιι: ΠοΗ:ιαι:: Ι.:έαοι1:αΠ: εΡὶἴεοΡι:: :οαΗτωειτ . Μαἰτἱ: α α: 7:τ:π:απαέ

Κ:ἐἱ: α2πτοτπατίαα:/αο[:τταα#: ααα" Ραοέτααα:; [:αΡτα ::τ:τἱ: ία/ξέα:πτ :/α/ἔ

τἰ:π:/ααἄτ :αατταπτ :κατα:οτπτα: τα[τ·α , ααα τααττα:Ρο/[:Μοα:: ταοπα/τ::·ι·ο (Ι: άο

ττ1τ1ο5 Ια.-11ξτ:ο:/: ααα:: τ:/τατατ· . .Β:αταα: :κιατ:ττ:/:κα::ττα :ττ·:ίτ:τ/ατ [Ματαίω

τα: ααα:: . α:ρτ::ααπττατο/ατ οαττα: τἰτ: , αα/αια:το: πττἐταπατ παταω ποπα: Οδτο

τω. δα:ταπτ :/α: :οφα:Ρο/τ τααἰτα: τταπ:ταττοα:: ταπα'ωαΡαττπα τα :::ἰ:βα Ζ.:

έτοπ:πέ7Ρατττοπ ία/αο ταοπα/τ:ατο Μοα:τ·οἰα α:ιοοπταπτ :πι , Μα ααδτ:αα: αατ:/:ττ ,

:α/α: τ τ α:τα: :κα·υτα:/: ·υ:α:τατατα/αψ α/[:τατ αο/ἰ:τ 2”:1α:χτα: .

α.. Δε: :]τΈτα·υφατα τπτ:: ααέτοτ:: :ατα έσα/α: απτωτττ: :κττ·:ποαπα αππαπτ , ατα: Μ .

- . ο . . . - ΟΝΣ18

]α: πτοατ:πτ :τα απαατα 85 5. ατα: απο τα/τέατ τατ:τ·υαἰἰο αιἰ 1 οοό. τ:/:τ·:ατιοα: . ΜΠΡΜ_

Ϊ:›·α›πΡττ›πα :!αβ: ααδτοτ:: α:::1οτέ ·υτα:ατατ ο::αποπ: αίττέδαατ , Ρυ·οτίααι αο/ττ·τ

(Μίρα ό" ΕΡα:ορ Ζαταοτ:αβ: ααα :ααα αττ::ο α·ίττ τ· . . - εἰ. α τ :απο απτταατοτ·:. :χα[ :τα

:τταπτ :τυττατἰ: :Ρέ/:οΡο , αατ/α:αίο ποπο |τοταττ, :οταΓααα'απτ. Παα:Ρο/τ:ατοατ:

βπτ:πτα: αα:';τοττοα: ααπατ·:α:/ατέα: ·υ#απτ :β ) παταω ααα: οπτα:: ΗΦαατ:τβττ

στα:: :οαβατέαπτ . Ηπα: :πασα βπτ:πτέαπτ :οα/ίτταατ [αο[:ττρττο [ααἄτ Γαστ
.|

Ματ :απατα ΡΕ·α:τααπατ τ:έτ: [αΡ:τία: α αοατ: Ιαα:τατ:: ω: ατα 1028. :ἰατα τα
. . . . . . ) 9 . . .

(2τα; αα]πο :ααα Σ)ΡΟ.6αέααέατατ :ττα7 έα.α:7α αοπατιοπέ: ;·έα[α!:πτ[αα

τ τα· α τ: τα :ττα: α πο τ: :κα :α α ) ααα α α : τ ατα 1 οπ . "το πατα

ττ [ααα , Βατοπταπο /ααδτέ αταταατ ταοττ:τα ακί ααπαπτ :π·:ττ:: 92ο. τ:··ι:ο:αβ:

τα αστα: παΜατταττοἰοἐἱαπο Κοπταααπτ , αααταααατα τα :ο τα αίαπαττοα: :::τ:βα/ττ

α: :εα#:τ ω! αππαπτ 1»ο28. /:α τα αττ·οαα: :ατ:αίο :Ματ . [α πο: :τταπτ |ατ/α:

απ· αοδτω?τααΌ ααἔ/ἐπἔτἴπτ Ραοττα?απτ , Ρἔω~τα7ατπΪ αταττοττ . Ρτ::οχτ:2

:ααα τααταπααο ο . · τη ταπαπα :Τα :ο·ραπο :έτσα:π :τα α:τατ . :ατα ταπ::π α::

:κ έΡ/α τοττα: ΗΜοαπα: τνακίέτ:οπτ:, Ραοέ/αεττττα λ:8τοπ:πβ Θ" .4ττττταααπι Ζαπτο

αέδτα δδ. Ο. Β. Τοτα. ί/|Π.- Ι) Η ::αβ
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ΑΝ. θα. :επ/ϊ :::ί:/διεμπ/ΜΆ: :οτι/ια : δια/δι:: οωπέα[ωι: ευέδω:::ι· ο/Ζειιιία›ι·: , είοόΐι/

1006 /ίωκωδωδιιικι|:Μ (Α: κι :μια πιό ό:: /ωσδ!οε Ρεπίπεπ: απ: ψβι·"Μ:πω πω: έω

3. σα. ΜΦε ο

Μ,Μοω δ. 0:2:ι·πικ Ει·οι!απι/απδΐιτα::υ: Ρι·::2:τ· ›ΜΜστιβε, δια: :Νέο Μ: Βια] σπιτι:

/σι·ιιυτοι·ίδατ ι·:[:κιιιιται· , ΖποὐατΡιιύἰἐ:ιιι σπιτι:: , δωσω :έ ΗΦΜπιαπωσ ε:: ε· ι: :κ

ίτι!ι:πτ . Ε/ιι: ιπεικοι·Ζωισ :Νικ Μκιτηι·οίο8ίο Β:::δίδιέπο δι: δ. Οέΐούι·ιε ::έ:¦:Μπτ

Ρύέ|έΡΡα: Ρ:ττατέα.τ έ:: :π2αἰο‹δο 8:πεπείέ /απδίοι·ιωι, ω; Ρι·οι!ωπιε [.:8έοπ:::/ιε

:ιτυίτατιτ Ρεποπισ όιάται· , ]οόπωι:τ Ταυια/ατ έ: Μαι·ινι·ο!οέδιο Ηι0από:ο , Ι:

Ρ:διπτ , .4Μαιω/ίω κι: [.ού:Μ , Μπιπέδα:: Δ|ἱ:Θ$4ΒΡκΙΜΜ , ω: διόδια έέ:Ρωι:α ει:

»·ιαίτιε θα:: Ρι·δ[:ι·απτ , ό:|έδα·ιιέωατ . Μονετοἰ:: :απατα ωοπα/:::έπω , δαοό/αύ/απ

δέι]α:ούέ ΜΡο/ἐοΖἰΡκιτι·ο:Ζκἱο τοπάιιτκω[πει·ατ , ο/τ/απὁῖἱ Ρπε/ιιἰἱ: Μοπ:Μ ού ιππ

ι·ιο: ὐε·ἰἰοι·ωπ τιιιπιιἰταε μα:: :σετ/τοπ , :ιό Αί οπ[ο , διά 0:49: Η:]Ρσκιαπωσ Ιππ

Ρευατοι· έι:ίται· , ι·:/τέ:ατιωι , θ” τυπο·έιτ Ρπ:διέι ίο:ιφίεπιταακ σι]::ι·:έσπβόα: :Μ

α'ιιτιυπ :β , Μιά: Με:: Μ£7°ἰ:8 ) ει: σεων: ΟΜΜι: όιι/ω ::ιεποιθέσ , πωπω: ::::ριτ .

@πωπω απο ::!:ότιτα:ιτ ά:ιπ::Ρ:[αετά :Ζητά Ηι]Ραπο: , Ραπ:: :κέ:βι:/απδέ Ρ:

πτέειιι/ά:ικ ΜΜηιωε :Πι/Μπέκ , διά [παώ /:δα:κή βοι·ιάτ . δ:έπακ: Ραο[ει·επ

ό: :β εδω:: όσιωτίυπίε α[ωιδΐο Έπιέ|απο[σδΜ , διωτκ /ιφετιιι.τ Ροπέ:Μβιηια: ,

ρχίο όαι·δωτο , "ή σύ .άσποπίο )”:Ρεζιο π/επιπ , :πατατα ο

:Μι-ιι 8,. δω: :ιιιιιιωοιΠω δΙοι·ιοΗΠιτηοε ,δ: Ροίι Ι):ιιιτι ηοΒιε ίοι·τιΠιιιιοε :ιοιηιτιοε δ:

ΜΗ:^Πι· Ρ:.ττοηοε ηοίι:τοε , ιιιηδιοτιιιτι Ρει:ιιη:ιι δ: Ρτιτηιτινι δ: Μαι Τα: , ιη:ιιιιιε Πο

ηοι·: Γιιη:ιατιιτη :Η ηιοηειίτ:τιιιτη ιη Ιο:ιιτη , διιο:ι νο:ιτο.ιιτ :ο Μ Ν ο ε ε Α Ν ο ι· ο ε

ιιιι:τε Πτιιιιιη:ε . . . . . ΑΡωιωι δ: Ενειη8:Ιιίω δ: Βιηδιοτιιτη τ:Ιιδιιιι: δικ: ιιιι:ι:τη

τ::οτι:ιιτει: ιιιητ · ιΒιδιι: ν ι Ν τι ε Ν τ ι ιι ε :Με ιι:.Βιτ:ιτιτ: :ιιτη ηιειδηο :οΙΙ:Βιο έτει

ττιιτη , διιι ιιιι :τη Γιιιιτ ,κι ιιη:ι::ιιτηδιι: ειάν:τι:τιιιτ , ί:ιι δ: δ::ηι:ηει Ι):ο να: ,

δη:: :τι ιιιι.Βιτειιιτ: ιτι δία :ιοτηο Βιιιδτι ]οιιο.ηηιε . Εξδο ιιιιηιιιιε δ: Γ:τνιιε ::ιιιιιιι ω:

Ι):ι 8τιιτιει Ρτογιειτιιιε :Ριι:οΡ.ιιε Ρειν:ο Ρτει:ι:ητιιιηι Ι)οιηιηι τη:ι ιθω-::ιιιιιιι , ιιτ

:κι ω:: ιιοηιε οΡ:ι·ιΒιιε ηιιτιο.τι,τιιτι:ητ: ιηί:ι·οιιιτιιδιι: Ρο:ηειε, δ: :ιιΡι:ητ: Ρ:ι·Ρ:

τιιιιιτι νιτειτη , :ν:τιιτ ιη :οτ:ι: δ: ιη ειηιτηει τη:: ιιιΠιο Ι):ι , Π: ιιιιι:τ :ιοδιιιο τιι::ηε :

Τιιο. ίιιτιτ Ποτηιη: ι):ιιε οηιηιει , δ: δια δ: ιη:ιηιι τη: ιι:::Ριτηιιε :ι::ιιτηιιε τιιιι . Ε

Βο Ρτογιειιιιιε :Ριί:οΡιιε τιοηο δ: νοιιιητιιτι: Μισο , δ: :εττιιιο.τη τ:Πειτη:ητι Βι:ιο

τι: :ιιο ::ηίο , ει: :::Ι:ίὶιε δικ:: Γιιητ ιιιι:τει ιιιιηιιη: Είτιιι: . Ιη Ρι·ιτηιε :ιοτιο ειτδιι: οι

Βετο Ατ:ιιι:τιο , διιο‹ι νο:ιτει.τιτ Βιηθτοτιιτιι Ρ:ττι δ: ΡειιιΙι ιη Ιο‹:ο Ρωιτειο (Στ:ηι:ι

__ ί Μάι Με., :ιιτη οπιτιι ω: ειδιει::ητιει , @Με , τ:τι·ιι: οττειι:ε , · Ιιηειτ:ε , Ρτειτιε , Ετι

(Μ_ ι:ιιιε , τηοητ:ε , ίσητ:ε , τηοιιη:ιτιει , ειδιι:ιτιιιδτιι:ε , Ριιτηιίι:τιε " :ιτΒοι·ιΒιιε έτη

διιιοΙιε δ: ιιιίτιιδιιιοίιε , :ειιιτη ειτδιι: τ:ιδι:ίιιιηι , ίι:ιιτ τ:ηιι :ι·ιιητ ιΡιιιτη ιη ιη:: Πιο

Β:τηιιιη:ιιιε δ: δ:ιιιηιιε ν:ι οτητι:ε ιτειττ:ε , :ιιι ιδιτι:τη ίιι:τιιητ ιιηιιιτειητ:ε . Ατιμ

:ιο ιΒι:ι:ηι :::Ι:ίι:ιε , δικιο νο:ιτειητ Γειτιδτι Μειι·τιτιι δ: :τω ()γΡι·ι:ιηι , ιηιιιΡ:τ

ίειηθτι ειιηιιοΡιιοιι ιη Οιιτηι:τ, :ιιτιι οιιιηιιιιο. :-ι.:ιιει::ητιει ειδ ιιιτ:8τιτητ: , δ: ιη

ιΠιε :Με :::ι:ίιιε , δικ: ιιιητ ιη τηειτι:ιειιη:ητο ό: ΜΠΟΝ , δ: τ:τηιιτιο δ: ::ιηιΡοε

(δειη:ιο::: , :κι ίιιτΓιιτη δίδα: :κι τ:ττηιηοε τι: $ειΙιειττι:τι , δ: ει: Ειδοτι , δ: δ: διητιο

Με τη:τιι:τειτ: , διιωει‹ι Γε.τιδτει Ματια ειδ Κ:8ιιιιι ά:Γ:τνιο.τ, δία τη::ιι:τειτ: ει: ιτι

τ:8τιτο.τ: :οιι:::ιο :κι ιΡίο Βι:το-ίειιι:ιο Μπιτ: Β:ι , δ: ειδ Μπηκα ιιιτη ΓιιΡ:τιιιε

ηοιηιηατι , δ: ει:::Ρι , ό: τ: , :ιοτηη: δ::τη:ηει , ιη οδ:ι·τιοτι: ω: Ρειιιο νιιι:ητ:

ιοΙιτιοε ::ητιιτη, δ: δυο: ιτ:τιοε οΡτιιηο5, δια ηιιιιι Β:η: :οιηΡΙ:ι:ιιι , ιτει τω:

Ιιοτιι: άι: ν:Ι τ:ιηΡοτ: Με πω:: δ: ιΡΓει Ιι:τ::ιιτο.τ: τι: τη:ο ιιιτ: :ιΒΡε:τΙ: , δ:

Ροίτ Ρο.ττ:τη ί:.ηδιι Ρει:ιιη:ιι δ: Ρι·ιιτιιτινι δ: Βιηέτι ]οιιιιιιιιιε ίιτιτ :οηιιτηιειτο. , μ:

τ:ιη::ιιο ειηιτητι: πι:: δ: Ρειττιιτη τη:οτιιτη :Ριι:οΡοτιιηι, διιι Ι)οιηιηο ει:ιιιιν:ιητε ει:

διιιιι:τιιητ , ιιτ Γ:τι:ειτ Ρτο Γιιίι:ητειτιοη: ΡιιιιΡ:τιιηι , δ: ιιτιιιττιτ: ιηοη:ι.ίι:τιι ιητι

διιι:τιιτη Ρ:τηιειη:ειτ . Ετ η ειιιδιιιε ιιοτηο :οηττει ιιο: ηοίιτιιηι Γ:τιΡτιιηι :ιτι ιττιιιτι

Ρ:ιιτιιιτη ν:η:τιτ , οΡτιιηιιιε ιιτ ειιηιιοΒιιε ιι ίτοιι τ: :ετ::ιτ Ιιιιηιηιιιιιε , δ: .ει :οετιι πιει

ω: πω:: ίιτ Πι·ιιιι:ητιιε , δ: :ιιιη Μάτι Ι)οττιιηι Ρτο:ιιτοτ: τ:η:ειτ Γο:ιειτιιηι , δ:

:ι μια: ι·:Ζδιει :οτηΡοηε.τ @τι τειΙ:ητιιπι . Πιθιιτη τ:ι:τιιιη ί:τιΡτιιτε ιιοτιιιη δι:

διιοτι :τιτ :ι::ιτηο-οθτεινο Κειι:ιιτι:. Οδιοιιτιε , απο. το3δ. τ:8τιιιιιτ: τ:8: νετ:

τηιιητιιιε ιτι τ:δηιιηι :ινοτιιηι Γιιοι·ιιηι . Εδο Ρτογιειιιιιε :Ριί:οΡιιε διιιι Πει ματια

1.:=διοη:ηΠε τω: :Ριι:οΡιιε ιιι Μη: :Νιώτικη τ:Πειιη:ητι , διιειτη ιι:ιιι νοιιιι δ: ι:

8:ητιιιττι :οδηονι , τηειηιι τη:: :οηίιτιτιανι. Εδο ν:::ιιιιιιι:ιο τ:ιτ :οηιιττηο έ: το

στο
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Βοτο . @Η Ρι·ειο[επτεο ίικτυπξ ΑΙνικιιιεοΒΒο (ΜΔΕ ΟΙο.νιιιε ειΒΒειε , δε‹:. Ετττιο8ἰ1- ΑΝ.εΗΚ·

δο-ΡφεβΥτοτ τιτο[εινι. - Π ' 'ν έ. 006

.εοεεωεεωεεω....`.οεεωω..διωπεεω.νω.μωπ.ωω.ψωεωαμψ ι 8. ΑΠΕ.

υεζε. εΑ1.3ειι1εο τ... πωηι1ε:ο

Αιἔοἱιἱορὶίεορο Οαοτιιατἱεοίἱ.

Π]Π.ΐ [απο-Η ππτψπἰ: πωπω «Μάο αΡισά .άπἔἰἱσππο: ππέΐοτο:[στ·ίΡταπο . ' ·

ἰοΞἱτπ›· , πιά ειππ π, (β·ίοππι , /Εξβ·έοιππ, Ξω·έσιππ . .4!·υσ·ίοιππ . .άί·υτο- αξ:'ειάΐ

όιππ . ίπππο θ' δπκοπίσο ΑΙτἱο πτ4ππόοππο πΡΡεἰἰππτ . (ἶεππε ὶΡ/ἱιω· , ,

Ρατεπτο: απ:ΡπτΜυπ πο›πο οοππποοποο·πτ .· ποὐὶἰἰ τποποπ 8εποπο πωπω· πω»... ίπ εΡἱ

/ἰοἰπ πό οππιππάεπ/οε. ππιππ ὶπ|τ·π οπύέπεδπππο . [π .ἄύἱπὅιἰοπἱοπ/ἱ|οπ άοδοπάο

πἱοπβΡοτοεἰεοπἱ πποπσβούο . οποά ἱπ π8,·ο Βεποσοπβ πινω: επ , «πω... 88'ψ6' απο

ππβέσππο π/:ετππτ οπιπο: . ενώ” οτἱππι οοεπούἱἰ άούπ.τ[ιιΜτε έἱοἰτιπ· . Ηιιπο απο οἱ

2ππίιππΡοβ τω.2επ........ ΜπἰΜο:&πτἰοπβπι πο... 1. :ία (ἔε/ὶἰ: Ροπτπΐσπππ Λίπέ|ο

ἔιππ . σοπεοέππτ οτπποε|οπο νοοοπτἱοτο: ΗΦοτἱσἰ , παοά :π›πεπ ίπ/ίιέπτιπ Ησπσ·έσπε

7υπν·ιώου τοαπο 1 . Λἴπὅἰἰπ/πστπ ἱπ ιἰιβεππτἰοποῇπἔιιἰπτέ ώ· όπούπ.τ ΕΜ·ίσί.τ , Μέ

πωπω οοπέει·έτ ιἰο ποβη·ο χΕΘ-Γἱ£Ο/δἱ!% ποπ ὶπάἱὅππ )· παπι· υετο/ππδίέ ι4¦ὐ#7ά πω..

τοοπ/παἈοΡἰπε παιυπ]ποοπόί!σ επἑ/ἱἱποπε . Ρο›·›·ο ἱπ πω· οἰοδἔἱοπἐε άοοπο:ο . πιιοιἰ ύἱο

ἐπ/α.α εκπέθοοπππε . αποπαοπω , ποπ πόύπ.τ πΡΡοἰἰπτπι· : που πι... /α·ππ.ί: σπππόπ

ω. παπί πω... ο8εο·έτ . απ: πωπω τοτπΡοπο έιἰ :πωπω 027."... . Μπί:ί.ε ·υπ·τιπί&πε

εισπ·βοεπέβο ὶπ πιοππ/Βοτὶο.ἄ&&επιἰοπἱοπ/ἱ π·β2. σεβ ορίβο!πήιπππ :νε Νἱοοἰπέ Ηπι·ρ- μ;ΟΜ;.".

:[οΜπ ωρ.π. .+ίπε!έσπππ [παώ πω... , σπΡπο [ερείπιο . πια 1οτο/οτπππείπ- 2ϊ'"ω

δ”θ8ΐΚ"κ ο .

ΠτιΞνει·Πε Μιάου Εετιτιιοτὶεπίῖε εεεΙεΠεε δμίε .- ΟΙετιιε δε ΡοΡιιΙιιε εΞυίάεω α:- ΕΡἱίΪο|:ι ο..

εΙοΠ:.ι: άενοτιιε. οτοτἰοικε . ΠτιἐνετΠτοτἰ νείὶτο: είὶ ‹:ο8ηἰτιιιτι , ε1ιιοπτιιπι τ€τ11Ρ01°ἱε *εξω

ε:Π , ει: ε1ι1ο ειεεὶἀεητἰΒιιε νειτὶἰε ονεετιτὶΒιιε ιτιειτετ ΕεοΙείὶει Αη8ΙΞο: Πιο ίὶτ νέάιιειτει .

Ριιίὶοτε :ιο εὶείὶἰτιπο. τεθεοτο , ε1ιιοά ποπ ἴοΙιιττι ειδ ΠοΗτιπτι , νοτιιπι δε ειδνεΠτυο1

ειε οτπτιἰε ΙτιίιιΙοε Ιιοῇιιε δεττ1ττιωτιιπι Ρεττἰτιετε εὶἱ8ποίοἰτιιτ , απο τοτ1ι1ε Ροττἱειε ίοΙ

ΙΙοίτιιεΗτιοω ΜεττοΡοΙἱτειπο ε:οκιΠ:ο.τ οπο εοτιιπιἰίΐοπιι . ΡτοΡτεται εΙε8ὶπιιιε Βικι

&ειε ΑΒεπἀοιιὶετιίὶε εεεΙείὶο: ιτιοτιο.εΙιι1ιτ1 , Ε π. ο κ 1 ο υ Μ τιοπιὶτιε , τιοΒἱε Γαϊ

Ηεἰεπτἱίἰὶπιε εο8πἱτιιτιι, ηειτοΗΒιιε δε πιοτὶΒυε ποΒΙΙεττι, εΡοίὶοΙἰεο. δε εε:οΙεΠοίΗ

σο. εἰἰἴεἰΡΙἰποἰπιΒιιτυω : Με εειτΙιοΙὶειιττι , τι:ιτιιτει Ρτιιόεητοπι , ὸοεἰΙεπι , ΡοτΞεκι

και , ιτιοτὶΒιιε τεκπΡετο.τυπι, νἱτο οειίὶιπτι , ίοΙπὶιιπ1 . ΒιιωΙΙεπι , είἶειΒὶΙεω , πή

ἴετἱεοτἀεπι , Ιὶττετοτιπτι, ΙπΙε8ε Βεὶὶτιίὶτιιἐῖιπη . Μ ίετὶΡτιπειτιιωΙεηίὶΒιιε εσω

τυπι , ἐτι όοειτιο.τΞΒιιε εεεΙεΠο.ίΠεΙε εκετοὶτειτιιω , δε ίεειιηἀιιπι ττειττιὶτοττιἴοτ.ἰΡτιχ

τετοιο . ττιιὸὶτὶοπετιηιιε οττΒοάοκοτυπι , δε θο.ι·ιοπιιιπ ειε άοετοτοτυπι ω.. ΑΡο

ΠοΗεπ Ρτε:ίιιΙιιπι εοτιίὶἰτυτὶοτιεε , ίειιπο ΗΜ: εεοΙεΠειίΗε:ο.ε τοειιΙειε ἰητεΙΙἰ8επτεπι ,

ίειποε1ιιε ίετιίιι όοεεητοπι παμπ: ίετνεπτεπι , οττιΡΙεάϊοπτεπι απο εΙιιὶ Γεοιπιόιιπι

άοἑῖτὶτιειτιι ώ Γει·πποηεω Πάο1οπι, δε απο πιοάοίΗει οοττὶΡἰεητειτι εοε ουί εεύθ:ιπιτ,

δε ‹1ιιὶ Ηπα δοόΜικε ειάνετίει:ιτιιτ , εΙε τείἱίὶετε δε τοάο.ι·Βιμοτε Ρι·ωνει!επτεπι ; ω..

ίΡὶτειΙεπι , π1οάοΓτιπτι , ὸοιιιι1ὶ βια Βοτιο ΡτεεΡοίὶτιιττι , και Μ:οΡΒγτι1τιπ , ΙιειΒοτι

πιο Βοπιπτι τοίΗιτιοηΙιπτι , Μ 8τοεἰὶΒιιε ΗΠΒιιΙἱε ίεειιηάιιπι ττοὸἱτἰοιιεπι ε:εεΙοΠειίΠ

απο τιιὶηἰίὶτειτιτειι1, ειά οπιηε οΡι1ε βοηιπι1, δεοεἰ ἴειτἰείειἐῖἰοιπετιι οτπ1ι1ἰ Ροίοοτιτὶ

τειτὶοηεπι άε εε , ε1ιι:.Μπ ἰΠο ..ο , ΓΡο Ρατε.ιτιιω . @απο ιιοΒἰε , δεε.

2. Ηππο εΡἐ/ἰοἰπππ π Οπππππτἱοπ/ἱύπ: πό άοοοπόοπέεπ/ε: πιοπποπο: κ·ππππι

[πιΠε· π#οι·ππτ Μοπππἰπ: ¦έ|π·ο 2. οο[οτυπιέοπιππ έπ αππττ/τοἰοἔἱππο Βοποιίέόΐέπιππ ,

Θ" Ηπφε/οἰἄἐπ.τ ἰοοο/πΡοπἰπε Ιππιίπτο )· παππωέ: έπ πω· οΖοζςτ·πρόο κι (?ππωπσ·έοπ/Ε

@άπο ορφ..2. πό Οππειωτἱοπ/ἱε οσσἰο-βπ]ΐἰἱο: ω.. πω»... . Εξοο απο απο (Μπ

ιππτ·έοπήππι πω παπππππι ο9#ε/πϋποοτ , /οιἰΡοτὶπε ί/·υίποποππιππ σέ ίΡ|ο: διεπ

τππο·.ίοπ/οε . Ροκ πό κίυ·ούέειοπσο!)ππο επ:πππτίοπ/απ . Ρο/ἰπἰππτἱιππ|εἱἰἐσε2 ιιτ εἰσ

δέοποπι ..ο ὶΡ/ἱ:[πἔῖπτπ οοπ/ίττποτ . ΜΘθ·ίασ ππέΡΡο πωποπ.-Μ. οΡέ/σοιοπ:|πίι·

«υπο πόφινππ/Μ'οπο Οππωπσ·ίοπ/επι . Διὶ 21ο/ο.τ υπο δ'ππιππΝοπ/οε . _Ζοπ πό οοπιππ

πΐπόἰερἑ/ὲοππτπ , Μ ππωπ πτΙοοτε ΜεττοΡοΙἰτπηιιιτι , ειιἱ , [οσιιπιίιππ :.ρβπ.τ φωσ

.κίό?π ΣΣ”. Ο. Β. Το›π. 7|Π. Ι) ἱὶὶ] Μ ·υοι·ύπ .
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ΑΝ. οπο. Μ: Φοτύο , τοτέιιε Ρτονἰιπεἰο: ΓοΙΙἰεὶτιιᾶο οοωιπιἰίο απ , όοω·οττω τΑ-:56οοΑ ετ·στ

ΗΠΒι::Ιζία· ττοπ/Μιττοοτόπω . [τί εοΜέττπ οιοαΪοβυπ οττοπτο Ζε8οπτέΡοτούττ , ἐκ οπο »του ο· 729,..

2 ΜΜΜ οοοαττππτ, οπο: ΕΡψοΡο στο ιιοεμαω 5 ο·οδίο πατατα ›ποποτύο ·υοίο ότι” Μ

ΕΡέ/τοΙοιιωΡοβα|οτο οοπέτποτοροχ]ΐιπτ . Ε16811°11ι1ε , έποπττιπτ ξ/τί , Γει11&8 ΑΒΒεπι

όοηετιίὶ8 εα:Ι:Πω τιποπειώιιι1μΡΙΙ:ιευω ηο:Μι·ιο: οτυοτε του: ΞΡΦοΡτ4Μ ποπ πωπω..

Ρσ[ιΜτ,|τ @ο @φοβο οΜ έσττττέο/ούε 7υὶ|τοΔιἰοκ|ἱ οάδοτττοτέοπ/οοπ ττοπ:|οτόοπ

οὅοτοτἔΠεττι‹ω οιιἱΡΡο σεβ έϋΓτίστωτ τ[οιτ'ο Ϊ/υἰἰτοπἱοπ το οοπτιτοτἱοπ/ὲω ττοπ:ἰο

ταυτο.Νοπ ΜΜΜ εί23ζτοΡΒ*τφ88πλοΕ48:ϊΜ|ϋπ τΡέβη|οο_αΡΡοπτικτατ,1Π 8Γ8ἀἱ.

. Μ;; ίὶΠΒιιΙἰ: ίεςιικιόιιττι ττειοίτξοηεπι εεοΙεΠειΪὶὶ6ειω ττ1ίτιΜτοπτειτι:οιω Με οτ @οπέ

7το]ιτΜΕΡ:7οΐο ιΦωτοτΜά|ίο οΐοπίοστο Μ/ττΡοτ ίσων κτέόποτ1ρο]7τπτήτω Βάϊο/επτοπ

' το2χο-οωπο οπως; οαοω·οπρωταω”15” φθο]»τοο» ἱπ/στΪ τἰοποπτ οτω @Με

ορφο!οτπ Οοπτιτοπεπῇὐο: οττττύπέτ , Νέα οποσ" οοοα›·τοπτ οπο· έβοιι!τοτο πο» το·

ω” . ?οντος του» @το πώ! οι! »φωτο ὲο/τἰτοτοω οττἰπεοπτ , τω" μα"

”Μέττο: /ιτβάτ σκέτο αυτί: τα· όσο @φολα οι!έ/οοτο Αστίωτω πο/έτουπ πιου·έ!τισ€"Τ

κο7ΜιΈ ποιέ:ξωζ) »›ιι!τέο ο;Ρτ:τΖοτίτ υέττοτΕύα: συκωτι” [οω”ο, οπο οφ οτί

ο ι :ο ο στο ι πατατεπτο ι ι ω» των στοκ: ου·ουοτκπτ.
- Ρ 3. €Μπο ρέο. ω! , ιττΡοΙἐΖφοἰο›ατ, έτε. δδτ·τοίο 7ωΕ!τοπίοοψ οπττβίτο Μ

ἔοΡὲἔΞἈκἔ:ὶι- |οτίο·Μ (?οτττοοτττπ[επτ ουσδΐο 9 πιτ ἐπ[το-ΡτοθοοίΜπε , @Φάις ττο]τοτ το ορἔ.

ο · /οο!ροακ Ρ'ωι!τοπιοπ[οω ο/[ωπτοτο/% _2ιωτ απ το [Με Ρπτ/ὶττετιτ παἰἰιω· οοωοπ·

Μοτο” οιιοΜ·υτε ωο8οοω[τωΜέ ω” τττοτἰτί [τ άτέπτκοπτπΜ, οοοοἐο /αίοΜ το

τετ3έ4οέτετΡ77;υ2ο©οο 3:ω!ζοτο τυο»:!οτοΐποτΙ: οπο Α»έ!2οοκο ΕστΙοβα[οπ

Πέ τω: ΡΜ: ιι έ α: ο τι” ο Μπα οΜτ . Ι ατά έ: οππο 996. στο οΜπίτττκ στο

ξΙ::Ξ2Έ:ιή· 2]ι'οτέοοττω οοο[επ/α, [ειίτωο»το άστα» οποτε τοπισττ: άο/οέ: ωι!ίο οοτιττουοιἔἱο .

. που: οτικτοπτ Μ[τέτ ()'ο:ιτποτιο»ψ [ποσο2]Ε·πτ) Μ ο/Ι "στα οαόΐοο·ε:, «ΜΜΜ

- τι!" διττοιοπο .4ζ[ττοιοτονο , Η:: νττοΡτοτττ#οτοπο ο27ίτοοοπτ . Αφύ

οιυτι διττοτοΡτωΡοπιτ ?οκ όποιο: Μοἰτττο:&τιτιοττβ: Ι. ι . ιἰ8 έο:/ττοΡοοτ9ΐοοιω .άπέ!ο

Μπι οορτο ά· Ποπτττοττοπ τύπο: τττετα νοτο[οτο οπυιο:9 .8:τ·εσεπωρητο?· Ε4Μ8

έστω ) πο/ῖττυπ οίω·ιοπω οοοπτ)·οπ:Ρο/ΐτοπσ2 /επτοπτιτο ἰιοοπτοτ[ωὐ/ἐινἐιππιιε . Νοε

οπέκτ Μοτο ·υΜο·τέ τἰούοτ Μέ 7·21ί“ο2Μτ οτιέτ'οτίτο:) οιιέ ©°/ο ΕΡ/ο έτι οΡἑ[οοΡὶ: Ι/υἱἰ

τοπἰοπῇοιι: οτοοκοοοέτ 9 ω· Μ οποτ![ουοο! Ο· φτάσω οκττοΡτοΡορτπΜ μ·οτο!έτ , σο

τοτοτπω οω.πιπω[ου·ι @μια ιπωπτωτ [επτοττττορταΡοπτ οίοίσοοτό Ιοβ :πιω ποπ/ο

|ιυπ οΡΡ`οππππτ (ΐο υ·ιωττιω , Ηοπ[τέεπιπω οἰιο/οπο τοοεκτιοτοε, φωτο” ΜΜΜ

ώττοτε: :Μποστ θ' ΗΜ'οτίοο: .άπέ|οε «Π[τέσσ ἰοβ [τώΡοπε )· ,που ο Κοέεττωπ

-Ηο·ωτιίοπίπω ) σὐτοπὶεοπ Μοἱἰτοῇοπ#: , οιτοτί οπο” αουτ Μ8ιτί ο Οκοπέτ αϋ

τιττττο7% (ΤΟ:οοτππω, τοβοτο οπτικό εκττΡτέοοσοκοτοτεοπ, μὲ Ζριττ4“υ Ρο/τ .Αἰ

|Ποι·οοιτπω τοο!ο/λτ (Μπτποκτοπ[: ποοποούα:[αετ, (Τπἰιω σωστο απο. θεοοτκα:

Μ ·ώτττ[οπέ!έ ΕΖΡάοέτ ατρίτο τεττἱο ο#`οτΕτ , Εφθοδισω αποτο Ούτατέ 1 σού. έκβ·άεω

Οοπτιτούτπ[τω οπωπττιΜο: οπο οοο!εσπ οποσ οιττΡωοοάοπτέ ήστέοι:: ω· οικ

τ τύπω σοπ|οποτυἱυἰ: οκτοϋΗΟε'ύττπο δετ·ι:ττβιωΠοτ·οοετποπβω , οτιίτίοτοο ο

°τοτἰο .έτὸύἑὲβἱῇοΡἱ: Ποπτοτοτἱοπ/ἱύω |ίοο!ίκωτ οτἰἐιἰὶτ , οιξισοδέοτα.τ , βαττ θ" οἰοε

οπό?οτε.€, 9ιτο:/ἱπὅἱ¦ἰοτἰΜ τοτοπ[ττο πτύίϋκουοτ : ?απο ακί ΜΡτοΡετοωπε οπο έ!

έτιοαερτω οτούτοΙ;ί[οοΕαο|οοιτ. · > Η η ο . . · . .

το. Αωπτυπ ουτοπτωτώ: Ροτίιότι: Ρεττύο Ροί!π .έτούτολυ#οο1οο!τε οοτιπτπιἰτ

(Μια Μ οντα/κτ το”τεΜ τποποτύω οποιο/οτα: “θ” ούτοπίοὶ .#Ιοοεοπίοπίου/ίε ο "ο Ηοφ:[οί

φο0Ροιο. όίτττκ ; οτίιίίτοπο ΡοποτΙοτττ οττο /τττιόΐιω· άπττβοε το έ" @ύπνο τῇ" [ζοτοτ, το @τα

ιοτοτοτέε ωοοαΜεπτπω οΐοτοκόοπία: Μύασ/οιο τοπΡου·οβιω-ε το[ετ·ωττοτυ. @αποτο

ττατοτκ/ΐτττἰἰο ττ/ΐποτυοτττ οι! το: οοσίοφοβίσω , [οάΡοτωττπτωσ πτοπττ/Ϊἱτο:Ρτοτκουοπ

ότι: ήοτοθοΐτ ·υοτέτο 2τι:/αύ/ττφτίοπο: , κράτα: απο! Μοποβοο·τοτωπ ἰἰύοττοτοε τοπ/Π·

Μο·υίτ, στο ' εττοαπ ο που: το» τκοπόττ ο στοπι πω» οοπτΜέτ. Βοποτἱοποπο το

Ξτὐοἰτο:ἰο 4·οδο [οδΐοτο /οπδτίτποξέο!έοοε οἔἰο/ὶα ἄοπὁῖέ Ξάιιοτοἴέ δοοβέτοπσ·έειώ:

ακτη 1οο1τ οοουςο·τπο·υίτ ›ποποβέστ Απέβοοπέ τοπιο 1.]›οἔ. 217. [που τόοττοτπ@φ

τίττπ Ι Κο(οτε ΡΜ [απόοτέοπο Μοπο/τοτττ Εουε:όπωοπ-β: το @το Οκοπἰοπ ,

?Μέ Ετέο!:7ττ€.©οΙΧτέατο @τοτε ττοβτ9Βοξετάτδίτ ετ77 αυτ? 10605.

:τι οοποττω ο:: ι ο Ωστοσο:: :το τι οττυπωυ ω: οτ·ωπ . οπο: ο ο οι·

τουσ τοΜ1οο/ι4%εΑοβτΜοτρτο ττοἄἱοπο ο!τοττω· υτοκτι/ΐοτἱέ , στοά/Μ οοάοαπ/οπδί

Βοποιίέδϊέ Κοὅπἰο 7υτστέσπε απο Ρπτοοοἰσπτἱ, |οϋτοοτ 1οο4.. οοπ/ΐτακτ:·οτ φοτο!

- Β:ε:·_



ΠΕ δ. ιιι.τιιιοο Α.ΚΟΗ. ΩΑΝΤΠΑΚ. ο;

Βοποπτοιο . Ρίου' απο” πιάτο το ιστοπο/τττο άοξοττεοοο ποιο. 1. του: απο” το ΔΝ @ΒΚ

(τ'οτοοτεο Βοτ.τοπίοοβ , οοοά οποτε στο” Ιοοοσο τοτοξοο·ο Οοοοτέ οάέτοιο ε/τ. δεά 1βοό .

Ρι·τε/τοπττοτο/ϊ :οποτε οποτε:: , οοο ¦οοάοιτοε που .Ετπεττεάοε ο οιοοοφε ε Μοτο/τοσοι πι. Αη8·ι“Η

Οοφ; ετοττοτε , οιοοοεύοε τότ τοΡετοιετοοιο οσο/τετοιο . Η:: «πιο ωστοσο εκποθετε ·υι- '

Τσοκ ε/τ, οοοά οπωείτπεοά οοοο οο/ττφο/ίοτοτοοπ εοτάιοοοπτικοοάοοάοω εοο/ει·οο.

Ιτι ποττιττιε Βοττιττιτ Ι)ετ οτππτΡοτεπττε . Εδο ΙΕ τ τι ε ι. τι ε ο π ε ετοτιο Ι)ετ ΡοΡιιΙο

τιιπι ΑποΙτεοτιιιπ Ποπ , 8επττπτιιτπ τππιτπτιιττι εττειιτπτπεεπττιιτπΚώτση επιπτ

πιτε Αποττετε ()τιττίττππτε ποτιιπι πιετο , οιιοει νεπετππόιιε πτεπτεΡτίεοΡιιε_ΖΕτίττ

ειιεειε πιο πιΡτεπττπ δε ειιτπ ΡεποτπΙτ τπε εττεπ ΡτειεεεΡτο. Βεττπ:Ρτιιε οεειιΡπτοπι

τεεπιτεπτ ,. δε οιιοει εεε τΡΓε οιιτετοιιτο ΡτοιεεΡτοτι.ιπι Ι)ετ , οιιτετοιιτει ειοδτττππι βετο:

πεεείἶπττιιτπ , ίεετιιΙο εετττεεπττιιπι πιτπτ ππτιιο , δεε. τιποτε Θεο/τοποΜ σπιτιου πιο.

Μάτ, οοο: δοκοοτεε άοτο[οετοτ , άοοεοσοτ Ηεοττεο δοοεποοποο . δοάοττοιο ρουτε

τοο οετοι·οοτ Εοττοοιοαποτο, οοιε πω: οποιο: .Ξο”ττεοοτ στο/ποπ: εοΜοσοοάοο : οοάο

οποιοι οΡΡοτοτ , σου: οσο οποιο 1 006.. οτ ποτιεοτ εκοΜοτοττοαυοτέοτο , πεί οποιοι:

οποιοι οποτε , πάτο” 1 οοι. οοτ τοο ο. άοτοΜ|οφε . Νοκ οπο: οποοπτ ι οοι. οοίο

(.ΐοάουτ οι· , οοί ἰοτετ οπο: οπττ/τττεε όοτε εποπτο[ού/εττοττ, οποσ 1 οο 1 . Κοο]οο!εω

πάσο οΞεοπτοε ο/τ ; πω: οιοττοτοΡο/τεο , σουτ Ροο”τοποε οοἱ οἰἱοε οοττο7ττε , οποσ

τ οοο.. οοτ ι οσο.. @πιο .ῖοοἱἰττίοοβοε ο πέντε εκεο[εττε. Ροι·το ποιο ικοοοεύτ οπο· .άτ

[ττετ τεποιοι·ο το (Μοτοοττεο/τ »τυπο/τοπίο δοτοοτοττε/οω εοο/τττοττοτοεττοτ, οί Μάτ

7οτἰἰεἰοοε Μοτοιοτοοττοκοτ ποιο τ. οι· Ροκτοτοτοοε οΙοοίοοοιο οϋέιτοε πιο!

άστο ο/τ , οτ εο οοο_/οιπΡοτοε /τούττττο|οετοοτ , εοο/ττωοτοοτοτ, υεΪ/οτἱε οάεο

Ροποοάοε είεττεοε οοἱ οτοττο#ε τοοποεύτε οι· Μπουάτ οπο: Ξεοτεοποπο οεει7ιοτοοτ ;

οι:: άεπτοοε ) οοοά πετά /ττοτττοε ,κοπο ·υτάετοτ, οιοοοεύτ πω: τοοε οσφο2/τε επιτί

στι· πιο· το εοετοβο/οοτ το/τττοττ , [το Μοοοεύτ τοπ οοτ τοἱάοοι άτοτυοΡει·/ο ·οιοοοοτ ο

ι·ο1τοτικοττ Ο" οά τοοίτοοετο οποιοι τουοεοττ[οετοοτ .

5. Αο”ι·τεοοι οοο[οίοπο ·υττ·τοτοε , πάεττοπι άοδτττοο εο·τοιτο θ" ῇοὲοἰοτττ ετο

άτττο τττο/τοετο τεάάτάετοοτ ο· οοάο θ" ,εοτιιτπ Οτοοποοττετ οοὐοἐ#ε άτεττοτ ο οοοοοἰ- Εσθττοε

ἰἱε , οοο οοιοτοε τετοιο τοποσ· τττο/ττοε .4οοπτε [:ι·2ροοτεε οποιοοτο . .Ε/οε φοτο ε::

.πεἰοπάο [ο τοοεο[ετ Ρτο|εοε το ποπ άο ἱἰἰο/τττ οτ οίο(οτότε ροοιοοοι , τετο

ιο· οοάεεττοο . Οτπτπιππττειε ππτιιτπ ιιπιιιπ . $ετπιοπιιιπ ττπΒιιιι. Σπιεοπτεο. εετι

τιιπι δε οΕτοοτπτπ ττπτοε ειιιοε . ΕΡτποΙππι ιιπ:ιπι «το εοπτιιετιιτττπε ττιοππεποτιιτπ.

Ττπππτιτττ εττπιπ επποπεε εοπεττττ Ντεεειιτ ττι Ιτποιιπττι Επιτοπτεπτπ . (Σπτοπτεπ επ

ιεοπτεπ , πιπιετιιιε πε ΕεεΙεπιι εππτοπττεππ . Πτέττοπιιτττ Ι.πτττιτ1.τπτιιτπ ιιιιιιτπ .

Ττππεπιττοπεπι πι θεπεπω Ιττιτιιιτι ιιπιιτπ . διιΡετ ΒιπΙοξοοε Σπτιεττ δτεοοτττ ΡπΡω

ππτοε οιιπτιιοτ , ΤτππεΙπττοπεπι Ποππττ 1τππιτπ ιιιιιιτπ . ΕιεεετΡτπ ει: Ποπο.το δε

ειπε. :κοπο , οοοι·οοο Ρίοι·οοοε πάπια· ε.ετοοτ τοΡετεετούττ οτὑἰἰοτὑοεοΡοοἰἱεο

Ποοτοοι·οοίτε ο Τοοοετοττοοεοε Ποοοποιο Ντωοοτοτο, οοοτο οτε Ρτο-πο: τοιουτε

Μοτο, Με: οι.. Μάσκα· ?!θό (τ'οοοοτοοτ οΕἰ¦ττετ ?Φακο )ΕΡζ|εορο ποοεοΡοττε ,

οοοε δοοείτοοοοοε τοπιο τ .Οοοοτἰἱοτοοι πο ττεοπου·οοο "οι"Ροέ.58:ι. οοο[οοε , οβ

εοτΟδεττοοποοο Μοτο: άουτ ) κΙππ·τεο :ιο/πο (Ποτοοττεοβ στο οττοτύο.τοιο/|ε εοτι

τοοάτο . τάετο/οοτττ ε9"Ρ_τοοοτ οοδτοτήοοτοε/οετω τουτο 1.ίπ ά%·ι·τοττοοοποίοοίο

το οτε άοοοοε οΞζ|ο·τετε , ..το εοοτεοάττΡἰοτοοοδο σοι ο/εοίο , οοτε ·ιοοίέο κΙππ·τοο οσο/πο

τττοοοοτου, απατα: ιφ·.άπτττετ , οοἰ εοοοοοετοοτοε [οι (.?τοτοσοτοτττοε . ΡΚοο-οο

8οοτοι· οἰἱτ πού ετοάτττ.7ετοοε οά εοωτοοοάοοάοΜά![ττετ στοάτττοποιο οάάοετοοτεβ

Ροοτο οι· , τοάτ πιο: @τοπιο εκιστοτττε , το ·υττοοείοοδί Βου/πού > οοὶ Παντου πο

_|τι·ο οποοδίοτε εστέοοοττ οοοεοΡοτοε το! . τοτττοικοοε εάττοοι ο/τ/ο·οοίο/οοιοττοι·έ το

οο[οι·οοττοοτύο:Ρωφττε οά ·υττοοε/οοέττ Βοοβοπτ ,. ποπ οοοετοι·τ ΡετΡτιιετεπττ

όοι·τιτπο Ατεποπττ Α τ. ε τι τ 0ο οττιπτιιτπ ειεττιιιιιε πιεετειοτιιιπ Β. ντΙττοιιε δπιεο

παπι τπεποεππ , οπο. Ροιοτιιτπ επιιεττπ . Τε οπτειετπ , Ρπποτ ΡτπεεΙΓε , επ

εποτπιττπτετπ εττνιιΙοτιττε Ρεττττει: , Ρετοιιε τπποπτπεππι ΡΙιιεττιππι ΡττντΙεζοττ

εττ8πττπτετπ , πει τππιΡετππττετπ τπτπτ τιιτττοπεπι , δεε. Πε Ετοεἰοοἰάτ ·ιιττο ού

έσττεο [οι·τοοτοο ·υτάε τοακοοι Ρπεεεάεπτ. Ροέ. είτεττετ οπο. Ο' τω”. 1. οίοοτοο/ο
εττοΡοέ. 1 28. τ " τ

·· ό. ΕιοΡίεττε οποτε :τετοιο ο οοίοοε οποία” Οοοτοοτίσοβ εσάς/το Ρπο[οττ , ο

οπο: σκεφτο πιο 2.8. οίοοο/ττ οποιο 1 οοό. σοι/τοτε σοφια: το Μοοο/τεοίο .άοοεο- Μοτε . ειιτ

απο , οοτ οιοοο/ττεοιο τέτοιο εοετοτ , ποιοποιο :β ) Ρο/?τοοάοτο (τ'οοτοοοτοιοτ στο "” ° δ”

οποτε



.ε ι ΒΕ ε. Αιιιιτ6::ο ΑκεΗ.οΑΝτυΑκ.

ἰπιππι . @Με 9πιιι[επι π·[ιιιιο[π& ἀεΡοίἱτὶοπἰε ιὶιιιἰο ιιι[τιιΡιπ υιάειπι· ιιι οπιιπιι[ι [ι

1:02:11 πιο ιἔΡ6°ὐι€Ρ#£0Ρ07ἩΜ Οιιιιιπιιιισπ[πικ :πωσ 1. π4728|π8]06728 , πέιιυπέ. Μ.. πω

Η” Με @η :ι πι 1. Επι. ΡεοειιιΒτἰε ίζειιιτιιιιιι:.ε ὸεΡοίὶτὶο Βεειται π1εωοτικ ΜΒΜ ε]ιιίάεπι

ωνιτσ.τιε Ατειιιε:ΡιΓεοΡι & (]οπίε-ΙΤοτιε . Ηιιιισ ιι·ππ[!πιιοπεπι [πό Ε'ιιιιιιιο 7686[ιι

8πιιι[πιπι: ιι·πιι,ιιπι· πι Ηιβοι·ίπ ικοιιιι/ΐειιι ά|ι&επιίοπισιιβε, πω:: ενο/Μι πι ιοιιισ

Ιππιιιιτο .4πέ[ιιε[ιισιω . ήπιε δ' ορο/Ϊ οίιιιπιιι πωπω ιιιιι·πεπίι: εἰιιιπφι: ιιβι·ιι

·Μεπιιιέπε [Μπι π. Ού[·.·ι··υπιιοιιππι πι! Μπι·ι|ιισίο.€ιππι Βεπειιιδΐιππιιι . ()'ει·ιε (Μπο

Με .4ύπειιέοπιεπ/ι: 0802909285 [ειέΡιοι· , ππι:ιιι μπι εκ ΗιιιΡῇΓεἰιἰὶο [ππιι[παιέπιπε .

Ρπο[ίκιιιιι ὑπό” π. ε[π[ιἰσιιι[ιιιιδἰἱ ιι·ιιιιιοπ[ι: ιιιιιι·ιιιιοπεικ ) ιιι πιω ιιοιι[οίπιιι επ ι·ι:·/επι

πω: πιίέιπσΡπει· , ιιπιΡο/ἰειι πι πάτα: ιἰεσπι·[π Ριιιιιιαιιι , [σέ ειιιιιιι ιι[έπ ιιιπίιιι , ππιε

πό ε/π[ιι|ειπ ιπιιιπ[πιιι ἱιι Μπα/Μάο .έπειιιίοπιιε επιιιι/πει·ππι: όιπε ιιιιιιισπίι: :Μπα

ζητα/ιι: Βειιε·ιϋδίιιιι: σε!επιιιιπι ιἰιε 2.8. Μπ2ιιπ/ιι . Ρέιβπε επι» ·ιιιι·πιιι Ριπιιι έΤ[πιιιιι

πιπ[8πιειιι ύοιιιιιιπιιι ιιιοι·ειιι ει·πιιΉπιιι κιΡΡ8 [πι . Ε/π[ιι'ειιι πισιπέπει·πιπ [πιτ οιιιιισ.τ

πι" είε .2!778|2007%2 Εεσ[ε/ἱιε ι·είιπι οοιιιιιιεπιπιιο: ειἰἰιἰειε .

. ',*'8- ΠΥΡ] [Τ. ·ι.πρ-Ρ-8$ΑΤ -πδἐ-Ρτἶα-πκΐπ-πγ-κπγφηκὶσ·υ Τ)6°8-·ιτν·υ-ηΉΓρΜ

»μΧ-ιι _...»ι.....πω...>κ... π.74.κ.λπω.ΧΔ.ιΧ.δύ.ωΩα<πω.Κ.Επψ ...- .:ν.λ..αι.

ΑΝΘΗ ΤΚΑΝ$ΕΑΤΙΟ 55.1.ινιΝ1 ΕΡΙ5()ΟΡΙ
ω”

°η““° τι Βιιιοοιι ι>υειιιιι.ι ΜικιιτειιιοΜ.

Πι ωοτιεΠειἰιιπι θιιπάσ.νετιίο δ. ΒΑνοΝιε.

Ε: ιιι[ :Μπα α!Ιιι€ιι[.

0Βδ·ΕΚ7.άΤΙΟΝΕδ ΡΚ.ιΕ7]/Ε.

πω: ιιι οΜ·ι··ιιιιιιοιιΠιιι: πι! ήπε «πω» . Μ! πω: ι:εΙεΙιιιοι [πιτ επ , πιω ιιιιιιο _ωπιι

Βιι]ιι$ βριιιιιο ω.. [Μι ο μασ Ηο!ιβειιιιιο, πω ρι·ιιιιο [ερπ!ιπι [πειιιι, πι! ιιιοπιιβειιππι

[ιιιιδἱι Βιιτιοπι.ι. Εῇπι Μιοι·ιιιιιι άεΙιειιιπ.τ ι·ευει·επάι[βιιισ ιἰοιιιπιο Ιιιιιοσειιτιο ι:Ηιπτι .π1ίπειιβ: πιω:

[πιει €ιβει·ι:ιειι[π οι·ιιιιιι.τ πι άιτιοπε Ι.εοάισιι[ι, μ! επι ε ·ιιετιι[!ο αιιίιω άεβι·ιριππι απ πο: ιι·.ιιι_β

πιω επιπυέι . πω” ιιιιιιιειιι πι:: ιιι[ £0ιἰε.7ι° ιιιάισιιι , πιο· ε.τρι·ιιιιιιτ ιιιιι·ι·ιιιιοιιι: [πιω. Επιιι

τιιιιιειι [ιαιι!ο πιιιίαιιιιο ωτειιιιια, απ: ἱιιεπιιιε @ματι υι.τι/[ε ιιιιίε εοΙΙιειιππε, μωρο/ι! Επἰὑει

τι ιποι·ιεπι παιι·ιι, πι ει· ιιππι. 8. πρριιι·οι , Θ' πιιιι: [δειιιιάαΜ ιι·ιιπ:Ιιιιιοπειιι , βι;πιπειιι πι.

ιιπ[ιιπιιιιι ιιιειιιιιιιι, πιω α #υιι!ιει·ο εριβ:ορο Τοι·ιιπσειιβ [ιιδι'α πι ιιιιιιο Μοι.ιικν. π: ΜοΖιιιιο

·ιιιάειιιι·, απ:: :ειτε ιιιιποιηι. π: καψω:: Σπιπίει·π:, [Μι Μπα: ιι!ι!ιιιιε .

› τ.. Ροι·ι·ο »παπι Ρπει·ιι!πε, παπι πιο σιιιιι Ζιτιιιιο ιτοιι)πιι;ιιιιπ:, ι: ε[ὶ πω, πια πι ἱιειιιι

ΒΓἱ°άυ@ ι.ιωπι Μια @πιά επιιι ιἰἰο ι:οιιιίιτπ: ίπ εοάειιι [Μάο άισιιπι, σπῇπ: πρ πιιια!ε ποπ σε!είιιετπι,

Ρ“"·φω πι· οίιβι·υπ2]ο!ιππιιεε Με!πιιπ:, πι @πιο ιιιιιιεπ ιι·πιι:!αιιοιιι: [πιιΕΐοι·πιιι 0ππάιιω·ιι[ιππι @ιππο

πιειι επιιι σετει·ι: ειφι·ε[]πιιι ιιιιΙιειπι· . Ωπιπ Ο επιιι £οι·πε·2ιπ: 1απ[ε·πιπ: Οιιπάιι·υσιιβε πιιιιβε: ,

Ροβ ΜΜΜ Οπεπ[ιοιππι ιπιιιπ!ιπε, [ασια εσε!ε[Μ [πιο ι·ειιςπιιι: ωρπππ, @πάω ρπιπ.·πιιε.τπ

«Με ιιιιεχι·ιι.τ Χι Μωβ:: ιφειιι, επιιι πω· ιιιβι·ιρτιοπσ, ιιιιιιιιι Μοίιιιιπ: πι παιιιΜιπ.τ [ιιιιδιοιιιιιι

Βε!ειι ιι·[ει·τ Με π. ΝουσιιιΒιι: . Ηἰο τετιιιἱεἶεἰτ ΕιπέΈιιε Βιιικ1ιιε ρυετ , πιατκγι· @Με

ΡτοτὶοΪιιε. ἴατιᾶἱΙίἰωἱ Ι.1νικι ερἱἴεορἱ 8ε ιτιετ:γτἱε ίπ Βιιρτἰίπι:ιω ΗΠυε. £ειει·πιιι ιιιι·ιπ[ςπε

[ιιιιδΐι ιειιιιιιιιι σα· 6'πβιο-ιιο·οο ιι Ειιι·οΖο Κ Ιιιιρειιιιοιε εσιιβιιιδἔο , πιω οὐ [πι·οι·ειπ €`ιι!·υιιιιπιιπιιι

[πειαιιι ιιιΜπδίιε, π. 8ι.'6°[8[ιαΜ μπαι πωπω , 4Πιθ Μάιο Μάι ι·β εΡιβορι , πω: Μυι.νιι.

ΜΜΜ [ιιιιι, πΙιι [ισιιοι·ιβι:ειιιι/βιιιι: πάβι··ιιιιιιιπι·. ι

5› Τι·απε!πιιοιιι: [ιιιιδίι ι.ιωπι πισιιιιιιιι .9ιεςιβει·ιπ: :ιό ιιπιιιιιιι Μν11. ιιι (.`Ιιτοιιπο, φαιά αΏό·

·1·,.-ΜΜ.._. πατα: Μ_ιι·ππ: πω. Επιιιιίε·ιιι ιιιε·ιιιοι·ιιιιι ἰρ_β· Μπακ: πι Μια Βιι!8ισι: , Ι0[Μπι188 Μιιιιιιιιι: ,

ιικιιιοω, _|οϋπιιιισ: .9ιιπάειπ.τ πι [πο Οιιπιἰπτιο, Θ" πω ριι[|ἱιιι ι·ειπιιι Βι·ωσιιι·ππι βι·ιρτοι·ει. πι: Με επιβι

·υιιιιιίπιιι ·υειιιι, ιι Ι/·υπιτειο Τοι·παι:επ[ι, «μι β·επιιάπιπ ιιιιιιιἰιιιιοιιειιι ι:πι·ιι·ιιιτ , [πι[[ε [Μπιπιιι ,

πι πιιιιώιπε ιι·ιιιιιιιιιιυιιι: [εβι·ιιιια: [ιιιιιιΙ εε!ε!ιι·ιιι·ειπι· πιω απ: , Μπα: ιν. Κα!ειιάα: ιπιιι ,

πιω 1τιι·ιοι· [ιιδίιι [1487α!, ιιιιιιι·ιωι: ροβει·ιοι· ;. Επι: ·./2ρι·ι!ι: σοιιιιςειιι, φαιά [απο επ·υσιιιίπιιι ή,

πι: σοιήπαιδιι.τ πι ιιιιισιι σεΜιι·ιιπιε ω. πω” ιιιιπ:ἰιιιιοιιι!ιπ: , φαιά! ιιι πιω ι:οπιπςιι πΙιειι Μ·

διιιιιιπι· -.

Ιω απ ιιιιιιιιιιι :Μινι πω" ι·ι!ιςπιπι·πιπ [ικά ιεπιπι Τιιιπ:Ιπιιοποι σοιιιιπειιιοι·ιωι'

Ι

Αιιᾶοιἱ:

Β:τα8 ο

Ο τ» ι ε κ Ν Α ιν: 28ετ1τεε ίεΙὶἰνἰτιιτετιι ειὸνειιτιιε ἔτι θιικιάανο Ειηθι Έ.ινιΝι

:τιεττγτιε , ἀὶΒιιιε Βοο α:Ιε!:ιι·ειτο ΙειιὸιΒιιε οΡοττετ δε Ιιγκιπιιε . δ( σοι·

απο 1όΙΙειιιηιΒιιε οΗὶεἰιε . Βενοτι 9ι1ίάεπι ιι8ὶτε . Ματσε , φαϊ ιι€1·

τω , ίειΡιεπτετ ΡίειΠιτε Ι)εο νοειΒιιε 8ο πω, τενετε:ιιτε·ι· εεΙι:Βι·ιιτε ειιιοιὶ α:Ιο

πω. ;
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Ματ:: ; δε:: τε νετεπτ:τι ίειιιδτοτιι::ι Ιου: δ: 8Ιοτ:ει οί: δ::Ιν::τοτ:: ειιτ:&οτι:::: . Βε- Μ.. απ·

πε ποθ:: ::ιι:ιε ίετιέ:ιιπ: , ο Ι)εο ε:::πο.ττ:: ιι:ετο ίειπέ::Ηε:τιιτ:: , δ: δε::ιιπ: :τι τε:- Ι 007 _

τ:: :::δεΙ::ετ :πνοεο.πτ:οι:: δ: Ρ:ε διπετεπτ:οι:: Ι:Βετει:οτειπ Ρ::ίΠτ:ιιι:τι ; :1ι:ε:Ρτοπτετ :ο Μ::

::::ε:::ε ειι::ττο.τπιι: δενο:ο ίετν:::ο επι: ΒεπεΒε:ιι::: . ΜιιΙ::: :::::ιιτ τεττο δ:εοι:: _

:Με πο: τα:: εἰ: ::ιι:ι:: ίειπέ::::::: Ρτε::οίει τ:τιπ:Ιει::ο; Γεδ πο:: ίετπΡετ ::::::ιετ ε”Ι"ν"ε

ε::ετπει :πε:::οτ:ο :εδώ δ: τεεο:δ::::ο , δ: :ιιί::::τε :ιιί:: πιιπ::1ι:ειπ: :π οοΙ:ν:οπε ετι::::

εστω:: Πεο , :::ι:Ι:οτιιπι :δεσ τεΙει::οπε ::δεΙ:ι:::: ::οί:τ:: εοπί:ειο:τ οτ::::ο .

2. Ι.οειι: :8:τιιτ :Πε ίεΡι:Ιετε:Ι:: Με:: Ι..:ν:τι: Μειττντ:: :πι:Ι::πιοδ:: ίο.Ιιι- 5εριιιςτιιιιι

::ιτ:ι:::: ν:ττι::ι:π: εΙει:εοε:: :πί:8π:Βιι: , δ: ::ε Ιοπέε Ιοτε:1ι:ε δ:Β”ι:Η: οδοτεν:::ιιτ:ίετο, Πει:: δε:: ΡΜ:: ει:: Βεπεδ::::: Ποττι:πι::, δ::τι :πιο εαΙεί::: Γετντι- ::Ιεί:::ιτι:τ

Βου:: ::ιεΓο.ιιτιι:, ειιιο::δ:ε ίτε:1ι:επτειο:::ι:τ τιδ:νετίὶ: π:::οπ:Βιι: ε:τειιπ:οι:.οι:1ιιε

εοπΗι:επτ:οι:: . Ομποτ:: :τοπικ :εεεο:: :ο: ΓοΓΡ::ει:ειπ τπιιΙ::τιιδο Ιοι:Βιιεπ::ιιπ: ,

εοπίοττειοι:τι:: Η:: νο::δ: οπ::πιι: :1ιιοτιι:πει::π:ιιιε δοΙεπ::ι:::: , δ: ετ:: ο:τ::::ιιπ:

νο:: εοπίοπ:: Πει:::: :π εκεεΠ:: εοπε:πεπτ:ιι::ι . Ο:::πε: ετ.<το ειιιοτι1ι:οτ νεπετιιπτ ,

ν:δεπτε: τεει:πδι:::ι ΡτοΡ::ετ:ει:π ίεΡιι:ετι:π: επ:: 8:οτ:οίιι::: , τιδτ:::τει:: ίιιπ: , δ:

::δ::::το::οπε τ:Ιεπ: Μ:: ειδ ΡτοΡτ::: τεδει:πτε: νδ:: δ: ε::Ρετ:ει πεττο.νετι:τι: , δ: :το

:τι εοιππ:ι:ι:ε Ι)ει:::: :π ίτιπδτο Μ:::ντε Γι:ο εΙοτ:Ηε::νετιιπτ.διιτπ:πιι: :πιεσε ποπ::

ίε::,δ: ίοΙι:: νετ: τι:οετπ::ειιΙ: νετι:: Γεεετδο: :τι ε:ετπιιπ:,8Ιοτ:Ηετιπ: :τι εσεΙο ίι::Γι:τ:ι,

δ: :τι τετ:: δεοτίιιττι δΠεέ:ιιιπ Μετ:γτε' ίιιι:::: εοτοι:: :ιιιιτ:: ειιτπ τοπιο: Ρετ (ο οπο::

δο δ: τιιιοπιοδο νοΙι::: , δε:: Ροτι::: , ίιιοΙε νο.ν:τ Γι:Ρετ τεττει::: :τι δε:: Ι:Βτ::τιι::: ,

δεη: πιοπ:Γερει::π ειιπδ::: :ποτ:::Ι:οι::, πο:: πο:: ε:τιετ::ιι: τ:::Ιε: Επι: , δε εοττιι

Ρ::οπε ::ιοττοΙ:ιιιπ Γεειιτι:: , ::::πιοττεΙ:το.τεττι εοπ:εειιτι:: τεεπει: :τι ετεΙεί::Βιι: .
ΓιιΙΒετ Με :ι:ί:ι:: , ΐεει:τιδι:π: οπο:: Ιδετ:Ρ:ιιτ:: εἰ: , Πει:: ίοΙ :τι ετ::Ιο , δ: Πει:: ΠεΙΙο.

εΙετ:τειτ:: ::τπ:ειπ:επτο, εει:ιτειτ:: ετιπ::ει:::ι πονιιιπ εστω:: Βεο δ: Α8πο , ε:1:ι::

εο:Ρι:: δ: εοτΡο::: :ι:τποειπ1 οπέεΙ:ε: :Ρ:τίτι:: εοπεἰνε: Η:: ει:ί:οδ:ι:πτ :π :εττ:: ει::

οττιπ: :πίοτ:ιιπ:ο . Βεπ::1ιιε ειιτπ Νο::τπο.ππ: δ: Ποπ: τοτειπ: (ΞειΙΙ:οιπ: :::πε δ: :ετ

το δεοοοι:Ι:ι:: Πιτ:: , οτ::πε::: Ρτετιε Ρε: ε:τειι::ιιτ:ι ν:ΙΙο.π: Η ο τ. τ τ: ιν: π ι:ίτιιιε ειδ

1οΙιιτπ εοπίι::πίε:ι:τιτ, ο:: :Πο τοπικ:: ετ:::εί:: :ιττπο.τ:ο Ρεττετι·::: Γεπ:Ρετ ::ιιΓιιεε

τω:: . Ι:: :ετπΡοτε :Πο Ρτείεδ:τ (Σο.:πετεεεπΠοιι: εΡ:ΓεοΡιι: Τ τι τ: ο ο ι: ιι : τ: ο : , ο

ειδ απο: δ:οεεί:::: Ρε:::πετ :Πε Ιοειι: , οι:: ::ιιδ:::: Μ:: ::::τειει:Ιοτι:ιτι δετι:: δ: ν::τιι

τπτ:: Ρτοδ:8:::,δείεεπδ:: :::ν:ίετε ::ιειπο:::.ιτ:: :επέ:: Μ:::τντ::,ιιο: ει:Ρεττιι: :τι:::οτει ωε:";::3

οι::.ιπ: οπών:: :π Ρει:τ:ο. , Ρτεεδ:εο.ν:: Ροι:ιιΙο , :τι ίειπδτο ίι:ο το::: π::::: δ: Πι:Ρεπδε: τω.

Ι)ε: π·ιει8ποΙ:ο; δ: :1ιιοππιτπ ίτιπδτο: Πιο: Πει:: ε::εεΙΓιι: , τι:: :πιο :απο τω:: Ροτετι

:ετ ε::::Ιτον:: . Η:ε τι:::τποπ::ι:: ε: ίτε:ττ:οι:: ίο.τιθ:: Βεινοπ:: ίοπέ:οτι:π: Ι.:ν:π: Β::

δ::: Ρ::τ_τιοτο. απ:: οτ::::: :::ποτε δ: Βειι:δ:ο ττειπ::ι:::τ , δ: ::ο.::::ετεπ: :τι Ιοεο τε1εω:

δικα:: δεεεπτετ εοΠοεο.νιτ ο .

3. Τ::1:ι:::·ι πιο: πινω τπ::8πτι1:ι:τ:: , τιον:::: ,' δ: πον::::::: πιο.8π:τι:δο :οτι1πι

Ριεπε ΡετνοΙο.τ ::ιιιπδι:πι, δ: Ρετ π:ι:Ιτο. ::πποτιιπ: ειιττ:ει:Ιο Εετδιιττιπ: ι:ίοιιε ειδ

:ετ:ιοι:: Ηεπ::ε: δ: ::πΡετ::ιτ:: , οι:: Ρετ:: τί ίι:ο Ο:τοπ: :ι::::οτ: ΙιιεεείΠτ :π τεεπι:::ι,

:οτι::π επ:: ΡετΙιιί:τει: δ: :ΙΙι:Η:::: ::δι::ττο::οπε Ρ:.ιΙει::ι:::: . Π::δε Κε:: :ΡΓε 8: Ρ::

πιο.τε: Π:: εοΠαιιδεινετι:πτ :τι Βιπδ::: Πι:: :::::τ:Β:Ιεπ: Βει:::: . Κε:: :Πε τιιπε τε::ιοοτ::

οποιο:: ε::Ρεδ:::οπετπ :τι θο.πδεπί:Βιι: απο, δεΙιοε εεεοειτ Ρ::ν·ειτιιιπ απ:: ίπ::

εοπΗΙ:ιιπ: :π νοτ:: , οι:ειτεπι:: απ:: τεδ::ετ ίεειιτ:: ::ΙΡοτ:ειτε: εο:Ριι: τοπ:: Μεταγ

τ:: . δεδ Ιοπι:τε ειΙ:τετ Κε:: ετι:Ιεί::: δε Μοτ:ντε Πιο δε:: δΙΓΡοπεδο: , φοιτ:: το:: :ετ

τετιιι: ειι::: ίπ:: :Βετο :το.&ο.οειτ. οι:: ::ιιιΙτο ? νεπ:: :δεττ: τει: ειι::: :πο8πο ιπ:Ι:τιιι::

:ι:τπι:Ιτιι , :::ιιΙτοετιιε :ιτπ::::οτι:τι: Πτεο:τιι , οτππε:πειι:ε Β:ειεΙ::::οτι:ιτι | :εττο.:::

δ:τεε:οπεπ: Ρε:τι:τοσ.ν:: , δ:ε::ετε::ι:: επι: Ρετ ν:εο:, δ: ΜΙΒ:: :ιτ:1ι:ε ε:.ιί:εΙΙ::,

οδοί: Ιοειιί:ειε :τι ΖΕ8νοτο δ::Ρετίι::, :πεεπδ::: δ:τοιΡ:π:: στοπ:: δ:Π:Ρεν:τ, :ΡΙε

νε τοεο.ί:τοπ:ετετιι: :τι νδ:: Βωξ:: Ι.:ν:π: Ροτει::ετ τείεδ:: . @ιι:δειτο ειι::επ: δε

ε::ετε:τι:
 

σ-Ρτιίδι: ε:: 5. Ι.:ν:πιι: :ουδ τω”, πο:: Ιοπδε :ο ΗπατΙ:τω, πο: Η:ριι|:ι::. Ε:: οικω:: Ηιιι:::ιεπι ν:ι:ι:ε

τεττιτο:ιι ΑΙοί:επΠ:,.τετ::ο ιπ:Π:::: ε Οτιπδ:ινο δ:ί::ιπ:, πο: Μα:: πω:: Ι.:ν:ιιι:: δεδει·ε ΓοΙ::ι:: ετ:: δει::

νινε:ετ, οι:: δε τε νιδε ει:: ερ:ΩοΙιιιπ :ο ΑΒΒοτειι: ΈΙοτοεττιιιπ , πιο.: απ:: :Με ὑπό:: Βενοπ:: εδ:::: ε::

Πεει:Ιο π.. ει:: :ιππι.ι::: 6”. :

ο Ηιιιιι: Τ::εοδετ:ει:ιτι νε!ιι:: Γειιδ:ιιιπ νεπετεπιιιτ ()τιπ:ετιιοειιΓε:, σοὶ:: επτ:ο863. εο:ριιίδιιε επι: ροί:ε:: :ιι

Οει·πιτιπι::ιπ ::::π:Ι::τιιι:: εἰ!. Πε εο μα:: Β;::δετ:::ι:: :τι Ωιπο.πω.

ο Αππο Με. ιι: αδ:: ει: ΜοΙτιπι.ι: :τι Ν:ιτεΙ:::::: Θ.ιιέτοι·ι:ιπ Βε:8:: , δ:ε ιι.. Νονεπιδτ::.

τ! Ει·ι·οτ τιιιέ::οτι:, πι:: Ηεπι·:ειιιιι Οττοπι: ΕΙ:ι:ιι: πιιιιειιρετ, οπο:: ε: :τι ΙιτιΡετ:0 ΓιιεεείΙει·::.

ε Ηιι:ι:: ειφεδιτιοπι: πιειπ:π:: 5ι8:οεττι:: :ιι ΟΙιτοιι:εο τι:: :ιππι10: το”. επ: :οιιτει:::: 5:πδετιι:.

Υ οἱ:: ε:: Β::ιο:ιπ:ιιιι.τ.ιιπ, :τι Μοτο ι. ιπ:τοειιΙοι·ιιιι: 8. Β:ινοπ:: δ::::ιιτ το” Β,·"|Μ_+:οψο·ττω , :τι ή:: 5.

: ν: ·ι Β:ποδιαε/ϊπ.
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ειεετε:ιτπ πιο ιπειιι8πιτειτιε ΓΡιιιτιι ειειιετεειι:ιτι, ιιιιιετιιε Βιπδιι οπιτοιιιιιιι, 8ζω:·8.

ΑΕ:·02ι;Κ· τοιιιεττιπιπιττπΡετιιπτ, ειεΡοοπιειπτεε ειιιεεπιπε1πε ε:ινεε ιιιιιετνειπει:ι ειεΡο1·ω

π.ΡΜ ιζει:ιπιτ . Αειειιιιει·τιιε πιο τυπο ιιιι Ριεειιγτει··, Ρι·ιειιεπε ειιπδιιε δε οιιεπειεπε ιππι

τιε πετ, 81°Βιιιτ εοε, δειπετεπεινιτ, δειιτ ειιιπεοεΡτο Ρετνει·ιιτειτιε οΡει·ε ειειιιτε

ι·επτ, :ιειιποπιιιτ, ιεει πιιιιι Ριοιεειτ. Ετ ε1ποπιειπιππιιιιπι ι)εο δειειπδιοιιιο ιιο

ποιεπι ειεειεπιπτ , οπιπεε ιιιιιιτο ιπ οι·ειτοι·ιο εει:οιτιιτε Ρει·ειιιιι ιιπιτ; ίοειε ειιιτειπ ιπ

:πιιο ειεππτειε τεπειιι·ειι·πιπ ειπιδτοε (με Ε8γΡτιοε ιπειιπειτοε οποτειιιτε δε πα Κειε

Βειιε , Ροτεπτιιιιπιιιε τε8τιπι , ιπιπειειιπ πιιιιτιε πι ειείεπάιτ . Η εΙτιπιοτ δε τιιπιιιι

τιιε ειιιει.π Ρει·ειιπτιιιπι ιπ ειιίτιιε, δεεειιιι:ι πει Ρει·νεπιτ πει ποτιτιετπι ΡτιπειΡιε · πιι

ειε Κειε ιιιπιιιιπι τιιι·πειτιιε , ιπετιιειι:ιτ ιιιοετ Γε δε ειεειειτιιπι ιιιιιπι παπι δε ;τιειιξιιιω

ιπιπιιπετε ιιιΡει·πι Κεειιε . ()ο8ποιεεπε ιτειειιιε ι)οπιιπιιπι ι)ειιιπ ιιιΡει ιε Κεἑεπι
πι: ετι:ιοι·ππι, πε ιδοιιο πιο ειειεεπειιτ , δε ειππ :εεε Νιπινιτ:ιτ ιιπι ειεΡοιι το ειιειειεπιει

τε , οπο: οπιπιιιιιε ιε ιιππιιιιεινιτ , επι πιεπιοτπιπι ιΕιπέτι πιω ιπ:ιττγτιε πιιίετι

εοτειι:ι.ιπ Βειοπιτπτιιειπτπι.νιτ. νιτιεπε ει·8ο πιιιιτεε ιιιοε τιππ ιπιιεπιιιιιι Ροεπει

επιιιτειτοε, εοπτιειπιπτ, εοπττειπιιοεπε εοπτιοιιιιτ, εοπειοιεπε νετοιπ ειπετε δε

ειιιειο εοπιπι ί:ιπδιο Ρι·οιιτειτπε, οπιπιιιιιε ειεειπΡιιππ ιπιπιιιιτειτιε οίιεπειιτ; δειι

ποπ ιπετιιιε, ίειδιιε τειπιεπ, ιιτ Ρι·οοιιετιι ι)ειιπι :ιειοτο.νιτ: Βοπιπιε Ι)ειιε Κειε

οπιπιΡοτεπε , ιπ τω. ειιτιοπε εππδτει ιιιπτ Ροιιτει , δε ποπ ειι ειιιι Ροιιιτ τειιιιειε νο

ιιιπτο.τι τω: . ει πινω ποε ιιεει·ενετιε , ε:οπτιπιιο ιιιιει·:ιιιιπιπτ , δε ποπ Ρετιιιιιππε .

Ετ πιιπε ι)οπιιπε Κειε Κεειιιιπ, Βεπε Ρειττιιπι ποίιτοι·ιππ , Ραπ:: επιίετιεοτιιιτι

τππι δε ι)επε τοτιιιε ε:οπίοιιιτιοπιε ,ιπιίει·ει·ε ιπΡΡιιωιιιιω ποι:ιε , ωιππκ ΗΒΟ.

ι·ει.ιιτιιιιιε Ροιιιιιιε ειπε ; ειιιιιι πω» Βιιιεετ Ριετειτι δε ειιιεδιο Μεπτγει πιο , ι:ιπι Ειπε

ειει”οιικετιιπτ πι Ροεπιε. ρπιπιτι ειιιιειειπ οτιετει πιει Ρι·εεεειιιτ ιπιιετιεοτειιιι, ιτιεο

ειπεπιπιπε Βιειεπι τιιτιπι ιπ εοπιεβοπε , πε ποε εοι·ιτιΡιειε πι ιιιειιειο δε πει, ιεει τω.

ποε ιοιιτ:ι Ρτειενεπι:ιτ ιπειιιι8επτιει . (ιοπτιπε ιπτιπιιπι Ρετειιιιιοπιε,ιιιιΡεπειε :πιει

ειιππι πιτιοπιε, ειιιι Ροτεε Βιινεπε ειιιεπι νοιιιετιε , δε Ρει·ειετε ειιιεπι ιπειιε:ινε

Με . νιειεπε ετερ ιπιιετιεοι·ε ι)ειιε εοεπιπι ιε τεεεπι ιιιιιπιιιιιτππι , ιιοετεινιτ :ιο οπιπι

Ριειιιτει Ροιιιιιππι ιιιιιιιι, δε πει εοπιπι τε8ε, δε οπιπι ειεει·ειτιι πιο ιπιτιιιεεινιτ ιειπδιιππ

ιπιππ . Βιιιντιτιιε επ ειιιτεπι ΡοΡιιιιιε ιιιε ειε τειιι ιιιειιειο , 8τειτιειε 28ΒΠ8 Ι)εο , ειοπειτιο.

πιιιιτει οιιει·ειιειτ ίπ Με ιτιπέτο Ι.ινιπο ι “ ' ° ' ° -- Π . ΡΡ . 4 , εκ Ριτιτπ:ιτεε ιιιτεΡιετι ΓΡιπτιι:ι

ιι 8:ιιιειιο εοπειπει:ειπτ ιιιΡΡιιει .νοτο , (ιιοι·ιε.ιπ ειεεειιιε Βεο.

Σκωβο1Δα$ π: Ειειιιτιτ εο τειπΡοτε ιπ (Ξεπιειεπιι εοεποιιιο ιέιπέτι Βιινοπιε πιω ειπε πιε

ει:5.ι.ινιπο πιοτιεε Ε ιι ε Μιιοι. οσε τι , ππιπιειδιε πω: ι)οπιιιιι ειιιτιπι ειπα: ιιιπτ πιιπιιιι εο

ΣΣΠ;εΞξειι- Βιπιπε , πιτπιπιπέτειτιιπιπιιιε εοτειιπ ι)εο δε τιιποτειτιιε . Ηιε ιοεο επι Ρι·ει:ετειτ

ειιιειιιειπι :ι Βετο ι8πιτ:ιτιε 8πιτπιτπ πι ειιειιιιε ιιιιε Ηει·ι οιιτειι::ιτ , δε ιιιτιει· ιιοο

νοτο εοπιοιιιτιοπεπι ιειπδιι $Ρπιτιιε εοπτιπιιιε ιιετιιιιιε δε οτειτιοπιιιιιε ειειοεδτει

πετ . Μετιιετιειτ Πι ει·νεπιιιε ειιπι ειεετειτιι Κε πι ' ' 'οι ° 'Ρ - εεε , ε πιιι το ι ιΟεπτιιιε πι

Κεειειπ επιοιιιτπ ι επι ιιιειπι οπειιιιτ δε πιτειιτιοπεπι · πι -ο ....Ρ..Ρ _ ›920ω8εΡΠτΠ

τα ιτιπέδτι ι.ινιπι ιιτει·εειιτιπιιιε ει·τιτ $..Βει.νοπιε ειε :ιπτιπιιο, τιπιειι:ιτ πε Ρτινιιτε

τω· τεΒιετνι τ8.πτι Μειττγι·ιε Ρτινιιε8ιο , δε θ:ιπειεπιιε ιοειιε ιμωι1ι δε ιιιεειειιι

τετ ιοειειιι ιε.ιιδιοιππι Β:ινοπιε δε 1.ινιπι ειειιιτιιει·ετιπ Ρετττοειπιο.ι)ε τειιιισιιε ι8ιτιιτ

πει Ι)οπιιπιιπι ειπιιειεπτι Ρι·εειπιι ιπίΡιιτιιε , δε εοπτιππειπτι ειιεπι πε ιιοδιεπι ιπ πρ

ιιιεδε Ριτιιιτιοειιιε , πιιπτιιιτιιι· ει τειπι ιιιειιειειιε πιιτ:ιευ.ιιιπι ειε ειεει·ειτπ Κετιιε, δε

οιτειιιε.ιπ Κεεε τοπια :ππο ι:επιτιπιτει.ε Μπι Μειττγειε . (ιιινιιιιε ειι Ρ:ι.τετ Ετειπ

ιιοιειιιε ιιιΡετ πιε β8ϊ1ι8, ειπε οΡετειοειτιιι· πι πιιιιτε πιο Ροτεπτιτι ίιιΡει·ιιιΚεεπε .

Σεπ τιειιιιιε ειεΡεινιτ ειπιπιοιιτειτει:π Ηεπι·ιει , Ρι·ειΡτεε εΧΡει·ιεπτπιπι ιπετιτιιοεατι

Ι.ινιπι, πε ίοι·τε ιειεο τοιιει·ετ ιιιειιιιετποιιειιπ ιτιπέιι; ιεει ποπ ιτε ενεπιτ . Κειε

ειεπιειιιε ιπειε ειιιι)ι·ειιιιε , πει θτιπειανιιπι πιιιιτεπεεπ πιειπιιπι ειπειειτ , δε Ρειεειτο ΗΜ

Βιιιειιιιπο (ιοπιιτε, Ρετ ειιιειπι νιτιπι ι·ενειττι ειιιΡοίιιιτ. Ροιτ ειιίεειιιοπετπ νει0

Κεειιε, ιπιιιτο επιιτιιε ιπιΡιτειτιιτΑιεΒετι, ιιτ ετεειιτιπ, ισοπτι ε:οι·ειιε ιπτεπτιο , δε ειε ιπ

τεπτιοπε τειιιε δε με εοειτ:ιτιο,ε1πειτεππε ιιπε ιιιιει ειιιειτιοιιε ιιετετ ΡιΒιιοι·πιπδ.Ι.ινι

πιτπιπει:ιτιο..Ετ πε ιιοο ι:ιιιιιπε ειιπετι·ετ πεποτιππι Ριο ιπιποι·ι ίιι·ιιιιειπτιει,ιιιἔἑειτίι

επ ει” ιπ ειπιπιο Γιιιππιπιιιτειι·ι οπιπιει Ρτο επ ειιιιππ ιιιιισειιειτ ίπ Πειππ εοπτιειεπτιο. .

(Ναι πω 5. ΗειειπΓΡιπιτιοπε εοπίοττειτπε ιπ ι)οπιιπο Λεω , πιιιιι ειιπέτο.τιπ, ίεει τω

ειιιιτιιτ. ίι·ειτειιτπ εοπιιιιο , ιποιε επι Οοἰτὐεπι Ρτοιιειιειτιιτ , ιΒιε1πε εοπιπι ι.οεπιο πιιπι Με

νιιιι

 

 

σ διιεεειιιτ Οάννιπο «ππο ιοο;. πε πιοπ:ιιτετιιιιιι “ει” :κι :ιππιιιιι ιοι7. ειιιιι ιιιιιτιε :ιιιιιιιπιιιι·ενιτ.



ε5.ι.τνΙΝι ΕΤ ΒΒΕΟΟΙΙ. ' α::

οι:: , οιιιιι Γ:ειτ:ιΒιι: οιιι Γ::ιιιτι ιτειιοι·ειιιτ ιτιοι·:ιτιοιι:πιι ΡτοΗ::ιιιτιιη άιειιιιιιιιι

Ρ ειδ: :ιο&:ιιιι Ρε:νιαι1:ιιι άιιοειι: , Βεο ίειιιετιΡΒιι·ιτι ιιι απο :συκώτι οοι·άιιι15ι=ι:τιο

Βιοτιθωινιτ , άειιιτιο. ίειΙιιτο.::ιιι ΜΜΜ-ια ιιιιιαιοτιάαι]αΐιι(ΞΗιΜ-, αιιιισει:ιεε:α

ΜΜΕ ω: , οοιιι:τιΒιι1αιιο £Ρ1.τιι;ιι ΓοΙΙ:ιιιιιιωι·· οι:ειι1ι:, δ:-οδει·ειι5 Βιιιιιιι!ιτ:: :Με

πιιιιιιοεινιτ; 1ιοιιιιι: Βοο οοιινινιιιο:ιτ ιι: ι:ιίοι:ιτιι , :και οπιαιι-ΓιιΡΡΙιοο:ιοιιο :κι

Γοτιθαι Γοα&οτιιιτι Γ:οιιι·ιιε :Μια αι:::άτιι:Ιοοιιιιιιτι ωειο:ιια Ι.ινιιιι 8:-Β:ιδτι-ι4 :.

ΒάιιοιιιΙιι:ετ :ι.Ρει€ιιιτ; ιιΡει·ιοιι: ο.ιιτοιιιρια:ιοτο εοτιιιιι οιιιιιιιΒιι: ιιιτ:8εττιαιτι-αιο:ιβ

ίεΠεινιτ; θεου: ::ιιιτι οπιιιι Ιιοιιοτε δ: Βιιιιάιο τ:Ιοι:οτει ιιιιι€ωιω οιιίιτιτιεινιτ. Ο

:Παω ΡιιιιιιΓΡ:&:ιοιι1ιιιτι , ιιι ουσ ά:Ιεθειταιιιιιτ ιιι:τιτ:: ιιιτιι:ιιτιιιιιι-.τ Ο Ι.Μιιιιιιι)

Β:οαιιττι Εινιιιιιιιι.τ ια οιιιιι: ετειιιειο.τιοιιε οοιιίοΙειτο ιιιιιτ9:ο:άειΕάειιιιπι .| ο·εια:ιιι:

άο:ιιιττι , Ρετ :μισά ιιιιιΙτι Ρετε:Ρ:τιιτιτ Γο.1ιιδ2:Β:ιι:Η::ιιαπ .τ Νει:ιι-::ιιπιοαΙ:Πιαιι ιι

Ιιιιιι ω::ΜΜΜ: αΡετιιιΠετιτ Ιο::ιιιιιπι , οιι·ειιιιιάεάιταττιιιιιι δ: οτοτοτιιιικι-:Ιτιτα

Πιάσε: οι:ειιτσ οει:Ιοι·ιιπι , ιδ::ειά:Πι:ιιιιιαι Για.€1°ειιιτιει Ρετίιιάιτ-οτει Ρται:ιιτιιιιιι·; αιι

άε ιτιιιΙτοι·ιιπιιΙΙιιιιιιτιειαι Γιαπ :οι·άο οι·:ά:ιιτιιιιιι ,- δ:Τειιι:ιτευ Γιι:ιτ οοι·Ροι·ι: Ιαιιἔιιειι

@ικα . θειιιά:Βοτιτ πιο:: :1ιιι ειά:τειιιτ , δ:Ιοιιάο.Επιιι:Βειιιιι ιιι ιι:ιιν:ι·ίι: , :μια Ρ::
Βιιι&ιιιιιίιιιιιιι :ΜΜΜ ει:: 8Ιοι·ιοΓ:: ΒΒΒ0.Ββι ι

ό. Ρει·οδϊι: ι8ιτιιι· οιιιι·ιιΒιι: :σαι 8οιιάιο, δ: ειΠιιιιιτο ί:οιιαι οαΙ:Μ τιι:ίοιιτο·, :οι Μιτο:ιιι:_

νεττι Γ: Ρατοιαιιιτ Πιο :ισα Γιαιιιά:ιτι ά:ίιά:ι:ιο. Ει:::::ιιατ:: οτειτοι·ιιιιιι δ:οτει:οι·ιι

ειττιιιι:ιι , σπιτι ιιιιιιτο ττιΡιιάιο Ροοιιιο:ιιιιι, δ: ::Ι::ι:οτυπι :Μοτο οοιιοιιιειιτιιιιιι ,

ειπα ΕπιιιΠιιΙιιαι: Ρτο::ΙΙιίΓειιτ ,- ιιιιτιιιει·ο ιιιι:ι::ι οιιωιάοω` αι·Βοι·ειιι πιιιΙιιιιι , ω:

Γιιοιτο 8::ΙΠΒιιεΤιιΒΒιτει·ιιιιτ :μι Ροττειαιιιτ τωειιιανεω 1ο:ιιιιιιιι . Το:ιτι· Ροιιά:ιτι:

πια:: :Η π:: Μακη: ι):ιιωιαιιιιω απο ΐει·:ιιτ::: :ιιιιιίιιΒιιι:ι·: ιιοιι- ΡοίΪ:ιιτ αι ιιΙ

ω; νατιιιι1:ταιιιι νι:: Για ΓειΙκαι:ιοιι: ά:Ροιι:ιιι::: ιο και: :ιιιιιιιιιιι ιιττοιιιτι Πει

ι·ιειιτ Νεο: τιπιοτι: δ: .ττειιιοι·ι: , ιιΒι άι:: δ:- ιιοδι:·Ρετίιο.Βατ ιιιιτι·ιοΒιιι: . Ρω

Ρτετιιο:ιδιτιιτ νοαιτιιπι :ιιιιο1ιι:·ιι Ιοι:ιιΙΙιιι: , Μειιιι:4ίετιθι [.ινιτιι . δτειΒιιιιτ ει::

τα: οικω:: ιι: οι:οιιιτιι ΠιιΡείειδιι , δ: ιιιι:ειΒο.ιιτιιτ: ΓιιΡετ Με ιιιιτειΒιιι ίειδεο τιιιιιιιιιιι

εσιιττιιϊο.τι; δ:-ιΠο νοι:Ρο.ιιΙΙο απ:: ια πιω ΡΓειΙΙ::ιτιιιττι νοτια :Η ιιι νοι:επι Βειιτιιιειι,

Β:ι ιιιιίετι:οτάιειιιι δ: Ι.ινιιιι τω ιι·ιετιτιιττι ικινο::οιιτιιιτιι . Νοέϊεπι ιΠειπι δ: άι:ιτι αι

Ιειιιά:ιτι Β:ι ΡειτνιειΙατιτ , νιἔιΙιει: ια οιτειτιοιιιοιι: δ: Ιοει·γτιιι: οιιί:ι·νιιιιτ : δ: οιιιει

Β:ιιιιι ιιιιίετι:οτάειιι οοιιττιΒιιιο.το: οστά:: δ: ιιιιπιιΙ:: ίΡιι·ιτι1 ::οτιίοΙοι·ι ιιονει·ειιιτ ,

άενοτιιι:ιιινο::ειδοιπ δ: ::::ιιιάιτι Γιιιιτ; οοιιετιίι:ιτιιιιοιετιιοΜιτιτ , δ: :οτιίοΙοτι Παπ .

Νοι·ι :πιω ιΒι Ριοτ:ι·ει:ιτ ιιο.Β:τε άιιιτιιι: ιιιαιτοι· δ: καιω:: Ιο:;ιιιιι, ιιΒιιιιοι: άινιιιο

πιιί::ειι:ιο Ρειι·ειΒειτ 8ι·ειτιο.ιτι οοιιΓοιιιτιοιιι: 8ειωτια άοιιιιω,άοιιιιπι ίοιΙι:ετ Ρει··Ιοιι€ει·

ΡοΠ Γ:‹:ιιιο ΡΙιιτιοιι:Ρι·οίιιτιιτιιτιι. Νο.πι ιιιίΡιι·οειι: Βει8τειτιει. εδο”, ίωιδιατιιπι Ρατ

τι::ιιΙει: τ:ιι:ιιιιατιιιιι :κι ίαΙιπ:ιτι ::ινιιιιιι ιΒι τειοε:ινιι,δ: :Με Ρειδιιιιτι :πιο ίει:ιδιο Ει

νιιιο οοιιιΡοίιιιτ , :μισά :ήπια απο ιιιοκιει:ιιι: δ: ω:: ΡιιΒΙι:::οιιιιτιιιανιτιιιιαιπιστι
τι Γειοτει:ιι::ιτο,οά ::ι:ιιιο:ιααι-Γ:Ριιιτιιτοε ειιι: , οιιιιιοπιιιι:ενετ:τιτιο. τ:άιιι:ετε εαπ: ι

οπιιιι Μαιο : άισιτι νει·ο Μαι: :ιιιιιιιο.Ιιε Ρι·οοείΠοιιι: ίιειτιιιτ Πι νι8ιΙιι: α ΑΡοίιοΙο

τιιιιιΡεττι δ:Ρειιιιι, :1ιιειιιάο ίειδιο :Η τει.ιιι 8Ιοι·ιοί:ι ττειι:ΙατισΒιιι&ι . Βιιτει ιΒιιιιωι:

ΑΒικι:: τα: ίΡοτιίιοιι: , ιιιΠιιΙ::ι·ιιιιτ πιοι:ιιι Ιιιιιι·ιει·ιε ίατιδιι1:τιΒοιτιιιιι οπο: Ιον: ,

δ: ίοΙιιτι: 8τείΠΒιι:το:Ρτιιιιι α:: ιιιΗίι:Βοιιτ Ροι·οιιτττ:τε. Εεεε Ιοετο.Βιιιιτιιτ Μαι, οια

ΡειιΙΙοο.ιι:: ίιιετιιιιτ οοιιτι·ιίιοτι . Μπίστι: ειιιτετιι Επι: οπιιιιΒιι: :ι:ιιι:ατιστιε ε:ειιιά:τι:

ίΡιτιτιιιιιι , Ρίειιιτιιιαι Βς:ο άιι:ειοειτ , δ: ιιγιιιιιιιιιιιοιιδιοΜοττγτι . Ο Βιιιδι:: Ι.ινιιι:5

ιιιειι·τγι· Βει :Ι:&: , Ποία: να:: Ρα:: ΓιιΓοιΡε , δ:ικι νιιιιιι Μάτι: δ:Ρειει:ιιο:άι:ι8:.

Τιιι·Βο. ν:το·Ρτιι:::ά:ιιτιιιπι δ:ιιιοι::οιιειιτιιιιτι ειαιτιειΒειτ Βοι:ιιιιιο, α: Ρι:ετι Η::ιιτςο

πιω , ΗοΒι:ιιιει ιτι ει::::ΙΙι: . Βειιεάιδιιι: Βοπιιιιιι: Βου: Ιίτε:ι.οιιιιι-νιΠτονιτ δ: τ::

ά:ιιιιτ ΡοοιιΙιιπι Γιιιιπι,δ: ιιιιι·ειοιΙιτ::Ι:ιοάι::ι·αιΒιιιΗωνιτ ίειιιθαιτιι Μιιττγ::ιτι ίιιιιτιι.

7. ΤειΙιιιιιε ι8ιτιιτ ο; Βετο Β:τιειιοιι: ιοοιιιιάεπι ,ο ίιιιιιιιι Με: ί::οιιειιι: :8:ι·ιιιιτ , δ:

άιι&οτ :οτιιιιι Βου: δ: Βοιιιιτιιι: οΡετο. πιιίοι·ιοοτάιο:ιιπι Βιι:ιειι: , 8ι·ο.άιτιιτ ::οτειιτι 8. :0τριι:

οι: ιιιιιοιιτιιοιι:ττοτιδ:αιιατ. δ: ιιιι:τεινιΙ1ειιιι οιιαάιοι:ιιι· Τα::ἰα , - τιαι-ειΒτο 8αιΙάι: ΟΜ""°

Ηιινιο βο.ιιάιινιτιιιι Ρετνειι-:τιι:ιτ , ω: ΓιιΡ:ι·. ιιιοιιιιειιι αποφ ά:Ροιι:ο ίειιιθ:ο:ιιιιι

ί:::τι·ο οιιι:ν:ιιιιιιτ; 8:ιιιά: Μ: πιω: Δια:: ει: , Βιι.:ιδιι :ανια . Ρται:ιι:ιιι·ι·ιτ οι·

1οο7

Μ. μια

' τω: ίιιιιιειιιιιι:ιτιο: :κι ::οαιοΒιιιιιιι Βιιιδιι Βιινοιιι: , δ: :ιιιι εά:ι·5;τιτ ίι·ειει·:: οι·ιιο.ν::ιιπτ

Βι::ιετιι τεττιΡΙι , δ: άοπιιιιτι Βοιτιιιιι ειά ίιιιο:Ρτιοτι:ιιι παπι ιιοΓΡιτι: ΓιιΡετιτειιτιιτι .

Ει:ιΒειτ :Μπι οιινιειιιι ιιιιιιιιιι:::ιιιιιι: Ροοιι·Ιοιτιιιιι ιιιιιΙτιτ ιιάο , δ:άιν:τίιι: ::Ι:τιοοι·ιιιτι1

δ: στο . :
 

- οι Τ:ιπι:ιι Μοικιιιι.ι: ::ιιιι πιο:: :ο ι·.(ἶοΓ::ιά€ιε ]ιιΙι:ι:.

ΑΝ'. ΟΗΕ.
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ΑΝ. ειπα. δ:τιτοπ:ιεΙιοτυτη ίείΗνιιε οεε υττΙ: οτάο. Ιιπετεε. πιτ οΙ›ν·ἑτιι·ετπ ΡτοεείΠοτιέ , :Ματ

1004 ίεττιττωτι ίειτιδὶί ό:: τεττο. Ιενειτε εοιπ·.ττ Ηπα, τττττιιττι τη ττιοόιπτι , κ: τηοπτειπ τω

=8·Ιωά ττιοΒΗεττι ετΠτ:ετετε πιοττττττιττειττίιίτιτ. Βτ.ίειιττεττε παμε Ρετ ΡοΡιιΙοε ΓΡ:ιτ8ττι1τ

Με ττιὶτειΒὶΙἱε Γειττιει, ευτιδΈοτιιτπ τηίΡΙενετειτ στα τοτε τεεττιεπιοττετ ὸὶ8ηε., (Μ

θ:ιτττι Βετ Μειττντετ11 :τοπ ΡοΙΪε Ιενειττ :ἰε τεττει . Οοιπ8τε8ειτιτε είτ υτήνετίιτε θεια

όεπΠιιττι ΡοΡιτΙιτε :1ιτειΠ ν1τ ιιτιιτε , ειά εεττ1εττόυτη Με εοεΙείὶε Ρτοδτ8τιττττ , εοω..

πιστα είϊ τοτε τε8το Ρετ εὶτειιἰτιτω., Ιειιι:Ι;ιτε ])ειιτπ , δ: τη Βεο ΒιιτδΙτ Πιτ Μετττνττε

τοετττιτττι . Α:ἰ :1ιτο5ειτω:1ιιε18ττωτ Ρετνεττετετ_τ Με τιττττοτ , ίιιΡετ οττ1ττεε εεεΙ:Πτ ΙΡ

Μία εοτ:Πε δ: τίπιοτ, δ: εκ τέττ1οτε Μετα :Ι1Β”υπόΙτιττ τενετετιττείετιδΗ:Μεττγττε

δ: Ι1οποτ; εΒΒετεττιττι:ικττττε δ: τ1ιοτι:τεΙτοε εοπτιιτΒεινττ ίοΙΙΙεττιτ:Ιο ττιεττττεδ: Ρενα.

Υετιιττιτειττιεπ ίαΙιιτε.ττ εοιιίὶΙἰο ιτίὶ , :ΗίΡουιιτιτ ετ:ευΒτε.ε ε:ἰ ξετεττιιτττ Βιτιδίτ , δ: ειδ

ττιοικιΠεττιιττι τεΒτείΠ ΡτενετιὶεΒειτιτ Μι εοτιτείΠοτ1εδ: Βιττείει&τοττε ίεετειτι Βαπτ

Ηϋπ Μ τή τ ΝοΒἰΙὶοτεπ1 ετ8Ρ δ: Βεο :ὶὶἔττἱοτετιτ τ:ηε:τττιωτιιτ εθειιτί ΡτοεείΠοττεπι, ιττ νε!

«φωτ. :Μι ττιο:ὶο ΡΙεεε.τυπι πινετιιτετ1τ 1Ι18.8Π11.ττ1 Βει Μεττντεττι . ]ε)ιτττειΒειιπτ , ΜΜΜ ,

δ:οτειΒο.ιπ,_· τοτειτι·ι:1ιτε ηοθεττ1τΠειιτι το Ιειιιόεττι Ι)ετ νἰ8ἱΙειΒειτττ, δ: ίε:1ιτειπτ :Με

ΜὶίΪειτυττ1 !:›ΙΙεττιτιἱει εεΙεβτ:1Βεπτ , δ: εε1εΒτω1τεε :ιιτειττι τιιτττιτΠτετ εοτττωιτι1ὶεει

Βειτττ .. Ιω ἰ8ἰτιττ ΡιτττΠεειττ Μ Ποττιτττο , @τῶι Γειι1&οτιπτι τιιτττιτΠτετ ειδευτιτ , άο

ττιἰτιιιττι δ: Ρειτττετιιτπ Ρ:τττξει: ἴωιδὶιιττι Β:ινοτιεττ1 τι , ωειΡ)ιτιιιτι του;τιιε Πειττάττε=: μι'

ττοπιτττι ειίΐιτττιιττιτ , ίειη&υττηιιε Ι.ειπάοεΙόυτη ειτε!1ΞΡτεεωΙεττι , δ: εοτΡοτει ίειττ&ει

τσιπ ντι1επιιωτ δ: Ι.ατιάτει:Βιε ίιτΓετΡτιττ1τ , δ: ειιττι οτπτιί_ τενετετττἰει δ: τεΙτετοτιε στ» -

ντ:ιττι ειττιἰεο Βεἱ ΜΗ ΡτοεείΠοτιε εκειττιτ,. (1ιττά τη Με Ρτοεε Πὶοτιε νἱττιιτὶε δ: μι»

:ΠΙ ίιιετὶτ , :ΡΜ ίο.Ιιτττε δ:_ΪεΙΙεἱτειτὶε τη ΡοΡιτΙο εοτττΙ8ετττ , τιιιΙΙιτε εκΡΙἰεειΜτ . νε

τιιττ1 απο. ει:Ι ιποπτειτι.ΞΙΙιτττι Ρετνεπεττιτ οτ:ἰο Βιιτι1ε Ρτοεείἱὶοι1ἰε., Ρτοττττιτε Γειτιθ:ιτε.

Μειττντ εΙενε.τιτε εἰ: ά:: τεττὶε , οεντεττι Με εμἰνεηὶεπτἱΒυε ΕιτιδΠε , :1ιιειίὶ ειδϊιττι18.

εἰε 8τειτἰεττ1 ΓειΙιττειττοπίε , δ: :ἰενοτεε ντΠτ:ιτΞοτττε . νἰἀεὶσειητιιτ [Μάτ Π: ττιντεετι:ι

11ι1]ιιίττιο:Μι!τετιω ἴειΙιι_τειτἰοττε εοπίοΙτιτΙ , δ: ἱτι ἴΡἱτὶτιι εοτΡοτειΗ εοτινειπτιι€τειτιι

Ι;ιτὶ , ΒΒτιτΗεπητεε τη Με :τυαι1ττττ1εττττ Π: ὸὶΙεδἔτο Πεἱ δ: Ρτοκἰττιτ , δ:_:1ιιἰ:ι νετὶ δ:

:ΠΙεεΉ ίυετατιτ ΗΜ Ι)ετ . 5τειΒ:τητ οττιττεεει:Ι Με ΤΡεέΒιοιιΙιτττι τιἰιτιὶε αποκτώ δ: εΙ:τ

τπ:ιτιτεε ἱτι ετ:εεΙΓο εοτόε δ: νοεε ίυΡΡ11ετ: Α:ΙΡινε Με βΙιττΠε ΗΕ Ι) ετ ντντ : δ:

:μπι ἴυΡεττιἰ τοττε πεδὶτιτε Γιιετειιπ πτει:Ιεία&Ι,δ: οἀοτὶε ίιτειντΙΠτητ ίτε.8τατιττε. Μ”Ρετ

Η , :ὶεΙεδὶαΒει-τ εοε τι» απο Βιτιθ;τε :Ιιτειίὶ αυτι Βοπι1ττο ττετιε68ιιτε.το τη ττιοτττε :ἱε

ττιοτειττ,ειτοπτειττ1 Ρετίεθιιιτι είτ 8ειτ:Ι1ιιτη Βιτιδτοτυιπ εοπτιιΒεττιίτε ειίΤοετ:ιττ . αιτώ

τεττεττι ετεο 8τειττετ δ: Ι1οτιοττε :Μή Βιι)ιτε εοπΗ:Ιετε.τε νοΙο,ίεεΙ Μ τΡίο. εοτ1Πόετειττοττε

:ὶείὶετὅ, :1ιτοτιὶειττι τε ιπὶτεε δ: :Πνττια: εοΙΙεέὶὶοτιἱε τιεε ττποάιπτι Με τειττοτιεττι τττνεητο .

(ΖεττΠΠττιε τειττι::τι :ὶατυτ1τιτεΙΙὶ8ἱ , (]Ιιττίτιτηι Ποττιττιιτττι το Με εοτ1νετιτιτ ΡττεΓεω

τεττ1Ι1ιιΒετὶ, :1ιττ Ρετ Ενατι8εΙἱιιη1ὶη-τιοττιὶττε ίιτο εοι18τεΒατὶε , τη τ11ε:Πο εοτυιτι τε

ΡετΙτἰΒετ εοτινετ1εττ ._ Ι8ττιιτ :1ιτοιππιττι οττπιτει τειτιΡυε Μάκη: , δ: τεττιΡιτε οττ1τιττετ

δώ εεεΙο , ἱτιεἰΡτετιτε ΑΒΒιιτε Τε· βαττ” Μπάσκετ:: , τε8τεάτωτ ειττττ €ειιτ:Πο αυτι ἱε

Εκ ίειττ&οτιτττι ΡτοεεΗῖο , δ: οτι1ιιΞε ΡοΡιιΙιιε , εωΙείΗ Ροτττιτε ΒετιεΗεὶο εοτιτττεττιτ

εΙ:ιτι1τωτιεττι εκεεΙίο Κ/τἰε εἰεΪοπ . Αόάυειιτι: ετἔο «ιό ίιτιπτι Ι1οίΡτττυπι , .Θεοδω

ίε ίεΠτεετ εοετιοΒτιτττιτ [ειι1&μττ1 Ι)ε1Μειτιντεττι , 11ονι1ττι :1ιττάεττι τη τεττἱε ΙὶτΓεε

Ρτιτττι ΙιοΓΡἱτεττι , ίεά αΡεο Ρτ:τάεωτιετιιω :ιτι-τε ίεεειιΙει εοτιετνεττι τη εεεΠε δ: :οτι

ίοττεττι . ΒεΙοεειτιτιιτ :Ιτέττει :επι τενετεττττε ίὶιτιἐὶοτιιτι1 εοτΡοτει τη ίεη&υεττο , Μ·

τΙιτοιττ:ετιιτ δ: Με @ΜεΜε τιιΠεε δ: ειττιἰευε Πεἰ Ι.τντιιυε , ειίΐοετειτιτε ετε τει Με εεΙε

Βτἰ Ιοεο , ό:: :Νο εοΙΙ::Βτο ἱΙΙυτπὶτιειω Π;ειΒτΙΞτιιτ (Ξειττάεττβιτττι ε_οτιετο , δ:_ΡετΡετιιο.-.

Η 8ευόετ ειιιδ)αι Ρειττοετητο . . ·

.Ι.ΜΜ2ω δ. Έειδϊ:ι είϊ Με:: ΤτειιτεΙειττο Ηετττίεο Κοττιο.ττοτυττι ίττ1Ρετε.τοτε , ΚοΒεττε Πετι

ωτ “τω”. εοτιιττ1 τεμ , Β:ιΙάιιττιο ΜειτεΜοηε , ΕτεττιΒο1όο δωι:ΙεττΠιιττι εΒΒειτε , τωΙΙεΓιττιο

ίεΡττιτιοειιτυο Ιττε:ιττιειττοπτε άοτΜτιτειε , ειιτι1ε τε8τιιιττ1 , Ροτείτε.ε δ: τττιΡεττι1τιπ Πιτ!

Ιο εΙειιτ:!1τιιτ Με . ΑΒΒεε Π:1ιττάεττ1 ΕτεττιΒο!:Ιιτε , Μπα ττιεττιοττε: @εποε , ΒΜεικ

Ιιεπε νὶτειτττ τητ8το.νττ ει εοτΡοτε , τεεὶΡἰετιε , ιτε ετε:Ιτττιιιε , ε. Βατιτττο 8Ιοττειω Γε

ω. - Ιτετοττε ντεκ , ειτιτιο οτ:ΠτιεττοττΞε [Με ν18εΠττιο , ΡΟΗ εάνετιτι1τη ίαττξΗ Ετνττιἰ ιπτ

ὸεεἱιτ1ο , δ: ΡοΠ ΓιτίεεΡττοιιεττι ΓατιδδιΕ Μ:ιεεττ1 Ιετ:το , εποε ίετ11εετ Ποτττττιἰ ττιὶΠεΙὶ

ττιοδεετττιο-ίεΡττωο . 9. ΠΟ·

το δαπἐὶἱ Β:ινοτιί8 :τα ΗειΕκτιιτ 5:ε·ε. τ.. α! :οποιο 6”. 1.:ιπάοαΙ:!ι1ε ἀἰεἱτυτ·εεεΙείἰ:ιιτι Ττε)ε&επίειττΡετ-ποσ

"οι πωπω τε"ωπα"πε, :μή ειιιπ ε)ιιε Γοτοτε νἱπεὶαικι τιμά Ρ·υΣ:ιτοτ.ώουε οΜττ δ: ΓεριιΙτιιε εΠ. ΠΜ ·0:1="Ή

ίΩΡιι|::ι ετ:ιτ Βε:ιτ:ι Ι.τιπάτ:ιά:ι νἱτεο, :ιΒΙ›:ιτἱΠἔι Βε!τΠεπΠε, ιιτι:ὶε ἱιι ιιτο.›ΔΠετἱιιιιτ ίτιιιδΗ ΒενοΜε τττιτττΙ:ιτι Γιιτιτ

σπιτι:: 98ο. ΓιιΒ ννοΙοτει·ο :ιΒΒ:ιτε, ιι: τείὶἰε είΈ 5:ιπ:!ετιιε κι, η.. αρ. 4. Ηοτιιιπ οιιιιιτιιιιι εο:Ροτ:ι δ( :Φαϊ

πιοπαί:ετΠ τιι1)ι15 τε!τ:μιτ;ε εττ:ιιτιιιιτιπ Μ εεε!εί]τι (::ττΙ1εδτ:τΠ :ιΠετν:ιτιτιιτ.

.
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/ττατπεπτο : Ποιοἱτιε ΡτιΡει , Με εβδο: τοοε εἱε Ρετο

ε. απο: ι8ιτοτ :ματια Ρετ ίειοθεοτοοι τοετιτο. δ: Ροττοεὶοιο. το Βιιοάτινο εοΠε- ΑΝ- ΟΙΚ

διοτοτο , ίοεεεεἰεοτιἱιο: 1στοΓΡετίε , ΓοΙιετίτττε: ειο: οε8Ιεκετοοτ Γο.ετο.τοεοτοτο Ι ω?

ίοΡταὸιδἰτι: ίΡοοίὶοοιε , ε1οο.οι εεΙειιτοτε νονετιιοτ ειοτιοοτιτο το! Ιιοοοτεοι 8. ειναι 86' δ”

τοειττγτι:. Ετ ε1οιτι τοεΙιο: ετειτ ει: οδ νονετε ειο.:ιτιι νοτοοι οσο τεειάετε.εοοθεί Ρτο- Σ:$"Β:Ε

οιιΠετεε οιοΙττΡΙιει ΡΙεδτοοτοι· ΙΕτοοιιίΠοοε " , δε Ροοιοτιτοι· ίεοτεοτιει ΠοΒο!ειτι: Ρο..€:ι.ιοτ .

Ροετιιτεοτοε . ΑΙιο: αποτο @ιτε οι όοΙοτε , εδώ: οεοΙοτιιτο ετιεειτο.τε , ειΠοε ιοτετοει ἐοξεμτ°υβ

νιίεετοιο εοοττιτιοτιε,οΗο: οιετοΒτοτοοι άεΒΠιτσιτε,ειΙιο: Ιοοετι ΙεθιοΙι ίοι ειετεοτιο- .

τιε εΙεοοεΒτιτοτ οίοοε ειδ τεττοιοοιτι τοτε.: . ΤειΙιτετ ετ8ο οι οοιοε: εκτεττοιοτιτι Γοοτ

δε οι Ιοεοιο εοτοτο ο.Ιο ίοεεεειεοτε: ίὶτοἱΙἱτετ τιεεΙειεετοτιτ . ΜοΙτοτοτο 18ιτοτ (οποτ

Πε ειτιοοτοοι εοτττειιΙι: . Γοττεκιτ το εοόετο θειοάετιίἰ εοεοοΒιο εΒΒοε Ε ο τ. τι ο ιι

τ ο : α . τοεοιοτττε ΙοοειειοιΙιε , ειοοο νὶεὶεΙιεετ οιἰΠείἱτοο ττὶ8εΙἱτοο οοτιο άοιτοοι

εει: Ιτιεοτοειτιοοιε . Ηἰε ετεοιτο δε :πιω ίτο.ττε: ΡΙιττιτοοτο Ι:ετειοτιοτοτ εὶε εοτιιο- ΜΒ.,,ω

πιο Ρττείεοτιο. ΒιοΒι1.ινιτιοδε τοοΙτοτο άεΙεδιο.Βοοτοτ ιο εΙοτιοΠε οιἰτειεοΙοτοοι το- 2ι>Μ Μάϊ

ΠεοΠιο: . δε δε: Ιοεο ειιι: ίεΡο1ετι, Γεει ει:Ρεττί: ειοτεεεί:οτοοι ΡετεοΙΠοοιιιο: νιάε- ”ο””'

Μοτο: οιοιιοοι εοτιττιΠο.τι . νετοτο ΓοΡετ οπο: οτετιτεε εοοΙὶΙ1ο ίειΙοτειι·ι , εἰεετε

νετιιοτ είδατε νοτοτο ειοοεΙ Βιοικετοοτ Ρεττε: το , οε δε ιΡο Ροο1τεοτοτ ι1οετο

ειδιτιοειοττι δε ΠΠ . Ειτιτιόε ετΒο οτοτιὶ οιοοο τεΡοττειτοτ ίοοετο: Εὶνὶοο: απο τοει

Βοο. τενετετιτοι εΙετιεοτοτο δε άενοτιοοε Ιο.ιεοτοττι σοὶ οιεοιοτιειοι εμε ΓεΡοΙετι , ιι

οι ΡΙοτιτοο Ρτει:Ηειοτοτ οάεΗΒο: Βεοεοείο. πο, Ιειοόεοι δε εΙοτιο.ιτι οοτοιοι: Ποιοιοι ,

ε1οι πιο δε τε.<τοειτ το ίτεεοΙοτο ίεεεοΗ . Αιοεο

Αλι5.ι*Ε8Ελ-5%.μ.ΧΕΟΕ.Ελ8%λ$λπλ5%λλΑΕΕ

ΠΕ. 5. ΡΕΤΕΟ ΑΒΒΑΤΕ ΡΒΙΜΟΑἶε`ΐ

το. ]ο!.

Βυθό Ρεττι οι οιοοτε (:ειΡτειτιο ΡτοΡτετ Ρετιιίἱοτο .

1ΗΠ]Π.ΐ [απεΐίπαπα: Ρει·ι·ατζα: Θ' αἰἰἱΡα#ἱ›π ααδϊοτε: επ »παπα/αφτο σοιίέσε ΡΜ!

πιο πα/ἱετἰἰ/απἄἱ Ρεττέ σαἰ ἰἰἰεΡτα/αἱτ ἰαατἰαπτ)· ατ εαπ: παπσ·υίτααπ ποπαατπ

παύετε ἰἰσασαἰτ,- πε τππτἱ υττἱ τπετποτ.ία έπ ὐἰ/σε αΐδτέ: αε/Μεεετατ. ·υἱ[ατπ επ πα:

εΡἱτοτπεπ σα· ()ατα!οέο ὅεπεταΖἱ ε/α/αετπ Ραέ!αυτέ Ρεαι·-ατέτ πασ τταπβτἱαετε , παατπ

στα· ω.. ἱΡ/α παπα/Μα αποπασαο:/απόδ .Ρεττἱ Ρετα/ἱἰ /ει·υπτατ. [ο αιἰοτπα#ε

τε/ταταν· ατίαίετπ 1ο.]απί, παο/απδϋ απ... ·υα·έ /ε/ἱἱυἱτα: |οἰἰστππὶτετ σεἰεατατασ.

φπα'Ρεταππο: . .δέ ·υετο έτι/απο πιίτατπΡοταεττπτα: απαααπείο ἱπτεὅτα›π οατἱπετε . εαπ:

πό πα/α/σε πιοἰατπἱπὶ: σα!σετπ άαπίτπα: . ΜΟΜΜ

2. Μοπα/τετίαπο /απδικ Ρεταί , σαἱ |ιτίτπα: Ραπ/απ παπα: Ρετι·α: , σατπεατα!ί: τω» τω.

οίαπ εσσἰεῇα/αἶτ αμάπα: πα|τἰετπ απτατίτίαα: επ/ΐταδτα , (9'|απδδ Ηετσαἰαπἱ ε τ[σο- Μ·

μ Θ" πταττατέ: α Οτ·εέοτ·έο οπα8πο ίααπαττ πω. εσἰἱααἱἱ: απατα . ὅσα , παο/ οττε

εοεττ·α σέ·ιατατεπτ%τα εαν-ετ . Κοὅετἱα: ερτβοΡα: ασκοπα: ἰπ πιεσε σατπεατα!ετπ εασἱταυἱτ

ἱπεαπτε/ασαἰο ιίεσέππο , σα/α:[ασσε#οτ Ηοποατα: , υετε»·ετπ [από-τί Ρεττὶ εσσἰε/ἱα:π ,

πε ἱπσαἰτα τπαπετετ, Ρετι·ο :ιο/Μι άαπωτ :ιἰατα εἰ ἰἱσεπτἱα πσοπα/ἰετἱί σοπ/τταεπαί . Π·

παε π9/σ/τατέτπ εκβσατέοπἰ πιππέα·υίτ. ατααε απο ἱπἱτὶα/-αετε σεἰσἰττἰ: ›ποπα/τετέί[απ

«Πέ Ρεττέ τα τποπτε Οαιοαατἰο . πασα . ιίέα α (Παπἱασσπβπα: ἱπαααἰτατατπ , .Βασε

πία: ιν. Ροπτατεκ , αέσπτε !οπαππε .άπτα·εα Ρετα/ἱπο εΡψοΡο, αππο τα”. θα

/ἱπσπ#πα: σοπέτε8ατίοπέ: [απεΐα]α/τίπα ο·εσεπτετ ει·εέΐα πιοπασπέ: ατττἱααἰτ. ααἱ

τα αοαίεααε ρεαβ·τ.›εταπτ . Ηαπετπα: αΡαέ Πὅαεἰἰαπο ἰπ αππεπτἰἱσε πα σαἰσετπ το

πττ _1 Χ. ]τα|πε [αστα Ρα8. 918. αεί ποππαἰἰα τετεαδτατ ταδε .Ρεταππτ: επω·ο ε., ευε

τετα α... τπ/ΐτατπεπτα, ααἱαα:Ρατετ τποπα/Ϊετἱατπ /απέτί Ρσττἱ /αα/Ρεσἱα£ Θου/το

πστε|εαί: τα.ίττοπε αζέπττίο1οοπτατπ [αφ . Ρο·απατπ πατατα φ ἰπ .8)αποαο Κο›παπα

αππο πω. έα ααα ααἰαε›π $`|ποτἰο σοππασ/τα: |αετατ φα· Ρεττα: απ... αίτια-π...

Οοποπστπ εΡψοιοατπ . απο σοππέ·υεπτε τπἱἰἱτσ: :πατατα ποαπα έα ›ποπα/τετία›π Ματσ

ταπτ. :α επαπ Ρεττα:βτἱπἱατἰα: σοτατπΡοπτῇΐσε¦εσοτα#ε αίσίται· ὶπ ¦παα'ατο έπ

ιο. ειοετιτιιτ τιεινετίο: (Σοοοοεοι

Ρετοίἱοοτο εΡἱΪεοΡοττι , @οι οτοιο.τει τοειοο ΐοοτοττι ΒιτεΙΙιτοτο τὶε τοϋ οποτε τοοτιει

Βετο

Ετ · . . __ τ

τ' Ηἱε τοπιο το”. ΚοιοοΜο, ηοι οποσ ρι·οπεδεοιι Μετα ειτ:τοεΙοτειοε, ΐοι.ιίτιτοτοε είὶ : τιοσ Γεε!εοτε σοτ

ιδοτ Μάτι Μ:ιεει·ιι τοπιο το67. ε τετττι ΓοΙΙειιιοττετ εΙεν:ιτοοι εΙὶ.

 



64. ΠΕ δ. ΡΕΤΚο ΑΒΒ. ΡΕΚΠΕ.

ΑΝ· αυξ πω τιιι)ειιιιιε ιΡίε τεΒιιιι€ τειιςτ?εΙ:Πι·αθιιε ιιιετιτ,δε ειαι·ειδιιιε άε εεεΙεΠς ιιιιιιιιε 8:

Ι 007 Ϊτειττιιιτι οΙαιιίὶτιε, οπιιιιει @οι Π» ιιινειιτει Γιιιιτ επι ιιτιΙιτειτειιι όιτ6Ρτιοιιι εοιιοεπετιτ)

τα 1ιιΜ δα:.|ιἰ[ιω π:Μ”πτστε|ξιδπωριψεΡει·ιπεὅσνἱι απ2ἱ/ἰε: , ικο:Μ/ΐει·ίωκ ινιωεπ/Με/Μέ

οτκπἱποῇιύ/εὅἰιιΜ α'εύειεψσοπτεπιἰἰτ )· ειιικ9πε Ροπή[εκ φο/ἰοἰἰωε|ε‹ἰἱ έ!ίαόΡΗ

Φἐἰεὅἱἱε 67°θέ07°ϋ €'7_|οὐκ:ππἰ:/ιιοσ·αΜΡτωιἰεσε7Ϊοπωσ απΝόιπωπεέέκφι: , Μ

Ρο[αἱτ @πιο άι! ιώ/9πε Ρεια/ἱποτπιπ εΡἑ|σοΡοτπω εσκβπ/ά/αδϊκικ , έι·ι·Μωπ οαππέπο

άεύετε]ΐστέ . δαἰ τω» Κο»πιπέ Μα· σοκβπ/α (9“Ρπάθα: φᾶἑοβ Ρεταβπέ [σδΜπα

/ΜβΡ70&«#-6%ϊ ,· Οοπο/ιωσα δ/κοόέ[::πεπτέαΜ Μοπα/ΐεΠέ σκεππέο72εω σ€πουιιτ,

κα· σύ!πιπ:ικ έκμιά: ο[σαίαΜ/αβεβα |όειπ1ωα:/ίέιύτίπ κιἰτεπι τύπω Αϋπίι·εα: Ο ουσ

›ιἱε[ιισσε#οι έκ σἰἱα δ/ποιἰο Κοιισωπι , σπα :κακο 103 ό./ιώ ΒΜεάέδϊ'σ ΙΧ. ύ α&έτσ ε/?,

τιιυσ :απο Βοπέζο «Μπι ικοιιαβεΠο[απδϊί Ρεττφωτε//Η .

3. δικά” Ρστι·έ ›πεικοι·ίσω τεσοἰα›π ΑΜο!ιίω πυίοπ , Ηιιέο ΜεπσΜπε , αϋίςπε

- . α/ἰοταιπ ΒεπεάΞέΐέιιοπικο /σιάΡ:οιε: , ιἰἱε 1 ο.]α!ϋ: ?πο ιίΖε κι Γει·Μι·έο ἐκ ατο·ο9αυ

σπταἰοξςο σεἰεἐπιται· . Ειυπάεακ ἰαιιιἰσπτ-[ασούἱἰἰιιε έ» /απέΐίε ΠπιύΜε θ' ω» Ρει·ι4/

πα έφσΜε /α·έΡ:οι·ε: . ΕΜ: οθέτωπ αππο 1οο7. τοπιέ8ΜΕ· Μια: , :πωσ τεἑἱιπὶπἱ:

[αἱ Φααόι·αέσβικο .· [σέ/σπα :Με υὶΜ φίτοικεπ Ρτο[επεικιι: .

Με @ΡΜ- 4. Ρεττιιε ιιι ειΒιο Ρετιιίιτιο ιι:ιτιιε , ΟτΙιοιιε ΙΙ. ιιιιΡετειτοτε , ειάοΙείεειιε ίεκτιε

ιιιε .

τ:ιτε 1:ιιετ:ιτειιιι€ Πι ΡειιιΡετεε εοιιί-Ρἰειιιιε είΪετ . ΜιΙἰτιΒιιε ΙτιιΡετσ.τοτιε, (Ιω εκ ΠτΒε

εοτοπο.τι1ετειιιωΒ:ιτ , τεττιτοτιιιτιι ΡετιιΒιιιιιιι ν:ιίΙειιιτΙΒιιε , Ρεέτιιε ιιιιιΙτοτιιιιι Ιε

οι·γιιιιε οοιιιιτιοτιιε;ΙιιιΡετειτοτετιιο.όιιτ, Ιιβετειιιιε ιιιατεΡιιιτ, @και ΓθῇΠΙζΙιΠ ΗΜ α

Βετο ΒιιΒετιι:ιτιάιιττι , ιιοτι άείοΙειτιάιιιτι εοπιιιιιίΪιιιιι εΠΕτ , ειιτικ1ιιε άιίΠιθτιπιιτιαιτι

τοι; ιτιειΙοι·ιιττι τι ίιιιε ιιι ΡειιιΡε:τεε ΡταΪεττιττι ίειδιοι·ιιτιι τειτιοτιετιι ταιάιτιιτιιιιι . @ασκ

απο ΙιτιΡει·ειτοτ Ρτιιιιιιιιι ι·ει€ειίΐ6τ , Ροίϊε:ι οο8ιιιτει ίει.ιι&ιτε.τε , ΠΠ σ.ε:οετΠτι.ιπι Π·

Βειιτετ ωτωιωνα , ιιιιιΙτεκ1ιιο εοττειιιτ . ΑΒ Ηοιιοίὶο εΡιΓοοΡο Ρετιιίιτιο ιτιιιοεατι3

:ιΒιιιτιιε εοι·ιιιιι , ι1ιιοτιιιιι ίειΙΓο όεΙειτιιε ίιιετειτ , εεεΙεΗ:ιπιΜα Ριπή :ιΡο1ιο!ι ω

πιοιιτε: ()ειΙατιο εὶιτιιτειιιι , τεεάιί:ιεειιιάι οιιιιι οοειιοΒιο ΒιειιΙτατειιι οΒτιιιιιιτ , ία&ιιί

‹1ιιε πιοτιειοΙιιιε , όε:ιιιάε ει.ΒΒειε Ρτιτιιιιε ειπε εα:ιιοΒιι , :ι ]οι1ειιιτιο 14111. Ροιιτιιῖεε

1ιιειιιιιτιο οιιιιιἰει ειπε πιω οΠιιι εα:ΙεΠιε ίιιετειιιτ , ΞιτιΡεττεινιτ . νιωπ νοτο (Μιά:

:ιιιΠετειιιι ; παπι αιι·ιιε ίειιιΡετ ειΒΡτιιιιιιτ , Μιιιιιιιιιι ιιι ΙιεΒάοτιιπάει τα Εοι·Ρετιιο

ίετνιινιτ , νιιιο τειι·ιιιε , ιιι(ζιιειάι·ειΒείιτιια ιιιιιιηιιιιιτι ιιίιιε . Ηοτιε αιιιοιιιειε ιη αιω

το ίεττιΡει· ἰιιτοτΪιιἱτ . _ ν _ - ν

Μιτπυιω 3.ΜιιΙτΞι ειιιτειιι εάιεΗτ ιιιἰτειοιιΙει. ()ιιιιι Ρειιιιε όείιεετετ, εο οι·άιιτε ω ιειι·ιιισ.τιι ἐπο

ς ιι8.Ηετιι, εκ1ιιι ίτιιττιειιτο οιιι1ρει:ιΒ ι8ιιοτο ΜΒ 8.ιιίιιετε . (Μπι εοιιιτιιιιει. ιιι8ε:ιιε Πιατ

τιιοι·εει ίκιιτίιιιιι εΙεν:ι.το. Διιωμιε ΪιιιιιΒιιε αιἴιιτο. επετ,ία&ο :Πι εο ετιιοιε ίὶ8ιιο ίιιΒίὶἰ

ή. ΟΙΡ.".-έ τα ιη αεκ ..ΕΡιἴοοΡιιε.“ @Η ν.ειε ε!ε&ιιει.ιξιο ΡΙσιιιιιιιι ίετνατιάιιιιι όςάοτειτ ,.€1ιιο‹ι ιιΡε

ι ' _; τω ΡειιιΡει·ιΒιιε ει:8τοτιε άιίΠιΒιιτιιιιι οιιιιι ΕΡιίοοΡιιε τεΡετετετ , Με ΕΡι1εοΡι ιωω

νει·ιτιιε επι οτειτιοιιεττι οοιιΓιιἔιειιὲ,νειε ιιτ ειιιτο ΡΙετιιιιιι ιιινε:ιιιι . ΏιιιιιεειΙειτιιιε €Ιε:ε

τιιοἴγιιειιτι ΡειιιΡειιΒιιε @Με ιιιίΐι1εέ Ρ:ιιι€ιιι Πι παει άετεΠΕ εΠεοτεί, ιετ1ιιιιιΊιιε Ρο.

ιι€ε ιιινειιτοε 8. ίε Βειι€άιθοε οειιιιΒιιε Ρτοιε:ειτ , ‹1ιιοε ειιιιι ωτιεε ιι.ίτιιιέιει€ ιιοιι αιι

άέ:ι·επιτ, Ρ:ιιιΡετιΒιιε άϊνιΠτ; "ΒιιοεΙειττοιιοε ίιιίΡε:ιιόε:ιιτιοε ει ῇιιὸἰ‹:ε ΜΙ οιιΠο:Πειιι1

αι εοτιάιτιοτιε , ιιτ Η ειιιίιι€ιίΐετιτ , Ροειιειιιι ιΡι1- Γιιίιιιι€τ6τ , ειεεεΡετειτ , εισαι αυτι

Ρεττιιε τεετεειτοε , δ: ιιιιιιιτοε εειεΙειιι ιιοθεε ει ίε , τισ όειιιεεΡε όοΙιθει ΡειΡοττ:ιτειιτ,

- Δ σ.όπιοιιιτοε όιιτιιΠΙΤετ ; ιτειιιιε μπι-Χ Ρρειιειιιι ΠΠ τοιτιιίΠιιιιπι ΡοΪΙἰεετιιι· , _ Η εει.ιιεε ει.

=· [ε Βειιεεὶιδὶοε Ρειτιεε τιοιι ειτείιι€ετειιτ . ναυτια Ρεττιιε ιιε Πειιιιι τετιεειτο νιόει·ετιιι·,

Η Εεεετε ι·εειιίένιτ , νοε:ειτι1ε το.ιιιετι ειά ΒειιαΠεειιάειιτι ()οιιιιτιε τιιειιΓειτιι , εειιιετε

Ρειιιειιτι Ροττεθ:ιιτι1 εΧ τιιειιΓει Βειισάιδει οόοτειιιτεε , ιιοιι Πιιε ιιι:ικιιιιει αόΠειιιτιιιιιι

;ιάιιιιι·:ιτιοιιε: 8.ττιιι8ειιτεε ιιΙιιΙειΒιιιιτ . (Σιιιιι Κοιιιειιιι :ιό Ιιττιιιιο. ΑΡοίιοΙοτιιιτι ιιιιιΙ

ω. εοπιιτε.τιιε Ρετέετει, ιτιιιΙτετιιιοριε @Ισ ιιττιιηιιε μανια ὁεοιὸετετ, ω: 8ιιττε.

τιιιιάεπι ιΙΙιιιιι& εοπιιτεε ωιἔιτ . Πὲιιιειιιε ιιΒιπιιιΙτοε ιιιιιιο8 οι οοειιοΒιο Ρωιιιτ

ιετ,ΒιενιίεΒτε όοιιι·ειστιιε οΒ οι·πιίνιτιιι Ποιι·ιιιιο ό. Ιάιιε Ιω. (Σιιιιιε άιεε επιτύ

νετίειι·ιιιε οοΙι εοεΡἱτ , ειπα Με Δω νει·ιτιιε νεΙιειιιειιε :ιτΒοτεε ιιι :ιδιο Ρει·ιιίιτιο εστι

νιιΙΗίΤετ, 8είεεετεε νείὶειίΤετ. ›

ό. ΡΕ: Βιισε!Μια αιἰιἰἰτ έ» Μεποἰοἔὶο Βε·πεάέδϊέπο, κα· ·υαι·ίίε απδίοΗΜε απο:

Μικία: , Έστω» «ά βατ πιστό:: φα Μ εσε!εβα ίσ8εύσιιται· . ΤοΠιτο ιιιΒιιιτι πιειιιιι

ΪιιΡ€ι° νο5, 86ο. ςιια/ἱ ρω [Μέ άέδία [ωωι€·πτ, Μ πιοπκι/Ϊστἰπω €πο:Μπικ (?Μπέα

σε::

ΙιττετιειτιΡετιι&ιιε, Βι·ενιο.ει ίεεει·όοτιιιιιι Ρετνετιιτ, ειιιιι νιτει: ιιιιιοοοιιτιιι, @πι- ι
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σεπ|ε/εεε#ἱ#ε , Μέ εππι ·υππ/ππδΐπππ: σεἰοὐπἰ: ουπ/ἱ#ά , πό Ηοπο/Ϊο Ρεππ/ἱί 67%- ΑΝ· απ·

/σοΡο πεποιότπ,πε , πό εοππε/ππίίέ Ρετσ·ἰ πιοπό/ἰεπἰέ ποοπτωπ ἱπ/ἰἱτπτποπ . πω

πωπω ππσεόοπτἱοπ: /ππ/ππὅπ πιπ·πσιόπ . Νππα θ" ποπαἱποπι επ πἰτο πω” Ρτοἰπ

Ρ[ππό 8πππυίππ· βι·[ππό π πω, ·υπο[ππππτί ο·ε/ΙππΜπα πω;» )· πιοἰεπόὶπιππ υπο

π2οπόβετέί πππππππτ ἰπι στα πππἱΡἱεπόππι, ι8πο παεί: εόπο πο εοόεπι [ει:·υπΜπα ;

πτπἰἱοπ·›π όεπέππε: ποοὶ επι ίπ πόεπόοΡππ:πΡεπΖ:ἰἱ:ππτστπ) ε/π.φτεσίόπ: |έπεκπτππι

ππρ παπι: .

.πλα.$.π.χι.5.:$.ιπλ8..π.%.ω .:ι.9€....π.χι.5..π.χπ.μ.Χα...π.λπ. .8.9θ...ιε..π.ΐΔ.υ.-πλα.πλ.π 8.π*.κ.α-°Κ.π.πιλε

ΠΕ 8. ΑΝΑ$ΤΑ$ΙΟ ΑΚ()ΗΙΕΡΙδί)ΟΡΟ

$ττἰεοπὶεπΠ ὶπ Ηυπ8:ιτίει.

1. ΝΤΕΒ ἑἰἰππω: Οπόἰπὶ: πο/Ζπέ οπο: , πιά Κεἰἰἔἱοπε›π (:'ύπω;ππππα ίπ Ηππ

έπα·πι: τσέπο ππ/οεπιπππ|οπεπε πσΡπο7πουετε /πτε29πό·ππτ ) ΑΝΑετΑ5105 , πιά

(7 ΑυεΤπκ:πε π¦ἱο ποπιέπο πΑοεἰἰποπτππ , ποετἱτο όεπει π·σεπππ·ί . Ηέσ έπ πιοππ/λε

ο·ὶο /ππἄὶ άἰεπὶἰ βπ /ππδἱἱ Βοπὶ|ποἱὶ Κωστα ·υπιππ πόοππ/ἰὶεππι πέούπτ /ππ [.εοπλτ

πππω νοέίτπέπε, πο 2εωΡοπ·, πιω /ππδΐπε .ἄόπἰοεπτπε Ρππέεπ[πω ππιπι1ε:, ἱπ

ἐόεπι πιοππ/?επίππο όσππο/έ πεεφέτ. Οπα «απο ἰόεπι πόπἰπεππ:, π(ποπτε μυέΠε

(ζἱ[ο ππσπἱόπι/σοΡο Μοέππτέπο , πωπω ἱπ Βοπεπτπυπ πό/πππα εσσἰπ/ἱπππ πεόπε σοπ

όῖπ:/π#·ι , [εκ τποππσπἱ πΐἰεπὶππὶ , ίπτου· πω: πο/ΐεο· άπ_/Ϊπὶσπ.τ στα , [ε/ε ἱΡ/ί ἐπὶ

ππ·έ: σοαππε: πιππππεπ· , εππιππε ὶπ Βοπ::ππππσ|εοπή/ππτ )· πποό εοπόσπόο σεἰποπέ

Βτεππουέα3*πβετεπέο οσσπβοπεπι Ρωππίτ. Καπ [ο ππιπ·π: Ζ)ποππ·υέπε πο” [απο

Ηωοσ·πε Βοποπποπ π!“π” ΒοΙεεΙειπε , Ρέα: βέίπε:, Βια Ρο!οππε, πιό Βο

ἰεεἰπο[π·ι›ο ατά/πο [πεποΜππι· , Ο ΑτεΙιἰεΡἰίοοΡιιε ΜοΒππτἰπιιε , ιιτει·πιιε ίιιοε

Κοπιο.πι ε ΑόειΙΒεττιππ ειΙΙοΒειτ , πώ εἰ ταΠτιιπι πι Ρειττπιπ1οεΙετεπι απ αειφο

Ι 007.

ζω. ]ιιΠ.ί.

ΑΝ.()ΗΚ.

Ι 007'

ιι.Νογ.

Αιι:ιΠ:ιΠω

δ. Απαίβετ

τΞ ίοειιιε .

ΙΠοπ:ιΠοι·.

Βτειιιιονὶα:.

πιπάππι ΡοπτἰΗεετιιπι Ρετίιπιάε:ειπτ : ΠΙοπιπ: Κοπι:ε πιειπεπάί ΡτοΡοΗτιππ τετὶπεπ- '

το οιππ ίοάαΠΒιιε , πιιοτυπι ΓοὸειΙὶτὶ:ι ΡτοίεΙΒοηε ετπιπι τεΙπποπιε ειΡΡτοΒεινὶτ )· επι

5Βό τ111°Π1$ Ρετ Ιεεειτο8 Κοπ1ειπππ1 Ροπτππ;εΕπ , (?πε8οπέκόπ βόέα:: ππἱπΜπα , πε

Βτεὸἰιιπτιπ , οτειπτ€8 ια νεΙ ππν1τυπι Βοπιει εΧι:τπάεπ επ εεεΙοΠο.ιπ ίιιειιτι ΑάαΙΒετ

τιιπι , Η παω: εοπίπΙτιππ Βοεπιἰε , πώ Κοτπεπεπι τε1ὶ8ἰοπετπ ειπεδϊεπτιιτ , πω: .

ΟεΠὶτ τειπάεπι Ροπτἱίἱεὶε Κοππιπἰ ειιι&οτπειτΕ ΑάαΙΒεττιιε , ὸἰίοεπὸεπΓπιιε Βοπιει ,

δ€ε. Η έπ Κοπαπππ δ/ποόο όπεπετππσε πϋο·πππιπ· έπ «πω /ππέῖἱ πἔόπἰποπέ δα:

επἰο/ιφετἰοπέ οόππ )· /ὲό Βπο»·ποίιππ σεπσό·π Ρπο/πππεπτε7π πιω πιπὅἰε πό Μπα πο

βππππ/ποἰππτ , ππόέπππω . ΑάειΙΒεττπε οοππτο.τιι ειιδποτ Βιέ'ειιε , παπι Γεκ Ρτα:τε

τοπ ίτειττεε εοπτι1Βετπο.Ιεε ο: οοπτιιΒετπΙο :ιό ὰΙνιιιπ ΑΙεκἰιππ Βοπιει ;ΗΒτεΙΠ 1Ρίυπι

ιιΡιιό ΗιιπΒειτοε ειίΤεειπὶ Γιιππ , πεε ὸἰνεΙΗ Μ: εο ιιΙΙο πιοε!ο Ροτιιετιιπτ . (Μπι πε

Ξἔἰτιπ Βοοπ1πιπι Ιπ8τεΙΤιιε . . . . . πωπω ποποτε ει ΒοΙεεΙειο εκο1Ρὶ ποπ Ροτιπτ, πωπω

εΠἐ ΡοΡτ ταΗτιιπι εκεεΡτιιε, Ιοεοπικ: πιο δε Βοπἱε πιιὶΒυΓὸετπ Ρειτοτππ οίϊ τείΗτιι

τπε. Εει ΗΜ Μπα Ραι1ΙΙο Ροίὶ πι οίἱὶεἱει Ρίετειτπ ὸΙίἰτὶΒυἰτ , δειππι οι1πι ΒοΙ€εΙειο

ΡτΙπεἱΡε εοεποΜιιπι , πιιοά Β κ ε ο Ν ο ν ι Α Μ νοοεπτ, πἀἰΒοενἰτ εκ τπιππΒοοπ

τὶίΙὶτπε όοτεινὶτ, όεόπξΠε ἰπ οοπτιιβετπίιιπι ἴοόειΙὶΒιιε , παω εκ ΙταΙΙει Γεοιππ πά

άιυπτ , ΠΙπ1ιιε ποπιππ: ΑΒΒειτὶε ΡτοΡοΠτο Α Ν Α ε Τ Α ε ιο , ‹1ιιΞ ΡοίϊΙ1:ιο ειΡιπὶ Ηιπι

Βεπ·οε δττἰἔοπἱεπἴεππ ε:8Ιτ ΡοπτἰΗοεπι . ΜΜΜ· Ππο»·ποέπε , παοππ/ἰεπΞπ›π Βτεππο

@επ/ε πωσ «πω εποππω π:πκΞ›πε#οππἄ]σ/πὐ .ἄπ/ἰπἱά πο/Ϊυ·ὶ παοόεο·πωέπε, ππεπα

ετἱππα υπ·ππτ 2πππε /ππδἰἱτπτἰ: πε ·υπ·επτέε ε· (πε-πό , ισ πόοπτπππα όψἱππἰππι

/πἱφππσἱππ: πευοσπ·υσιάτ πόΜΜΜ . Ππόε: π2π·ππι ποπ ε/ἰ , # έόπἰύεπτπ: ιππ:οιυε

π· πωπω εοπ/οπτέο όο!εδίππστππ , πτ/πρίπε επαπ π: ›ποππ/ΐεπίο , πιω” ἱπ όοπτο ροπ

2πΐτκόέ ἱπαππω”ω . @πώ Θ" πιο/πωσ Βοἰε:ἰππ:|π·Ρἱπ: σο: έππυ#εοπτ , Ρπε/επ:ἱπα|ε

/ϋ: όέεοπε , π: πωπω: σο›:·υἰ·υἱἰ: ἐπιεπο#ετ )· πω· @ή ἱἰἰἱ /ππέΐέ ει ΡτεεἰΒιπ Γεπ1Ρ€τ

1πεὶΡἑεΒεπτ , δε ειιτη Ρι·εοΙΒιιε Ητιἰεβειπτ, πι:18πει εππι ιποάε!Ηει δ: εΠἴεὶΡΙὶπει πιτ

πι1ε :ιΒίὶὶπεπτὶ:ι εΠ:οτυπι .

π. Ηὶσ ππἱόετπ πω: :απο Βπεππουἱπ/ἰπτπ: , _β·ό όὶπ ποππω» τππωπτυ#επίτπε.

ΙπαΡϋ ππέΡιππ ύοπτἱπε: ίπ ΒοἰωΖπππα]π·έπσφεπσήπε,πΡ!ιι: απ” (Μπωίππω πεἰἱὅἰοπί

όοόπιιππ π#επσπππτάπαπἰ θ' ίπ άόπωσπτπτπ,πποό/πεππε:ατεπ ποτ·ππα αὐτὸ: περ·πίππ2

όὁ·ετ,σοπ/πππτἱοπε›π·ἱπἰε·›·ικπτ,πτππε οεσπΡπ:ο ποπ ¦οπ(πο π Ρι·όςπ πποπτε·, (:ππέβίπποε

.κίδπ δΈ. Ο. Β. Τοπό. ?Πλ Ε παο]
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ΑΝ. απ. παι7/%παέ .ία @πατα ατακα: υεαἱεύωπ ιαα!ε βαόει·σ .σε εοι·αια όσαα αεαΡω σαφεπααι·.

Ι Φο? Ηέ.ιρετωοταε .4ιιωύει·ιαε ,, Ριν? αίιπαστ &οικιαααι σπάει: , αεαα»α έα·ιια!αε σεάσαααια

Η·Ν°"· Μ;" , Μ! )« παο: έ:: Βι·εαπο·ιισα σ·είέαπασ&α: ,Ρι·ἱα: σοα[απισήε , ε· Βοεπιίαρ·σε:βι,

Ε Β0ΜΜΒ Μέ α[αιπωσ Ροιπώσσ Και” αασσόεαε[ασέεαόέ ιιεαἰωπ αοσφεω2 : ααα: εκεσπρ!αασ

κι·:ιιιίιτ πι
Η.Π,8% βεαταεΖααἰΪσΡο/ϊ .4αβι·αα: , κι Ηαπἐααἱααι εαπ/ια: ιἰῇεἑΡαἰΕεΡεατεκἱτ , Μέ α &8α

πιω · το δεαΡ απο τα" Βαει:· αεπιέπε σκεφτει:ψ ,° σε αιΦΐσαιο αιοαα/ἰετἱο έα &οαοι·εικ δ”.

Βεαειἰἰδἰέ , ποπ παπα: ἰ&ὶ , παπα: ία Βοεωἱα/ααδἰἱτκιτε/ἰοααἱτ . ήααιίεακίαε ει: ασ· π· :β

(.`ύαι·ταέτίαε εΡι]σοΡαε, ?αἱ έα υἱΜ/ααδἰέ δτερόααέ Ηαπέαποααω ι·ε(ζέε, αιαιω απ'

·ιιωπαιπ , α: Μουα/ίεΜ πιό έιι/ο ευπαίκέ εκοααέα»ιβε ιίε|ει·ίθα . ΑΒΒειτοε δ: Μοπαειιι

Μπι! ΡτοΡτιι ΙιειΒει·ε οιιΡιεπτεε , ΠΠ: τε.πι ιεΙιξςιο1ο Ρι·πιειΡε Πειτιιει·ιιπτ :ιό ωπι»

πιει ΡιιιιίειιΡτιιπι νινετε: , πι ειιιιΒιιε ίιιιτ ΑΠι·ιειιε ειΒΒιιε οιιτιι όιΓοιΡιιΙιε Με . Ε»

.Ραα|ἰοΡο/Ϊ . Ροιι·οΑ ε π· ιι ι ο υ ε ειΒΒιιε οιιιιι Με Ιιοποτιίια: ειοεοΡτιιε , εισΙ πιάιεεε

Μωωι. πι Μοιιτιε-Ρει·ιεί εοεποΒίιιπι πι Γο.π&ι ΒειιαΙιθιι Ιιοποιειιι ι:οιπίπιικιπ , ιιιιἱ Ιιοάιαιιια

"°"ω"ω πι πιοπσ.οιισιιιιιπ ωπει·ε8ατιο , τεΒιιΙο.ι·ι άιίοιΡΙιπιι ΡοΠεπε , τειιιΡοτειΙἰιιιιι ι·ει·ιιπι

ι:οΡιιε ει: Βικιε ΙιβετεΙιτετε ΓιιΡετειΒιιιιά:ιπε , διο. (Σπιτι Με Ι)ει ίεινιε Ρτιιιι:οΡε

οιιι·ιΠιιιιιίΠπιπεπποεισ οοιιιιιιιιπιππ ειιπι οιπιιιΒιιε , Μαιο ίεΡεπιιιιιι ειιπ1 Πιι€ιιΙιε

τ:ΩΙ10€111ιε τΠὶΓ£€ι1ε , δα. ]αεπε οπιπίπο παπα: Δίπτωπίαε Βοα]ΐαίαε ?παπι Ηαπέαι·έ

Μινι» Μ» ι . Βεαιασ α. Μι αιΜέτ , πψι·οταιοσ ΜυπασόυταΜ οιιει·ει πιο ειιικιΠο Ηα228α

πω· ο 21σα#ΜΜο Κο·8·ε· πα]θάεωαάααόΐοε[αφΕ· . Κεκ , Ματια· , Απωωι δ: άιίειΡιι

Ισε Ιιοτιοι·ιί:ια: επι:ειιιτ , δ: ω ι·ειιιιι:επι Μοπτιε-Ρει·ι·ει εοΙΙοεανιτ , ιιιιι (υπ Βεπεάι

επ οι:εποΒιιιπι επιι8πιπι:ο ίιιπιτιι εκειάίθεατε Ρεπιιιίιτ . πω”& ΒιιΠΙιοε.ιπ ιΠειπι πι

8ει·ιτι όπιιαπνο πιιιΙτιίε1πε Ρωιιε Ρει8ιίιιιιε όοπ:ινιι: , πιω ιιιοπιιοΙιι εοπιπιοόιιιε πι

τεΒιιΙειτι νιτει οοιιίὶ Πεκ: ΡοΙΤεπτ . Ηοτιιπι εοπΐιιετιιάιικ , ειιιιιιιοΙο νιτοε οιιτιπιοε

είΤε ιιιτεΙΙι8εΕπιτ , πιιτιίιεε άεΙεθειβειτιιι ; ειιιοι·ιππ ιιιικΠιο εκ οΡετει ΠιιΒιιτοε μι·

τιπι ΓΡοι·ιτε , Ρειι·τιπι νι εκ πιετιι πι Ιιιοεπι νειιτ.ιιτιε ιιίΤετιιιτ , ιιιεπόειτο. Βιετεε πω,

δ( οι·τιιοάοκει: Πάει ιικιοιπ:ιτει οπιιιεε [ειτε ασημι , δω.

Ριιι·ι!ο- 3. Κα[επαι· πα σαἰσεω Βοαῇαὶέ δτεΡβααί ι·ι:έπ Ρι·ἱ·ι:ἱἰσἔἱαω ικοαα/ΐει·ίο /από?ί

€2:Βώ ' Μαιτἱπἰ , σαέ αἔπα/ἱαβα: α&ύα:Σπτεια:, εοπα]/αυι: πασα , ετ-β ΜΜιει ιωα

τα»ι υἰιἰεπαι· ) έα· παταει, αι·/έΝ εαα'απο ε#ἐ σσπ/αἰιιιαε , ?Μια ΜΜΜ !ιαένεστ /σἱια

πο» ίααπ;κα , ααα Ζἰἰα/Ϊταπ· Ροἄἱατ ιποαα/ἰἰωπι ύψοιάωπ .

Ιιι ιιοπιιιιε Πει ίιιπιτπι , 8 Τ ε υ Η Α Ν υ ε άινπι:ι Ρτονιάεπτε εΙεπιειιιιιι ΗιιιιΒιι

τοτιιτπιειι . (]τεόιπιιιε δε νεα: Γειπιιιε Η Ιοειε άινιιιο ι:ιιΙτιιι ιιιιιιιι:ιΡωιε Ροτε!”τιιτεε

παμε Ιιοιιοτεε εάειιι8πιεπτεινετιπιπε , κι ποπ ίοΙιιπι @Με ιιιιπιιιιιιι Ριαεὶιεαπὸιιιιι,

νετιιπι ιιινιιιιι πιει·οεόε τεπιππετεπάιιιπ . απαιτει οπιπιππι Γειιιθια Πει Ει:οΙείιιιι

ι·ιάεΙιιιπι , ποίὶτοτιιιιηιιο Ρτει:ίοπτιιιιιι παμπ: Ηιτιιτοπιπι ΓοΠετε οοπ1Ρετιετ ιιιτειιτιο,

58πιί:ιοιιιιιιιε-, φαι ποε ιπτε:τνεπτιι , & εοπίΠιο , δ: οοιιίεπίιι άοπιιιιι Α Ν Α ε Τ Α

ε ι ι ειΒΒιιτιε 5 ιιιοιιιιΠετίο ίειπ&ι Μ:ιττιπι πι πωπω ΓιιΡτει Ρεπποπι:ιιιι Πιο , ει εμπι

@το ποίιι·ο ιπεσεΡτο ( ποσό ιιοε Ρετ Ι)ειπωπω , οι: ο.ιιιπιει: ιιοΠιιε τειπεόιιιπι ,

Ρι·ο ΒιιΒιιιτειτο τεΒιιι ποίὶτὶ, :κι Ηπεπι Ρετάιικιπιιιε ) τειΙεπι εοπατΙΠιπιιε Ιιβεττει:επι,

πιιιιιςπι όε:τιπετ ιποπειίιετιιιπι ίειπδιι ΒοποάιέΈι πι πιοπτε (Ξειίιιιο .· παπι ΡτοΡτετ

ιοτιιτἰοπεε ίιιπέὶειε Έ·Υειτι·ιιιιι ειιιΓόιππ ιποιιιιίὶειιι , ι:οπΒΙπιπτε όοπιπιο Απειίιιιθο

Ρι·πείοι·ιΡτο ειΒΒεπε , δ: ιι18ιτετ τιάιιινιιιιτε , εοπίοι·πιτι δ: Ιειιιτειιτι Γιιπιιιε . διπ8ι1

1ιπε τιειιιηιιε ΓιιΕΓ:28ιιιπι, πιασει Ρετ πιει·ιπι Βε:ιτι Μειι·τιιιι πι πιο ει Ριιειιτιει ειιΡει·

τιιε (στη ; πιεπιοτιιιι Ροίϊει·ιππ ττειάετε ειιτεινι . Ιι·ι8τιιεπτε πο.πιπιιε ΒεΙΙοτιππ

τε:ιιιΡεΠιιτε , @πει ιιιτετ Τειιτοπιι:οε δε ΗΙ1Ι188.Ι'08 Μαιο ττι:ιεπε ειιοι·ενει·ετ , Ιστικ

εὶΡιιε :μισό ειιπι εινιΙιε Βε:ΙΙι πωπω ιιι·8ετετ , νοΙειιτε ()οπιιτειτιι πιιοό:ιπι , ποπιι

πι: Βιιιιι€ετιίι , Ριιτει·πει πιο Γεόε τεΡεΙΙοτο , κ1ιιιό Βιιδιιιιιιιτι εοπΗΠι πωπω, πιιοπιιο

πιει νεττει·ειπι τειιιτει ταδιιιε νει·εε:υπόπι , ειάΠο.ιιτίΒιιε Ι)ιιοιΒιιε , νιάεΠι:ετ Ρο2πειιιο,

πωσ, ΟττΙιιο, άοιπιποιιιιε πιω Απ:Ιιιι:ΡιΓεοΡο , νοτιιπι νονι δ. Μειττιπο , £1ιιοό Η

άι: Ι·ιοίΗΒιιε ιπτετιοι·ιΒιιε αυτ εΧτειιοι·ιΒιιε,ήιιε ιιιοτιτιε νιδιοι· αδ Πετεπι , ΤιιΡτει πο

πιιπ:ιτι Οοπιιτιιιιιε όσοιπιειτιοπι άετ οιππιΒιιε τιε8οτὶὶε, Ρτικόιιε, τει·τιε , νιπειε , @ιε

τιΒιιε , νεθιι8:ιΙ1Βιιε ι νιπιιπιιιιιε: ιιοΓΡιτιιιπ ειπα! πι Ρτε:όιιε εοτιιπι ακοτείεετετ , πο

Ρειτοι:Ιιπιιιο ΕΡιίεοΡο ΡετιιπΒιιε νιάει·ετιιτ , ίεά ιιιι18ιε ΑΒΒιιτι ειιιίιιοπι πιοπ:ιίιε

πι , Ϊιιβ τε:ίϋπιοπιο Ριπίδ.τοτιιπι Βικιππ , πιιιΙτοτυπηιιε Ποπιιτιιπι , ειΒίειιιε ιιΙΙ:ι

1110Ε8.ωιή11€31°€ ε Βιιπιι1ιιο Ροίὶ εο8ιτιιτιιπι νὶδὶοτὶει Ροτιτει· , @πώ ειιιιπιο ι·ενοΙνε

Μπι, οΡετιε εθιοειειει εοπ1ΡΙετε Πιιόιιι.Νεεόιιιπ ετιειιιι οΡιίοοΡπτιιε,& εΒΒιιτιει: Ρω

τω·
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το: ιο!ιιιιι !οοιιιιι ιιι ι·εΒιιο Ηιιιιιιιιι!οο Με: σποτ . Φιο‹! Β(Ροι·)ιποε Ει!ε!εε Μακ ιιιι- ΑΝ=ΟΗκ

!ι!,οιιο νοΙιιι Ιοοο,οοιίοοοιιτιιο δ: :ι!ιΒοτεε !!ιιτιιοιιο,·ιιιι ιιοιι !ιοιιιτ οιιιιιιιιιιι !οι:ο φα! Ιω?

νο!ιιἰ ,Λικ Βι.ι:ει·ειιι ? °Ει πιο ιιτ!!ιιιοεοο!οΒο Γειιιέ!ι Μιο!ιο.ε!!ι " νει.ι:ιιιι είε ν!ε!ι:ι·ε- Μ Ν'"°

τω· , νει ΕΡιίοοοιιε Ρειτοο!ιιιιιιιιι ιιηιιι·ιιιε οιιοι·ιιιιοιιιιιίοιιε ιιι οο!!εδΠοιιε ε!εσιιιιιι Μια·

Μπι Ρειτει·οτιιι· , οι οιιιτειιι , ?υπ Φακοι· Ποσο» , απο !ιοιιιιιιι!ιιιε εοε!ειιι Ρει:- - ·

τιιιειιτ!!ιιιε τιιεια!ικ!ι ι @πιο Η ιΡ ο ι:οιιτιιι ιιιοιιί!ιιτιιτιι ουκ! Ξιιιοιιε: :ι8ετε , νε! Μου

πιο νοΙιιειιτ , οιιτε·Βειιτιι ιιιε!ιοοιιι νινοτιιιιι δ: ιιιοττιιοι·ιιιιι οι Δω ιιιι!ιοι! Γε εστι

κΠοΙοι·ο πιοοιιιιι ίειο.ι:; Ας!!ιιιο ιιιιτειιι ίιι!ιιιιιι€ειιε όιοο , Πι ιΡίιιιιι ιιιοιιιιί!ει·ιιιιτι ει!ι

οικω! ιιιοιιιοτιιε!ιιιε ίειιιοτιιιιι ; Ιιιι!ιοειιιτοιιο ιιιοιιειο!ιι μι!! ιι·ιιιιΒιιιιιι Πι! ειιιιι!ειιιε·

οι!ι!ιιιι:ιε ει!ιιιιιι ο.!ιΒο.τοιιι ίοςιιτιι ε!ιΒειι‹!ι ( με) 8; ιι ειιιοοιιιιιοιιο νε!ιιιτ ΕΡιίεοΡο

οοιιΓεοιιιιι‹!ἰ ειιιιι-.· Παμε: ι!!ιο!!ι:ιτιιιιι θι·ι!ιτιοε ει:οιΡει·ο ειιιονιε !οι:ο , δ: ει οπο

οιιιιιιιιιο ΕΡιίοοιιο ι Αιιιο ιιοιιιιιιειιι πιο ιι!ι!ιιιτιιιιι οιιιιε!!ιι ιιια:ε!ιιτ , η!!! :ι.ιιτσ.: Ρο

τι·ςιιι οιιιίι!ειιι ιιιοιιιι!!ετιι) Ριισιιιοι· ιονοι·ειιτιιιιιι δ: ίιιιιθ!ιτειτοιιι ιΡΒιιε !οει ; πιο

ποσο ΕΡιτα,Ρι ιιι !ιιιι€!ειΙι!ιιιε Μι!!ιιιιι αι!ε!ιι·οτ . Ρι·ει:οιιιιιιιιιε ιτειοιιε Μ: τε!!!Ηαι.·

τιοιιι!οιιε διι!νιι,τοι·ιε Ποιιιιιι! πάω Ιούι-Ο!ιι·ι!!! , ιιτ ιιιι!!ιιε Ατο!ιιοΡ!ίοοοιιε , ΕΡ!

ίι:οιιιιε , Ώως , Μιιι·ο!ιιο , ()οιιιοε ,δΠεεεοιιιοε , ίειι ιι!ἱτιιιἰε !ιοιιιο ιιιιιΒιιι.ιε , Ιἱνε μια

νιιε , οι: @οι ίο.το ιιιοιιιι!!ει·ιο ει!ιοιισιτιοόο [ο ιιιτι·οιιιιττειε πι ιιισ.ιιο!Ριιε , τοπιο , νι

ιιοιε, ε!οοιιιιιιτιοιιι!ιιιο , Ρ!ίοιιτιοιιι!ιιι; , ι·ιιι!ε , ο!ει::!ιιε , Πιιο οοιιοο!!!οιιο ιι!ι!ιιιτιε ειιιΒ

:!ειιι ιιιοιιιι!!οτ!ι ειικ!αι.τ . @οσο οτι! ίεαέι·ιι ,' οοιιιΡοιιατ ι:ειιτιιιιι Ποιοι αυτ! ομι

ιιιι , ιιιοάιιιιιιριιιιοια ιιο!!ιιιι , ιιο ιιιοι!ιιιιιι Ρι·ιιιξιιτο ιιιοιιιι!!ει·ιο , Γιιιίοιιε ιτε: Θεοπ

Βιιο; ιιιιι!α!ι&ιοιιιΓοιιε Ρειιοςιιιιιιε γιιιοιι!ο ει:τει·τια!ιτοι· Γει·Ιατιιι·.Ωιιοι! με νειιιιε οπο;

όιιιιτ, !ιιιιι‹: ΡοΒιιιιιιιι `ιιιο.ιιιι ΡιοΡτιει ιο!ιοι·ο.ιιτοε Π8ι!!ιιι·ι ιιιΙΠιιιιιε . Βιιτιιιιι Μισο

ιοοι . ι·εΒιιιιισ!!τι ίοοιιιιόο, - Ιιιι!ι&ιοιιο ε!εριιιιιιηιιιιιτα . _ χ ρ )
Ηοέΐοποι τοὅἰιστο ι3ο!ο»ιο , :ισ/τσι .Βικι!!δ!έο , οι οπου 1001. (9' διτι.;ροοπέ Κοεί:/ο

κακάο οοποοπἰοι , Ι:: ὶἄἱο 1 5. ο δοΡ:οιπὐτὶ Μοοοοπώιω .- ο

ο. δοιἰ-βπε ο/!ού!ικι έίο/ΜΆ/!οι·σ ποποιοτει·ο: ιιο/οοω· Ππέη·ο"φω Ξωἰοβο , Η: ΕΡἰΓ<ο_

οιικοιιο οπο· πο:: οικω:: Ρι·ιποοοι άεύοοι·οπι ποσοστο _, οι·ο·υσ73αουι ΜΜΜ οι ιίο- Μ·

απ: εοΐβοροτα: έωτίθαίτ,οιοπο Οο!οοεπιβ σα: οῇιο,ππἱ οι: έ!|έι Α/Ζι·έοοω , φ1εω άι).

θετιιιει δ: ιι·ιοι·ι!ιιιε Ρι·ει:ί!:ιιιτειιι ε!Τε ιιονοι:ιτ,ισ οι: Βοο]ΐοέοι,ΡΜ[οο!ι, οιιιιιοιιο Ρο!!

ἱιιἱτιιιιι Ροιιτιθειιτιιιιι Αιιιι!!ο.Πιιιιι ιιΡΡε!!εινιτ . Α!! οσοι οσσἰο/ἱοω οοποπέσο ε!οέϊέοπο

Ρι·οοιοπωι οποιο ο#ἔι·ἱ2 (Ϊὑοτιπἱτἱα: . ?ποιο ο” οιππἱο ποπ/οτί: :πιο σεφ-οβ

ύἱ ·ιιΜο!ιοικι· &οοτισι διφέοποι , κα! οσα·:ίοι·οι /από!ιο βαδ: οιοο/!ολίαε οισδ!οι·έτοι :

οπο” ιέπο/ἰο/ἰοιπ οποιἰτἱεππὶοΡο/ἰΡοττἱι/ισέ ούἰιιιοι Κοιιιοπι πω: , απο ω· Ροιπἱ

[εκ π.οβοοτέ 6'ΕΕ!θ[οθ οοπειἰἰἄἰοοοικ έ»φοποετ , κα· Μαιο: Ξοφο1οοικ: οπέΐο.τ :οπ

|ία·πιοι·ο: , :απο απο» οι .Βοέδι4Μ άὶοιἰεικο/ἱὐὶ οοποοάοποται· . Ζωα” οποιοι·οο'οπτέο

όσοι· Ιοέοτέοποιπ οισβοιστι4:[κοι·έο άπο/!οβισ , ἔΡ/ἱι4: τού ουσιππι άοο!οτο·υέ2 . Νοκ

οπο” ι·οέξιυιο άοόσοιοβι!πωωοάο , οποιοι: οιὶοιπ ΜΑοπίο ορο/ίο!έσο Ριὶποἰοἱ σού·- ἔξ::"”””'

Μάτ : οι: ά· το οπόέοπώσι σ/ί@β (.`ύου·ΜΜι4: ) ?αἱ του·ήο-έσοιοιο δω:α|ο πιέή: . .Πο

ποσοι» οοιιἰιοι· . Ρι·ιιιίιι! Αίὶι!‹:ιιε ιιτ!Ροιιτ!Βοοιιι πο!! , άειιιιιιιάειτιιιιιοιιο ο!!ιο!ιιιιι

ΗΜ Ρι·ιιι!ς:ιιτει· ειι!οοιιοιιε, Ωιιιδ!!:1ιιε Πιιοιε τα Βο!!ειε 0π!!ιιε ιοϊοτειιε , ει ία!ε Λοσ

ί!ο!ιοιι @οι οοιοιιο.ιιι Ρετιὶι;; οί!εω!οιιε ο!ιειιιιπι οι! Πιιοοιιι :ο !ιοιιοι·ε δ: ι!!ειιιτει

το , οιιιΡΡο ου! ι!ινιιι:ι Ϊτετιιε σοι: ιιιιι!τοε ΗΜ ΡοΡιι!οε ίιιΒιιι8ει!Τετ , ιιιιι!τοί:1ικτΜ

ι!ε!οε Πιο Ροτειιτἰτι οι! @παω οοιινοττιποτ.Ιιε ιιιιι!!τιε ιιιιι·ς: οιε!ι!!οτ:ιτιιε Ροιιτιίοιε,

οιιἰ/οΜΡτἰιἰἰο ιἰὶιιἱπἐια.ι Μοπἱτιιι/οετοιμιο .ἄ/ἰτἰσἰΡτοσἰοισ.ι αρκτέι·οικη οιιοιἰ[ισ1οι·ο

βασικών” Ού"Μ|Παι , Ριεο!!ιιιε ι!!ιε !ι!ιειιτει· :ιιιιιιιιι , ι:ι·ιιοοιιιφιε ειπε Βοοςειιι

αιιι αΡοί!ο!ειτι15!τι!!8πο 8εί!ειιιόειιι :ιά!ιιιιιι!τ : Ε8ο,ιικ1ιι!ειιε,ίιιιιι ΑΡοί!ο!ιοιιε,ετ ι!

!‹: ιιιει·ιτο ακί!!! ΑΡοί!ο!ιιε Δια Ροτεί!,οιιιιιε οικω. τατιτιιιιι Ροιιιι!ιιιιι ΗΜ Ω!ιι·Π!ιιε

ειόειιιιί!νιτ ; ειτι1ιιε αι αιιιίει οιιειιιιιι!ιιιοι!ιιιιι «Μάτια ετιιτιει. ιΡίιιιτι άοα:!ιιτ, εεο!είὶειε

Με απο απο Ροιιιι!ιε ιιο!!ι·ει κάφε! οι;!ιιιειιιι!ο.ε ι·ο!ιτιοιιιιτιιιε .

5. διφύοπαιω ἰπ/ιἔπἱὑα: τοοειοτἱι,οι4α £πο/Ιοβαι ο!οποίοι·οι,ίο κ·έοΜ ιιπἐἱ:πι·)· -

θ πε[το/!ι·ο υἱσοι φο:/!οίίοοι ·υίιίοι·πιστ ουσεΡΨο , οιι!έδίαιπ απ” ειοψομ.τ θ' στοά

ΡΗΜοάοαιρ·οΜπίέοι:ιτ,οπο θῇπἐιιἰἰι υίτέέιΡοι·οοοπται· τεπιοιἰἰο , θ' ουσ!οβο/ίισα

ιι!ξ[οφ|έπω Μάο ἐο/ίέτπο&οται· . Ιππ·ι·οο δοθο/!ιοποι , ?ιό εκ ικοποούο/οπδίίΜοπἱπἰ

ο%£ὅἱ€Ρἱ/£°0ΡΙ4.Ι διι·έ8οπέοπβ:[οί!αι[οοιοτ , Μοτο» οοισ!οι·ιοιι οικω! λβοοιιο τσάι:: π·- Πι :ιττ!ι!ερ.

ἐπὶ ιπο8ι·οΡοἰὶ οποάοωιοπο:Ροβοτο οι·οοτο ,Ρει·ίσα!αΜ οπο: , πο(οι·οκ πουο!!οι , ἐπὶ: €ζήεωωιι·

[οἱ ός/!έταται 8αοοι·ποιέοπο , ο π·δϊο]ΐόεέ "πακέτο άο]ΐοόΐοι·οι . Λία! @πιο οο!ωπίπποπο .

ἐδ!οδδ.Ο..Β. ΤοΜ. !/|Π. Ε ή σου



οτι δ ο πεεΚΑΝοετοειοΑποπ. ετιετοοΝ. -

Απο”. οι: Ηααέοι·ιο ΡιοΡαδ/απόπω οποια ·ο/ὶ ]απδΐιβωο Και διοΔρδααο .άαο/Ζοδαω αο

Ι007 |δι·αω ια[οόοω διι·δοοαιοα/οωΡτουοδοτο: ααοιἰ θ" το ποια απααοαιο οπού τοΚο

"° Μ" ' ωαπο[αδιαω ο/δ . Τααιτιο ἐἱὅπιιτοιἱ: @δοαιιοι· .4αιψιιι: αο/ἰι·ὶ παω: ποιο ο ααα , ω·

οι: δι: 914ε2Ρ6%Π0Ρ0β86%ι ωαιιπιφαω ο/ϊ:ιι·ιοααιο οαιω!ιο]ίαααω δααο/οάοω απο.

[οοααοται,δοδα/ιιααο,ααι ίαωοα οοαδοι·αω τοοαΡοι·α·υοι·αι,βάοω/ααω ήαο/ια/ια: το

/διιιαιτ,οοοδοπο (]'οιοοοα/ι οοπτοαια:.Ραδιιπω” οιτοδιοοά·οοαδι: α[αω ΘΡιω-054

εί·ιια:βωροι· δαδαιο, ααιἰο ενω/αδ Παέδι·οι·αω .άι·οδιοιοαοοιιι_αοωιπο, ι··ιοιδοέιοο- ,

πιο επι: . δοαπι: Χ7Π. ΡαΡιοΙοι·ο οι·οδδιοπο ο1οωοο1οαια: Βαωδοι2οαβ: πι οοπσἱἔο Ροοαοο[οι-

ιιιοα/ἰ |αδ[οι·ἰΡ/ἱ#ο δο8έωα: , πασα οι: Οο·οοδ·ι·ο 1ζ.αδδοα: :τοπιο πε; Ε'οποέδιοιαω ,

αδ Μπακ: τ οο7. Μιά: . .(Ϊιιιιιιε_ ό. Ηιοσ[ααι παο ότι αίπα/Ια/ιι[οα .οι/πιει «πιο οι: οποια: ααέδοι·ιδα: δοκοοι·Ροι·ο [πιο

πάπια: . Ροι·ι·ο ο/α: οδιιταω ιἰὶο 1 2. Νο·υοωδι·ι: οοπβέαουίωα: ,< παοβιβωρ .οιΜαι·ι|ι·οδοέιο Βοαοιιιιδιίπο ωοωοι·αιαι· δι: ·υοι·δι:: δτει8οπιιο πι Ηιιπιιιιτιο, (π

Ροιιτιο Μπι Α π ο ε ι· Α ε τι ΕΡιιεοΡι δε Οοπιειιοιτιε;, ιποοπτε . ίειπδτιτοιτιε οι.

τι . .άποια: απο α αα!δο οιιδιοι:ο , ατα ααιιίοω ποδι: ΜΗΝ· - #βέπειταεξ

[οιί ·υιβιω ειδ ποδι: ο/α: οδιιαω πα δικιο οποια» , παο Ρι·ί·υιδι-8;0 /"ΡΓπάόΐο ή

|αδβωΡ/ίτ , ιτο[οι·οο , οιαοά αοἱαοοΡ.ε παιδια πα: ωοαιιο οοοαι·ι·ιπ . -

πωωιωμιουωοπαωεμψωεωμοΦωωπαοψπολο μα,
ηεεπιπεονοψησησιασωσιεισιπρωπωσεησεππησπσι-α-€

ιιι-ι: πιο εε ΖοιιιεΑιεπι οι ιιποιειεα

··Ρω ε:οΝιιεε_εοτειειιιτ ιιΕπιεπιτ:τι η

δ ΜΑιετιιιιιε,ιεπιιΜιετιιιιιιΜιΔβι

Ἡ

Αιιδιοι·ε( ιιτ Γεπιπτ ) Μ ιιυιεο (1ιιιιιοιιεεειεΠεπιι ειιιίε:οιιο.

Χ

π'1!ο:Μαιοδαι·ιαπο. ·οιιεεκαπΤιοΝεε οποεαιαε.

ἐ02:ιϊ τ. 11.18Το2810οιιιααςιωα:2οοι·αι·ιιαωϋΒοαοάιδιιιω, οαιοοιίοαιοοπιβ τοωροι·ο Ηαιιδαι·ιαω

],οΙΟΜ - ιιιαβιαι·αατ , ατι οποια Βοα|ιαια: οι. ι.13οι:.:,. πωπω Ηιωςαι·ισαι·αω , δε:: ποιοι πιω [οτι

Η11η8πή:ΗΠ :Τέτοιο ρι·ιοι:ιρι:, Στορδααι_|ιιιισοτ, ιαωβάοιώΠοωιπαπιιο ιἰοβιἰοι·ιο. Ζοοιαι·ιια: ε98οιιοαιδιαι, οοιιοω

Ρεποεπιπτ. αβατο Βοοβαιο, ειε επ ι)ιιιτποτιπροι·τε, ειιιιιπι ειιειιπτ Ροιι:ιποπι , οι Ηαιτςοι·ιοια πιο[1Μιαι,

οι· Μια: οπο: πιο ιιπέτιτοτε ιιιιι·:ιειιι:ι ειιιειιτι Βεπειιιδτιιε , απο πιο οποιοι ίειιιοιιιιιεπι

ειιιιδει·ιτ, ιιιτει ειινοε Μιιττγτεε οοπιιιπει·οτιιειιιιτ. 15ο: ο τει·πι Ροιοτιοι·πιπ οιιυοιιισο _|δι·ιδιτ Μπα

ι·α: ια απο φαω ιαβ·α ιιαδιωα:, "παο ο 'Ρδιιιρρο ιιδδατο ιαωοιιαβοι·ιο Ζοδοι·, φαιά [αδ.[οπδδι

πιοοιιαι αοωωο οι Νιτι·ιοαβ τοι·ι·ιτοι·ιο [παω οι·ατ. /αβορτο: αιιαααωιιια εδαιΠδ, ρι·ιιι[οααω οι

οι·οωαω |δτοιιοι·οατ. Πο: ΜΜΜ πιο Βοαβαια: οι ποιοι Ηαπειιι·ιοο, Θ· οδι·οωοι·α: ιιοο ;. τι:

Μια: Ροδοαοι·αω ια ωοαοβοι·ιο Μοπτιειει·ι·ει [α/ι:ορτοι [αιΠο εοωιαοταοτοατ. απο, οοιιοω Μοαι·ο

πιιο, Βοαοάιδΐα: ια "απο προ” [ιορια: αιδΜαι·τιαιιαω ιποαα/ιοι·ιαω , φαιά α Ζοδοι·οιι|ι ποιο

ια: ιιιβιαοαοι·ο, αετοιιοδαο. ια οποιο :πορτα δοι·αω[οαέδοι·αω φαιά Ροιοαι τοοιταιιτ, ωοαοβοιιαω

οι παο ·υιιιοι·απτ, |ιιαω «απο πι €ιι δειονοι·πιιι δε Ηιιπ8:ιτοι·ιιπι ι·εΒιοπε ο :πιο Μοτονιο Βο

ιιιιιιιοειιιε εοιιιιιιιει 5ιιτπιιιτιο Ρ:ιπποπιτε οιιπι πιάτο. ?πιο

ο.. Ραιιαατιιι· πιο Ζοοιαπὶαω, ποιίαω Βοαοάιέΐιω, πια οι ιιιτοςι·ο [ο!τοω τι·ιοποιο [αροι·οιαιτ,

φωσ 99ο. οπο· απτο τωιιι οποιοι: ιαιτιιιω οι: δα: «απο :κοιταω Ραπτη!. 6`αω οπο” απ «οι

Εοι·ιιΜ [οηέδι, ποιωιβ [αδ 8τορδααο τοξο, ρ›·οιπάοοαο ρο|ι οποιοι: οι”.ιαΗαποοι·ιοωροαοττουοι·ιατ, ποο

ιΕΜ· πιο ρο/ι ο.παιδδαω αιιααοά ια ωοπα|ιοι·ιο τοωρα: οι οι·οωαω βοοιιοι·ιιιτ; οοι·αω οδιι·α.τ οι! [οεαιαω

τιπάοοιωαω άιβοι·ι·ι ιιοδοτ: :πιο οποια οποσ οοπτιςοι·ιτ , ποδι: οποιο ιαοοωροι·ταω ο/ιι δοι·αω·υο

το παταω [απο-ιι ./2ιιιιβαδι οιο;ιο[αδιαπ.τιωα:, οαοιι οοιιοω τοωροτοοπ Ηαα_ςαι·ια βοι·αοι·ιιιτ.

νιτειιι6ιοι-: 3. Ηοτιιω οπο: οιιδιοι· ο Μαιο Μαατα: ορώορα: Ωαιιιααοιτιοδοαβ: πω», |αδ ταιιι: πο

ωιπο απο άιο τ. ΜαΞι ·υαδςο·υιτ, τοπίο εδω ιιο/δι·ιρβωα:. Ε: ααιάοω τοιοδι·ι: [απ οι: τοωροι·ιδα.:

Μιιαι·ιι:, οιιι οι: Μπα/ίσιο [Μπι Μαι·τιαι οι Ωαιιιοαοοοιοδοπ[εω οδι·οπαω ο δοατο $ιορδο›ιο οτα·

δδα: οι, ροβααοω οια: |ααδιιταιοω ωιι·οοαιι: οοωρι·οδαπτω μι· [ο πο [αι]]οτ ο.ι·ροπα:. Ποια ποντοι

Βοπ_βαια:, οτι-ια: Μ” Με το[οι·ι·ο _ια·υατ, οι· ααιδα: ιιώιωα:ρι·ιωο: Ηαιιέςαι·ιιο οπιαιω οι· πο

χω: αιι[αωτο: [αι1ιο. Στορδαπα:, ποδι» πιο, το τετοιο βι·ιρτοι·ο: [αβιομαται·, τα, ειιιοτοιιι·ῇε

εειεποοι:ι, ιποιιαιε, :εειειοιιε ι:ιει·ιιε ρει·ιιιιι::ιιιι:ιτ. (Μπι απο ιο ειινι Μοι·τιπι ε:ειειιοιιιο διε

ΒΛε1°1Λιιυε οποιοι νιττι δε ίιιοιεπτιο. ποπ πιεειιοει·ι οι·ιιιιιιτιιε πιο, ιπιι·ο ειπα:: ειιΚε

εε τοπιοιεδιειιιιτιιι·, ειιιιειιιε Ειναι: δ: οιιι:ΐιοι·ιτοτε εο ιιιειιιε ενεθτιιε, τι: 5τι·ιοοιιιεπιιε :πεπο

μειω

 



οι; εε. ΖοετιΑππο ΕΤ πι:Νεπιτ:το; 6ο

π

Ρώτα οταιτοττιτ @πιτ 8ο ΠΙπά °ιπ5πιιε οτπτπἰττοπτἰπτπ, σπιτι Ηττα· (.9τερΙιαιιιι: Μ:: ) οἱ

νὶ Ματτἰπἰ εαποΙππιπ, οποά ἰπ τποπτε Ραπποπἱ.π Εππιπο (π: Βοιιβιιιο ο]ιιιιι εβ) ίπιπτπ ίππ

οτιι·.ιτ , τποπτιεπιίοπο ποτπΡΙοτ:ιτ , Ϊτονἰἴοτε όοοετπετοτ , ΗΠπιπ (ΕΜΒΚΙΟΝΜ) Γθ6"ΠωξάΗ·

απο ίὶατπἰτ, παπά οποοποπι τοπιο-τυο., φωτο Βοἰ 8ι·τιτἰπ οπο· Μ? ροΙΙοτοτ . Ιπιτο Μποτε ,

οπτπ ττ:π1ΡΙο ρτορ1ποπο.Ποτ , ιποπεπ:πι Ιοπἔο οππιἱπο οπνι:ιπι Ρτοάκ:το , πι: οπο. ποσα οπο

τοτε Β.οποπτ τιοεἰρετοπτ. Οοπττ:ι νοτο Κε:: , πε Ετπει·ίεο απο :το αεΙοίτι οπποΙο ρι·οοεππτεε

Ρο.ττοε ποποίτ:ιτοτ, οπο] Ρτεπτπἱίῖτ. ()_πἰ πτετονοτοπτετ πιο Με οκοοπτιιε δεσοπΓειΙπτετπο, παπ

οποπι ἀΜπἰτπε σποτ οὰπιοπἰτπε , τποπ:ιοπΙε πο πιιι·πι οπἰὸοτπ οίσπΙα πιππωτ ; ίσο Ρτο οπ

ῇπἴοπο τπετἰτἰε ἰτπραττἰτιιε οίτ,οποπιαπι πως άπο, τι·ιο ΠΠ, ποπππΙΙιε οτι:ττποι· , οπἰποιιονο

δε ΡΙετὶΓοπο ίοπτοτπ Ιἰοπίἴο άισιτπι·. Ριιτει· ο τοπιο, τε.τποποπι τ: ΓρεσπΙ:ι., οππέτει οοπτιοοι·οοπτ:

δε οπ:ιπινπ ΗΠπιπ πἰΙ τΙππ:ι·ο Η:τ:Ηΐο εοπΗάτ:τοτ, :ιοΙππτοτίοπο τειπποπ αποτο ποπ ροτει·ιιτ Ξ

@Με Γποτἰε Απ: Ρετ:ιέΕπ Ετποτἱεπιπ Ροτοππ&ατπτ, επι· ἰπποποΙἱ:ι. Ρειττιοπε οΓοπΙα άιίἱτἰοπἰί

ία. Ρι·ο οοπτὶπεπτο, Ξποπἰτ, τοπιροι·ο οίοπΙο. εὶοτὶἰτππε: οπἰοπε σ.πτοτπ ίορτοπο. οίτ:πΙο πατα ,

1108 ροτροτπτ οπἴτἰτπτἰε τ;πΙτοτοε απο Κιτσ, δ: οι: πιιτπετο ίεΡτοπ:ιτιο, :ιοἴοΙιιτἱίἱὶπιειιπ Ρτ·:ερο.

τοπτἰιΙὶππτποπο νἰττπτπιπ νἱτἔἰπἰτπτεπι οίΐο ἱπτοΠἱἔἰτο , οπἰρρο οπο :το Ροπετι·ειΙπι οοτὰἰππι

Βήτα: Ροποττοτ, οπο; Ι):ο οπτπτ:ικοτ Ρ:ιτοτο ίοΙεπτ, τοεοπὁἰτπ5. οποοπο ποτπιππτπ ιπεπτοε τπ

τιιοτπι·. Κω: Μάο ρτοπ:έτπε, @το ποπ τΙΞεοπε σπιτι οπἱοΓοετο ποπ ροΠετ , ποπα: τσιπ πιο

ΡΙοτ:ιτ:ι.ππ π:ιοοι·ετ, πτ ενἰἀοιιππε Μπα οπΓΡἰεπτοτπ ΗΜ ίοπἐὶἰτατεπι τ:οοποίοετοτ, οοεποοὶππτ

άτιοΒιιε ττιπτππι οι: πε τ:οτπΜοπε τεΡοτἱτ: ποπ ίο!πτπ ἀἰπτπἰε, νοτππ1 οτἰπτπ ποδτπτπτε ίτιστἰε

ιπτοττ:Π:, πτ οπὶπο.Ώ ίοτεπτ, οπί ίορτοπο. ο(τ:πΙ:ι ἴπἴεεΡοτἱπτ, οκρἱοι·ειτοτ. Ροίτ: τππτπτἰπειΙἔιοτο

ἰπτετ εποπ:ιοποε ἰπίἰππιιτπε οπἱτπιιτἰνοττἰτ, οιπποε, μπει· οσε , πἰ οπιπιιπιτἰ1ῖἰππι οΐοππι πα

ᾶἱ ΐποι·.ιπτ , οποιεπιιι. τοΡετΙΕίΪε: ἰΠοε οοπτι·:ι ἰπ ίειοε:!Ιο τοππιπΠ ο , δε ἰπ ἴοετετἰοτοιπ οποτπ

οπο τιπππΙπιπ άοοοίπίΐο, πτ ίοετοε Μ τΥτΪιτπο3 Βοο Γποτ:επτο.τοπτ, :το ι·εΙἰοιιπιπ ίροτἰπιπ πο

έπε ἰπ Πεἰ ΙοπτΙοτπ οοΓπτποι·επτ. Ηοε νεΙιιτἰ τι ίρεοπΙα ίὶπΒὶΠπΕἱΙΠ :ι.τ!οτιτπτ , εοπΓειΙπτετιΤοπο

Βοποἀπτἰτ: το ΜιιπππΜ άοιππτπ ροτνεπἰτ , ίορτἰοε οΓοπΙππιπ , :ι οπο :ιππο αιΙὶἰτετἰε ωτο

ιπει·ιιτ:ε εοιπροε εΠετ, παμπ: Βὶειπόὶτὶἰε, παμπ: πππἱε, πεοπο τΙπανπ ειττἰΗοἰοίο ρετεππότε.τιο

πιο εκτοτοπετο Ροτπἰτ. Ιπ ίοοποπτἰ πιο εοπνοπττιτπ ἰπτἱἰιτἰτ, πΒἱ πππο οι: ἰπἀτιίὶτΙ:ι ν:ιτπε στὶ

:πἱπἰοπε ποίτπΙ:ιτπτπ ΡετἰεΙἰτοτοτπτ. Ατ Με πιο οπῇοέτἱε εο!τιτππἰἱε τοἴροπὸἰτ, παπά ἰπἴεὶπε οπτ

ποε τποτττιΙἰππι π.ππποε οποτε: Ι)οο. @ποιο Βέτο ροτἰοπΙο , Κα επι.ττ:ι.το. Πιτ πάνεπτπε αιτία ,

ΒΙιιιἔ·ἱ νἰττπτοττι ΡποΙΙα: ετΡΡτοοιινΞτ: ΡππεἱΓοπο ποπ: π1οπίὶΒπε επιπ ΟΕπηποσεΙοποπΗ ορ1ίεοπ:ιτπτ

με επ. ο

ο. Ζοει·αι·τ!ι, ω, π: Μι ιιιο!!ιοι·ι ουτε· αρρεἰζιιιιι, .9ιιιι·τιάι, 09 Βεπειίιέϊι ΜΜΜ: ποπ Σιι [Με

βι!ιιιιι Βεπεάιέϊιιιι.τ ι:ε!εΙιι·ιτ εβ- Εο: καιρο ιιιι ραιι·ιαι [πιο ιπιιι·οιιο: ι·ετο!ιιιιι Μπι πι [Με ιιιἔιιιἰι: τετ

σΙοβαβιει: Ηιιιι_ςαι·ι 09 'Ρο!οιιί, οι «πιο «οπο. πιτ-παταω, Μο!αιιισ Θ Οιιιι]ιιι.τ σο: τε!ε!ιπιπτ

πιο ι.ιιωι , 'Ρο!οπι τω: τ6.]ιι!ι2, /ἑοιιειιιι ιἰιε Ηιιιι_ται·ι . Εο[τίσπι !:ιιιάιιιιι Βοί!αιιέπιπι Μ· ι.ινωι , βπί

πιο· ρωιετιιιι]]ο:, πωπω: Ρο!!ιει·ιιιιιτ, εοι·ιιιιι @Η πιω/ξ ]ιι!ιο, οπο ΜΙειιιιιιοι· ε/ὶ εοι·ιιιιι [εβ

·υΕτιι:. λία$ι7Ι4Μ πιο Ωιιιιιππετε!εβειιβιιι ερώοριιιιι τε!ι·Ιιι·ιιι Ματιπο!οριιιιι Βσιιτάιδΐιιιιιιιι οι + Βε

αιιι!ιι·ι:: οπο Μ: @ο ε!οδιαπι ει: Βοιι|ιπιο επει·ριιιιιι $ιιι·Σιι: ι:.ιώι!ια.

1 . Επ1Ροτε ΠΙο , οπο ίπο (Πιτὶίτἰοπἰίἰὶπιἰ 8 τ ε υ π Α Ντ ο τε8ἰε ππτπ , ποπποπ

8τ τοΙππο τΙοττοττε ίπ Ρειπποπτει πιάτο τιάΙτπο ππΙΙπΙοοπτ , ειιιοΙτα Μπα πο

πι τοδὶοτὶε › ιππΙτι ει: τοττἰε ειΠιε εοιποπτετ δ: εποποοΙπ :το τΡίπιπ οπειίὶ το Ρετττετπ

οοπΗποΒαπτ , ποπ τ1πτάοιπ οΙὶοπ)πε εειπΐει ποοεΠὶτειτΙε οοειάτὶ , τω πτ πονιππ Ειπ

δ)το: οοπνετΓειτἐοπὶε εππὸὶπιπ εκ εοτππ1 οοπνοπτιι πάττπΡΙοτετπτ. Ιπτετ οποε οπι

(Μπι ἴειπἐ”τὶ ΣΡΙτἰτιιε ὶπίτὶπδ)τπ τειδτπε , εκ τπίπειτειτο οπειίὶ τοΙζι εκ@ο οττπε , πο

1πιπο Ζ ο ο π Α π ο π ε , πειτε πι Ρειτττοτπ τπτ τοκοι ΡοΙοποτπτπ ειονεπιτ , δ: ο Ρ Η ι

ΑΝ (ΪΗΚ.

Ι . . . .

ι. Μιιἱἰ.

Μοπ:εΐιο

"υπ ντπ·Επ

Ρ:τἴπἔὶἱο .

οπο” .

5πί·5·πρΗ:ι Ε

Πο |'^”:7ΐ' .

Ζοστ:.τόπο

πι Ητιπποφ

τἱιππ νεπιτ.

1. 1 π π ο ποοειτο , επ)πε πποπειίτοτίπιπ , Ζοοοτ ποπππτιτπιπ, ἱπ ΝτττΞεπίΝιτοττΞ- 5παπωι

τοπιο :ιο ποποτ·επι Μάτι ΗγΡΡο!ιτι τπειττγτΕε Πτππι σετ , ποιου πωπω , 8: Α Ν

ο τι ε Α ο ποππποτπε , οτειπιτιοειτπ νιτ:ιπι οποτε Πειτπιτ: τω νοτο (πωπω οοπττ·ιτΞο

πε οοττΠε δ: εοτΡοτἰε τπειοετο.τιοπο ειίΒιιτοτττ ίοΐο , οι: τοΙειττοπο ὸὶἴοὶΡπΙὶ ειπε Μετά

Β ε π ε ο τ ο τ τ , εππ1ἰΡίοοοπνοτΓππτἰε , οπο :τυπικά , Ροποπ ΙίτοτΞε ππιππειτο οτ:

τ:τενι . Ε8ο οπιάοιπ Μ Α ο π π ε , Πω ιπιίοτοπτο πππο οΡἰἴοοΡπε , τυπο επτειπ

Ρποτ Γοπο!ειίΗοπε , νἱτπτπ Βοππτπ νττΠ : ἴεό πω: οίΐοτ ειπε οοπνει·ΐειτίο , ποπ νιίπ ,

τω επεΗτπ ΡωΘΡι . Απ ποίττπιπ απο τποπειίτοττππ1 , ἰπ ποποτοτπ οοπτἰ Ροπτιποιε

Μεττἰπί ο οοπίοτ:τειτπιπ , €11Ι'ϊή8.Π1 ἀἰἔὶπε τποπτιοΙππε Βοποόὶδὶπε Γ:οΡο Μοτο , τιπ

πι πειτε: , ουτε ίοοπππτπτ , το ειπε νττο. νοποτοοὶΙἰ ποττεινττ .

ἱπ ππ‹›π:ι;Ἑ -

Ζοοοι· .

π. Ροίτοπτιπ1 Μοιπ νοποτειοιΙὶε νικ Αποτεειε οτοπιἰίοΙὶτπὸἱποπι Ροτπτ, ππειέπο δετοΉτ

οπιάεπι οοτΡοτἱε ὸοἴοιτἱΒπτἰοπο , ίΡιτιτποΙιε ειπτοπ1 νιτεε οοττοοοτειτιοπο μηππιπιπ °"Μ"Π·

ίαΠΡ6τ οΜοτντινιτ. πιω τΠοοιιε :το οτππἰ το, οπο ιππιπάτ Ροτοίτ, ποίΗπιπτ

έέΐιι ΣΣ. Ο. Β. Τοικ. ?Πλ Ε τῇ Ρτο

 

ο 5τερπ:ιππο ποπ ιποι·τοπι θα:: Βποἰε ραττἱπἰπἱ , ηπα Μι πποπι επική 997. εοπτΕδΙτ , πι Κεεεπι απο.

ΠΔΠ” ="Μ·Ιο “κ”. ποπ ττΙΒἰπω δε ίεπτειπ τηςιιπιιιιε ππποε πιοτττπτ.

δ Νἱττἱπ πώ: το Η11πειττί28 πιρο:ιοι·ιε, νιιΙ€ο·Ι'νιιτούιτ ορροΙΙ:ιτο , :το Ππνιπιτπεοεποπτιποπτ. 6

τι Πο Μοττ1πἰαπο τ:αποΕπο που” επ ιπ οΙοειο ο. ΜΜΜ. επιίοορι ()οΙοτοππε ίππτο πο!. 6 -



7ο πε εε. 2οπιιΑΜπο ΕΤ ΒΕΝειι-ι::Το

Απ. ειπε. Ρτο :ΠΙεδποπε 8τπτιπε ιΡΙιπε , :1πι ΡτοΡτετ Ιιοττππεε ιιοτπο ίπδιπε , :ιππάτπ8ιπτπ :Πε

ι . . . . πι” ιειπτιπνιτ . Ωππι ππτετπ·αππ:ιτπΒεπτππΙε τεπιΡπε π:!νεπιτετ, ει:ετπΡΙο ντιπ:

'· Μ°Η · τε8πΙπτιε , ίπο :1ππ ΖοπιινιΑε τι ππΙσπε πεεεΒπτ , Μπι :ιππ:ιτπ8ιπιπ :1πιπ:1πε :ἱπδὶγΙὶε

Ψπί:1πε @ιπάτπεεπτππιποεάπΧιτ : ιΡΙε π.Ρπττε ΡΙιιΙΙΡΡο , π οπο Ιιππιτπττι τεΙιτιιο

Με ΡετεεΡετπτ , :ιπποτπ8ιπιπ πποεε πεεεΡιτ , δ: εο ει:Πίιεπε νιδτπ ::οπτεπτπε, :Μπι

ίππδὶιε τειιιττεθιιοπιε επιπ έππ:ιιο ει:ίΡεθ:πνιτ . Ιιί:Ιεπι νετο δ: πΙὶιε :ιτεΒπε , Εεε:

είπε πο εοτΡπε τείοειΠππ:ιπττι ποπ ίοΙπιπ ποπ ΓιιΒῖεετε: , νετππι ετιπιτι ΓΡιτιτπττι ιΡ

ίπττι πο :ιείεδιπιπ Ρετ:ιπεετετ ; ἱΡΓε τπτπεπ ει:εεΡτο τεπιΡοτε οτπτιοπιε , ππτπ:ιππιπ

πΙπποτε ::είΐπνιτ ; Γε:ὶ πεεεΡτπ ίεεπτι , οπεττι:ιπττι Ιπποτπ:πτπε ίὶΙνπ: Ιοεπτπ τοπω

τιπτπ ιπιτπνιτ: πισί εππι Ρτπ: πιτιιιοΙπποτε δ: Μππιτπιπιτπτωω εοτΡοτε δ: ΓΡιτιεπ

:ΙεΠειεπτε , :Ιππ:Ιπτπ :Πε Ρτπιττιοτιππε τπ::ετετ , :1πι:ιππι ῇπνετιἰε 'ΡπΙεΙιεττιτππε πο

ίΡεδιπ δ: νιίὶοπιε ππεεΙιειε πάνεπιτ , δ: ιττιΡοίιτπιπ νετιι::πΙο πο εεΠπιτι ειπε Μάτι

κττ . Α: ει:ΠπΠ , ιπ :ιππ ετπτ , :ιεεε:ιεπτε , Ροίι:ιππτπ πιο Γε τενετίπε , :μιά απο.

ιΡίπττι τπιίετιεοτ:Ππ Ι)ει επιίΐετ , τιμονι: , ίπΡτπ :Π&ο :πί::ιΡπΙο 1πο Βεπε:Π&ο ,

:1πι πιιτιι πω:: ππττπνιτ , ω εοπίεΠ,πε επ , εοτιίιτιπ8επε ::ιιτπ τιιτπτπεπτο , πε ππτε

:Πεττι οιιιτπε ίπι ποτπτιι επι:Ιππτπ Γπεετετ . ο 1 ο 0 "'

Νοᾶηιω 3. Ροιτ Ιπποτετιι πιιτετιι :Ππτπιιτπ εοτΡοτἱε :1πτετεπι ποδιπτππιπ τπΙεττι π:ΠιιΒιιιτ ,

Μ) @ικα :μπι ιιιπ8ιετοττττεπτι δ: πΠιι&ιοπιε , :1ππτπ°τε:1πιει ποπιεπ ιπετεπτπτ . ΡΙειππιπιιι

ιππω - ε:τιιι:ιεπι ττπποπτπ οπετ::ιπππι ΓεΡε ειτειιπι:ιε:Πτ , δ: Ρετ ιΡίπττι ίεΡεπι πτιιπ:ππεε

πεπτπε ει: οττιπὶ Ρπττε επειτα . ΙΡίε νετο ιπ ττππεο ίε:ιεπε , τπΙι ΓείΤοτιο πίπε πι πτ

τππττι τεἰτετπτιοπε , πι: Η ίοττε εοτΡιιε ΓοΡοτε 8τπνπτπττι :ΙππΙεπιεπτπ:1ιιε ιτι Ρπττεπι

ί:: Πε:9:ετετ , πτιιπ:ϋπιιτπ ποτε ίππ::ίπτιιτπ Ρτπνιτετ ενι8Ππτετ . ΙπίπΡετ δ: ει: @πιο

::οτοππιπ ίπδιπττι επΡιτι ίποειτ::πτπΡοπεοπτ , πο :Ιπππι ιπ Ρειττιππε :ιππτποτ τοτι:ιεττι

ΙπΡιάεε ίπίΡεπόετιπτ , πι: Η ::πΡπτ τοΡιτπτιι :1ποεπτπ:1πε ιιιεΙιππτετ , ΙπΡι:ἱε Ρετεπ

τετειπτ . Ο Βεπτι νιτι Απ:ιτεπ: τπετεεε , :ιππττι οεπιπ δ: πετεττιπ ντιπ , εοτοππ σεπ

τιεε οτππιπ , :1πτείπεπΙο τεεοπιΡεπἴπτ, :1πο:Πτι τεττπ 8τπνἰιετ ετπΡτππι ίπετπτ!

Ο ιπππ:Πτπτπ μπω ::οπίεΠιοπιε , :ιπο:ι·τΡτεειοΠιιε ίπεἰτ τε8πππι ΡτοπιιίΠοπιε !

Νοπ ειππε , ποπ τε:1πτεε πιιίεττε Ροτπὶτ :ιπιεε:ϋπε νπτιπ νιτπττι :ετετπιτπτιε , δ: πε

:ιππτιι ίΡιτιτπε π:Πτπτπ ιπνεπιτε πε:1ιιινιτ :ιεεεΡτιοπιε . Πα:: :ιπω ιππι :ΜΗ ίππτ ,

:Πί::ιΡπΙο ειπε Βεπεάιδιο τεἴετεπτε , εο8ποντ ; :1πι δ: ἱΡἴε , Ρπττε ίπο :ἱείππδὶο ,

Β6,,ωτξω,_ Ιοεπιπ εππιόεττι ιπΙιπΙιιτπτε :Ιεετενιτ . Οπτιι:1πε Ρετ ττεε ππποε ει:εττιΡΙο ΠιιΒιιιτι
:Ιιίττι&ε νιτππι π8ετετ , Ιει:τοπεε ιδπΡετνεπιεπτεε , δ: τππιτπιτι πΡπ:ὶ ιΡίπτπ Ρε:ιπ

” πιππι είε ΓΡετππτεε, :ιπέΈπτπ πιο τιΡππι Βπτπιπιε Ρ”·ιιπέ!ι-, ιπΒιιΙπνετππτ , · δ: ιτι ιΡ

ίπττι π:1ππτπ :ὶετιιετίετππτ . Πιπ νετο ::στΡοτε ειπε :ιπ:ι:Πιο δ: ποπ ιπνεπτο , Ρετ ιπ

Πωπ,τω τεπτπτπ ππππιπ νἰἴπ εθ: π:1πΠπ ιπ τιΡπ Βιιτιιιπιε ί/·υπέ, :ιππΠ :ιππτ:ιπιιι οπίετνπτπτπ ,

πνωιω=- ἴεἀετε .· Ρετ :Ιπππι :ὶε εοτΡοτε εεττὶ εΠεθτι , :1πεττιππτπ ιπ π:Ιππει ιτπιιιετ8ι ίε::ε

τππτ , δ: Πε ιπτειιτπτπ , :Ιππίὶ ππΡετ·οΒιιΙΤετ ὶπνεπετππτ . (]οπ:Ητιιε επ ππτετιι Βε

πε:ΠέΈπε ιπ ιππιτω Μπιτ Επιπιετππιτπι ιιιπττγτίε , ιπ εοόετπ ΓεΡπΙετο , ιτι :πιο

πίΤετνπΒππ:πτ οΙΤπ Ιιεπτι Απ:Ιτεπε , ειπε ίππέΗ Ρπτ ι·ιε . Ιππι :μπι Γε:1πππιπτ , ΡΜ

ΙτΡΡπε Με” πιΠιι ππππτι εοπίιιτπτο ππττπτε εοπτπενιτι

Ζο€ηΪΔἱ τι. (Σπιτι ιΒιιπτ ιετπΡπε τε1ῖοΙπτιοπιε ίιιι εοτΡοτι8 τπιτππιετετ , ιπ:ιιεππε ειε Με ,

ωο”'_ :μι π:ιετππτ , πε π!ι πΗο νείὶιτπεπτοτπττι ίποτιιπι ει:πετε:πτ οΡετιτπεπτο Ρτπ:εεΡιτ,

:ιοπε:: τω” ΡΙιτΙιΡΡπε ,:1πεπι τπιίετπτ π::::ετίιτπτπ , π:ινεπιτετ. @πι Ρπτετ πάνε

πιεπε , πΕπ εοτΡπε νεπετππι1ε πιοττππτπ ῇπεεΒπτ Ιπνππ:ιπτπ , επιεππιπ πετεπττι

νιΓεετπ ιππι πιτιιιιιεπτετιι ιπνεπιτ . Ο πιιτπ τεε δ: ιπππ:ιιτπ ! Επτεππ επτπεε ιπιπε

Ρπττείπειετιε , οπτε ίοτιε επ οποπθτπ ο δε:ἰ πείειτι πο; Βεπιιε ιππττγττι ΡοΠετ , πιΠ

:κι πττιοιΙιεπτιι ΙΙΒπτί πο:ιιιε πΡΡπτετετ πιετπΠι . δοΙπιπ νετο επτεππ , :Μπι ει: :οτΡο

τε ττπΙιιτπτ , Γοππε εοΠεπτππι επίπτπτπ 8τπνιτετ ππ:ιιτπτ . (]πιπε επτεπιε Ρπττειιι πιε

:ιιππι επι εοάεπι Ρπττε πιιΡεττπνι, δ: τιππε πΐ:1;επίτο:Πτπτπ,Ρετίτιοπι Ι)π::ιε ::Ιιτιίτιπ

πιίΠτιιι διετειι: σ,εππι :ιεΠ:ιετιο τπΠιι Ρτο επ ιπίτπτιτι, πε8πτε πε:1πινι. 8εΡπΙτο :1πο:1;

πεπ

 
_-

τι Π:: :ιο Με Ριιτπιιιι , δ: Βιι!τεΙΙιιε ποΙτετ ἰτι πιτιοπι πιοππΙΗ::ι Οτιεπττε . Ιε επ :μή πω” Αεεγ

Ρτιπ:τιπι Ροεπιτεπτεπι ιτι ετεπιο ιπνεπιτ. & νν:ιεπ Πιινἱπε ιτι Ρ:ιπποπιπ: ιιιοπτΠ:ιπε οττιπτ, πε: επιεπΙο Ιοπιζο

τεττπιππι ἴΡππο Βοπ:ήε:ιο εοτιπεᾶἰτιιι·, πι:: Ροτιπε ποπιεπ πιιιτ:ιτ, ιπ:!ε:1πε :κι ΟΡ:ιτονι:ιππι οιιΜππι ιτι Ρο

Ιοπιπ ντιιιι!π τπιί”:ετιιτ . σ· Π:: ΟειΠε ίεπ οικω τω” νι:Ιε ΒοπΕπτι επτοποὶο8ἰππι Κεειιπι Ηιιπ8ιτι:ο

τπιπ: Ρτιιιιιιε , δ. $τεΡ!πιπι Ρ:ιτει· , ω) :Μάτι τιτπΙο τεεπ:ινιτ ετεππτε ία::ιτΙο :!ε:5πιο , τω :ιιιι Μ: πωπω

ποπ Ροτεί,τι ω" πε:: ιει·τιπε :μι Γ.εεπΙο τι.. τεΒιιππι τεππἱτι Γε:ππ:Ιπε νετο :ιππο το”. τοεπιιπι :ιιρειΠι·ιτ

ιτι :ιπποι πω, επι τοπ:: απ:: τεΞπιππ π:!εΡιππι Μ:ιιιτιιε :πτεπιιιιι, δε :μια πιο Ιοοιιἱτπτ, ττωί:!επιτ.

`
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σ

Βερ,τἱ_ κάτι εοι·Ροι·ε ς1 €1ι1:ιε.Ρ6τ ι·ενοΙιτιοπεπι ειΒΒιιιιε ΡωιιΡΡι οοΒιιονι ; 8: @πιωΜΝ. ακα.

@με «πιο νιζεβαιιττά , πιοπιστΜ ποιεινι·. - Τ€ιιιΡΩΝ <ιιιο<ιειιι Ιιιιιοιιεε , ιιιιοι·ιιιιι > 1 099

εοΙιεεια τιιειΧιιιιει ει: Ρεττε ίοΙιτιιάιι·ιειιι ιιιΙιειΒΞεο.ιιτ, ιιι Βικι8.-ςοπετείΠ ΠΜ: ,ι εω13ιιε η. «πω.

ςοηίΠΒςΠτιβηέ , ι:ιιιιιε οι ι;ιε ιιιιιΙτιιιιι Βιιιειιιτιιε είι ..(:οιιΒιδιιι άιι·οιιιτο ) φαι Μπα: _

(σού νιι1μετατιιιιι ιιεεΙυειιιιι:ιπι ιη ίιΙγει διιιιιττετε νιιι!ειιτ , οοιιίΠιο -ίιιιτο , αἱ αει

Μπι[ιιΡετιιιε ι1ιειινω Διιάτεω , οιιῇιιε Βιιιει ῇειιιι ω οπιιιεε-ο1τουιιηιιηιω όιιιιιιιάε

Βιιτιιτ, - απο άείει€ις Βειτιιει·ιιιιτ η δώ αυτι ΜΒΜ; ΙοειιιΙοιιερ ειΒοίΤει, Μαιο-ιηω 1Μιπ&ωπ

άείιιιιδιιιε είἱ α·1930,ΙΈΩΓζ νει·ο εῇιιε ω εεΠιιιιι άο1ιοι·ιο.ι:ο , -8ς ιη εει.άΒιιι Ροίὶιο , πιο» ι""'ο““" °

Δω ῇει.ω ποθ;; ασιαοίΐει οοιιιτιι€τικιπτενειΙεω Μάιο ; ίιιιιιτοΐΡΜιιι :ενιαίο , πιο:

τιιιιε τείιιι·8ει;: ω:Ριτ ! ΙΙΙἱε‹ειιτειιι φα»πιω , Με; Ροι·ιςτιιτιε , δ:μεμπα:

ίιιΒιετιιιΒιιε ι _τρίιιίοιται;ι1ε_ Με· τεγοοειΒιιι απ, τιιαιιιε θ: ΝοΗτι€ ίι·ατιτε Βιιιιιιάετε ,

. ι τιει1ιιε ίιι8:ι4: ἐ ίειιιθιιιε ειιιιιι Ζος;τε.ιάι:ε ιιιε_ει πιστα: ίιιίάιο.ν€τω νιταιι·ι. μια. ειιι- =ἔ?:=:°Ϊἀ”

.τειιι Ριειι8ειιιἀἰο1›_Ιοτο,ιιτἱΒ_ιιε ,- δ: ιιτ άιΓατόειοτ ειιτιιοιε3 το8αιιτιβιιΜικάτ , ίε πισω

@παπι 312 68. @Πτι όιία:ΠιιτιιΜ ,_ ίεά Πιι ιη ΡετΡετιιιιιτι Ωω 8ε Γιιιιθςσ Ζοοι·:ιι·άο ίει·>

νιτιιιιιτιι 'αχ _Εεειτ ιτο.ι1ιιε φαι Ρτοιιιιίιτ , δ; @με επι οΒιιιιιιι ίιιιιιιι ιω μυωπία.

5._ ΔΗΜ ειιιφ9ιι: ε1ιιε`ιιιἰτειειιΙιιιιι ιιηιι€ιιιιιαιιι τετια:ι·ε νοΙιιι -; ι1ιιοό - εοιιοιιι

_ 1>ωιιΡΡο. 2ΒΒιιτε ιιαιτειιιτς ςο8ιιονι . Ιτι οινιτατι; Νιτιά:ι ειιιιάιιιιι και ά:ιιιιιιατιιε,

ίιιίΡαιιιιε αι ._ (ζώ Ροίϊ ΓοΙιιτιιε Πειωιιακοιιιω , π! :ΒΒιιιειιινειιις ΡΙιιιιΡΡιιιιιέ ΜἶΙΐΞΞ::ἱ°

8:_ τρώτε:: Ρειἐιπιςτἱτει Βφο.ιι νἰιι Αιιάιται ΙιΒετειιιιε εΙΐε:τ ,ν ωιωνιι . Ωω ειιιιιι , Γ.,Μ(_ ·

- Ίιιοά ουιιιόετιιιιετιιφεΙΤετ , ίειιιΡετ ποιηση·ιΡω ιιιιΡΙοι·σ.Πετ :δε αυτη ίιιβΙανατοτυτ

1η ΡειςιΒιιΙιιιιι ,Δ Πειτιιιι πιειιιιΒιιε ίιιιε Ματια «μ» Α·ιιάτεπε ειιιιι Γιι(ϊειιτενσιάϊ ο Αι

ΠΠ , ι:ιιτιι απο οιιιιιεε ιιιοιττιιιιιιι Ριιτειιιτεε ,άοτιιιιιιι τενεπετειιτιιτ, ιΡΓε ειιιιι ιιιο.ιιιι

Βια ίοΙιιτιιιιι Μπι Ρειιιιἰίἰτ .ι Ο ειιιιιιιτι :Μάτι νι: ειπα: Β6ιιπι , ειιιΕ νιΠΜΜημι

τειιε ,ι Ιιοπιιιιεε ίοΙνιτ , απο ιιινιΗΜΙιε @ως ειιιεεΙοι·ιιιιιο!ιοτοε Ιοε:υπι ΡοίΕάεΜ ε
ι ι ° 1 · ΑΝ.‹:ιιιι.

- λ:ω.λμει:Αλλι.%Ήμ:ιιιιιιιι5% Ι ΟΟ9.

-σε ειιιιιιυιποΝειιι:5εοΒιιΜ- ἶ ° πτεΙιἰεΡιΓεοΡο 8ο ιιιειιπΥτει Δ ' `

1 ._ ΙΝΤΕΚ εἐτεἔἱο: παιπ·ϋσ·ε: ,_ @οι ἱπσῇσο. αἔιπἱπε Βεπειἰἱδἰἱπα[αωὶἰἱπ δ”έτωο. ι3ιιιιιο ω»

Δ Ραφπππο: ούΜ!ίτ , ποπ ὶπ/ἱωπυι ¦οεισπι αὐτίκα ΒΚ υ Ν ο , Καβτι4Μ/σα Κι4- Μι” ·

:βεποπυκ [.ϋύιιαπί.ιση”?τα-Μι·υἰσὶποτιωτ αΡο/Ιοἰα: ._ Ι: ποὐἱἰὶσμΜ δσκωι:: έ::

πετε σπα: , Ρ4276Μ ύπίπσέτ Β ιι υ Ν ο ιι ε ιν: , όπ:εφτοσεπει σ!ωἑ/|ἱωκω , θ Πέππα

ι°ἱ ΜετβΡατέεπβε ΕΡΪεοΡἱ σοπ|σπὅπἱπειιω ; απαιτει» Ι13ΑΜ μισά πούόδιωτ εοπ

9ΡίσααΜ σ. Ι77£¦8 σε!εύτί: 2πηπαττεπβπω Βστοπαωβέφε σπατα|ει·ται· 1 πισδἰοπ· .Ραπ

· . ο1.απέίοίπ Σ'ύπιπίσο.διάζεπβ , 9αεπιβτε υ·σατπ:έου·ει ε.·ισ[επέ&απ:. νί/εο·πω πω”

Μάι"ΒΜποπίιέεππ:, ού |απι έάδΜπα εα»ιΖ)έΜιαο·α ρω έπακέ:Διειπ, 9ιιέ Βσέε:

ἱ|›[π ως”[πφσΜποτσ: αβπἱΜπ: σοπ:έέεύσι· . ΠσπέοΜ απ: ααα: Δώσε·Ο ἐτσπἱσαπι

Ξκικοπἰσιωτ , φαω' Ρεπει ποιόαὐεσκω πω ακί:καψω 1 οο9.εαάεΜ|ενΜε )914ώ στ

( [επωιι.ε έ:ι]τω ω: Βέπιππι·σ ,_ παπα: . Ποοποώ ο·]α:έσπση: :ι $ωιθιιιε Βτιιιιο , ιιιιι

ν & Βοιιιίειοιιιε ,ι ετοΙιἱεΡιίεοΡιιε εειιτιιιιιι ,_ Ρτιιιιιιιτι αι.ιιοτιιοιιε ίειιδΗ Μαιιτιοιι ια

. Μο.8άειΒιιτ!ι: 6. Και Μειι·τιι ιτιο.ιιγι·ιτιεΙγτιιε εοεΙοε μια )› Ρειτει· ΙιιιιιιεΒιιιιιο εΠ

σάπια: .. ΟεΒει·ιειι·άιιε 8ετιιιιτ ΒιιτοΙιειιάιιιιι 8: Ιάσ.ιιι . ΒιιτοΙιο.ι·άιιε ἔετιιιἰτ·θενε

Ιιειι·ειιιιτι Ρατι·ειιι Οοιιι·ειάι ειιτΙιιι:ΡιίεοΡι ΜιιΒόεΒιιι·8ειιΠε . Με. ΡεΡειιτ θε:Βειιιιτ
ἀιιιιι Ρειτα:πι Ι..οτΙιειιιι ιιιιΡεπιτοι·ιε Ω. · ν τ ι

2! έ60ΡΡέ77όιΡατεπτίθα.τ Μσέκίεύα988πβ|σόοΙα 2ΜάίΜε Βια” ,. ααα» &ο·ι··ι:έ Μ Μ:ιΚάεΒιιτ

|ὶΪΪθΡἱ.$' ασΡέστεεεΡτοὅτε[πικ[ε:ἱι#|ισὐ θέόιίοπε Μ:18Μο··ο , 9απ[εω ά·α>ωρ χώ;||;"--. Ο “ω"·

τι ἰΡ·/ἰκιἰἱἰι [πουφοτέω , θ' υποπσ/ϊίω πάτα πιστηο·έέμε σαπιἰἱσἰαΜΜ . Αιἰσἰ&σι·

Σ: ιπφωπι ζ Ριπέσπβιτ Ειυι/εσΡι αι°9ι‹ε :πειστικό Μβύο(α Μπέάεύι42επβ[πτο-εβ

‹ τευτώεετε ,καίω , ?παπι ασκ [.σπέιο ,_ Π·υιοπε κα· ο·::οσπποπόκε Ρίω·ξ[2ισε υπιπώα: ,

κἰκἰαἰὐεττἱπτσύὶφ]σοΡἱ Μαέέεύκι·8επιβε ιί]εφα!ιυπ . Ναι» Ρπετει·υμπυκ €μιοέ [πό

ωΐιἰπἰὲεπο ιάπεόφπε/α!ε (Μάσα: , έκ Λωσίέεπί Ρταὅσπ/ἱ: Ψυἱω βικάαπω , @Ρο-β

απο δέέιίο, @κι¦οσέβέο!σε πιοέετεύωι:ιπ , εσττετεσεπτέστ ·υίάεται· ΒΜπο , «Μπι

Μκά έόα!&επί Μπὅιἰεὐπτὅεπῇ: 2εωΡοι·αΡεπέ:ιαω”ε σεπ[εατω· .

3. [πώ πό Οτιθοπε ΠΙ; ειιωδι'ι:Η Ρπἰπτἱπἱέ .σ|έφωιέπόίκ ·υασα··οί: οβσἱἱ: , φάω:: _ ΜοΠιςιιυι

άίΐκ: ει". ο. Β. 'Πω. πω. ι · -- ι ε. ω; ι Μ”
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ΑΝ. απ: Μοκ[οπἴἰἱοτἱ: ·υἱτσσ_/ἱι4:ἰὶο υοἰστἰἐκἱτ . Μοέόσοιιτ8πω στέο τ·στίέσπτ , ωοπο/ἰἱασ τσἰἰ

1οορ.

η. ΗΜ..

Κιτ ΠἱΜιιτι

προθ.ο!ιιε .

διττἰ ρώτα:

:Η :το .

νἰτ:ε του» _

μπε!ωπι ο:

1)ιεπι:ιτο.

8ίοπέ ποσα” άσάέτ, ποπ Ο οΡ”πέ, σμτσωοόησοδοΜ ΤτέσσσΜξω, θ" σ:: σο δώσω" Σε.

πσπῇ”: οτἰοἰο#ἱ|οο# : ΒτοοοοοΜ οο/ι'τοω στο» @στο , 2τέόσω :το/Ζω , Βταποκσ, Οο

#πσπ[ ποοπσοδο, τἰσὶπ .ΒΡξ/σο]9ο δσέπέσπ.βσοπ[ο::έσπτστ. Ηέπο :Μάτι οΡστα, ?Με

ῇ·υσ σέ Βταποστσακ Οο/ἰοοοβΜ, [Μ σο' Βτοποπστπ οστσαβοπέ οτο'έπίτ σοκο'έτοτσοσ

στσἱπσπτ, έΡ/ὶ σ]]ίπ::στακτ. €ιωωιἰξα Μσ8έσοστδέ Β:~ιωο Μοπο/Ϊἱσἱτ Μ/οο'οσέτ

σ[ά Μάτ, οτικό/στίτ ἰἱσιιστεοτιωκοαοω Βέτποστατ :οτινετΠοητε α:: της;1)τω α”

στἔτ1οτιἰε ειτιιιοε άιιοτΙα:Ιτιπ εἰ ττ1Βιιττ . Δ

4,. .ΐσό ασκοπα” Ησπτέσα.τ Θστωοπίσσ Κω: ίωΡστέί /ιικαστστ έστω., Β,-Μω ω;

έσπάιωτ σοουστβοοσΜ Μστβοοιτὅἱ /αστοοπτΕΡιΉοΡω, Ζοσοσέτ σε νέα· /οσίω έσωσε

Θ” οἐῖο/ἱὐί σκοποσοοε πά/πποάτ, οπίσοβιω·ι οέΚα//οτ!1το¦σἐῖιι:, ποταιοπ [στά οφ

[σσπἰποποΪ ·υστσέ Βσὶ/ἰπστκ ) άουτ: οΡοὅακἰτ οσστοέ||ίσκο οποττσ σουτ /πἱτΡἰσὅἔστστπτ .

Βσωοσοστστ ίπ τυπου ε. σεφ. ; 5. ἐσ/οστωσίο Μ#ξσ) Βτωιοπσω πεί σο: Κοιτύσκο.τ ›π#ἔ

|ιιπτβτὶοἰτ, οιιίβωτ έτι πο/σο·υέσ, βοοίέσοιισ Κύοτἰἰέ ·υοσοπτπτ, σοφά: Ϊ/υἱοπ . έ:

Κατύσποτποπ [.ἱτοιωπξ: Ροἰοπξτιισ Ρτι4$τ φέσέκοσωπ . σοτέ στο ο:ιτΑμάτ Κ/κιωΖ [σκ

Κοκοἰσπί ·υοσοποπτ, [εοφ-σ οἴο/ἰοἰισπο σοπ/ϊστ σ:: ΒἱΜωτο , σιι/πεποο·ο·στίοπσω ἰπ/σ

σάιτ οέέασστποτ. Βτπποπἱτ σ οἐἰπτο Ροιιἰα.τ Ζ.σωέέα.τ έ:: Πέτ·οπέσο Πέτέζσοβ σσκπέτ

έκ Μπι· τηοέι4Μ. Βτι1ηο ΕΡἰἴοοΡυε δ:τττειττγτ, δ: ἰΡΓε: ττοθ;ττοτόιώε, ώοίϊοΙία.18

€1:1Ήτττ Ρτεσςὶὶεοτοτ. (ζώ ττοτὶοτισ δει::ο , σ:: ΜΜΜ Β:.ιτοτιυπι ό: @κώδικι Νώε.

ΡΜ. 8στιὶτιιε: ,: εόυε:.ιτιιί:1ιι: τη ττιοτιειίὶστἱο. Μο.8άσΒιιτ8σηΠ ίώ ΑἀσΙΒεττὶ ειιτειδ:

ττιει8ὶίὶσ-τἰο ΑτοΙιἰσΡἰίοοΡὶ ίιιΡτο.:Π&ζ, ετενὶτ @τι τσΙΝ>>το.ιιτε ΡτοΒ.ιτ111Μπε 8: εχίπή;Ε

νὶτυπι ἴειτιδὶὶττιοτιἰε . (ζωο :ἰσπὶουσ, ειιηοτε Βσἰ δ: ειτιὶττιοτιιτη Ιιιστω1ώιτι1ττι ΖεΙο

ίιιο::στιίιιε, ΒοτΒειτἰε δ: ΡτοοιιΙ σΧίὶΠσπτὶΒιιε ΡοΡιιΠε ίσττιστιτει ΓΡο.τΠι; Ματ . @ω

απο εοτιίὶατιτὶίἱῖττισ ι1ονὶε ίτιιἔὶΒυε άοπήτιτοιιπ1ΙοουΡΙστοτε :ρ.8τιτττι Γοτει.<τετετ, δ:

(Π1ττί)ειιτη ειίΙὶὸΝεΞτιΒστιτὶειτἀοτσ ττιστηοτατἱε ενειι18εΙΙΖειτοτ εστιτΠσυε, ίι1 σοτιθτ1Πε

Βιιίώα: ώ :1ιιὶΒι1Ιτὶοττι ἰπἀιιτειτἱε δ: ίιιττΒυπάτε θάεἱ 1ττὶίοτὶΒιιε ιπιειτιἰΒιιε ττυτιεειτὶε δ:

Ρσ:ΗΒιιε, Ιττι8ι1ο. ΞτιίιιΡστ Ρωσία, οι: ετιιτὶε ίειτιδτὶ νττἰ ο::ιτΠε, :ιό ΡειΙττιώι Εστ

νεωτ τοειττγτω.

δ. Βσ Βτοοοπσ,Ρτωσστ ΒστοπἱΜπ ίπ :2οτστἱοπἱοτστ σέ Μοττ!τοἰοἔἱιιΜ Κουπυο"Μ)

Ρἰστὶοιισ @απο τστωπ θστωοσιέσοτπω /σι·ί1υτοτσε, σο: στήσω· ποπσαΠέ Ρο/ἰ Ματέο

πιυπ δωσω» θ' ..οΜ.Μ Πττοστζοσ::/στο ΡσΜοπὶτ @τα αποκτα: Οέττ#ιδέ οπου 1οοδ.

ιἰσΐἱπἱαπτ, οἰἰέ στοκ &έσππέο [πέστε σοπτέέαΒ· #τέοιιπτ. δσσισἰ/αΜατ Ω'ότοποέτο

Ρέππα Μοέόσσατέσπβωθ δσ.οίόσττπω , σοὶ στο:: «που 1 οορ.ιἰἱσ 1 ό. Κα-!σητέστ Μοτ

τέστ σοο/ί8παπτ )· Ρἰστἰκμσ ταπεινα τίσ σο πέσω· άέσ Χν. Οέϊοστίτ , ?αἱ ]Γοτοσ ού οϋ.οιωση

σ/οιτ σοφοτέτ τττιπτἰστἱοπστκ ἱΙο#ιιτ ποσπποτέτσ σωστο: ΒΜπστατ οιαδίοτ σ89%8%.Σ

σκοπο: έά·ττσ πο:: σοφτΜοέτ > στοπ ··υστο έέσ τό. Κσἰ. Μοττἰί ιἰσσοἰἰστοιπισ τω”σ

·υστοτ:· σοι/ιι: απόΐοτέτστ σο πια/οτέτ άσσο σ/[σ Ροπέστέ:. οπο τσ: τι&_βΡσστἐ:›:·υῇστ ,

Ρσττἱπο ο σσ/ἰὶὐω οσαἰστἰτ οσσσΡσο.τ ( πτέοαΜ|οβοτέ-/ΐέ!ο) τσ1οτσσ/σπτστ. διά: σ·τὲ‹ζο

·υστοί.τ έ:: σωστά Μο. ό. σαόέσπέω Με ωιἔἰοτ .

ό. Ἐιιἱτ :1ιι1Φιτι1 , Β κι: Ν τιοτιπἰτιο , εοπτετυΡοτσιΙὶε, δ: εοπἴεΗοΙειίτἱοιιε ττισιτε,

ω: 8στιστσ οΙο.τΙΙΒττιο εάίτιιε , ίε::Ι άΙντυ.:.ι ττιΜ:τοετοιισ μα: ::ετσττε Ρατστπώι1ε Μπα

ΒΙἰοε Βοττιὶτιὶ σΙσθειιε . ΗΙο ώ Ι ο Α νσηστώ1Ιττωττσ Με σώσε: :ΠΙεδ)ει1ε , τπειἔ1ίἰε

τὶο Ο 1 ο 11ο Ν ι ε ΡΜΙοΐσΡω ττει:Ητιιτ, δ: οτιπισ :μισά ττώετσ :!ώι11τ , ευιτι ώιιτι

.ωτω. ίι188στ1τιιτ. Ηιήιιε μπα στο: Β τ. υ Νο, Γστιὶοτ θΒ1'θ9115, δ: Ρετ ειιιπδΙο

Ι:.ιιιάώΠ1ε , ειττιἰειιε ιιπΠτἰ εοιιΓεΛΒιιἰτιἰτειτσ ,Δ δ: οττιτιΙΒιιε σαιτ Ρτοκἰττιιιε ΒιωὶΙἰετὶτει

τ:: . ΈτΠιιε ο.ι1τεττι ε)ιιε δ:ε:1ιιἱνοει1ε , απο πιεσε στά ΐ::τιοΙειιτι ττε ὸσΒυὶίΪστ, επιτε

:1ιιοτπ ώ ΙιοἴΡὶτἰο εκττστ, νεπἰο.ω Ισαάκ , δ: ΙωάστιτίΒι1ε τιοΒἱε, ὶτι οτειτἰοτι:: Ξ::

ίιιὶτ; οτἰο πσἑοτἰιιττι ΡτσΡοίιιττ, δ: Πείτοδ:1Ησειηε :αἱ τιπιτιιτὶτειτσττι ΡετνετιΙτ . Α

τσττὶο άσΠάστατιιτ θα· τ ο Ν ε δ: ΓιιΓοὶΡὶτιιτ , ι1ι:ετιπ Μη Ιοτι.<τε Ροίὶ άείστστιε . Μέ

τειτ1:ιπι :1ιιεείῖνἰτ νὶτώπ . ΑιΜέτ ΟστοποέτσΡύο: Μοέάσσοτ(€σοβτ , δ: άε ώστε

ττιώι1ιπτι ίιισιτιιττι νὶνεΒο.τ .

7. Ισ νοτο Ροίὶ ττιοτι:εω ΒΙοτἰοΙῖΠὶττιΕ ΙπιΡετατοτἱε , τσειι:ιτιτσ του: ΓεειιικΙο Βο

ττιἰτιὶ 8τοττει ΗΜ π: ι εο, ει:ὶ ΜετΓώιιτδ νστιΙστιε, Βστισάτέττοτισττι οιιιτι Ιἰοστπὶει

όοπ1ττιτ Ραμ: οΡἰΪεοΡώσττι ώ σο Ρστὶἰτ, δ: 6)ιτήι1ίΠοτισ ώ ειτώὶεΡἱΪεοΡο Τ Α ο Μ ο

Ν ε οοπἴσετειτἰοτιετιπ; δ: φαιά τμ:: :ὶστιιΙὶτ Επι: ΡειΙΙἰιιτι1 ὶΒὶἀσττι ίυΓεεΡὶτ . Π::Μπο

ώ Ιιιοτυπ1 ειηἱττια Ιώοτεττι ίώἰὶτ άίνετίεσ ει:: ετειτι:ΙΙε νἰεσ , εο.Μ8:ιιπε οοτΡιιε ἰτισὸΞει ,

δ: ετυ

ί?
ν



οι: ε. ΒιιυΝοΝε τιιιεε. Αιιτ:Η. ετ ΜΑιτι·. Η

8: ετιιοιοιιε ντέιιιο . ΜιιΙτο ο ο ι. ι ο ι. ιι ν ο , .οετοτιίοιιο άινιτιοιιε Βοτιο ίιιίοοΡἱτ ,

:μια φοιτ οοοΙοίιιε :το ίοπιιΙιοτιοιιε ίιιιο δ: ΡοιιΡοτιοοε , @τι ΗΜ τετιτιοιιτιο , οινιω.

8. Ιτι όιιοάοοιιτιο οοιινοτίἰοτιιε ο‹: ιιιτ:Ιγτε _οοιινοτίοτιοιιἰε Πιο οτιτιο οἀ ΡΠ1Ημιω

Ροι·Βοτιε , ίὶοτι1οε Με ο8τοε ίοιιιιτιο άιιίιτιο Πιιάιιιττοοοιιιιόοτο , ία! Γ _ πιο οιιΙΙμΙοτι

Ιιοι·ι·ιάο που τιοτιιιτ ίοοιΙο ττιοΙΙιτο. @πιο τη οοιιΗτιιο Ρτο:τι&οε τε8ιοηιε δς

ΒιιΠιοτ , αυτι οι·οεοιοοτοτ , Ρτιιιιο. οΙ› ιιιοοιιε ΡτοΙιιοοτιιτ ; δ: ΡΙιιε ενοτιέεΙιΖοιιε

εοΡιτιιτ , άειτικ:Ιοοιιο οιιιοτο ΟΙιτὶἱΪι ; 901 ΕΦΦΙΦΠΦ οοΡι1τ ω; 1 ό. Ι€οΙοτιτΙοε Μοττ.

τοπιο οτ οΒιιιιε τὶεοοΙΙοτιιτ απο ίιιιο άοοετιι δοοδ)το . βοτΡοτο τοτ ΙΙ12.1°τγτιιπι ιιιί6ΡτιΙ

το ιοοιιοτιιιιτ , τιιιοοο ΒοΙὶ:Ιονιι8 το 00ΙΠΡ9ϊ1%5 ; ©3ὸ€τιι πιοτς;οττιτ , οο άοτιιιιιίιιο:

ίιιτιιτιιττι οοςιιιτΗνιτ ίοΙοτιιιιτι . Ἑοδὶο ίιιιιτ οιιτειιι Μο το τοπ1Ροι·ο [οι·οιιιίΠτιιι τοϋ:

Ηειιτιοι , τιιιοπι Ποττιιιιιι; οτιιιιιΡοτειιε ττιιιτιιοΙιο “Με Ρι·οείιιΙιε Ιιοιιοι·ιίιοονιτ , δε,

πιτ τιιιιΙτιιιτι ΓΡοτο , ίοΙνονιτ-. Ροτοτ οιιτοιιι Ρωιιοι Μαιο Ιοτιοε οσα ιιιίιτττιοτιιο

[οτ ιΡίο τιιἰΙιὶ ιιοι·ιτονιτ 1 ΡτεοεΙἐτο ΗΗΕ πιο2ιοο!ϊιιτ36Βιιίοεού!ιοΒιτιιω , δ( 1 6. ΙίξοΙ.

ΝονοττιΒι·ιε οι οτ:ειιιιιονιτ . _ί·οποέι·φ ω· αέ ιιι·έεπ ι: ειναι απο έ» οοιι τιιο

1.τωο δε ΚιιίΪὶἔΡωιἰίσσιτετ , »πατσάκι «#εδίαίπε ΜεπποΜ2 . Μο”. Ματσ

σ·οίο8ίσ «Μίρκα απο αύ/τωί:Ρεάί&Μ #6 ΜΜίίωσ ΜΡίτε Μίπατουη”απ·:. Ηίεσ σέρβίο

[απόωπείπο [σι·ίΡω πω: [ιίἄΤε Ρίοδοί·ίροτς/ί οκ Ούτοπίσο 77ίτσίύιίι·8επ[εο π: Ο.

δτεΡβοπο Βαίαζίο σα· οστού ΜΡΟυιίίσε Μίκι ίο.Ι.Μψεί!απεοπίω πω δα ίς.2ιικίαί

Μ οποιοι: τοορ.Αιι. 1 οφ. ΒιιυΝ οΡιΓοοΡιιε δ: ιιιοιιοοιιιιε ο Ρι·ιιοιε τιιιιΙτιε ΓιιΕΡΙιοιιε

οδεότιιε , 8ο πιοτιιΒιιε ΡετιιΒιιίοιιο οι»τωιω , Ροίτι·οιιιο οοΡἱτο ΡΙοιτιιε (Σο:Ιοε Ροτιιτ .

ο. Βε ευίίσω Βταποκε |ωικί όιώίε ίπτείίί8επόπ Οίτοπίτιτεί·ήί :Ρωσία οτί Ρίίί8ι·ί

πιο» Ραιτουίσπ[επο* φ]τομ4ΜήπαΜ ίπ σουίίσε Τεζο:ι·π[επ/ί ί·φεί·ίίπατ ίπ @το ·τίω·έσ.

Ο π· ι· ο Πει @το Ιτιιοετοτοτ Αιι€ιιίτιιε , Ρ ι τ. ι τ: ιι 1 Ν ο νειιοτοοιΙι Ροτονιοιι

ἱὶε οοοΙοίὶοο ΕΡΠοοτιο, ίοΙιιτειιι δ: 8τοτιοττι . Βιι ο Ν ο Ν ο Μ ΕΡἰΙοοΡιιτιι νοίττο: ιτιιτ

Πτηνο δε οοιιιιιιιττιττιιιε τιιιοθτιοιιι , οτ οιιιΒιιίουπιοιιο οριο νοε ιιιτιιειιοτιτ ιιτετιΠΙι

Με) οΒιιιιὸοιιτἰΠὶιιιο οοιιινοτιιτ ; δ: τοπι νοίττιε Ιιοιιαιτιιοιιε , τιιιοιιι δε οοΒοΙΙἰε, Ντιπ

' “ τ1ιιοιιτο ΡτοΡἰιιε ΡοΠιτ , Πιιτττοτιιτιι οοιιίιιιιο Ιιο

ιιοι·ιτιοο οι: οοιιτιίΠιτιο Ρετόιιοοτιιτ . Νοοιε οιιιιιι ιΠιιο οτιτ άοΙοτιοπιάιιε , ουσ Κοιτ εο

τιιιιιοεπι ιιοίτι·σ οιιοτιι ΡτοΡοτο οττιιττιο ίιτ οοΠ18οιιόιιε . ΨοΒιε οι·8ο τιιοΒιιοΡοτο ίὶτ

ίτιιοιιιιιι Ιιοτιο οιτιΠῖιτιο τω Ιοοοτιοτιοιιι. τιοιιι Η , ιιτ οοιιτΙ τιοε τω. , Ρι·οίοοι·ο.Βο

τω· , νοτιιε τη Με νοίττιί ιιο οιιιιιιΒιιε οάτιιοάιιτιι οοιιίιιΙοτιιι· . νοΙοτο. ·

Εκ ίμια ε1οφοία Μ” ίί8ίτι4τ , ΒΜποπί: επίποτ ουτοπία ίπ ί·ε·υοσαπόί: καί Γί

άσπι σκέπι·ίε πιίύίύίΜΜ |ιίΜ[ε. _

τω” ,

_,14.οοΔ.9€ω5α$αω.#α5.ύΜω..*.σ.Α8λλλάχ. *Μελαλ»! .ιι-$ζοο

Με εΑΝτ:το ΑιιουιΝο

τιτοεογτοτο Ατιττιιιιοτιίι.

1. Τ δ” ] πιοπκιούί ίίίαίω· ιώ·τίπίπο ποπ τιτίδιίαίκι· τι Βστοπίο ., Γει·πιί·ίο σίίϋφίε

ωίδίοι·ίύπε; οπο: :οίκω :πο/ΗΛ ε#ε πεεεπ[επόπω ρεα·|ιωέσπί οίκο σιί|ίει·ί- >

π”, (9' οποία άίαίω·πα ίπ Μοίω/ίεοίο [απόΐί δαπώ:ίίίίί , πω Ρο/ἱ :Μ7ίιδίοΜ ίπ :ίο

σιιΜΜ ί·εέιίία›·ί α'ί]σίΡίίπω ΜΜΜ σούτ (Τ[φιίίωτε . Ηιί/α: ΜΜΜ από" Ρεπο

ι·ίιί:, ΡΜ ω· εοάίσε (Μπίίπαίίε Βαι·οπίέ, οποία β είίςιωπείο οβίίπείε:ΡοίπείΕ

πω: , Ρίο]Γει·εωκτ ίίπε πω: . [ίπεί·ίίπ @Η ειρίτοίκεκ σ:ώίόσωπε εκ Οαταίο8ο 862287αίί

δαπέΐοίκω [Μίία: ΡΜ ίΡΡί Ρείται·ίί ίιό ο”. 13. .4ιίδιίβί , ιώί[ίσ Μάτια· .

Αιτ ο ο τ Ν υ ε Ατιιιιιτιι ιιοτιιε , τιιοι·τιιο Ροττο , ν ο Ν ο κ ι ο Ρτοετιγτοι·ο οοοΙοΠο:

ίοτιθτι σωεωιι ι·ε&οτι, νιτο ίΡεδτοτοε: τω , οά!ιοεΗτ; ςιιιοοιιττι νι8ιιιιε, οτοτιοιιἱ

Βιιε, ιοιιιιιιιε, εΙοοιιιοίγιιιε & οΙιιε [πιο οΡοτἱΒιιε νοοοτε: οτιοΡιτ: εμ ιιτ Βοο Βοο

τιιιειιιίοι·νιι·ετιτ, ιιτΒοτιι ο8τε:ΙΠ Πι οοοΙοΠοπι ίοιι&ιΑΡσΙΙιτιοτιε ιο τοοΕΡιιιιιτ, ειιι

ιο ιιιιιιτιι οι·οιιτοε , ΡίοΙΙοτιτοε οοε --οιιι ΙοΒοτοιιτοε ; "τι Ατόιιιτιιιε οάΙιιιο ιιινειιιο,

τιτ οοττιιε ιτιοετιάιο οιτίἘἰιιΒιιοτοτ, Ποιο οιιοτιοε οτάοτ ἰτινοτὶοτετ. ὶιιττο μττιοοτιιτιι

οοιιὸοιιΪο νοΙιιτοδοτ, Βτονιοτοοιιο τοιτιοάιο οάΙιιτιοΒοτ. δοετιειτιιτιοτιιε δττιειιι

οσο ίοθειιε ίοοοι·τΙοε , που απο οποτε φοτο νιτο: ΐοιι&ιτοτο ίοτιιοτιιιο οι·οίοοΒοτ: τρο

το πιιιΙτι οτὶ ειιτη ιιι τΠοε οοιιΒΙιιιπι Ρο1οοιιτοε οοιιΒιιοΒοιιτ: οιιοε ιτιίτι·ιιοΒοτ , δε ιτιοτε

ΡοΒοτ , ιη οιιιΒιιε ΒοάτιΠιιττι οοττιἰτοπι Ατιιιιιτιοιιίοιτι .. (Μπι ιιιιιΙτο ΠΜ ιτι τω άο

ιιοτοτι

ΑΝ. (ΠΠΚ.

1 οοο.

η. Μ».

Οττοιιι: 3.

(ιο εο η».

ί'τοΙ:ι..

4' έ: Ραβ

[που.

ΑΝ.€ΗΚ.

ΙΟΟ9.

η. Αιιε.

Αι·τιιιι οι νι.

τα οριτοιιιο.



πι, πεεΑΝετο Αιιπιιιιειο

Με απ. ιιο.ι·ειιτιιι·, οιιιιιιο ΡιιιιΡετιιιιιε ετο8ι1Β8.ε. ΩοεπσΒιιιπι ωιπι θιιιιόειιιιι Ρετ απ

ι απ)! Δε: ΡεϊΠστε όείΗτιιτιιιιι εκατ .^·οιι·ι· ειιπι οι-ι Α Ν Ν ε ε επειίι:οΡιιε Πεπετιιιπι πω

Π·Α"$· @παπι Γεπιστειιι Ρι·ειείεειΙΤετ. ιΓπιιε οπιιεόετΓεἔΒι>τετ, πιιιόειιι Ατόιιιιιι Ιιοιπαιτιι 11

' ΙΜ ΓιιΓοεπιπ: ιιι πω: εοεπειτόο πιπιπι:ε Α·τόυιπιιεΐιππιιΠτοτε , οὶσεόιἰειιτιιι , πιειιειιτιει,

εΒΜπεπτι:ι. νιτιι:πιιε :ιιιΠεπτετε ΈιιΙίετιτ , νικ πιει πιοτείὶ.° Βεπιππε νι: 7Γο.ιι&πε

ιι(Πόιιιε νιειιιιε δε πιειεετειτἰοπιΒιιεεοιιίειέὶιιε πιππτεινιτ ε από 18. Κ.ο.Ιειιό. $εΡτει·η

Βτιε, απο Βοπιιπιειι: Ιιιεειιιι:.ιτιοπιε Μπι. Ηετιιόεο· @πισω ιιιιΡεταιοι·επ πι θα

όεπι εεειείιο. ἴεπἔΗ θο.ιιόεπτιι ίεΡιιιτιιε: πό ειιιιιε τπιππΙιιπι1οιιιτεε επεσε δξ ιωεωι

όινιιιιτιιε τω...: :Με . Η πε μια· ΡεόιΒιιε εοπιι·ει&ιιε, ποι:εΙΙειΡοπι1γειω Κ, “Με

όιιο, ιιιιιιεΒοιιοιιι·επΗε δ; απο· Κανεπποε. Ρτατειι όιειιιοιιαιεοε ειιιιπωωπ)ίε
ΙειΒοτειιιτεε. 4 Με ό: - __ πέδ ' ε".

Μιι·:ιειι!:ι . π. δαπδ!πατοιπ ααια»ειιπΡεΠω αα..αι. ιώθε:οιπ απόί:ο/ϊωέαξο

2ι·α: Βοιπίαπἱ ίπ ο α/οαἰο δ. ταΡἰ:ο πρ. αοϋίσετ αόιοΡ:]οοπο εωω..ω Ϊ"#1 Ρ”.

άσσο: οι·άξπατα:,το /οι··ιοατ Μπσεπ , α! τε7ΐαπ$ο Ποοπο .ΑΜυπέπεα οΡψοΡο ) παήεπέα·

|αοαοῖ[απἄαπιπιωζο[αοαῇΐοῖα:π πο· οο οοἰαταπο[Με. Εππινοειιε; παπα;; ω2ια,-.

α.: 1 1 .. ἰοοο !πααιπο αΡαέ.Ρ19"απο Βαπεἱαπαππ π· ΡτωόεοεΐΤσε ιιιειιε ΠΒεττιιε επιίεω

Ριιειιιίειειοε ίεόἰε ιιοπιιιτεπόιι: εοπιπιει·ειο, τείὶε 1πονιπει:ιπ εισιι·(πειι_τειε ΡόΡιεπ

Πε ιιιοπετιι:_ πωπω ειΡΡειιόιτ . πο: τιιιιιειι ΡοίΈπιοόπιτι Βεπτα1τιΑι·όιιιπυπι , Ραπιιεπι

οιιιιιἰΡοιειιε Πειιε τα ειιΙιἰΒε; ΠιιΡειιό:ι πιιτειοι:ιΙει ._ πι ΡτεεΒγιειιιπι:εοπίεε;όΉτ:_

πιιεπι οιιιιι ετπιιιίι!Τειιι , Μια: |ά!ίσοοΒαιαέααέ Παοτταπτ παπαπεα/οιπ £·Ρξβο

Ραπ: π' ε νε ιειο . ιιτπιπ1 ἔπειτα: π1ειιιοτιιι: πι: ει: οπετεπόο πι ίιισ.ιποοιιιπιιτο.τπ Ρετ

' ΙΗτει·ιτ,_ ιιΓπιιε :ιόιιΙτιπιπ όεειιΒ:ιτιοιιιε ειι·τιειιΙιιπι οπετεπόοΐειΙιιςετιΒιιε Ιιοίὶιιε Γε
όιιΙιιπ1ἰπίιιόεΠε ιοείΡοπόιτ. ` Δ ό π ·· . Μ δ Ϊ ο

ΜΜΜ.. ` π. .έπἰαἰπξ πιεποοι·.δαπι οἐἰοοααοΡπἱΪιΡΡα: Ροααααῖα: α.: 15. .4αέα/ίζ, ι8παπξα μ.

:αἰοΞοἔοποιιαἰὶ/απἄοΪαπι ααα.. , απόο πίτα· πα: @πωπω αεβο·φααπα: , ?Μια επ

α!τει·ο[απδέοπαιπ παί άπ Μαι·ιππ·ο!οέίο Κοιπαπο ποπ ποοοπται·. Ε/α[αοπι σποππὶπἱ:

Βαι·οπία: τοπιο πο. οιίααπαιπ 993. Ο' τοπιο β·πασπά πα αππαιπ 1052. Εία:]α

"απο οοι·2οα:/αο :επι στο: ἱπ οοο!Έβα[απδίέ θαααεπ.τα α//επυαπααπ|οτίπατ Οπἰπ/ὶἱπα:

οια/αεπι οοέ πιοπαο α” α. ἰἱοε ¦ο παπα α. /ία:ίοπέδα: (Τἱπάαἴὅοπάἱ: αποπο#ειὴὶἰ

_ [απδϋ θαααοπήί ,Δ /αοεπτο παοκ:: [αο ]οποαππο οοπσΡο/απ αππο 14.42. Ηαπο

τ |ἱοοἰἰαπι ι·ο[ει·: ἱπτεὅταπο Πέύε!!α: τοπιο ε. ίπ οαπαίο(πο οΡΦοΡοι·αιπ οἔτὶαπἱπεπ-βααπ ,ο

αοἱΡἰααα απ» κα· εποπα-βει·ίο[ππδίέ (?οααεπΠέ . Βε .ἄαιἰαἱπο αποφ πω:: και... ἰαα

αατα: αοαω .. (ζιιπιτε Πειτιο ΐειιΙοοιιε ιπόιιΙ8επτιεπιιιτι ίετι&ίθο.ιιόεπτιπ .αι πι

εειΡεΙΙει Γειιι&ει: (Σοτοπε: . . . . . . πι πιω εαΡεΙΙο. είὶ ειΙτει·ε Ιο.Ριόειιπι , πι πιω θα σοι·

Ριιε (Ξοι·οπειε νιτπιιιιε, δ: ι:οι·Ριιε ίειπθιΑτόιιιιιιεοπίεΠοτιε, πιιιιιι εοόειππιοπει-.

Πει·ιο ίαπ&ιθειιιόεπτιινικιτ π: δςιΒιόειιι Ηιπ&ιπειιτιιείιιιτ._ - “ `. . π.

. 'ι

° ο

........πε ε Απ· τιι.ΑΝο. ιεειεερεο
ιοο . · ·· . . .

._ οξἔι,_ π . ΖειπιοτειιΙὶ πι ΗιίΡεπιει . Ε π -ΜΜΜ 1.. Κ Ι ΠΣ2ΠΑΜἀπό .4πέ!απέ Ζαιποι·οπ/ἱ: οποψοΡἱ πο/?α- π.·οοαβωπα: ._

9) πω· ποσφατέομ·.οποπτοπααπο ·υΕαε:αι· . εαπ: ..ο οἰἱο πα/α: ποτπἱπἱ: ΕΡξ[οοΡο α.

1Π101°.Β. παπι Ζπιπο76°π-β απΐέπεαοπααπο Μ:: πασα :απο ποπ αό·υοι·:%ι·πε Ρἰοαἱααε ααδίοι·ο:

ΗΜοαπίοέ ) αίττἱἰαπαιπ πψααπι/ἱιπαἰ ειπα Ρι·οίίαπο Ζ.ο8ίοποπβ οπτέβαε2 [αο σα

_¦α: πια φωσ .42ήΖαπαπο «οίκω-ο ποπ: Ροι·/αα/απο απ” α: αππαπι 85ο. απ[οαπο

ποπ ααέται·απτ. Ει·αοαὶ Ιοοαοπ ὶἰἰἱ: ααδϊοιόόα: Ρπεοαοι·ε οοιππυ|ατο: οπαππ[απ Ζ!

[οπ/ο πω.. σοπ[οι·ξρω. παίοα: .4πίίαπαπο Ζαπιοι·π /οα Ναπιαπιαε οποι:[οο1υαιπ/αο··

|6°#°ζο[#ο Ιοέεααπτ . Νοε πο” ποπ ααα: πρι... ωἰπἰἰαπαπο απαπι :οαπΡοτε.4ωπβ

(:α/ίέ Νπωπκήπά ε·α|εβα ΡωπίαΦε : [επί Μπα ο:: :ἰααοα: οααπί:. πω:: ἱπ Ε|ο8ίο

[απδϋ Ρι·οιίαπέ πα αππαπο Ιοοό. πιοπιοι·ο·υαπα: , οἰὶ#παοΡἰαι·ἱπιἱ: 1 πω: @παππο

πα: κα· εποε”, έπιπιο Ο πο/ε .ΐαπαοπια!ία: α· απόψε ποιο/!απεατ, οοπ/ΐο: οοαταπι

Ραο2ίαπαπι .άπέ!απί οιοὶ[οοΡἰ ἱπ/ἰἱτατοι·οπι]ΐοι·αῶο[αὐ ί/ει·οιπαπο.ο.]Ι. παἱ Ροαα8ι·ί

Μ: απο: ο/ἰ οοπιεααἱποα: αἰἱαπο Ριαιετοι· [οπέοταπ αόπιέπτεπαααπ οβο άττέίοπαπι

φ#οο·ρα›π , παἱ ἐαῇα:|εοαἰὶἱπἱτἱο Ζαποοι·επα θδί!6τβώ'Ρ7'ώ]Γ"θΐ;ΐ . .4πξἰαπαπο παπο

Ρε
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Ρο Γτ·ο!!οπέ ο!#οοοοἰοποο το/!ο:|οπο οοστοοστ ο τοοο: οοι·οπι 8ο/!!: /οοἱο/οοο;

οοσο!/ίοο! ποπΡοπή: Μ! οποιο: οοοπέττοτοο/οποοο άτο!!οπο: , οο! τοιποσοο οί!|σπ/!

·υίιοοο!ο , οοπο2ιο οοί οππέ:Ρ!ο/οοοπι οοποοπφτιοοο#οτἱο .Ροο!!οποπτ. ?οποιο ο!!ο

έτοπο οι·8οιποποσ οσπ/!τιποο!Ρστοπ|οποοπτ!ο ο!ο οἰοΡἰἱοἑ έοο!!οπο , ο:: ο!·υοτ·|ο/ο!!!οοο

οττ!ο/οοο .ἄττ!ἰοπἱΡοσ/ο#οπἰ: ποσπο/!!οοο ίσου . Ρτσοπο δ”οποο·οο!!ο: ίπ [οποπτ!σπο

οπσπο/ἰοοἱ! δο!ιοδοιτο!πέ , έττποποοπ , Ρσ/ἰοο οοφ·σΡοπο Ζοποσοοποππ , οσ οι !σοο

οπσπο/!!οοπτ οποιοι ο!οιοψ , έτίοοο ω: ἰπ/οοφήοπο υοτο/!!/βπο οστι!!ο!:: ο/ο/ο'οοπ πισ

πο/!οτέ!, ω! οπο: οοίοοπι όσο οποτε !οοοπτοτ.· Ι.!Βετ ο!ε ν!τ8!τι!τ:ιτε Ιουδα ΜΑ

ιι ι το , οιιιετιι οοττιΡοίιι!τ ίο.ιιέ!ιι: Ι τ. ο ε ο ο τι : υ : , Το!ετοτιιο ίετ!!: Ρο!! ίοιιδὶιιτιι

Ειιοειιιιιτιι εο!ίοοοιι: , δε ττιο.ιιιι Γιο! ττειιιί!ιι!!τ Α π· τ· ι ι. Α Ν ο : τιιοιιειο!ιιι: ‹!ε ?Ποιο

τισ: Βιιιιθεο: , δ: Ροί!εο. Νιιτιιοιτιτ!ιο εο!ίοοοιι: . Ηοπο οποσ Αττ!!οποπο ιποπο/ἰοτἱο

δοοοοοπτέπο ποπ !π·υ!τι!οιπο: ; οποιο οοπτοποἰοπο: έΡ/τοπ ἱπ/οι~ἑοτἰσποτπ έτο!!οπσ

πσ/ίοσ οτττ!οο! πσπ1οο/]ο :ο οοὶοιοο οο! ποιποοοπι οι πισπο/τ'οο!σ δούττοοπτέπο πο: .

Ι: οποιο , ο: οοπβπτ!οπτβοφοσοο: Ηιῇιοπἱοί , πούτσο οοσ!ο/οοπ: ποσπο/!!οτυπ οποιοι

ίπ οπσπο#οτἱο Τοοοποσποπβ ιοτο[ο#ο: , οι! /οπδίοτπ Ροο!!οποπτ Ροοοοπ: , οπο: οσ

τω: ἱπ ποοπτο οοοοι·τοπο , .στο έπ οτοποο!ο Μσοοτοἰοπ/ἱ βιο-οι” @ο , Ρο!ο/οοοσπ απ

οο![οσΡοποτπΡοσιπσυοτοτοτ . Ηἱ: ἱπ οποοοφοιπΡποοποπ: , οτι οπο οι: ·ιππ!!: ποδίστί

ότι: οι! ποπ/οπο?οτπΡοο[ο!οιπθοοΐοπτ!ο οο!!!έοτο [ποπ , ποπο οποέοοποπ/οπτ .

ο. .ἄττἐἰοπο: οποο οπποπτ ο 39. Τοοπ:/οπο !π Ηωιοπίο ποιο: ο/τ' οκ πσο!!!οο:Ρο

οοπτέοο:, οοσ: οποσ οο!πτο-οοο!ποο/οο.· οπού: οοβοο!ο οι Οοοο/!σ ππ!!τοοοο. Μο

πο/ίοι·ίοπι οοστἰΡτσΡο οοοπτίοοπ οί·υ!τοτοοπ οσπ/ἰοοδἱοπτ οποίο" , οσ οοποπο ο!ο

έ·π , οὐ! ποσοστο/ποσοι οποιοΡοσ/ο#ο: ο!!οοοοποίο οσπ·υοι·/πτο:Μ . :ο οοπι [οποΐέ

1:οσἱἰοπἱ [τυπο τοπο οοοποσοί:Ροτ τοπιο: ΗΦιππ!οοπ/οπο!!τοτο θ” ο'σέ?ο!πο οοίοοτί:

|ιο!ιοι·οτοο )· άττ!!οπο:Ροο!το ού ποσοοο/οσ[οοο!τοτο , το!!δ!!/οοο/τοτοίοο: , Ριν!

ἰοποπτ πιο › οο/ο που! οπο! οποέο!οι·έο/οοποοοοτ , ο οοσ όοπ!έπο οοοορτο: ο/ἰ )γ Η! ἔπ

πο: Μποοποποοάσποί οοπο!ο:ΡΜποπτ οοοπ'ίοουοτο το! π19ΐοοποοοο/!οο απο(οπο ο!]οί

1οιι!στοοπ οοΔρἱο , Ροοπτωοοοοο ποοοπτοποσ Κομιτο οοοορτσ , ποσπο/!οι·έ! Μοτοοσ!τηΓοπ

τίοοποπτο/οοοι·οπο , οτ ἐπ/οπο!! Ροο!!οπέ Είσοέο τοτο!οπο: . Γοο!!οπο: ιπσπο/!οο!! οο

οπο: ἱπ|ο|ο|οοΡ!τ οοοοτέ: ποποπο , Αττ!!οπο: ·υοτο Ρο!οτ!: οπο: οιο[οοοτο: ο/! , οο/οο

τοπίο/οπο οοέζίοπ!πο , ίπ οσ ¦σοσ ιπσπο/!!οο οπο τποπέτποβοτο!τ . Εκοο!ο τἰοοοππἱο οοιπ

οποίοι:: οἰοοο οοο!οπτο Ρο/ϊστέοο: ·υέτίοοπο @φώτο , οτοι·οοο /οπδἰο: έπ ΕΡι]οσοοπτ ,

Γοο!!οπο: οο!ποπο [.οὅἰοποπ/ἱ:, άοο!!οπο: πιο” Ζοπιστοππ: οοο!οβιο ο#οοπἱτοι·. Ρο

οοπτ , απο τοποσ οσπ[οοτοοοπτοι· ο!!ο/οπέΐο Ροποοοο/ἰο: , οσίοοποοιπ ο#οωο) οπο: ἐπ

τοι· οσ: ·υσί!τοπ: , δΡο!τοτπ]οπδ!οιπ οο!ο/οοπο οό?έσπ!1οοιοο1/]ο ΔοπΜοοοοτ .

3. Ροοοοποοπ: οοτοιπ .6!το!!οπο: οοοπτοπι οπο:'βο!οο :Μουρποπ , οπο!! σπα!

|ἱο, οτ ποτορ.οβοο!: τποπἱοΡοοΧοδἰο σοποτ . 7οοοπτοο/ι1 τίοοοππ!οοπ ·υοοπο: πο σύ οπο:

ο!οπι Ροοοοοο οοτο οο/·οο πο!σίο/οοπ: οτἰπο#οτοο ) οο:/οοτο: !πο!έιτο τοοέ!ποοτ, Ροποοπ

τέτοιο οίο π: ο8οοο !π/1έτο!ο , οσοοο οποπο οοφο·ροτοοπ οτι/ποπ: , ·υο!ο ο!!δ!σ/οί: Ζοπισ

οοποοο:ιροι·οοο!ποο!οποπο/ο/οοο!ο . Ποοοπτ οὅοο#ο: , οποἰοοπ οπο: ίπ οί?οπο έποι

οοοΡοσ|οο!#ο ίπ βο·ιποοπ οπο" ) ττ#οοοποο οοσά/ἱ οιποοοπτ !!!οιπ οπο οπο Ρο#οο

τοοοοοοπτο , :οπο τίο/οστοιπ Ροοοοοστοπο οοπτΜίοπο οοι·το: οοφο/ιοτοιπ/οοοπ απο!

πέβοοποοπτ τοτ/ο:/οβοοοτοτ . Ηοπο οο!σοποπ, οπο· :το στππ!οο: Ηικοοπἰτο/οοἱοτστἱ

οι:: οποτποοοτοο , ποτοοπποτοοο οοπέ!ο[οΜπ , οποίο οποσ ίΠοο!πο! δἱοοἰέ ουοτο!: ο

οτο 3. πο πω: Ηίδοππ!οί:Ροβ ]!έ!οπτἱοοο/ἱοπτ το|οοτο ·υ#οπιω ο

Αττ!!ειτιιι: ττιειτιοτ ειιοθετο νία , ετ!ττι!τιιιιτιοιιε Τιιοτιιττι , οτα ειιιτεο οοτιιτιι!!ετιιτ ,

οετε:3τε Ρτο!!ο!ίο! ί!ειτιι!τ . ΕΡ!!!:οΡοτιι: !το.‹1ιιε τετ!!τιι: ΡειιιΡετ!!ιιι: ττιειτιο!ειτ εοττι

ττιιιιιε: Ποτ! : ειιιοο! τιιιι!τι: τοιτ!οιι!!ιιι: Πιο: !ιοττο:τιιτ ,_ ιιιιοτιοιιιι ιιεεε!!!τοτε οοο.δ!ιι:

Ϊε Ρετ ει!!τιιιοι! τεττιΡιι: τεοεί!ιιτιιτιι ε!!οεΒιιτ . (ὶιιο‹! Η Γεω: ιτιοτιο!ειτιιττι ίεο!!Τετιτ ,

Βου: !τοιιι: ιτιο!εο!!δ!!οτιε οοτιο!ειιιιιοτετ . ΗΜ ειιιο!!ετιτε: ου! ν!τειττι ε!ιι: τιονετιιτιτ ,

ο!ειττιειτιτ ό!οοιιτε: : Τε ίεειιιεττιιιτ οιιοοιιιτιο1ιιε ν:ιο!!: , ο ιιιοττσ.!!ιιττι οττιιι!ιιιιι ο!ε

ιιιειιτ!Π!ττιε : @Μοτο ιιο: !τι τοιιιτο. οιι!ειττι!το.τε _τε!!ιπ‹1ιι!: ? Ρετ Βειιιιι ιιιιιοιιττι οπο!

ιιιι!ο! το8ει: τιο: ί:ιδ!ιιτο: τεί!ο.ιτιιιτ . Ι!!ο ειιιτεττι νετο!: !!!οτιιτιι !!τ!ειιι ειο!!ι!οετι:) απο `

εο: Βετιεο!!Χ!!Τετ, Π:ατιττι ά!!οε!!!τ . (Σιιττιςιιιε νειι!!!ετ πο! Ροιιτεττι ΡτοΡε τοττιΡ!ιιιιι

ίοτιδ!! Ι.ιιιιτετιτ!! , οτιιι!ιιττι οιιεττι ά!ο)!το Βεί!ο,οειτ , ο!ε Ροιιτε Ρτο!εο!τ ιτι Βιιν!ιιττι,

θα ο!ιοετι: : αιιοτιι!ο ιιτιιι!ιιιιο !ιιιιιο τεν!!ετο , τιιιιο ει!» οιτιιι!Ροτειιτ! !)εο όε!!&οτιιιτι

ιιιεοτιιιτι νειι!ειττι οοτιοεί!οιττι ειι!!!!ιτιο!ιο . Ιικ!ε ειιιτειιι ο!!!οεο!ειι: απο υπο οοττι!τε

οπο!

ΑΝ. ΈΗΙ'ζ.

ιοοο

ο. 0820!»

Αιι!!αιι!

κοιτα .

ν!τιι Πιστια

ί!ιαι .

Η: φάο

Ρ!!δ .

δεο!οιιι άο

τω .



7.. ινε ο ΑττττΑΝο τι>ιεε. ΖΑΜοο.

Με. απ.

1 οορ.

ΐο Οδτοβι

'ΙΜ Γειτειο

Ι·ενετίἱ οτε

ορει·:ι .

σκοπο τ

ο

οικω ΡΙοττττοιοι οιΙιττεΒοτ , οόεο τείτιιιονιτ . οτ ειιιτι οείοττ8οτοττι τεΠοοετττ οι Μ·

οετε . δοΙοε ιτοτιοε το Ροοοιε ιικτοιτ ε1οοττι νιΠΠιτοιε , οάεο οτ ο οετοιτιε εοΒοοίει

τρίτες δε :Μισο οποοε άε εΙεεττιοίγοιε νικττ. @και τοττοετο νοκ οι Γοτοτοε οιιόττο οι.

νιτοτοε το: οάτοοοιιιτ: ΑτττΙοοε , τοττιιοτιτ τιιοτο οό Ροτιτιοεοτοιο Ραμ; τω:: εΠΠΠ

εκοοόττοε ίοοτ Ρτεεεε: ιΡίεοιιε ΡτοεεεΡτο οοδιτο τε ιτιοετι Μοτο .

νεοἰτ ττοειιιε τιοδτο .ειδ ετετοοτο , εμε: ΐοτιέτι ντοτ:ετιττι ιτε (]οττιο νοεοΒοτοτ, δ(

εοτινιειοο Πιάτο ΙεΡοΙετο , οοι οοει:όοτο ττιοΙτετειιΙο εοοι τοοτιτο Πιο Ποιοι το Ροτνο

(Μοτο τεεεΡετοτιτ , ειστοε εοεοοτο οσο τοοτοιο τ1οιεΙειο άεάετοτιτ . Μοοε ειιτεΤη

τοοτιτοε & ιικοτ Ρτο ΡιΙειοοε οά ΕΡιἴεοοι άοοιοτο νοττοτττ , οτ οτι τεο εοτιἴοενετοιιτ ·

δ: ΑττιΙοτιοττι το.<οοοτ . οτ ιτιτετιτο όοτοιιτο ειιίτοοιοτ : φωτο εΙοτιτοτ Ριίεεε , τοπιο::

τοοτεε οτοοε ίειΙιεετ ΙιοΓΡιτιο, τιοετο @τοι τεΙιτιοετοοτ, τενετίὶ Ρτο εο άεάετιιοτ

ειε Ριίεετο ττιοιοττε Ροοδετιε, τιιιοε Ρἱίεεε ΑτττΙοτιοτο το8οοτ οτ Ρτει:Ροτετ, @Με

:Ρίο Ρἐο οτιοο. δε οιοτιτοε Ρτο ι8ττε νοτὶοοτ; οιιιοοε ΡττττΙοτιοε τεΓΡοοοιτ οΒΓεειοετι -

τετ . ιιοπιοε τττοιοτετο Ριτεεττι οεεεΡιπετ , όοοι εμε νιίτ:ετο νοΙνετετ , ;1ηη1ηηι

τιοετο ο Ροτιτε ττειεεετοτ ιτινετιιτ . Τοτιε τεΡεοτε Ρτοτιοε δε Βετττοοε Ηειοε Πεο ἔτο

ττοε εξειτ .· εοτιτττοιο ίΡοτττε εοοιΡοοοε Γοοιτοττι άεοετοοτ , δ: ιτιοΒοο τοττοε εινττοττε

οοιοιτοτιο οττο είτε ; του ΡτοΡτετ Ρετ οτοοεε όοιοοε δε ΙιοΓΡιτιο οτοοετ10τΡιτοΙεε Ρετ

οιιιτοοτ , τιιτιιΙειοε εοττιΡετιεοοοτ . -(Σοτο εΠετιτ ιτοτ1οε οποια ίοΙΙιεττι , τοιπτειο

να οοιάοτο Ρτοεοτοτοτ τει ΐοιοιΙιοτιε ΕΡιτεοΡι, τοετοιτοτ ‹Ιε νιτο τιοοετοττι τ1οετο

τοοΙιετεοΙο Ποιάικετοτ11οτΡιτοτοο1οΡιιό Γε . οετειοε εοιοε όι8οιτοτιε εΠετ . Οτοττετ

ιΠιιε εοοεοττοτιτ ίοεετάστεε δ: τοτο οινιτοε . ΑττιΙοοοε οτιτειο το νείτε ιιοο ΡτεττοΓο

τιετιιιε πονο , ίεά νιΙι οτειοε οεττιτο ιονεοτοε είτ Ι)εο 8τοττοε ο8ετιε . (ΖοοΡτοΡτοτ

οτοοεε ει 8τοτοΙοοτεε, δε Πεο 8τοτιοε οοετιτεο εοοι οοοάιο τιιοΒοο τεττιικετοτττ το ει

νττοτειο : τυο Ροίτεο ντιτιτ οτιοοε εττεττετ οέτο,ΐοτιδτιε ΪετοΡετ οΡε ττοοε ιοειιτοβετιε .

Ηα:σ Μαι·έπεια , ω( οπο δω·ίιι.τ , θ' οίέέ αιιδἱοτετ επιπάεω ύψοι·ΜΜ ιτ'ε]ει·φ/επ _

]:ἰεπι [πιο πατταται· οι· [ωιδο τίτιιιιαο Μεττεοβακι .ἄπτᾶϋτε , στι/πιτ ·ιτιτο/οεωίο

2. σάιτ:: εφ. Ρετεέττηπτιοπεω εεττ: πό .άττιἰσποῇι#φτσπι, βιἰ βιο: απο” ΜΜΕ"

Ζο σουοΜεπτοπιτ επεΐοτ ε/ατ ΕΡέτκφύιέ , .οπού »που αὐτόίωι·έ/ιιΜκτ )· τουτο: ; εωΙΒΜ

νοεε ποσοστο: :ότι όισιται· . Φαιά πό ικιωσα!ωπ έ:: σ::α!ο[οπκα#ε ?πιο ι·ε·[ει·α: .

τι.. 32ύΖωτικ ἱΜΨοεριο εΡὶ/σοΡα2αὶ έἱυἱπἱτι4τ ι·ειΜέτατ . :απο »οίκω Ρέε σε [από?ο

9ωπκ πιιτε[ω/σεΡ:πωΡετεἐτιπαττοπσω απο σώππτώτο·υιτ . σε τεπόεαπΡο/Ζ 0620 Μ.

άτα· τυπου: οἰιτἰοινκἱυἰτ έτι Βουιέπο απο: Μ. τις. @τα [τα /εΡτιιπἐε#ικο ) Ροπ:#ίω

τα: επτεαπ[ιφι·α όσεΜικΜ-ποπτωι: οποιοι ικέι·ασιιίέτ εἰοτιιω Πι·ίωπικ Π. ίαόειπε/αεπ

!οΑρπε/επτέ έκ/)ιπδτοτωπ ι:οτείοέμπι πά/σι·4υ#τ . τα σττε/?ο2πτ ΖΡΪτιτητοἰυὅἱοπι Κο

πωπω”. ΗΜ: έττέ!τιπιιτ πό οπικι!πω αύέςιιε Ρι·ο/ἔιπὅἰο βεβεα: ε/?. Ξ/ιιτ#φο/ω·ο

Ρο/ἱτιιπι ε/ἰ ε|οιπφοέιωι . φωτ! τω” αιιτἱτμιιπιτεω /αΡετε ·υέόεκπαι· ) Ο ωωπο βη,

έκριτ /κιπἐῖἰ Ριπε/Μέτ ἐτε/Μ Ρετ/?τιπέστ.) έκ πΡΡοπετε ·υψυπ σου Μκιτ2/70|0ἐἱ0

]ούκιππίτ Τάψί;|Ε εά ν. :ἰἱεικ Οδίούιότ ιίε/εεφταπι .

ΕΡΙΤΑΡΗΙΗΜ 5ΑΝΟΤΙ ΔΤΤΙΙ.ΑΝΙ

οτιεεοτι ΖΑΜοοοΝειε.

Εοτιτιοετ Επι: ίοΙΤο Ατιοω Ρτο:ίοΙιε οπο,

@πιο Ζοτοοτο Δω είτ νεοετοτο ττεεοτο.

Ιίτε Μ: ΑΒΒοτιε ΕτοιΙοοι ττοτοιοε, @το

Βιιτο τοοοοεΙιοε νινιτοοε , Ρτιοτιε τοιιοοε οΒινττ.

Βετιιτιοε Ροίτστιε ΒοειιΙο εκοΙτοτιιε Ιιοτιοτιε,

Οτττοιοιιε οτττοτοε: νιττοττοιιε Με Βεοτοε,

Ετ ΡοΡοΙοιο τειτττ. τιεειοτιε ΓγτοΒοΙο Ηειιιτ.

ΡΡοοΡετιΒιιε ίοδτοε Ροτετ, οο8οοτοιοο οοδτοε

ΕΠ Ρο; ΡοΡιΙΙιΓοοε τοο8ιίτετ ίοδτοε , δε τοτε

Βιίτττοοεοε Ροτιεε, τεΡτιττιεΒοτ τοΒοτε εοτιεε

ΟττιτοΒοε το Ιοειε εΙειτοτιτιε ίοΙτοιττε νοοιε.

Ετ νιιτοτε τοτοττιετι ετοτ ; ττοιο Ρεθοτο ΕΙοτοετι

:' 1ιττΒοετοτ τοοτιε όοε)ιτιοτιοοε τοε1ιτο ίοοδττε,

Υιι:ετιτ οτ Ρτ:είοΙ εΙιοτιίοιοτε ΡΙεοοε, & πιο,

Πτ
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ο Π: Βοτετοιιε Ι)εο 8τοτιι:, Μπείτε: τω:: ._ . . · .· Ι 8·ω9τητηιια:' πάτε ΡΙοτα:ι: Ρεο::ο.ωΙ:ιετ πάτα, · - _ Μ -' · _1οορ.`

-Ττα:ιίε8:τ Μα:: επιασε, εκ άοη1οιιαΙιιιπιο.:ιο: _ . - ο ω· · 5· 08::τ

Οσονοττο:ι: 8τεΙΤιι: , ωι:Ιεω νοοοοιιο ΡτεΙΤιιο, _· ν Δ '

ΛωΡΙοξτσηΓοιιοΒοποε, οπο: :ιιτττιωτ ογπιΒο1ο,ίο:ιο: .το .. _ Λ

- · ΦΗΜΗ! εοττοοἀἱτ, ία:ιδτυίτιιιο ο.ά- :απιαστο τσά;Πτ, 3 _

_ - ΡοέτοτΞε 8::ειτει. Ηἰ:ι‹: οοπίεσηάτωο.ίτιο. Βεειτο . τ.

ΝσΒἰε· ·:11:Βοο ίο!ΐο ._ δε νοτο. οΙ:οίετο.:Πτ δ: οπο.» _ ο

5. ·δοπξΗΡτο[αδ: οοτμσ:Ρο/ίω ἔτι τόσοι: οτ8επτοο ἐποΙα/ατκ ἔτι οἰτοτἱ οσο/οτ; π. Εμ:: ωτ4

ι·Ιοβο /οπέ$5Ρεττέ, ?τα οίέσπ_σοτό:άτο!ί::ττοτ, τ7ο/ἰτιιω ω. Μ :Μοτο εοσἰο/ὶο 9”””°

όσοι:: Η:Μοβτοβ σοφια:.Τοἔετο·οιὶυοἄιιοττ·|οτπλοτἱ οοτ;|ομἰτμω [αστα. /Μ Έκτοτε:

ἰοεο . :Όποτε οισοοιοο/ἴεο Μπα:: τάο[οιστι4:Η:ποδία:[2%τ , .ο|τ|οιΉ ο·ο·|ούτβ;·ητρΜ [Μ.

/ἱἰῷστ|οτιέΙἰ Ηὶἰιἰο¦οπ/ἱ ποσοστο Μάο». αστοί: : [σό.τεττοκο[απόΐο Ηἱἰάι.7”οτι|ο [τ·έ!ί3

τοτθο9:τέ!οπο , Ροτύοτιο:[οηοετ :β ό:!οτα:. ό? αυτοι;; :τι πτέεπτοσ Μοτο Μάιο

[ισ .· Νοτοτ Μοπτέφσοζ οτί οπττωπ 1 1 3.0: Οἐτοπἱοατατ›ο (ἔῆἔετοἱετι/ἱοω ,. Αττττοτή

οοο[οσκίκττοβττοωπ οτοτοτπ ττισἰκ|ποτ :Φ , :το Μπεστ: ο τάξη:: οἰουἰύα: Πορτο: Τετ

πιστα: τιωκοτοτ φώτα: οΜ:το:ορτ·οοτι:τ,? :το σωστο Μοτετοἰετο/ἰ οβττ·υοτέ , /ττιο

στο Ρτω[επτο οι:τ[ο!τοτπ οοπ/οπτἱοπτο, /ικτο: σοποτ“οι: το[:τοτο[ω πο»Μ . Ρο/Ϊε

ἰοπτέ υποτοο τοέτέ:[οττο οροτπ[ο2οο ·υ#ι::·οβ :. ἱτιιἰο τποκο·οίτ :οτι/κοιτώ @ια/αστα ή:

|έοι:ίο: έτι Ραοϋοέ: .οοἰοτοἰτοτἰ α: [οἰἰοπτπἱ Ροττφο_ όο·|οτοηάτ , οι:οιί πωττοκοοοα|ιά: παοτωοοέ: Μοτοτοἰοπ#ὐισ:|ῖοτἱ δεσ: . δοστατττο]π: οφισττο/το Ϊ:: :ατο Το|οτιιτη

οΉοποτι ο/2; Μή έκ ττω|οτέ οοοἰο/ἱο/ισοιπτο του νοποτστέοπο ξιώσωτ. δε· σοτέ: ο/! έτι τομ

Ηῇοοττἱο Αττἱἰοπὶ ττιετκοττο , :σοὶ το[ο ιἰἱο τρώω Οἄοοτἱ: @τα |8/&τητοο0|ξ28τ .

σε ε. ΑΝτιιτυο το. ΑΝετεκτυο χῖῖ=ζ·`:Ι:;:;ῖ·

::ΡΠεοΡο Ττεήεθεπϋ :τά ΈΠιέηιιπι. - τ ? 3 :τω

ν

ΠΛΜΡΊδ ωστε: [στοπ Βο!έτοτ/οττΡΙοτο: .4ι‹[τἱιὶἱ [το .ἄ7$$|7'ἱ£ἰἱ , και: .:ία:[τξ να: τω

τ: τπουτοττοττι οοἰοὑτοτἑοτ , τιἱύὶἰ τοτπεπ[ιφετω του στι:: ἐο/ὶἱ: ού οπτὶοπἱ:|ὲτξ› Μ” °

Ρτοτέότι: εκατοτέ:Ρτατοτ·[τσέΜοοτο ποπτιιιἰἰο στ· (Μτοπέοο δοκοπτεο , οποόΡοπε: πο:

βοοεστια: Μουτ/τ·τιΡττω , τω” ο:: όπωττττιο ττιοποτύο ττιοπο/ἰετἑὶ /οπδτέ Ροιιίέ Το·ο/ε

Βοττβ: , ·οι4ἰ οαΜουκ υττοω|οπδί έα]τέότ ἐε|οτἱΡ/ἱτ ; [τά οποσ βοοοτπο: |οἰιιττιττιοιἰο

ἱτπΡοτ|εἄοτπ ο:: οοόέσο τπ[. ο/κ[όοττι ττιοπο/ἰετϋ ετοτοτκ ,τ οπο: (ΐοιίο[τΜπ: Ηοπβέο

τῆι:: αἱ ἐἱοτπ 3. Μοἱὶ Βοπωπίτοτά τ|Ρἰ: τττοκιίοτέ οι4τουίτ . έ: τ:: Μο υὶιπτίτοὅπτοπτο

Μοτο άα[τέότ τω: , τσοκ:: @τα Μοτό: οἱ:: τω: Μπιτ: ιίεΑοποπτατ: φάτε θ" και::

οιιΜεττι ούτοτιοἰοἔἱαι: οιω[άατκ Ρτο[εττ , [το ποπ :σο/οτε εττοτε . /ἱο οπο” ὐοοετ .·

Ατυπο τετττο Ηευτἰετ ὶτηΡετειτοτἰ: , Οττοτιὶ: ΙΙΙ. ΓιιοοεΙΤοτ1:, εκατ ο.Ριιά ΒτοΒετιτὶιιττι

(3οττιεε ΑιιΪτἱἀιι: 8(Ο. ?τα σου: ποστ/τοτ , οφ άέοοτπα: , παέΐοτοπι Φωτ: [ιό επτα

Μο:/οίωτωοάο .4ιι/ττώ ειοέ[σοτοικ: απτο: οττοπάψε :βο"Μετα οεττωτκ ο/ί στο: Ζοτ

Βο· απο· ἑ/ἰικἰ “πρ” εοπ[σοπάϋ[ο Μπουτικ» Ττοτοέτοπ/εω. Ηοωί τοττωτοοπτοτπποπ

άι: ε·/Ι ὲ/ἰἱπ:_[το8ττιοπτἱ ωιδίοτττο: , :σε ?το θ' ΟύτοποὅτοΡἐο Μο8όεοπτ8οοβ οοΡοτΜ

/ἱττπσττι τοΡοτοττιιι: , ?τα ιἰο άστο άα[ττάο/στέΡτατέ|ποστ: , οιἰ/κπἄἱ: τέ: , οπο: ο:: σο· .

τἱἰ:0οτ_ῇΜ οιιἐῖοτἱὐιι: οο!28ετο ἰἱοαοτ·ἱτ .

2. .άτα/ού άουτ τυπο/τοσα ί

το 994.. απ: [οοκοπτέ , τ: Μοτο· οότοπτειιττι Μοέέοοατέοπ/ε , /οττι [στα φί/οο1οα:

Ττο/οἄοπ/ἱ: οἰεδἰιι: βαττ: . Ροττοτπ @τα έ!τ)# εοέκοποίπτωο Ιοείτατ το ἰοιπἰοτο

ούτοπτσο . ?του ΜΜΜ βοτοοεττατη βο·υοπέτ Οοττάτοτκ , Βο8έπετέΡτττπί Ηοτιποποε

οοτπὶτὶ: ]ΐίτισττι υιιἰ8οτἱ οιιέτοτο: αΡΡε!!οπτ οπο· Ξἐἱιἰἰιι: άττετε-υτιἰἰἱ: τποποούα:

ίπ οιίτι'έτέοπτύπ: ω' οίτι/οἰττιιιτκ οοποπέσαττι [.οοόέεπ[επτ , οτα φ|ο Λἴπῇεἰτκιι: , τα τετο

βτ άτοετττ: Μὶτωι:: , το ἔε/ἰἑ: Ροοτῇῖοιωτ Ι.οοάτοττ#ατο , σοτέ” 5 3. τΡ[ττπωετ οίτι

[τἱιἰαττι πο/ΐτιιττι οοττεἱτοττι βουοπἱεπ/οπτ ποπτιιΡοτ. ΑΙΜ οἰἱο: οἱ σοωὶτοτπ: ττέοποπτ .

Ετοπέω :τέτωπο: το οποιο:: 997. απο εοπιἰτετττΒτατυἴΡειοτἰιιτιιβιΨοβτῖοἱτ )· Με..

ἰοττπ:(9° οἰἱὶ , `Ηογεηίἱι1ττ1 , ποτυπι|ίέ ·υετο φωτο: Θ' ο!έοταττιΡτατοτεο τοττιέτοταποσ

Ρο#ο#οτοττιο τιμη: ;· οιιοτιττκ/έπτεπτΜ ττοπ|οἰιτοτ [ο·υτ·.·πτ οπο: άο_τωτέοτιο: ε::

° παοττί:

των:: , Ζω.

.

όσοτττά ΜΜΜ” ποττυπο στ· το οοἰἰὶἔἱτπιι: , οπο απ- Ετ”. :ο .



78 . πε ε.. ιιπιιιιιπο ι:ιιιεε. ιτιιιιτε::-ι·.

πι: αυτ. πατώ· δο»πιπιστωτι φου·ιστπΡο2εφοπέόπ:[εδιε ἰοεὶτ [σούτ , βά στέκια» 5Ρ/2 φύγω”.

Ϊ ι ο ιο. 8πτΡιπι Μπέάεπιστ επ τι· , ό#εττπ παιδι: ιφετεπ.τ .ά:4]υ·ιιίτ ππ/!»·ιραπεω παἐπιἰεηω

3· Ιω” /ἱτκιτΙ:εοΜἱ2α2ἱἔιιι:|ἔἱ ε· ΡοιττΙ:ΜΜ Εκ εμ4;·ιιετ&σ πό"απο 995. πύἰΡἰπτα-ύπὐει τί::

@χάπι δικιά ·ιιέτέΡτοΡιπΡιαιτ @βια ιπιστιπβέτατέσπε . τ πιει πω· , :πιο ΡτοΡω-τί.

τοτππι ετιιιιπε, εππιπ Επι:: είε: Ρπει·ιιΙππι πιω οπιιιιιεε,ε ιιιππόπιιπ πΡπττπο

ίπο Κπ πεττο Ττενετιεπι πωπω εΡιἴεοΡέιε :πω όινιππ πόΡτιτπε επ ιπιιτπ&πε .

Κοπει·ιω Μ: αππο ρ πο. πι! Ρ 56: Τι·ευέυσηΞ ει:ε!ε/ιε Ρι·ιε[κέπ ε:: Βοτομ·ιιορτο Ρ Μ" ει,

πτωιπ¦ἰπω Ττε·ιι2τεκ-βιωτι , Μέ ὶτιεπωωΚισάοθ'ι Βατ8Μόίε τεΒἱτῇἰὶιιτ:άἰ:Ζτκτ

Ρ 0°[ωατ.·ι· Δ·Ιδειεόδέτ Ρ πιιιυΡι·έωκω Ζισκόπϋ·έο Γνωιευτισπι πρι, ω»ΟττοπιΜπεπο

›ιπΡ|ϊτ. Ιπόε, πιέτσ/ες#ιέπε ίΐἔτοισυἔπεΡὐαι, π Ρπττε· πιο Απείτιόο, επιπόε

Βιετύ=====- ::ιτπ :οιπιτπιππιιι επιισε:ιτπιτε , όοτπποΒτιιποπι ·Αετ:ιΡΡιπεπΠ πτεΙ·ιιπΡι1εοΡπ

ττπόιτπτπό”τεε τιιιιιιπποε : δζειιοπώιπόοΙιεπόοΙειεεπε ΡεπεειΡιππι :ιπο:ιόιε ΡτοΕι.

::ιειιπτ , :ιοπεε 'ΜπεπιιτπΡειπποτιε Οττοπιε πόιτει·ίπε Κοτιιπτπ ει:ετοιτπττι τπονειι
τι: π:::εΠιτ ι”ετνιτιο ·- ο επι ιπιπιεπι ιιιιΙΜπ ΑτεπιεΡιίεοΡπε ιπιππι:ιτ , π: ῖ ιεπτοτιπτιι _

Τπιιτιι , ο :1ωε·πιπιΒιιεεεπειιιιιτπε; :Ριοτιόιε πει·ει_ εοπιτπ ιτπΡετιπΙε , ε δ:

3πτπιπ ίππττι όπ::ετετ, ·πτιπιτο:: Ρτοππτετ Με πΡιπετ ΡπΙπιιπιε-ιπιπιπτετ ε ι Ποτ:

' επ :πιππωπωΓπίεεΡιτ ,ιππιπ ΡΓιιΙιτιοε πιει-πειόπιειώιιιοπ Ρετ ει:: πι. ιιππ:: Γε
:1πεπε , τιππιι πνι:πΙΜππόιππόο:ιε1ε&πτιοπιε ::ππίπ ,· ειτε όειτπέιιοπε ο Β.°ε:1πεπ.

:ειτε Ροτετπε. ·()πείπτε Βτοιππιπ ιπἔτεόιεπτε , ποπ τπιπιτπιιιιι εοπιιίπε ιπ ιπνεπε δε·

επ επιιιΓΡπιπίετιπττι ίππιπι όιεεπε : τ Βιιιτι εΒο Ιιοόιε πό1ιττιιππ ΑΡοίιιο1οτπιπ Ρετ

οτπΙιο, :τι Βιπόιπιπ εοπτιπιιειπΡετ ::πΡπτ τπειιτπιεπετοι "Μπι Βό·ειιιΚοπιππππι

πιιτε::ειιοτιππε ποίιτιε ίειιιΡετ ίπΓΡεθ:ππι ΓπιιΤεποπ ι8ποτο ξ ·8πΡιεπτιε επιιπ είι πό

νετιπ:1ππε:Ιπειοπεεπόιιπ:Ροιιτπ ::ο8ιτππόο Ρτιιτποί::ετε, πε ιοττπΙΤε νπιεππτιιιι

Ρτονιιπ ιι.ΒΡετπτε; όειπόε τεόεππόο πό Μοπτειπ 8ππόιι , :Ιπππτπιτι νοιπετιε στα·

:οι Η86"2 ε π- Απ[ι·Μέ ιιἰτιεἱπἱτἰἱτ: Επι» επι: ότι πιοπιι/ιετιο Τοεπεπ/ὶ παπά πό επ

π] "Α εοπιἰἱτιστκ/πἱτ, α: ἱπ-[τε υὶτἰεύἰπιιι: ; ξ/ειίΡο·ίπτ εισάιεπάις: ςβάποκχωπε υποππεύκ.τ

[αΡτα π πισω: Μπάστια , πιάπωπω τε:Ρι·ιεε!ατε 8ε/Μι ε.ιφοπέτ έιιτευετΙ:ιε π

Αππο :απο Ηεπτιει ιιπΡετπιοτιε ,ο Οττοπιε τεττιιΒεπιπιτπετποτιπε ίζει:ίπτιε Απ

- Γ 8πίιι [πεεεΠοτιε ,' ετπτ πΡπό ιδτπειιΒππτιπιπ :οτιιεε Απιτιόπε Γπιπτππι μπειτε νιτ ,

'ω " Μ :1πι πε:1πε ιιιππετιππε ,. παμε όοπιε ττππίιτοτιιε ιιιιο τπ:ιόο πτεδιιτπόιπιε ::πΙιε το

. πεπι Ροτετπτ . Έτε:1πεπτετεπιττι π::οπειιιιε δ: εοπνεπτιιιπε Γεπτεπτιπι πΒ εο ίπ Ρτι

τιιιε ει::1πιιιτιει πιι οτε ειπε οπιπεε ετππτ: Ρεπόεπτειι: δ: :με ιΡΓε Ιει;πιτι όεετε:π.

ιιπτπιτ ,, Με ππΙΙι εοπττπ:ιι:ετείπε Ἐπὶ: . $ετττιο ειπε ιτπ. πιεόιοετιτπτε δ: όιίοτετιοπε

τεπιΡετπτπε ετπτ , π: ίεεππόπττι Ποιπιει ποίιτι όιθππι : Νε :1ιιιό πιππιε , ίπΡετ

€τεόετετπτ . δεό δ: πο:: πππεδιεπόπτπ , :1πιπ ει: τιιοόετπτιοπε ίποτπιτι νετιιοτπιιι

ίποιΙε ::οτπΡοιιτιο δ: Ιιοπείιπε ειπε οεεπιτι εοτόιε επι ππόιεπιιοπε ιπτεΙΙι8ι Ροτπιτ ο

(ζιιιό:1πιό νετοιπ ιπ8ι δ: :1ποτιόιπππ ::οπιπΒπιπτιοπε ιο:ιπειιπτπτ , πο: όινιππτπτπ

δετιΡτιιτπτππι ει:ετπΡΙιε ΒΙππόε Ιεπι:ετ:1ιιε ::οπόιειιπτ . Ε: Η :ιπππόο ::οπτιπιτ , πι:

π ίιεεπιπτιιιπε πεποτιιε :1ιιιετπε είε ΡοτπιΙΤετ , ππτ ιπιι;π ιιιόι:ιπ Ιε8πιτι ττπξιπϋπτ ,

ππτ Ιεδιιοπι εππιο ιιπόιο ιπιιίιεΒπι , π: π επιππιόππι ιπΩΡιεπτιοπε τιιοππ::Ιιιεπιπ νι

:Με ιΠπιιι π8ετε όετιόετετιιτ . Ωιιο:ι ιόεο τπιππε πι: τπιτπτπ πε::ειιε πι , :1πιπ :Ιππι

το πνιόιοτι πιεόιεπτιοπε ιππ&ι όινιπιε οΡετιιιπε ιπνιΒιιππτ , τπιιτο πτπΡΙιπε νιιιοτεε

τπππόο Μπι; δ: π: πτιειιτιπ εοτπιπ Ρτοιιετπτ , π. Ρτπνιε ιιοπιιπιππε ει: ΡετιιιιΠιο

° Μ η 8 πε Πει ΡΙετπτποιιεξεποπείιππτπτι ιεΙ`τε Νοτπτιο δΡιτιτπε-ίππδιι όιεεπτε ; ΟΡ

) · ΡτοπτιπιιιιπιιΡιεπιιόεόιιιι τπε . ·

:Μ ωκιι_ 3. Η” Μπιτ:: πίττα: , ποπ[οἰι‹ω ποδέ|ιαπι τυπικο: άιι|τίδο θ'οπότι σοπειίια·υίτ ,

Βετο” πιανω ειιιαπι ]τπΡετατοτι ιτε πεσεΡεπιπ αυτ: τεδάιέιτ , ω· πἱύἰἰ ιτι ἔτπυξβττιἱ: Ϊπφετὶἱ

- τεύω εουφοπεπέι:/ιπε :για εαπ/ιίιο/ιετετ . Νοκ ΜΜΜ ίπ Μπιτ:: όιέπέτατε , σε Ρτἱπ

ειρκω/τπυοτε εοπ/ἰἱτιιτικ Ρωφεταπι :πινω κε(π!εκέτ , εκεινα σοστυποάπ πω: ΜΜΜ

παωπ/ιά Φ[πτ/πί|έσέτε Ρτοσ"Μιπιτ . ΗΜ: Ρωπιοπει Ιππωιωτ ετέππι «Με ΡτοΡτπ9

Ρετίαιιο α88τειιιέ πω: ιία&έπι·ιιιι, ατΡοραίοταπιβόι ετεπιιτοι·πω β.·επτέτετι Απσ·ουιόε

Δ στι· : πιω :ΜΜΜ καινε: Μεσοι Αποπ/ωπι . Σπτπιπι , @πιώ , ετιππι δ: ιΠιιίιτεε νι·

τι όπττι ιπ ιπτε :ιιεεπόο 8τπνιπε οπιό όιίεεΡιππόπττι ετπ: , δ: , πι: Με: Βει·ι , :Πικετ

1”π ίεπτιτεπτ , δ: νπτιπτι ιεπτεπτιπι νιόετεπτπτ , πό επττι 8τπιιπ όιΓεεπόι νεπιειιππτ

δ:ιπτεττοΒππόι . ΙτπΡετιπΙιππε :ιποοιιε ίεετετιε ιπεΡιΠιτπε ιπτετετπτ; δ: οποςιεε όε

ιππιοτιππε τεππε ττπδιππόπτπ ετπτ ) τππτπι ππθ:οτιτπτιε ιιπΡεοπτπτ , π: ιιπε ιΡίιπε

° :οπ

Ι

-

πό!”:δο
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εοοΒΙἱο τοτοει11οιιΕά Πετιιει·ετι:ιτ. . . ο» Μαι Κεεε Πεοαεοτει· οάίατιιε διαιτιιε

με εετει·1ε !ιιιο1τω , ε)ι18οτειαοπε δ: Ρι·Ξιτιοε εοει·εεΒοτ, δ: αεζαιιι::ι μ:: απο ίπ

Ρο.‹:ε ευΒει·τιειΒετ. ΡτωὰοπἰΒιιε οιιιΒοε ι·ε8ιο Βι·ειοΒοαιοτ πιο:α:11ε *οΙεβο.τιπίπίε

1ΗΠ1ιοιιε εποε, διετεΒτΞε οεοιπΗοπιἰΒιιε εοι·ιιπι οοπετιιε ί111ΡεαεΒο.τ . Ρ:ἰι·ι‹:ἰΡε:πι

οιιοοιιε εοτιωι, άείΡετοτυο1 Ι1οπιἰοεπι, αήιιεποπιειιοεο ὸἰα οιΝεΙεπι οΡιιε εΠ ,

€ειο8ια:ιε ανΞΠ ο.άιιΙτιιτο, ίτεοιιεπτἐ ίι18ο να Γε ετΙΡ1επτεπι νεΙιεωεπτετ Ρι·εκτιε

Με , απο Με ίειΙτιιΒιιε αυτ ΡοΙιιὸἰΒιιε άειιΠΙΠωΙε ετΒοτὶΒιιε εοοίἱτὶε , Ρτεείει1ε ενο.

δετε ΡετὶειιΙιπτι οιιΡἰεπε , ίείε οεουΙτετετ . ΜιιΙτὶ Ραετετεει ττΙιιπ1ΡΜ , ΜΜΜ.ΜΙ

Ιει ίεΙΞείτετ μία , ποπ ειά ΡεπιίεΞειιι ακουω , ίεά τα! τεΡτὶπιεπἀεω οιιὸεεἰοωΜ

Ρι·οοοτιιπι . Η:εο οιιΜειτι ΙοΞειιε 8ετεΒοτ . Ταπ‹: ίπ τεττὶτο:Ιο Πιο ΒΠεΗ1Ριιά Βοπι

ωεΙτεΠοετε ίοΙεοειτ, α2|οαἱύἱ2 ]ούαππω αΙ.ε·Μα, :μια ει·ο.τ ὸοπιἰιιιιε ίσο Μαιο

ΜΜΕ:: .

α.. Ρπετεα απο Ρἱεταή: απ8α:πεπτα , ?ασ άποπ)οπα.τ επαππιπ·αυίτ , μ.. ιἰοπασἱο-α

πο: οπο:: Μαι Αα]ωάα: , απου: απ:: απατη εἰεαισαταἱ ποτπεπ άπασα , ·υπήέ.ε εεσἰεῇἰο

χω: , ποπΡαταπε απ: τε¦ἰἔἑοπετπ εοαππαεπιίαπτ . [πασα αἰἱα: Ρπεσαραα οΜεταο· Οο

απἱτατα: Ηο/ε·π[: συπυ#ο./αδία εσε!ε[α: Εεοάὶεπβ ) αη:ακτ σα· Οποπἰ: [Π.αποθ

απατα· ιἰατο αππο 5:85. παο Ιπποετατοα τομ” Νοτὅεαί Ι.εοα'έσπβε εο]σορί εοπ/ία›παι ίπ

ΡεαΡειαααπ σοαππατααπ Ηοχεπβ·απ , φωνα άα|αὶιἰα.τ Οοπο” μα: Βεί ποποο·ε (9° [απδέα

Μπαἱπ[απὅἰἰααε [.α›ποεατί ·ω·πεα·ατέοπο , έΒβα[ααεΕΡΦοοέ α:ποκε , άάεαπ εσεἰεῇα:

ι·εάέΜετατ . Ηα:σ :Μπα Δε: Μπα ε/ἰ κά: αέαύω·το Μέτσο , ίπ ΝοαΜα μια" πάε

/ὶααα›π Βεἰὅἱἱ απο 7 2. (9' ἰπ ΟοιἰἱσεΡἱπααπτ :ίοπατέοπαπι “ο 4.1 .

5. δειἰ/ατὶ: ·υ#απτ ποπ ε” ·υέτο/απδίο/αα Βου ο#-σα,·ε , πω” Θ'β· ίΡ/απο δ'ο·επποτέ

/ασ οιππἱπο εοπβσαααετ : ?αστε αα/ιυἱαὶιαπἰἱὐα: εκεαεπώ ἰἱύεαἱα: φωνα: απο: , κια

αποτο· [απ Ηἱἰ|αἱπιἰε βοα[απ υἱυετε ίρ/α εοπ[επτὶεπτε κίεετευέτ . Ευ εοπβ|ίο πισω:

/ἰεαἰαοπ ἱπ @Με Τοτει1παπα! σοπβαακεααπτ , αὐέ αέέασεατί:/αύ Κι:8αία /απέῖὶ Βα

πειἰἐἄἰ/ππδἰἰαποπἱαἰἱὐα: ]ςδαπ:/αππα Βεπαἰἱἄα›π ἑπ/ΜαεααπτΡαὺπαυπ απόστωα›π .

Πέ πασα” .4α[αΜέ απ" υποπα/ὶὶεαπο υἱτππαραο|ε!`π ε/ΐ , /ἱ σαεάαπσα.τ .ΞΞἐάἰο .έα

π·π ·υα!!Λ· εφέ:: 53./απα [αΡα·2α: !πααπω . Εο εαεικο ταπΡοτε ει εΙοιπΕοο Αιώ·εάο

(Μπακ Ι.ονο.ΜετιΠ , α: εοπΗΠο δ: Ποετιαε νετιετοΒὶΙὶε Νοτ8ετἰ ΕΡὶίοοΡἱ , Βιο

όειτιιοι είὶ εοαιοΒἰιιπι ΓειιιέΉωοπαΙΞιιω Βαιτει: Μπα: Πι νΙΙΙο. άε Τυπιε , οικω τε»

πετ Οοπιεε Βαιοο.πιτ1ειιε ο Ι.εοὸὶεηΠ εΡΙΓεοΡο (` ΗΝ; Ιτειι1ιιε Αι1ίι·εάιιε Ποιπεε ὶτι

ΕΡίΓεοΡοπτι ὶπιἴετἱοτἰε Ττοῇεδ)εἱ εΙεδϊιιε , ίιιειιτι εοτήυ8επι , Πιηθοπι νὶὰεΙὶοετ Η 1 ι:

ε ο : Ν ο ε Μ , ὶιι ὸὶἔὶο εωτιοΜο εοτιίΗτιιίτ , Πι ουσ ΗΜ εοτυπι ΕιοδΒι Β ε Ν ε ο ι ο 1· Α

ήπιο τε8ὶπιετι οτιὶτοοτυτιιίυΒ Κε Με. Μπα ΒεπεὸὶδΗ ίιιΓοὶΡἱτ , ιιΜ δ: πιει·ι1ετιιπτ

ἔτΡεΙὶτἱ . Ηπα· ίΠε, [αεί ίπ ποππαἰ έ: εαπεπέαπιία.τ , ατἱ απόσα” , εκ· (.”ότοποέταούο

Μαέιίεύαα·έσπβ , ααα: τε/?πποπία›π ὶπ/απΡαο|εσ·ετπα: . Πετεααπι ίέα·: ΤΜαεπβ· πιο»

πα/ίετέα:παύ Αα[›·ἱιἰο σοπαϋταπο υα!έο άτων , ε/αε τααπεπΡίί οιοσαίε Ρωσία· .κρύα

απ” απ" , απο εα/α: άσκοπα ἰοεα: ΤοοτειιΡεπέπεδατ , θ" ααέιίιππ ε:: ἱἰἰΞα:Ροιἱ »παπα

&οπέε πο·υα›π Μισόπσοπα/Ϊεαἱα:π ιίο:α:απα[απ : απιἰεϋΡαὶυππ εοπέπέοπέ: υπααταβ

Μπα @Μέσω Ηἰααἱπέἱ: ποποεπιοαα[σατ . Ηαἰα.τ εοααταβ·αέποεπααπι οπο· Μίπεο › ακό

έΠπαπ ἱπαεἐταπο οω·πε ὶπ ἰοσἱ: ,παπα , επέίοεπια.9 .) -
ν Ε8ο Η ι ι. : ο Ν οι ε (ζοωἰτΙΙΤει τεττε: δε δττὶετι , Γεοιιἰ ωραιο απο :Ια εΠ @οφ

Γι” νὶ1°8ἱΙ111Ι11 ,_ δε εοπΗΠο ἀοπιἰπὶ πιαΑ Ν ο ε ε ε ο ι εοοΙε κατι οοπίὶτιικἰ οι οὶοἀἱο.

:Νεο δε ΤΙιοτοε , ιιΒὶ @ο δ: Με Νιου. Β ε Ν ε ο ι ο π· Α τω) ΚεΒιιΙο. ίειτιθτει οοεάΞεο

Με Πει νὶνει·επωε ἰτι Με ΠεαιΙο , ιιτ ττιετεο.π1ιιτ Μ ίι1τιπο οπιΕ&ει: ΠοΗε ειΠΝε Ηπα·

ετχΒεΙοε εοοιΡειτα·ε Μ εΙΗΜ&ιι ρωμπω ; Ιτειοιιε.... οτωΗ :ιο ιΠ&ειπι εεοΙείἰειω

ΑΝ. απο

ΙΟΙΟ

3. Μ:ιΠ .

" :ομοι

πιο· .

1ο εαΙεΠ:ιοι

ΒεπιεΠαιε .

ΤΒοι·εοἴε

Μοο:ιΠετα

εοικὶἰτ.

οππιε αΙοἀἰιιπι :παπα , οιιοδ Πι τσιπ οπο. άε$τααι 8Ιοτὶοἴιιε ΚαιΖιιεηὸὶΒοΙὸιιε .

οΙἰπι Ρετάοτιονεπιτ; ὶτι Ρτἱοιἰε ΙΡΓειτιι εεεΙείὶειιτι οι: 5ττὶεΙ1 , ου:: εΠ; εοπίεοι·ειτο ὶπ

Βοοοτε Μπα νΕι·ΒΜε : Μοτιτεπι Ιἰτοτὶε “οι Βεοτὶἱἱὶωο (ἰετττιιἀἱε εοτΡοτοΙὶτετ

εοονει·Γειτει εΙϊ , δι ατΙΙειπι Ι1ειοετ ε. Βεο.το Αππιπόο οοτιίεοτοτειιτι : νΞΗδιπι (ΞἱΙΙεγε·›

Ια απο :ιΡΡεπιὸ1τΙὶε , νἱΙΙο.:τι Βοει·Ιε απο ει!αιι·Ξ ἰο Ιιοτιοτε Το.-τιθΙ εοτιίεΠοΗ8 Κατω

8ϋ ει Με εοιιίὶτυΕἱο , εοίὶεΙΙιΝπ $ΡτιιοἀεΙΙ1εἰπι απο οττωὶ ὶτιτε8τὶτοτε , δω. μου;

εειάειτι αφ ΗἱΙἴοτιἀὶε ΦΗΜΗ ίειιτιιιΙο. δ: Ροτειιτεε πια τε πιαετιιτιτ . Νου ίὶτ υΠιιε πιό

νοαιτιιε , :ΠΠ οικω ίτο.ττεε δι Γοτοτεε όε ΤΙ1οτιπε εοεποΒὶὶ εΙεἔετὶτιτ , δω Πειτιιπ1

ειΡιι‹Ι ΤΙιοτιπε επιπο ποο8επτεϋπιο ποοει8εΠωο-Γεευπάο ,ο (ΣειΙεπικἰἱε ]ιπ:Η .. Τείὶεο

ίιιετιιητ Ιοβουτ1εε ασοεε Γετιδὶἱ ΡοιποΙεοιπάε , Έ. ΒαιΙάι1Ιουε Ρτο:ΡοΠτυε δε ΒἰτΙΝι ,
Δ Θ. |δ|ί;ο



8ο οι: ε. Αυειιιισο Ει>ιεε. τιωηεετ.

ΑΝ. ειιιι. Ο οΪἱἱ . Επἰεπά Μοπο/ὶεπἱοΡωἄἱο οἰἰοποι· εοπ2πίπ Νοτέεοπ: Τππέπεπβ: β·π [.εο

ΙΟΙΡ όέεπ.βε οπή/ἰοι· , οπἰἐπε Ηεπτίσπ: Μπι: θεπποπέα που ) Ρο/ῖοο ἐπιροι·οτω· , :πεπο

3°Μ""° πω, τείοπεπτπ, Ο ιἰῇἰπἱἄπ›π ·υέοέ ΤΙιοτειι οἡεσἰτ, πο εκ άπο έἱΡἰοποοτε, άστο

ποἔπἱ'[πὶ οππο ππόπτο , οσο/Ώ:: , αΡπό Μίπεππτ ἱπ .Νοτίτίο εοσἰε/ἱοππππ Βεἰ8ὶἱ ο. 78.

ό. (:οποποέι·πΡύπ: Μ7όεοπτέεπβ:Ροπσέ: οποίο πιοπο/ἰοτἰέ Τύοππεπ/ἱ: σιωπέ

τὶοπεπσΡιπ/ἰπἱπὅἱτ , [ΜΡ πω: οποσ ιἰε Βεπεάέό!ηπππο πω· οΜο:ψο , :πω πε ΡΒ!

[πἱπἐε, πιω οοπττετε ποπ πω» ; ·υέπετπι· οπ:ΡΡο επ οκ οπήοπίοΠ Θ' οοεεοππ|έ οπ

ίἰοι·ε κίε/οι·φπ:#ε. Νο710 οπο ὶπ[›·ο πω, εΙιιιίὶειιτιΡΪε ιιοΒιε τετιιΙιτ, ι!ε [ο ί]3/ο

πέσετε ποπΡοιπέτ , οπέ ούτοπέοππο/πππι πό ποεο'ίππι π/οπε/οεπἰπιπ ιἰποιἰεεἰυππιπΡτο

κι·οκί:. Σέσ οπ:‹:›π Ρπο/εοπέτπι·: ΙΒιιιιτ ειΚοιτι:ι τενετίιιε Απ/Νάπε , ειΒΒειτιοτιι ,

«Για άιοιτιιι· Τοι·τιει , ὸε Ιιει·εάιτειτε ΡτοΡτιει εοτιίιτιικιτ, ιη (μια ΒΙιιιιιι ίιιειιτι οΒΒο

τιίΐοπι ΡΙιιι·ιιιιο.τιιιιι Πεο ὸενοτοτιιττι Βιιι&ιιιιοτιιοΙιιιιτι ειΙΤειιίιι Ροιιτιίιει: εοιιίΗτιιιτ ,

Βιι·ι&οειιιε Ι.ειττιΒει·το Ρτο τειιιεάιο ειιιιιιιιιε Με: ει: ιιιτεξετο @Με . (Σιιιιιε Ι)ει Βι

πιιιΙεε, ειιιι:ιι ιιιειπιοιιεπι ίεειιιιιιε, τιιιοά Ρετ εο.ττι Βοιιιιιιιιε σΡει·ειτιιε είὶ ίΠετιτιο

που ΡτιετετιΒιιιιιιε. ΗοΐΡιτεΙιτο.τιε 8:ΒειιιΒιιιτ:ιτιε ειπε Ρει·ε8τιιιοε τοπια ει·ειτδε

εΒειιοε , ιιτ τιιιαάειιιι άΞε πι! άι: νιτιο ΗΜ νεΙ ίοι·οι·ιΒιιε Βειιεθεειιτπε εοπιπιιιιιιωτιο

ιιιίειιιε οποία ι·εΙικιειιιετετ. Ηοε ειιιπι εεΠετο.τιει ΗΜ ιιιιιιτιειίΐετ, ω.- @οπο ω

πιο είὶο, απο , δ: εοκιίοττειι·ε : Πει ειιιπι 8τειτιο. Βιτιε ιιοΒιε Ροτει·ιτ εΙ:ιτε . Ετούτη

‹1ιιε ίοΙιτο :ποτε ειστε ετιιι:ειιι Ρι·οίιτοτει ιιι οι·ο.τοτιο Γειιι&εε Ματια: εοεΡιτ οι·ειτε , νι

τιιιιτιιιιιειιι νο.ίε ίιιιιόιτι1ε Ρτιόίε εκιιο.ιιΠιιττι ει·εΐεετε εοεΡιτ, ιιιιοειάιιΠιιιε Βιμ:

Ηιικιτ: ‹Ιε ουσ που το.ιιτιιπι ίειιι&ιπ1οιιιειΙεε, ίεάω ε1ιπιιιιΡΙιιτεε ει” επι Ιειιιὸ`ειιι

ΒοπιἰιιἰΒιΒετιιιιτ ειτοιιττιπιειιιειιτεε νεΙπάνειιτειιιτεε . Ιπιτετε:ι εοιιτι8ἰτ, ιιτ επά

άεπι (]οιτιιτιε τενει·ειιό:ι εοκιιιιιικ , ιιοπιιιιεΗ ε ιι ε υ ι τ , ιη ειιι·τε Πιο ιιοπιιιιε ει.

Με εοεΡἰτ ε:Βιιοτειι·ε .· ιιιιε Μάσι νεΙιιτ πιοι·τιε Ρι·είο.8ει ίιιτιιι·α , ίεΠιιιεινιτ ιτε ο.ά

Τοτιιει :ι ειιιο ειιιιιι μοι ιιιτι1ιο άοΙοι·ε ιπειιιιιτετ Ρετνειιιι·ε , ιη (Μαιο ειιιιιιάειιτι πιο·

ῇοτἰε ιιιεικιίιτ Με ιτιιιει·ε.· ειιιι, ΠειιτιΡίε ιιοΒιετετιιΙιτ, ιιιιιιιεε ίετοειτ:ιτιε επιιεεΙιει

πω, ειιιοτιιπι Ιειτι·οτυιπ εμε 8τονιτει· ίιιίΒιιιιιτ . ΗοίΡεε ιιτ ειιιάινιτ , ι·ο8ειτιιε οι:

ἰΡἴει Με ΙιβειιτιίΒιιιε νοΙιιιι: εειΡετε , νε! πιά ιιΙτίττιιιιτι Η Ροιιιιίΐετ ετι:ιπι οεειάει·ε .

Ηοτιιιιι άιιιτι ιιειιτι·ιιιιι Ροτιιιίΐετ , ιιιιιτεΒι1ιτει· ειεειι:Πτ , :μισά ιιιιΠιιε εοι·ιιπι ειιιινιι:

Ιειττο.τε , όοιιεε ειιιειΙΙει Πει τεειιιἱενιι: πι μια: φωτο ἴεειιε ιτιοιιο.ίιει·ιιιιτι τω εοιιι

πιιιιιιε ΙειΒοι·ιε εοπιεειτι ίεει·ετειτιο ΓεισεΙινιτ. Ηιιιιιε εειιτιει·ειτιει πιιιΙτιε ειιιιιιε ω

ΙιγάιιοΡιεει . πιω νιίιιπι είι ιτι νιειΙιει ιιειταΙιε Βοπιιιιι , :μισά ει! ίεΡιιΙειιιιιτι άοιιιιι

ιια Με: εειιιὸεΙειε άει:ετετ :ιίΐεισε , εισαι & Γεειτ . Μοιι :Μπι τιιειτιιτιιιεε Ιειιιόεε εεΙε

Βι·ο.τειιιιιι· , εκινιτ , ίοΙιιτιοτιειπ ΙιεΒιιιτ , @κι εοι·ειιιι οπιιιι ΡοΡιιΙο ι·εειιιτ . ω»

π/οπε , Βεπεάὶδἱω|οὶἰἱοετ οοοπτφξε (9' Ηεπ[ποπείί: , πιοπεοΜυπ οο!εοπο2 Εέ/εππε έπ

2ει·/οπδίο: βοοόέεπ/ο:, ίπ Ραπ έΡοποεπιί.ε, ?ποπ ππἰἰπο απ: εοι·πιπ επίππέ όέσοτπ:

βοοεοτπι· . Ηετίννιιιόειιτι ειΒΒο.τιίΤεπι ΤΙιοτειι!επι Κιιτεπιιιτιεπε ιο ΒεΙἔιο σε!ε

οι·οπτ σπ›π Γει·πιι·έο πεσεπτίοι·ο οποιο” Μοτητοἰοὅἱο ιἰἱε ο..Μοὶἱ: οποπο Ιω·πποσπ

ς/π/ιἰε›π ἰοοὶ οΜο:%ιππ ἔΤ/οπδἔἱ ιίπ/πἱιἰὶπἰὶοπο/πωοβιοἱιοβτππ: Βοίίοπιίέοπέ. δοά

[υπο[ε ππέΐωπκέ έίπόέσοτε υοἴπεπποατ ἐρ[οπο παπί Μιά· πκοι·εω , Βοποόέό?ωΡπίππε

έιπ/πε ίοσέ οούο:π])ε τποποπι. Ο.ετεπποι πτο›:ο/ἰει·ἰπω Τποι·επβ· οπο-ά εκ μ·ποστέο

[Μ ίπ/ϋοπτέοπο όπΡἰωσ [πέη Μ ή ·υπου·πππ σε παπΖἰεοπτπ, πτ σου πι” [ππιἰοτἱοπἰε

σποτ” ωο»Μ , ›ποοιο ίπ Οοποπὶσοππω ποοέίέππο οο!!εέίππι , οοΞ/ππδἰἰ: οἰέ οπο: Πο

ποπἱσἱ: /π·σπ!οτέόπ: , οπἱ οἱ: /οετο πππωποπτ, εικονα/πω ο/ἰ, /ἱτπιπ π: άὶτἱοπε

1.εοόέεπβ ἐπ/πο Τπο/εόἱππι , πΜΜιιππού οΡὶιἰο Μπβ·οο [επ Μο[οσο , π: που::

' - . θοάς[ο·ίάπε Ηεπ[:/›επἰπ: . διο/οπο πό .4π|ι·πίπππ τεοεοαππε .

Ρο/ἰ :οοοπο/ΪοΗἱ Τοοποπβε ἱπΖἔἰεπτἱοπεπσ , οπο: &π[πέει,π·: ο εο-π/ἶπἔἱἱ απαι

απ:: οο/οἰπτπ.τ ε#επ , .Βο!ο'πιππ.ε πω: :πω οοοἰοβποπ Τποχοδἰεπβιπ πώπιπωπούπτ ,

εκσε$τουίνίε: επί /ἰπτἰαπ άπ/ι·ί:ίπε /ποβέοπτπ: ε/ί, σε εἰεεπππε-οὅἰουπε οποιο/ο

πωπ οοείπππ . Νο» :πιο επ οπδέοι·ππυβπτεπτέο , Μπακ .4π/ι·Μπε Ζωα Μπι· π: (π.

Μπι οογποππ: ι)#ε:, :πω έκ ελοέ[εο]οπω εἰεἐἶπε ψ ; Ρἰετἰοπο Μπα: ο!.ει·ππτ έΡ/παπ

βοτἱπιΡοβ Ζπ-βίππιππι αποποπεπίππι Τοοπεπ[ε εἰει·ἱοοἰοπο /οοοππω ο#ποπῇ#`ε )· πιπ

όπητο·υε: δέέέθεττπ: π: ούτοπίσο ) "ο απ οπαπ ὸεΡοίἱτο Π1ι.Πτιεε ι:ιτ18ι1Ιο τοτιίιιτειτι1111

Πι εΙετιιειιτιι εο Ριονεθιιη1 [πω-ε , ιιτ οτιιιιπιτετιιτ εΡιΓεοΡιιε ΠΙτι·:ήεθειιΠε εα:Ιε

δω. Ιἰἰππποποοπ εκ Μέσο ε|:27εοΡπιπ·[πίίππο ο έπεφτε π#οτἱτ (?οποποετπΡύπε

Μπέπεοπσ·δε:ψ: , πιό ποπ:: ε!εόΐέοποπο οππο 99 5. εοπτέ8ψεπτέοπ οἱ: οποίο : Βει1

' :Πι



οι: ε. Αυτιιιυο ΕΡΙ8Ο. Τ1:ΑΙΕστ. . δι

ότιειιε ΤτειιεθεπΠε ειιιίεοΡιιε οΒιιτ . ειιι Απείτιάιιε :οτπεε δ: Ιειἰειιε Βοπεείειπιτε νι
:παμε 110πεΠεε ΓιιεεείΠτ . __2ασ «και έιἰ Μάσκα: [αἔἰιστκβιετὶτ , εκ2ποπίτ ΡαιιΠο ἱπ|δε

Μ”. Ροίὶ άεεεΠιιτπ, έππιότ, Ιιιιιιιε :ιοτπιπεε, ακοτέτ/τέ!έα·τέ Ωω, ίεΠι: (]οιπεε

ποπ :ἰε τεττεπο εειίιι :ἰεἴΡετατιιε , ίε‹ὶ ιπ νιττιιτιε νοΙειτιι ει: ιΡίο ΓιιΒΙενο.ιιιε ιπεπτε

όιίΡοίιιιτ, π: τποπειΠετιειΙειπ νιτ:ιττι ΓιιΒιι·ετ , ΠειιΒι τπειιοτιε οΒε:Ιιεπτικ τεΒιιΙειιπ

ιπνεπιτει: : :1ιιο:Ι :ἰιιιπ ιπ ει:οτ:Πο Ρετιπτεπτιοπεπι ειιτίτιιτ, ει Καμ " :κι εΡιΙ:οΡε.

τιιπι Ττειιε&επίεπι Ρετ Νοτιέετιιιτι Ι.εο:Πι Ροπτιίιοεκπ ίιιπιτπει πεεεΠιτειτε νο:::ιτιιτ .

αυτιά "τι ειιιάινιτ , εο.ΡεΙΙειτπ Α:1ιιεπΐεπιιπττοιιτ , δ: τπιιπ:Π Ποτπιπειιπ ει:οτεινιτ ,

ιιτίἰ είΐετ ειΠεο, εειτιοπιεε Ρετθεετετιιτ ; Η ποπ, εΙεπιεπτετ ειάπιιΙΙειτετιιτ. $ε:ἰ

Ροίτ:1ιιειπι Ενει·8ετιιε (ΣοΙοπιεπΠε :ιτεΙιιεΡΙΓεοΡιιε ίτιδτει8ειπεοτυπι ::οπΓεπίιι , Κεει

Μιι:1τιειπ πιε:Πιιιπ εοπίιιΙιιιτ , νεΙΙετ ποΙ1ετ , .κι εΡἰΓ:οΡιιτπ ειεεΙετπειτπι· . ΕπιΜόεΜ

[εττπε όαύετ Αποπ)σπατ . πικαπ ώ· ότι: έ]:[π ε!εδίοπε ¦ο€πεπτεΜ ππιἰἱτε/αυατ. (Μπι

νετο Βε1Μιιιπιιε δει::ετόοε Ττειιεθ:επΠε νιτειόεεεόετετ, πιιπτιιιΓ:1ιιε ιπ εειίἱτο. νε

τιιΙΤετ ; Κε:: Απίτι:ιιιτπ Γεοτίιιτπ τπειπιι ὸιιεεπε , δειεετάοτιιιττι πιω ει οίΐεττε εοειιὶτ.

(λιττι:1ιιειΙΙε τεπέτετετιιτ , ι:ιτπ:1ιιε Ιε ίεπετπ δ: ιπ πιιΙιτ:ιτιβιιε 8.ττπιε οιππι ιετπΡο

τε ντα Πω: νετΠιτιιιπ , εΙετιεειιιιε οΗὶεἱει ίιιίειΡετε οτππιπο ειΒίιιτάιιτπ νιάετι εοτι

τεπάετετ , δ: Κω: νεΙιειπεπτετ ιπίτο.πε νι ειδ ίιιίειΡιεπόιιπι εοπιΡεΙΙετετ )· ΡτοΓΡἱ

ειεπε :ιι1ιει.Ρ:ε8ιτεΠΠετε ποπ ΡοΠετ, π: αυτι τω :ΙεΙΙΒετ:ιτετ ει:Ροίειτ. απο. τε

ἰϊΠΡθτϊ8τ:ι , δ: ει ω: οτειτι:ιπε ειεεεΡτει , :μια Κα: ιττιΡετο.τετ Γε ἴεδὶιιτιιτπ ΡοΠιεε

ω: , δ: αεεεΡτο ΒΙ:ιόίο δυο ετα: :ιεειπ&ιιε , ίιιΡετ :ιΙτειτε Πιάτα Ματια Ροίιιιτ , :Η

08Π8 3 Ηειδιεπιιε ποπ:: τει·τεπιιτπ Ιιοποτετπ οπτιπιιι , δ: !ιοίτεε Ρει.ιιΡετιιτπ @Με

8( νἱΦωειτιιιπ ει:ΡιιΙί : ποπ:: :ΙειπεεΡε πωςπω” τπεε: ΐειπέΒιε Μετα , :μια νιττιι

κ 170Ποτεπι δ: ΙἑιΙιιτειπ ειπιτπιε πιω: οΒτὶπεειτπ, εοιπιπεπ:ιο. Ηοε ειιτπ :Πεετετ, τ

0ϊΠΠἰΠτπ οποττιεΙειετγιπιε'ειε ΡΙ:ι.ιιίιι εοτιιτπ :1ιιιτι:ιετειπτ, άι8πιε ειπε τπετιτιε ττι

ΜΒΜ ιπΈιιΙ:ι ΡοπτἰίἱεειΙἰε . νετΠειιΙοε ειιιιάειτπ ε ποίττιε :Ιε Με τεΒιιε εεειπιτ , :μια

αϋΠΠ ποιο οπιιΓειιΙο ειππεδ:ετε Μπιτ, :1ιιοετιιιτπο.Ιιιιτπ ιπ ποίιτε. πειττειτιοπε το

ΠΠΠ ΒειΙιετετπιιε . .

Ο Μπα Ττειιεδιιιπι πιο.τετ Ρτε:Ιεθει Ιοεοτυπι,

Νιιπέ τετιπεε δοπιιπιιτπ 8επετει1ι Ιο.ιιόε Ροτιτυττι,

Αιιείτιά Ρτο πωπω όο.τιιε είἱ τἰΒὶ ΡοπτΞΗ‹:πΙἱε,

ΕΠ δ: ΡτεΙεδιιιε Ι)οιπιπο, £οπίείΐοτ δ: :.ιΙττιιιε,

@πι Ρτιιιε ιπ ΒεΠο ΠττπειΒειτ τεεπει ΡοΡεΠο,

ΕεεΙεΗ:ιε ::ιιίτοε πιω:: είὶ, ίειπδϊιιί:1ιιε δειεετ:ιοε.

νεττίτιιτ πι τπεΠιιε Π: Π: εεττιιτπἰπἱε Μαι,

(ιιιοπάειπι ΒεΙΙειτοτ, πιιπε ειιιτεπι Ρ:ιειε ειιπειτοτ;

Τιιπε Ρειτε ΒεΠοτιιτπ. πιιπε πικαπ :ΜΧ απιιπ:ιτιιπι,

αιιοπάειτπ Ριι8πει!ιειτ , ΡοΡιιΠ πιιπε ::οτάει ΒιιΙιετπο.τ;

ΜιΙιτἰε οΗἱεὶιιπι , Ρτεειε οτιπιιιτεινιτ Πι πίσω;

νείτε ίειεετάοτιε πι.ιπε Ρτοι·ίιιε ΠΒετ Μ: :ιττπιε,

ΑεεεΡιτ αιΙιεειπ πιειπιδιιε, Ιι:1ιιιτ:1ιιε ιπιιετοπειπ,

ΠεΡοΓιιἰτ Ρειτπισ.ιπ , εοεΡΕτ Ιεν:ιτε Ρειτεπειπι;

$Ρτενιτ νει:ΠΙιιιτι, νοΙιιιτ :μια ΡΒιΠετε τπιίΐ8.ιιι:

Νιιπε τπιίΐειπι εειπτειτ, ΡτεειΒιιί:1ιιε ΠάεΙιτετ ιπίτειτ.

[Με πιο ·ει:επιΡΙο Ρεττι ίειειτ ιπάιιΒιτει.πάο ,

(ζώ Ρτιτπιιε εεειπιτ τπιπο.τπ, Βειτπειτπ:1ιιε τοτοπ:Πτ.

(Σια: νιιΙτ πι: νεπιειπτ Βειιε, οπιπιει Ρτοτιπιιε πόΓιιπτ.

Βε :ειπε ίεειτ ονεπι Ι)ειιε πιο , π: Κατα: οΙἰπι ,

Α:ὶ ίε επιπ Ρο.ιιΙιιιπ τ:ιΡιιιτ δε Γοττε ΙιιΡοτιιπι ,

(Βιετπ @Η ΕεεΙείὶειε άοθεοτετπ ιιιίΤετ.ιτ είε.

Νιιπε εἰ: ειΒΙειτιιε ειιπι Πειπιπειτε 8ΙοτΞΗεειτιιε,

Ατ:1ιιε ΠοΙειτπ Ροττειτ. νιττιιτιε δ:ιο.ττπο. τπιπιίττε.τ,

@ιι Ρτιιιε ιπ ιπιιΙτιε νειΙιιιτ Ρετ ΜΙΒ. ΡετιεΙιε:

(ΞΙοτιο. τιποτε Γοπε.τ πι ιεττποπε ίιιεινιε.

Ρίτα· ΜΜΜ,... ώ· εἰεἄἰοπε £πι]τἱ:ἰἱ , ε:: :ιι/ιτε υετὐἱτ ἐ#σἰυπιτ τύπω: απέΐοι·σω

ἱΡ/ορπτἑπιιἱοτειπ [απόΉ τίπτωίτϋ 8ε/Μ , [άτυπο φταίω” :υετῇύατ εκττε##ε :

«ΗΜ δδ.Ο. Β. Τοπ. ?Πλ Ϊ? [Μ

ΑΝ. ·θΗΚ.

1 Ο Ι Ο

3. Μπἰἰ .

" κι! Σιιιιιε·

τ:ιτοτε .



επ · πε ε. Απιπιτπο .απο Τ11ΑΙ1-1τ:Τ.

ΑΝ. €Ηπ. βατ' εαπ: ότι:: εἶσσἱάε›·ἱπτ, πιπππο/ἰεπ έκππ|ωπεπε86/ίξε πό έτι/Μία ίπ 8ΡΜ:οΡη:μ

1019- :·ετιιίιτ, πωίιεπόπ: ε/ί. διστέ:2247· ιἰἰεΡτοβππιτπι·. "

ὅἐἔὶΖ“'ἔ'; δ. διιππτο ΕΡπεοΡπτι1, πΙτ.€1ι.ιπππο οπποπὶοἱε νείτὶοπε ιιτεοπτπτ, ποπ πιιὶάετπ

ομΠορατιω εΙπποπίε επιιίπ , ίετὶ πε τἰοὸὶ8ππτὶοπὶε ΙπΓΡὶοὶοπε π οετοτοτιππ τποτΙΒιιε δπεετάο

τιππ νίάετε:τπτ ὰἰΙΤεπτὶτε . θεά πιππ Ρίπε Ι)οτπτπιιε ΙΙΙιππ :Μ ίππιπ ίετνττπτωπ

πτὶνοοπνὶτ, ῇπτππποἱ!Ιὶεπτπτπ Ετ:οΙππω τ:οτπιπ1Πτ _; πά Βετο ΡΙεπέπε πιει τοπΐπτ:τπ

Ρἰετπτε ΗΜ πότππποτε άΞίΡοίιι1τ . Νπιπ οιιππ1νΙείπ1ΡοίΠο1Ιο Ιὶτ νττππιπω ίππέΠ

πω: Ρεοοπτἰε ττππίὶτε ; επτπ τπτποπ ΠΙπ :μια ίτπ8ΙΙττπτε οπτπὶε Ιπςππτε οοπττπ&π

ίππτ ,- Ιπτ8πίΠτππ ιπὶΓετὶεοττὶπι τη ποοίπεοπΙο πΙΞουπ τποΙείππ οοτοοτπΙΠοΙεππτ Ριπ

Ηώ' Η" ἔπτἱ, πττείἴππτε δτ:ΠΡτ1.11°π , πια €Πώτ : Ρ|πέσπατ Βοσπξπα.τ οΜπεσκ π|έωκ φωτα

1:ί="ω- ι·εσέΡέι·, Απεἴτὶὸπε Ιιπποπ τοπεοι·πτυπι ππτιππ τπΙΙτετ πππΗτ, οποπππ1πιπάο ιππ

πεπτε ἱπτεπτἰτπτε οοιιΙοιέπτπ, ιιτ πἰπἰὶπτὶππε πππιπ πΓΡἱεὶεπε δ; ντάεπε οπτπτετπτ .

Πείεδτιππ πιπάετπ ὶπ Γ; ίπίΗπιπτ, τω τἰοΪοττπὶτπε ίποτοτπ νὶτὶ πιιΙΙπ όοποπείΕπνττ .

Ηοε ε:: Βοπὶἔπἱτπτο 5πΙ_νπτοτΞεποΗτί οτοόο πδτιππ είΤε , πτ εκίὶὶπἔὶο οοπΙοτιιτπ πω

άστο, 8ςεκτ:Ιπίπ οι:οπΒοπο Ρα;οπποπ δονπΙτπε ἀὶ8πἐτπτετπ_ ΕΡὶίοοΡὶΓετνπτετ, δε

ιιΙτετἱιπ ππάο οοποποἰίοετετ ποπ πποετετ . Νεοπε Με Εποοπιτποπο πεεεΡτο ιππ

οιιππ1_ίπΡετπτυε_νοΙππίτπο,ποκδτπε:Π; ίεά εοποπτ νπΙτι1,_ οπόοτπ τπΙππεπτο, επ»

παπι ῇποππὸἰτπτε_ ειππ ίιππτππ Ρπτἱοπ_τΞπ ΡοτπιππΠτ ._ Υ

9._ Ιἔὶτιπή Φώτος τεΓΡοδὶπΒοἰἱπ το ΡτοΡεπίἰπε τετΙίοπε,Ι ίπΙπτἰἴετπ οο8ἰτπτἱο ΠΒἰ

ὶποὶἀΞτ·,_ Ηοτεε παρε πιππά1, ίοτάεε πΡιπΙ_ Ι)οιππ νΙὸοτὶ; δ: επ πω: τππΙτο ίιππτπ

ειδ οτππτιππ Ριτττοίςεπάπε επτπἰε οποτπτοπτιιτ, ποπ ίοΙιππ ἀεττπποπτιιπι_ , ίεά π

ΡοτΡοτιπππι τιππππι ππἱτππ: Ροττὶπετο ; νείὶεππὶοΙἰεπτἱοτεπι άτ:Ροίιπτ , Ξπάιιτπεπ_τπ_

ποπ τὶπτετἰπι νἰΙἰπ,_ίεεὶ Ροτὶι15 ππ8:ΙΙσπ πιὶ ἱπίὶὶτπ_τἑοποτπ_ ίππέτ1Βεπ_επτδττΙπτποΗτ.

ΕΠ εοΠίε ΗεΞΙΒεποετ8 ττἰΒπε_τπ1ΙΙἱοπππ_Ττπῇεδἰο πέίτππε, πποπ1ιιο οίτοιππο!πίπε ;

ιιππ ω: Ρπττε: πωπω Ιπποπιτπ , τοΙΙοιιιιπι Γοπτίιππ Ρτ:τΡετιιπ οπΙπε ,. επάεπιππο Ιπ

τἱΠὶτππ, πτπ!ποπόο οτπποτππάττπιπ οκεΙπὸὶτ._ Ηπο πάπέτπ_ππ_ντοπΙπ,_ττππε πωπω

πω ίεττὶ ίπ πω: δ: παπι οτπτὶοππ τ:πιππ τιιτπιπτιτε ποτπίππτπ νὶτπτε οιππποπτ ,

νεττἱοε_πι οοΠἱε ἴιιοοἰίὶε_πτοοτὶοπεδε1τπτἱοἰοπε ἰπΡΙππἱτὶετπὸεόιικὶτ. Ιπ Ρτὶτπὶε απ!

τοτἰπτπ , ὁεὶπίἱοὶ οοΠπτπ ,_ Ροίτ πωοοπΗ:τπδΠε δέ εΙππίττο ετΐεδτο Ωοπνοπτὶοιππ πω-.

πποποτππι τιππω εοΠο0πνἱΕ , δαπε Λοοπτετπ Ρτπείεοπ ._ Ηπα Γε ποπ εοΙΙοπιππ Κο

8ἰε , Ροίτ ίγποοπτπ, Ροίτ πτνετίοε οοπνοπτπε τοεἰποτε ΐο1οοπτ. Ηἱο τπποτππ1 οπτπτπ

ίιεοιππτἱε πεἔοτἱ1 π Γε τετπονὶτ ,_ νττ1οιι; τοτἰε Βεὶ Ιππἀἰοπε δ: οΜετ1πτ1ετπΙΗτττ , οπι

τἱοπἰοπε , νΙἔἰΙπε , ο εΙεοτποίΥπἰ ε Ιτπ_Ιπτεπτπε Σ πτ ποίττπ απο ΒΙπποιπο Ροίΐοτ πίΠ-.

π1ἰΙπτἱ .7

Μ Μπιλ

£0πάπο

Μ* Ηω"ἰ# τ ο. Πππτπ ο:: επιε ίπππτποτΞε ΙὶΒετπΙἱτπτετπ ίπ ΡππΡετεπ (:ΙιτΗΠ εκπἰΒἰτπππ τοΓο-.

π" πωπω. Ιπ ιΡἴπ οεΙΙπ τΙππιπ παιτπιιε Ροίὶτπε,_ Ροίτ τοττιπ:π νιειΙιπτπ, ππιιπι ο Ιπιε

τπὶπἰΙὶτἰε ποπ: νοοπτ, πιπάπετΙ νε:Ητ οίτοπτΠτ·, δ:_ιιτ_πετποπὶ οοἔποΓοπτΙπτεττὶὶεὶτ.

διππΙτπτπΙπτπ, ἱπππἰττΙτ νοδτοιπ, Γεπικ ΠτππΙ Ροττπππο τπὶππὶτιπτι πιά τοποποοπ

8τοίΤιπ Γιιοε πίππο πάΒιιτποπ Ρτπ:οεπετο πω 0· Αε1ιιπ πειιιίὶπ τοάπτ ,ο @Με οπΙοΪοοπ ,_

Ιπ άο1τππιτπϊπάττ , Ιεπτοἴππποιιῇπε οοτΡπεπωπω ίππὶοε τοτιππ οΒόπκοτπτ, Ρππ-.

Με εΧιιτπτπὶπΒπΙποππ1 πσΡοίιπτ, ΡπττοΪοοπτὶπ τποπιοτπ πιππτοιιε ΡετΙπίτι·ππε «ΠΠ.

8επτετΙπνΞτ, Ιοτιιπ1ἰπΙοἑὶππιὶπίὶιιεοοΠοοπνὶτ, δε_ νείτἰΒπε. πονπ νοίπτιππ , ειπα:

Ιικππιππ, πω τείὶπτἰοπο πε: πιπεἰτὶΤοἰτετ, πΒὶτε ΡτποεΡἱτ. ΗΙο Η τΙππτπεοπτἰΠε

τππτιιε ω, τοτ νπ·τπποπε μπώ-τικ, ΣΡΙτὶτπε-ίππέὶἰ Βτπτἰπ ὶττοτπτπε, ΙεΡτοΓοΠΙἰ

ίοΙπτἰππιοπτπτὶοπὶε ποπ ἰτπΡοπτὶἱτ ,·· ίποἐΙἰ τεϊΡοπΠοπο Με αο8ττπττοποε οονπιε πω-.

Ρἱπτπ . Ι.ε8ίτπιτε πειτπτ1ιπ: τ1ποπ ΗΒππ ἰπίὶὸεΙιοπε ποπ πωπω οπτπ ίππτ , οπο ὶπ ὶπἰ-.

πο ππίοοπτίε ΕοοΙεπεε οοττΙπ 8επτὶΙὶπτπ ,Ι Ιοπ8π εοπίπετιιὸὶπε ὶτἰοΙοτ πτπ ἰπτὶπτπτπ, νέ-.

π τοτ Ρτοὸἱ8ὶὶ$ πό οτοὸεπὸππιοτποΙΙὶτοπτιπ· ._ @Με επππ τυπο τοπ1Ροττπ, ιππποο Ιπ

Ηοτεπποπε τεοιπ Ροίὶτο » Ρταπ1οππτ1 πΙΕπιπ νττπιπ ετε:οετοτ ,_ ΜΗ επ εκπ1οοτοπτπτ ,

πιτ:: ππτεπ ποπ ντίπ ποπ πωπω. Βιετππτ ?ο Ετ πω: ποοεΠὶτπε ίιπτΗΜ ποίτττε τοτπΡοτ1

Βιιε ΕοοΙοίὶπτπ Βετ ίὶΒπὶε ὶΙΙιιίὶτπτὶ , ειππ πι1Πιτε Πτ Ιοοιιε «:1ποντε πεπτὶπτπ , ποπ τποπε,

ποπ ίὶΙνπ , ποπ νπΙΙΙε Ιπππττπ , ποπ ΡπΙπε ίτπτπεπίπ , ποπ ἰπίπΙπ πο οτοε τετποτιτ

τεττπ: , πω: ποπ ίἰπτ Βοπππἰ ποίττἰ Ιππειππιτ τ:οπίοίΠοπο τοΡΙετπ ? τω ππτποιιο

ΒοτπΙπἰ ὶπππἰοπε ίπνοτΕοππ Ιιοτπἰπιππ οΧτοΙΠ ποΙπἰτ , τ1ιπ ΓετπΡετ Ξπττπ πωπω

τἱπτπ οποπ Βοπὶ εεπτ , του Ι)εο οο8ποίοεπόππ1 €ΟΠϊ88€1'θ ίτππιπτ . Ηέσ έσβπέτ .4πο-.

πάσπέβαέωεπενΜ . ΕπάεΜ[εκκε·ύπύσε θ'ότοποέκφύπτ Μπέδεθιση8επβτ έ::ρέίτ Λία

ρω
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[Νά έ:: Μοαπιβεύο εκετσἱτἱἰ: , σοι/ιι: ·υεο·ύε όισσ1]π·ο/ετικτα: . Πι ί(ε11εδ1ιιτε ετΒο Με , ΑΝ (ΜΚ

εειΙ1€ατιτ1Βιιε @τη οτ:ι1Πε ί:.ιθυε είτ 11ιοτιειετιι1ε , . εΕτι1ει,81ητει όι1εε Ρειι1Ρετεε ΕτοΡ11ει 1 ο 1ε

111ειτιι1 τ1ιιοτ1τΠε Ρειν1τ; 1ΙΙοτι1111τ1ι11ΡΡε 111Η1111ιο11Βι1ε εε111εττ111ο Ρ1εεεεάε1ιτε εε:ειιε :- Με!.

1Ρίε εε 1111ο νε.ΙΙ1ε .τά ίι111111ιει 111ο1ιτιε Β:1Ιι1ει1111 Εοτττι11ε Ρ1τεΡο.1εν1τ 111 1ιοδτε ,· δ:

111ιιτε1το11ε εετει·ειςιιε 1ιεεείΤετ1:ι εο1Ρο1ὶε ΡαεΒι.ιιτ, μ1Βε111εοε το Ρο.εε τεεεάετε,

τιτ Πε Με οΡετε εεΙτιτε ΡοίΓετ . Ι11 εοάε111 111οτιτε 111οιιτιο.Ηοτι1111 οττΠ1ιειν1τ εοηετεεει

τ1οηε111, τι 11ιιοτιιτπ Ρ11οτΙΙ:ι1ε ΓεοΡἱε είτ ία:Ρ1ιιε ε.ιίτ18:.ιτι1ε ξ 1111111 ειιττὶετετ 1είὶίὶετε

εοτυπι ΜΒοη1Βι1ε . (Ζι11εειιΜ εττΙ ιιΙτἰ11ιιιτ11 ειάει11τετε Ροτιιιτ , 11ιειι11Βι1ε Ρειι1Ρετι1111

ττ1Βι11τ .· ειντειιΙ1ε ετ1τι1τι 111 Με11ιε 11ιετιἑΡυΙοε 1ϊ1Ρε1.11Βοτεε 2.11 11ιειπάι1εε1ιάι11π 111·

τιι1τιιΡ1ετειττε 111 ττιο11τε Πιο Ροτι1ίεεττ: ΜΒ εΙ1Ιεια1γά1ε εΒΓεο11ίο εοτιτ11ιιιε νεΠ1εΒει

τω· ε1Πε1ο . Ι)ε ειιῇι1ε ίεΙ1ε1Η11ε1τι ίετμιε11τΗουε ό1τε111ιιε .

1 1 . Ρἱἱε ορετἰὸατ ειστε σύ .4π[1·Μο Μ @ψεματα(εε/Μ όίε π.ει·1·απΜ1· , ειϋἱσἱεπιἰα

[τοπ όοπε:ίοπετ Ρ!Μϋποπσω Ρπεάὶοπι1η , ειστε: ·υικ·ίέ: ἰοσἱε/αστἰ.τ[εεἰτ . Εετ:1εΠετ

Γειτιδτειε Μετα δε ΐειτιέΠΜειττ1111 1τιΤτιήεδτο »πάω £02πιι|ὶτ :ιό τείτειι11εικόι1111 161

11επι ίετν1τ1ι1111τΗΠ1111111 , π: ¦τεύετ ὶπ/πο ιίέΡ!ο»ωτε , εποε' εκ Ηετία παπβιάΡύτ

(;οιίε[1Ματ Ηεπ/εύεπίπε . Τε/ἰἱε ε/ἱ εὐτοποὅπιΡύπε Μπέιίε&πτέεπ#1 ςιάπεαε σύ σο

επτ·ιτεε]Έπέΐο Μαπἱπο Τεπ/εδΐεπ/ΐρακίίο Ρο/ἰ/ὶωω κιά εΡψοΡα:ιιω εἰεἄἱοπεπι :πι

ιίέωτε . Νοτι πιιιΙτο Ροίἴ: , έπεισέτ , ει1111τ1ι1ε ειιττετ τ1ε 11111 ΡτοΡττετατε τετ Βεα

το Μ.ιττωο ττεά1ό1τ, ΒόεΠ, 1τηι1ει111, Βάε]υΙΤο11τεΙτο111ε εε.ι·ιι111 . Ηαβετιστ πΖἱΜἰ ω.

[σκακι Οπτικά: [Π. [1οφεταποτέ1. ?πο ποπκπί!α @και , Θ σε αΜ:1ΜΜ εοπ]ΐι·Μπτ

σκάβω Ττα/εἔἰεπ/ἱ. 1ητετνετιτυ δε ίτιΡΡΙ1ε1 1οξεε.ττι Ατιίττά1 Ιετιδτειε Τ1:ήεδτε11Πε

Θα;1εβω . Βωωπ ε/ἰ αππο 994.. εποε εί2Ρ!οπω /)ιπδία: Ηεπτέειι: Ο::οπἱ:/τιεεε#οε

«απο 1 οο3. ποπππἰἰἱτ πά/είίέ.τ εοπ]ΐν·ππι·υίτ . Ρατεπάωκ «Μπεν» Μ, ἱἰἰιι/ἰτἱΜΡἱε

Μτίε ε/α/1ίεωριπδίέ «Μέ ΜοπαωεπταΜΧαφε Μυπαβετύπω , :μοβ έκ &οποστεω &ε·κιπε

Μετία: , /)ιπέΐοτιιοπ Ρετο·έ Ο' Ρκιαδ 1ιε[απόΒ Μπσ·τίπέ , [Μ , κ: εαπ: ·11οσατε/ο!εύετ

[ρεεἱαἰἱ:Ρ‹ιττοπἰ , έπιπάρττοα42 σύ ΜΗ Τυπ/εδΐεπβ τοπ/Ηωάτ . Πε 12ο , “ΡΜ . επι

|πιε ίύέ ἰπῇ/ἰεὑστ σκεπ·ίάί:, [πω ποΜπιππ υἱιἰἱτκω· εκ άποπ)σκο θ" εύτο7ιο81αΡύο

[Με άεύκο·(ζε1ψ . Ε/ικ υετυ[ιι›ιιἰ1ιτἰοπἱτ 11ζυ|οΜε πό Ηεπ[εύει:ίο π·[επω σίίε 3. Μεά

Βοέσπάέ.υιέ , ππιἰε έι]είπιπτ »πότε σύ ήιθΉτίο εο!2στ.2[%(!ε Μ. |σσο/σπσΡΜάέα,

ω· 111οτιεεΙ11 Γαβ 1·ε8ι1Ιο. ίει11&1 Βετιεά1&1ίεΙ1ε1τετέ|:2κάνετε ΡοίΠοτ . Β.πωκ 6/2 ἱΡ/ο

ἄεἄὶσα2ἱοπἱ1 :Μ , /ε;21ω 1 ό. Κσ|επώσ Βεεεπαἰκ·ἱ: , ο.ηι1ο Ποπ11ηίεεε111ε:11Μτ1οι1ίε

1 οο6.ΙτιτΠέΠο11ε 11.τε8ηειητε Ηε111ἱεο ΠΙ.11ηΡετ11 1111 :πωσ 8.Ηι4/α: ωοπαβετέφτέ

απτυπ αόάστευε Μέτ.εατ Μ ΟΝ8έπέθα: Βεπειἰἰδἰἱπἰ: . ταρω· 58. ι: Με... 7·υετέπέε

τω” , στΣ9%6° Μοπετύοτ όποιίεείπι εκ· πιοπα/ίει·.ίο [επδδ Με (?!κι!2εσεπ-βε ότι: .πωσ

επο.ε[αωε, εφέ Μέ τεὅιιἰετεω ΜΜΜ θ' ούβτυα1επτ , θ' ω! Ρο/ἰετοτ τπιπ[Μέττε

πω. Ρτί1καπι πιοπιι/ἰετἱέ πο:κεπ[αϋ Ηο11οτΠ: , Ρο/ίεα ιίέέϊιωπ ε/ἰ Ηε1118ε11ΒετεΠ ,

Μ? τ#ὶ[επέῖω Μοπτ , ωπάεωεπε Μοπτ /ωιδ!.ε Ματέο υπίέο φρείίπιτπω ψ . δ`ἱτιυπ

ε1α:ΡεοΡεάωα#υτόέεω ιἰἰ1ἰοπἱ1 Πίτπι/εέΐΜα· οΡἰεἰ:ιω , [επί Μπιτ: 1ο5ο. Μ ἱἔ[επι
ΔΤΜ/εδἰακα Μάσκα τΜπ.τβιτπω ε/Ϊ[ιώ .4εἰεἰύεττο αύύπτε θ' Βετπιά[ο ειριβοΔρο , έ @πε

νε1Ϊε τω.

τΩτἱοτιεε .

ε. ιίε.ύπσεΡ:[πό/από?ί ΡαιιΖί ποπτἱπε ..1.1../..χ......ω..

1 2. .Ροπο σεβ του/Ζε: 14α[ήάκω οσα επιασε ἰαωἰπῖύκτιωἱυωωπ ἔκ Μοπεβετἰο κι Α9 ©1151

β· τοπάέτο ΜΜΜ παπ/ε8ιβε , ύαπόΜΜεπ σεπωπ ε/ἰ απ ιιπφωπι , εΜΜη:οβ α/1ευκ- ι;Ε::Τ_)[Μ

τω» Μοπε/ίίσεω ·υεψεω , ΤΜ/εδἰτνι/ὲω ερι]σοΡαπαΜ ιίϋπώνάτ . Θεο·τε , κά πω:: εκ ·

Αποπ/απο εετπἰὶυπιω· , ετἱεπι Ρο/ἰ έκβέτατιιω έ» ›πο:ια/ίεήο @ο πόύστευτ . Κεέπω

εοποφά.τ τισ ε2υ#ε?οοπυκ @πετώ ἱπτετετατ : δ” εαἱιἰεω ἱπτετ κι!έο: ιυπωέτετ , 9ιιέ

Γ1·απεο[υτέέέΡΝοέ ε ἱο_|ούπππἱ:ΡσΡ.ειυ1ο ε1·εδΐέοπε ΚκιΜὐει·Βε›Ζῇτ ε2:ϋεοΡατιστ απ

πο 1 οο7./αύ/ει·φβ ε- ωεΜοτεκτατ· . υσα"·τέτ :το/βετ άα1%έπε , π: ·υέιίετε ε/ἰ ίπ 2ο

πιο ε. Οοπσέ!ίου·ωπ βσόύεἰ . Μεω εο:1/ί1·ωστ ωιθω ·υίττε/σπδίέ Ηεπτἰεἰ φαι! (Μπί

/ἱισκ . 1ίππο 1 οο5. "ή εκ Ού1·οποέταΡύο Μαόε&πτέεκβ ώασΜπα , ἱπτεε[πἱτ 1118.

811ε ίγηοάο Πι Ιοτο τ1ιιἰ ό1ε1τιιι· Τ1οτ111επτ11 Μεπ/ε]%|ἱο , ΜέΜΜΜ Μ όψξε!έπωκ

εσεἰτῇκι/ἰἐαιΜ0εέῖαπιτἱε έεστειτα/αεπιπτ ; Θ” οπϋπσπε Ρτετε: . ?των Ρετ: .ΕΡαεοΡί:

.επιτΡ1ἰπεἑΡὶ&ιι1 ιἰε/ππδἰὶ1 Ρε1τ[ο!·υεπάε ε#:πτ .

1 3. Η.ετεπτ παδίοτε: έκ αβ(Ψωπείο εκττεπω άα/1·ΜΜππο . Ρ2εύθι4ε τεεεπήοτε: ΑΙΜ” Μ”.

απ» "Με 1 οο8. αεί/πρεπε: πύ/1]τε/ε1·φ/ετωπΡο/ξ|ούαππετκ ιἰε Βεκπ. ΜΪπειι: απ- ω”

πα1π[ε9κεπτε1κ α#'ὅπωτ . 10 εετεπίτΡο·.ε/ε1·επεπ υἱιἰετω· [.πωύεπέ δσβσ[;σαύπο·έεπ- ·

ρ.ρωωω, 14ιι/1·Ζάέ Μοπεω εκπο 1010. εοπβ€παπεί:. Παπ ύπύετ ειιέΐυπ· «Με

Ε 1] · [ωτ
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Μ".@Η ιιοο; Μειο·ιιωι·οι , μι - :που οποσ τι οπο. τοεττόττοοε δ. εοφ- ι·ε[ει·ι .· εοτοε ,

Ι Ο 1 α Μονο , Ιοοετοττι Ρτο:οοοιο το 8ετττε £οιε τονεοιοοτοτ . Οοιι|ειιιιι ειιοοιέ-οιιο:

3 τω. Μοδέεθιιι·8εκβ:, εκατ θ' ιιο|ε ἔε]ΐο ύεοτί οίιι|ιέιτέ ἰοἔΜι Μέσοι. Ο-ει·ιοσ οιιέτοιοιιι

. ο . @β ο·τιι[ι·τόο ο·οιιοτειιι οὐ σο |οιιοοιιιοι/ιι.[ο |οΜ/ιιΡι°ο οό|ει··ιιο·υτιιιιι: . Ε:: εο οιιιτειιι

Η* ώ" ° ]οίο-εύι·οιιέσο έι]σιιιιιι: οιιι:[οει·τι δική «οι οιιτιιι: τ: ῇι: πιο ιιοι·ι·οι ού Μπιουτ ι ο ι ο.

- Αοείττάοε εοττεοΡοε Ττοῇεἐτεοίὶε ., ιτε ειιτοε νττο το Ρττοττ Μοτο οΙτοοο εττέτο ίοτιτ ,

. Ροττε1οοττι (Στεοτοττ τυο τιοιοτ1ττετ οτιιεεττετιετο εττντοτε τε οιοτιετΡονττ ΡτοιιεεΡττε . νττ

τοττοοίοοε ειιττοττ τοΕ8οτε , ·εοτειιττε τεττεοτε ττιτετ οο8εΙτεοε εΙοοτοε 2τεττιτε Έτοι

·° τοι· Βοτιτε , ο τιοτοΙτ Βοοιτοτ οίσιοε οετ Ιονετιττοοετο τετοιο (Στοά: τοττττοοδοτοτ .

· ΑΡΡτοΡτοοοοοτε τοοιεοτοτε ετοε τττΠοΙοττοοε , ετοεεττι το ίετιετττο , ε1οοι τοτΡοττ

εοΙτΒοττοτιεττι οεοΙοτοττι ετοε Βέτο τ?οττ , ντετττ , δε εττεοπιίτοοττοοε το ντετετε τοοοτ

τεττονττ , Ιοοετοοε Ι)εοιο , δε τττεεοε : το εττεοττο τυο Ποττιτοε Ιοτοεο είτ , £111οετ

τιοοιετοοοι ετείτετετ . Τοοετετιι (ειστε. ντοττετ ΡετεεΡττοτιε ττιοτιττοε , ιτοδτιιε τοτε ετε

Ρεδτοττοοε τοεττεεττι εττττΒετε, οτοοε. οτ ττο εττιεετττο, ττοιεοετο Ρτοιίετιττοτττετ, τετιοττ

ττττιετε οετΡετοο1ττετ,οιοΙτοιο το ίοοδτε Πετ 8ετιττττετε τοτετεεΠτοτι ε,εοτ Γε Γοοοοε,

ετεετετοτ,εοοΗτοε;τοττιότο ττ8οοεοΙο δ. (Στοά: Με ίτοιιονττ, οοοο‹τ οτειοε ετοτιοτετιε

το μια, ττιετιτε Ποιο! δε ιτιοτιο ε1οτενττ . Ροίτ εοτοε οτιττοιο Ττοτεέτεοίεε τιοεττε μάτ

Βοε δε οττοοττε οιοτιτοοε νεοετοοτε Πεοτεε.οτοοτεε, δε ετοττιετττετε ετο: εττεετιτεε ; Ρτο

Βετ τιοττιττιε δειτε οοΒτε Ροίτοτεττι τιοτττοτο , ιιοο Ροττετοι· ειδ Γεεττε τω: τοτοοτοτο .

@το εοοττο. νεοετοΙιτΙτε οΒοοτττΤο , εμε ντετε!τεετ Βττο τοετοττΠτττιο , απο εοΡετΙο

οτε δε ιιιτΙτττοοε τείοοτιετττ: Ιτι εοιτετο Ιοεο ετεΒετ ίετιεττττ , οοτ νττο Ρτείετιττ ο Πεο

Ρεττοτττοε είτ ειεοτ . Ρτοοε ετοτιιτ οτττιοττ εκ οττοττοε Ροττε ΡεττεοΙοίττΠτοε εστιν::

οττε , δε ΡΙοτεε νττο ετεοετεοτ εοτετε . δειτ ετοιοτιο οοΒοτττΤο το το ττιετττο εοτοτοτ . Ρτοτττονττ, δεΡοεεττι ττιτετ τΠοε :το τοοιοεοτιοτι τττιΡεττονττ. Ιιττετεο ντετε!ιοτοτ

ττιτττττοοε , ειοοετ εκ ττΙο Ροττε ειοο ττοττοτο Γιιετοιπ οΗτετττοε , οτι οτιοο Ειτιο τοπιο

. απο, οτι οιοτιττε ίοΡετετΙτοττι τοῦτο ττοττετεοτ ΓοτεοΡτιο8οττι. @οσο ετοιο τιττει·εο

τοτ , εοττιοε ο ΤτοτεετεοΠοοε ίοίτοΙΙττοτ , δε τεντΠτιττε , Ιτεοτ τού τεττοττ Γοοτ .

ττοτιε οε1οοε ετοεττοτ . δτε τοτττοτ Ρετ: πιττττοοι ετετοΙο είτ . Ροίτ ττοοετοττοοεττι εστ

Ροττε (πιο ττοετοοττο οιτττ οιτοττε Ρετ ντοιτι οτττο τττο οιττττοττο νετοετοττι Ποιοτ

: οιοττι , Ποιο: τοϋ τεΓτοττ Γοοτ , οοτεε Ρετίοετττ δε Ρεδτοτο. Ηοτε .ΑιτεΠοοΙιτοε ΙοεεεΠττ.

το.. Μιι·οσιι!ο ετούτο οιί οοιιιοε ιιιιιιιιίοιιι[οέτοο/οι·τύοιπ ·υιιτέοτέ οιιέϊοι·ε:,

οιε·/οιιέϊτιοιί: οτα: σει·ιο[ισετε τιιιίτειο )· οποτε οιιτιιιιι ποιο ε/ξβ ιιτιοιιιοι·ιο ειπε Μου σε

ΐούι·τ:|ιιοι·ιτ ο2οιιιί οιιέΐοι·ε: , ιοοιΜιιιιιιιι .Βε!έτσο: , .μέ οι” |.εα#6:Ροβο02Ρι·ο[ε9"""

τω· . Βο εο2ο απο Τι·ιώειιιίιι: , Βετο: , Ηοτιτο δ” οἰἱτ . (Ϊεἰεὑτοιιιι στου» ιο Μοι·ι/

ι·οΪοΞἱἱ: (το |ἰσοιιἱ: , σει·ιιιοιιιά:, Βειιεόιἑῖἱιοἱ: , ό” οἰἱἰ: εσσἰε/ι οποιο Βετέιτ, οι

βοτα·ι ο. ιιοο , οιιο απο ούτωεε·κ πιστοί: Ούποπτοι Μοέιτεύοι·δειοβ: /ιιιοι·ο ι·είοιτ:

εο!!έ8τιιιο: .

Δ.9€..ν.α..9Ωτε 8.ιι.λοι.8.υ-χ.ε.8.ο.χ.τι.ξελιΜ.οΧΕ..:..*.υ. .ολο .ολο.ολο ζ11.κ.<Δ.χ.Ε.-ο.λ.8.μ.λμΔ.λπ._Μ*_ι

:οδοπ-·τ*ΐο-σο-νη·ϊ·κ·ε %δρε8-7*ΐ·κ*ΐ:-8-Ψ-Γ

ΑΝ. ΠΠΣ

ξέο-α ΥΙΤΑ δΑΝ(ΣΤΙ ΜΑΚΤΙΑΝΙ

°°°^°°ι° ΑΒΒΔΤΙ5 ΑΡΤΕΝ515.

Ε: Βειιιοιὁῖο Οοιτοιιο .

ΟΒδΕΚ7άΤ!ΟΝΕδ ΡΚοΕ7!/Ε.

Μ '' ο Ο . . . . . .
....ΐω!” τ. .ΑΝΕΤΙ Μοπιοιιι ΜΜΜ ε:: ·ιιετιιβο τοιΙιειτι·οίι: ει:οΙεβο .οριειι|τ: Ιιι·ε·οιοι·ιο ειιιιοιιι Βοοε

ειτε.: Οοιιοιιιι: ι·ε[ει·ι Μου ο.. ιτε ποιο ροιο·ιιιιι Οταιτειιιι:, οπο: απο οεβι·ιρβιιιο:. οι το

·υειο Με: τωρα: δώσε ιιοο ε.ι·ρι·έιιιοιοι , οπο Ιιεοιιι.: ι]τε ο» :το [ιιρει·ο: οτιιιι , ιρβιιιι :οικω

[οσιιιι οιι]ιι: ιιιιοοιιιιιι ιιιτιιο ο πιο εισει·|]τΠε ρι·οιοι· .Λ!ριειιβ: εοο!ειτο ιι·οοτιιοιιειιι ρι·οοοιιι οπο·

_ ειτε· ·υετοιο ιιιβι·ιιιιισιιτο ιιιοποβει·τι βιιιέϊι :ΜΜΜ , οπο: οοιιιίτιοι· :το ρι·ιιιιιι: οτιτιο: [οιπε Μειω

Μ°"°Π°.*Β πο”. δειτε Φωτ Ιοετ ετοιοιττοοεοι οιιιιο ποσο. [ο οιιι [ιιιΠε ιιιάισοτ ·οετιι: [ι·οςιιιειιτοιιι, οποσ!

:2Π:0” ` .9οιιιιιιοι·τοοιιί οι 6`οἰἰιο ι:οι·ι|ττοιιο εκ οοοποιιο 8]8]ττΒΜ ιιιοιιοβει·ιτ ωιοπιι·ιιιιτ . .το οι428Μ οοτιετ.

. 1.Τοοοττο τοστ ί:ιοέττ ΕιιΓετ:ιτι, εοοι εεεΙετττε τ)εο εοοίττοᾶτει ντάεΙτεετ εεετεΠοε ίτιοέττ ΕοίεΙοι5,

τοοδτί
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ίιιπέι:ι ΕιιίεΒιι, ΐππᾶι Μιιιιτιι:ιί 8: ιιιπέτἰ ]ιιίτι εοπττΠοτιο, απο πω, ρτο.τΞε 8τωπιριε, αιι

τιε δ: ιπειιΙτίο, ροιπἰΓττἰε ποπ Ρτοπιιδει·ιο, απο ἱΡίἰε οΙοοιιιιιε, τ:οπίοι·τοε οι: υπο Μοτο οι: νιιι

ΡιιοΙιτ:ο, τιιιιιι Ροι·Βιτ οι!. ν:.ιΙΙιτιιιι ειπε τιιστωτ ΜιιτττΙΙε., δε ό.ε ιιιιο Ι:ιτειο ιτιιιτο ι:ιπέτο, ποσο

Ραπ :το πιο νοΠεε , ότι ιιπο τι·οπτο νιο Ριιοιιο:ι οπο μι· ιτ ω πιο εα:Ιείι:ιε σπιτι τουτο

σιι:ιέτο, δ: πε πιο ?τοπιο ιρΓοπι νιτΠοπι , τιιιιιπτιιιιι ίπποι ιο :το τει·πιιπ:ιτιοπεε είτ, Πι: οσω

εποε οι: ε!ετε!ιποιιιπιιιε οι! ίιιπέι:ιιπι Ειιίοοιιιπι, Βιιιθ:ιιτπ Μαιιτἰοἱιιπι τιοίιιπέτιιιπ ]ιιίτιιτπ διοτι

ιΡΠιιπ ο.Βο:ιτοπι δι! ιποπτιοιιοτ,ιΚοοει·τιιε δ: οπο: πιο. ΜοιοΙτι, Μιιι·ειτο δι: ιικοι· Γιι:ι Αι·ιιπποει·

το Γιιπάειτοιοε ιιππο Ιπαιι·πιιτιοπιε 1004. Ηιιπε ιἰοπιιιιοπτιπ Μοι·ιιιιπο πιο πιω” [ούϊοπιτιιιΠε

εοπ]ιοιιππι, μοι! ιιοποιοι·ε: Ιοοι Γιιπάττοτιτε ιιιι:ιιπιιιι·, ιι , β Μπι· 'πάω , Ρωσιιιιιι ὶπτει· πι,

οπο: ἰππιἰατ οπο: ιιιιέΐοι· , πω” , οιιοι·ιππ :τάιιιτιιε , οΡο πιο· @π π: α:Ριτ εοπίιτιιεττ: ωσπο

Πετιιιιτι , διο. Παπά τιιιπιπ ιἰιιι ρώτα τω: Μοι·τιππιι:, οιιπι Βιιπιπιἰιιι, :μι ρι·ιπιπ: ποπ π:[πιπ

πιο [πέη απο ιοι;. εριποριι: π'οποιτππι ι·Ζεδίιι.ι πι; οποιο Μοπωιι οιιππιπ επτα οππππι

ποιο. οοπτιςιΠε ρπιππιπ.τ. 1)πι·ιιπάΞ ιιπέρρο ι·ι;ςιιπιπι.ι τοπιριι: αππι.ι οπο” οπιποπο οοπο!πάιπιια:

Ιιτευεπι οπππ επι [πι|[τ οι!ιπιπιβωιιοπτιπ πιώ οοποιειιπιιτ ,ι οποιἰ οι! αππιππ π[οπε [ιι!ιοιπ ιο;6.

ττοΙο/ι.ιι Ι4·ποιεπβ ρ›·ιέπειιτ. 82 Μαι-π ιιι[ο Μπιτ πι· πιει το ποπιιπε τοπτι!ιο οριο |οπίτιιπι άπι

ιίιππι πιο οοπβι·ιπιιπάο τττπ_το Φ μια ιπτει·[ιιοι·ιι παπι πιο ποιοι 29 ππο ιίι·ιιτι/οι·ιοπι πιοιπποιο

Μπι απιιβιππιι: ΟιιΙΙιι:οπ2: . . - ι '

τ.. Ι0τοπι ρπιφει·τιπ ιποπιιβει·π Ξπ[επιππι έπεο!ιι: Επιπισ ριιιποτέιιτ πια· πιο! τα· 80 ρατιττ, μοι!

τα: τ!ει·ιποβιπι: ·ιιέ·οοιι·πι, οπο: πωπω πω· οβιτιτιιπ ειπεπάισιιοπι . ΤΙΜ/το.: ιιπποπ :ε!οιπτ τωιβι.

Επι: παπα: ·υι!!ιιτ Θ· απο: ι·τιιιιπ: Μαιο β·οποπτι ροιβάι]]ε οπο” οι: .Διιο_(ίππι ιν. ροπτι|ιοι.τ

Βοτποπι Ριιοιιππ , μα! π Σοιπιποιτπαπι.τ ι·ι:[οι·τπι , οι Μπι οποιοδίοι·ιοπτ ι:πιοποιοιιτι:, πιο ποπ

πωριι οοιποι·επι. Παπά πιιπισ ρι·ι·ιιτππι :β πι ο/|ἱ_ςπιιπιιιο ιιππο ιο89. πιιο"Ζ2ιοοπιι:Π Ι. ε)π[ίι·ιπ πιοπιι

|ἱοιιι οοείοβοιπ οοπ/ιτειιιιι]ε ιιιτιιιο·, επιπ οοι·ιπιπ πι· το πππο Ότιπιππιπ οι (ΜΒΑ: ποπ @σε . 'Νοπ

τοπιεπ ποιοι ·υο!πιι πω: ιιαβΖιειο εππιππο ιίεάιοοιιοπεπι οι: Ότιιιιπο [ιιδίιιιπ [πι!β, οι ροβοίί

@οι Μπα, οποπάο Βάια: πι Οπί!ιι:: πά·υτπιτ, πο! «πιο Ρι·ιο[πιπε οοπι:ιΙπο, π: ποπ μπαι οι:

ι:!εβο: πι ιἰιυ8ι°|Ϊ.ι' ρι·ουιποιι: άειίιοπ[]ε ρο[|ίπι πω”.

;. πω: Μ.ιι·τι.ιπι ι·ο!ιοιπιο ει:πιιππππο ιπ θ££[£|Ϊα οοιποοι·ιιίι .ορτοπ|ι: πιω: το!ιΞιοβ ιιι]οι·οοιι

ω, πω, [κια- Θ· οι :στο ιἰιαοεβ, [εβιιπιιι: οπο: [οιίτιππιτει· το!εοπιιιιι· πιο π. .Διιέςιι/ίι. @πιο

,πικαπ ο/ὶ πωπω επι ποπ |οίιιιπ ιπ Μπι·ιοι·ο!ο_ςιο Βοπιιιπο, οι παμε πι πιώ Βοποιίιοΐιπο ι·ι·τοπ_βο·ι.

Ηιιοττπι· οι Ο:ι!!ισοπο 8οπ[]πιι, ποια· π επιπίοιο Εοι·τιι·ιέ οοι·ιππ πιποΐοι·πιπ, εμέ ποπ |ιοικπτιπιπ

Μιικηι·ο!οξιο Βοοποπο .

Α ιι π· τ Α Ν τι ο , τοΙί8ιοΓιιε Βεπει!ιδτιπιιε , το τ:κιπιιω Γιιιτ ωειιωτιε οιιί

οι·τιιε οι: οιιίιτο δο.πιοπο , όιοτει:Πε ΑΡτοπίιε, τετιπι ΑτοΙειτοπιιε, εκ Ρο

τοπτιοιιε ΡΙιιτιπιιε οοιΒιιε, Μ! τιττιΡΙιοιιΒιιε νιι·τιιτιοιιε :ιιιιιποοπτιοιιε ίιιιίΐο τω

τπτ . επ ::πιτπ δαπιο π οιιίτι·ιιιπ οΙιπι ίοττιίΠιπιιπ·ι δ( ιποκοιιτιποοιΙε , 8: πιο ΑΡτει σιτ

σποτ @οικω ειιίτειπε πιω . Ρο.τοπτεε ιΒιτιιτ Γτιπδτι Μεττιιιπι Επι: Ιιοτ:τιε τὶειιειιτοε ,

νιττιιτιοιιε Ροι!ε·πτοε , δ: τοιπΡοτει!ιοιιε Βοπιε οοπ1Ροτεπτετ Ιοι:ιιΡΙετιιτι , οοπτιπιιιε

Ρτει:ιΒιιε οτο!επι Ροτιιιε νιττιιτιε , ίΡιτιτιιαΙιιιτποιιο Βοποτιιιιι οιιειιπ τοιπΡοτειιιιπ·ι

πει·οοεπι τιιτιιτιιπιο. Ποιπιπο πο” οτο.τιοπιοιιε, εΙοοιποίγπιε, 8επιιτιοιιε 8:Ιτι

ι:τγπιιε ΡοΡοΪοετιιπτ. Ετ ποπ ΐιιπ τ Πιιιιόειτιιι άείιάετιο εοι·ιιιτι . Νπιπ τοποεπι Μοτ

τί:ιπιιιπ ποιπιπε , τιιιι οΡτιιτιιιπ , τοΙτιπ τιιιιιΙεπι οεοεπειτ ί:ιπδτιτο.ε 8: οποιο εοτιιπι

:ποτεοειπτιιτ, Βοπιιετιιπτ . Ετειτ πικαπ ιπίειιιε Μο.ττιο.πιιε τοοιε τιιτιιοπε , ειιΡεδτιι

ΜΙο.τιεδτ ιιισιιπτιιιε , ίετιποπο διιτιοτιοι.ιε οτπειτιιε. Βει:οΒειτ οπιιτι , ιιτ ι:ιιιπ τιιιοπι

όινιπει Ρετίιιοετο.τ 8τετιιι , ιπτοι·ιιιε εκτετιιιίοιιε τεΙιιοοτε ίεισοτοτ . Τειπτο. ιιοπιι1ιιο

Ρτει:νοπτιιε στον: 8τειτἱιι , τοπτιίτιιιο οτπιιτιιε Βτειτιιε , ιιτ οι: οιππιιιιιε ΠποιιΙειιιτει·

επιπτοτιιτι

π. ΤτοπΓιιθτιτ @τοτ ιιιιτειιιιοπιιω, Μουτ: ΡιιττΙΙιΒιιε οππἱε ιπποοεπτετ άι:

ι:ιιτίιε , τοτιιπ1 ιΡωτιιω Γιωτη ττο.πίτιιιιτ ιπ Πειιιπ ίιιιιτπ . Νεπιο τοιπΡοτε Πιο ιπ πο·

τοποιεΙιτπιπιοιιε εοοΙοίιειτιιπι & ίειοτοτιιιπΙοι:οτιππ τιττοπτιοτ, ποιποιπ οτο.τιοπο

ίοι·νοπτιοτ δ: οι: νοτιοτ . οποιο ειτιιιιΒιτιιε ποπ Ιοιιιιπ ι:οπιιιΓοιΡιιΙιε , ίεά ετιιιτπ :πει

ειίτι·ιε ΡτοΡτετ ε8το8ιιιιιπ ιπεεπιιιτπ δ: ίειΡιεπτιιιπι ίιιοετοπτειπ ποτε , ΠιιΡοτειπ

ιπΐοι·οοιιτ . ιιιιωιιιωτ ι8ιτιιτ τιιΓοιΡΙιπιε Γιι Ηιοιεπττ:τ εάοδιιιε , ι:οιιιτονιτ εκ τιιΙεπ

το ιιιιΡΙιοι ΗΜ σκοπο, νιάεΙιοετ πατατα 8: 8τιτιο: , όιιΡΙιοιιτιιτπ ιΠιιτι Ι)οιπιπο τυο

τείεττο . ΟοπΠεΙει·ειπε ο.ιιτειπ ιο Ποιπιπο , Ποστ άτ:Ποετοοειτ , ποπ ιτε Ρετίεέτο Ροϊ

ίτ: ειιιιιαιτοτο Πι ίο:οιιΙο, οιιΡτιιε ειπ1οτε Πιο: ίοΙιτιιτιιι:, τ:Ιοπι «πιω Ρειτοπτιοιιε,

τιοΓοττο Ιοο:ι Ρωνιτ 8ο ιποοΙιιιτ, Ρο.ιιΡετεπι δ( πιιτιιιιτι (Πιτιίτιιιπ ΡειιιΡετ πιο δε

Λιέΐπ δ`τΐ. Ο. Β. Τοπι. Ϊ/[Π. Ε Π] πικιι18

 

η δι.πιοπιε ωιττωπ ικειοδ..ιε Αρτοπιι ιΠοιττιιιπ :Πι 9:ιτιι: όιριοιπιιτιοιι: , πια ιπ ατ:ιιο8ο Ροπτιιιτιιιπ

Αμτοπίἱιιιιι :ι $.ιιιιιπ:ιτττιι.πιε Ι:ιιιιιοπτιιτ. Αρτα πω, νιιι$ο Αρι , ιπ Ρτονιπι:ι:ι , ιιι·Βε οιὶ ποτιι, απο: ιεριβ

0:οριι9 ιο νετιιίΠε ιιοτιτιιιι ρι·οιτιιιιιιπι φοιτ Μι:ττορο!ιπι Απο” Και”. Ιοι:ιιι·ι1 οιιτιπετ ιο ρι·οοιποιο Νει·ξ:ιο.

Με ίι:ειιπάιι.

ΑΝ ()ΗΚ.

(ΠΚ.

Ι Ο Ι Ο

ι;. Αιιιι;.

Κε!ιοιιι:ε ,

ειιιιιιι .

Μιιι·τιιιπι

Ρικι·ιτιο. οτ

Ρ:ιτι:τιτω .

Με τιμή.

Με όαιιιιιο.

?αιτών ιιι

οιτιπι.ιιι .
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Ά”οπο.. τοΙί8ιοίιιε ιιιοπιιοπιιε @φπα Ροίὶτιιε οο:Ιιιιπ πιιαιοιΙιτοτ ΡοποττοΙΤο οο8πονΙτ.Τιιπο

ΙΟΈΟ. ιιτοι·οιιο επι οοε ο οιιιοιιο ιπιΜΕποεοπτ ι·ονοι·ίι , ει!τοι· ίοι·νι Βοι οοιειιτπ , οπο: νοτο

”·Μ*"ἱἱ νιίὶοποπι οσε: οΙο οο νιίει οΠ ι·οτιιΙοι·ιιπτ . Ξοόο»ι[οι·οπο ἰ]σ!οωοοο «Μοω"1.ο·ο

Ίοπαππω
έΙΙΙ. Μπαμ

Εμ” απ»

πιω ο

_ Μισό ἰοιιιἰοτἱ οφέτο : 1 ο Ηοο υπο Μἱτοοιιἰιιω/ο απα!τοπ4Μ[ΜπαΜ 2ο/Ϊἱπσοπὶο ιἰἱιἰἰ

οφοβι·έοϋ %εω , [ού/απέίτοπο οπο οτβ/οπιβι%·: ο[οπέΐο Ραπ Βοαπἱοοὶ Ο/Ε

εκβ οοὶβοΡο ίπ/οι·οποπο ιἰο υἱὅἱἰἱο/οπδΉ Ραπ:: Βοοοέ:δΐιοο!ούτοτπω )· ιΡ/ιωτΜΜΜ

οποιοι/πο άἱοἰοἔοτιωσ |έοοΠο ίο[οι·οι·ο ·υο!ιιοι·έτ , α: οι οοικιωπ πο:ἱ:ὶαιπ[οοἑἰἰπ:Ροι·

#ω·ιιέο:,έ9'οοέέ ω οοέκουε·ι·2:, Ι)οιιπι Ιειιιάοε πι πιιι·ειοιΙιοικ πιο , οιιιοπιπι τοπι

Ροι·ο πονο νιάοΙιοοτ απο :Με τοποιειε ιποπτοε ίιιοτιιπι . Ποιοι·οοι οπο οποοε/οοοπ

πἱ/π τουτο:[ποτά ,1ΉοποΡποεἰἰὁῖί οιιέΐοτο: )· οποιοι σπιτι/σοὶ [στέκι εαπ/ού Τβοο

οο!ιέ οούστο ·υέτο/απέϊιοκο › /οοἱἰο οοπ/ίοίωοτοοπι ευη; απο: οπου: Μ/ο!ίτιιέέ

απο τι·οπ/οέφο . Τβοοοο!έπε οιιιΡ1οο οππο/ιεοισἰέ &ια/ικ ·υί8οβοοοψ.·οοπέο οέ οποιο:

2ι·οάοοίπι Οοβποπῇ ικοποβοι·ίαςΐο τισ/ού: , οπο: οιιοά :εωροή: ἑ›:τοτυοἰἰποι ]οβοοποι

ασε-β: ο οι” , Ο ο-αΜοοι οι! ιο Ιόιιε Μει.ττιι , ο: @οκ Ι.οο οι Ούι·οπίοο πω; Ζωι

οΜή οοοἱτο 2 1 . οριο ιἰἱο οινοπτοι·έο ο/αι ασεπ Ϊειπἔἶι τέτισ|ο ὶπ Μοτ:)ο·οἰοὅἱο ΒοποιίέιΉοο,

οετοι·πορο Οτάέπέ:[οστέ:[ο/ιδι σοἰοο›·ἱ.ι έποικοι· ο ·

3. ]οίωοπέ/οοιωάο οι οκοοιοοι[οοο‹ἰοπ:ἰ/ιιοοο#: οοπο 997. οίκο @Μέσω κοπή

πέ.ι οο!ιο: Ι ο Η Α Ν Ν ε ε , οιά κίαοέοοιικ οποἱ: οπο: οἰἰοιιοτ Μοοβάκ: Οοβποπ-β ωσπο

/ἔοτἱοοποβσἱτ . Ηι4πο ΜΑΜ 8ιοποπο απο” ο#οι·ιιπτ πιο” , [.οο , οίίίοιιο Ρο/ϋπο

άπο: οιιέ!οι·ο: , οπί[οοπτέ/οπτ . .άπτοοιιιιω «απο Μοπο/ϋοοπι «ποσοι οακοίοκα:[αφ

[οι , /οπιΔρἱοτοτο· θ' Μισο/Μα· :πωπω ότι: οοἰεὐι·ἱ: οτα › 1οοιωίοσωπ @πιο Βοπο·οοπ

πιο”, “οι άι·οοίέέοοοπί ιἰἱὅπὶτοτο οοἰἰοὐοτ, πι· κακο ο][οτ ω: οἰοι·ο θ" οοιιἰο , οιιί

Ρο/! οίτούἱοοὅοοοὶ οοοι·τοιπ Μοοοπποιιι οι·οοίέΜοοοαΜ Φύ/οο/ίέτοοπ απο ποι:Ροι·ο

Ριπποτ . [ά Ϊ/ἱἔΐοι· οβι·Μοτ ἱπἱτἱο Μ” 2.Βἱοἰοὅοι·ιυπ, οι πο: ίπ Μοπο/ΪοτἱΧΜ/ὲτοΡ

/ἱοπἱε οσοο/ίοποπι άοβι·έοϋ, οιωἰοπι Βοποοοπτέ οιΜοο ἰοἱοιι: :ίοέοπ: ο οιιι!:έι παππο

Μ!. (3ιιιπ οΠοιπ :ιοΠ·ιιιο Ιειιοιιε , ἱοοοἱι, & ιπιτ:ι ο.πποε ειιιοΙοίοοπτπο πτειτοιπ άιιοοιοπι

οπο: :ιπιιιΙτιε ιπ Βοπονοπτειπει οινιισ.το άοέοπε ειιιάινιόο ]οπιιππο , τυπο οιιιίάοιπ

Βοπονοπτειπειε οοοΙοίὶειε ιιτοΙιιοι:ιοοπο , Ροίιιποοιιπι νοιο @πιο ίειπδΗ οοοποοιι αποα

το , ίιΙοπτοι· ποπ ττιιπίὶΒο . Σπιτι ιὸοπι ]οπειιιποο πιο ιΙΙιιΠτι Ρι·οίειΡιιιοι·ι8ιποπι επι

οοτοτ , & οιιοοΙ ι·ιι:ιιιιε οΠ, ι·οΙΙΒιοΐο νινοπο οπιπιΡοτοπτι Βοιπιπο οπιπιπιοεΙο Ιππο

το ίιιιιιοτοτ , πο. ο οΙοτο δ: ΡοιιιιΙο όιΙι8οοετιιη οι οπιποε οι ιιιιιιπιιπιτοι· ποπ

ιποττοπι ο.τοΙιιοοιίοοοι οιιιίάοιπ “πιο ιιιπιτπιππ Βιοοπιοιιιιπι ΡοτοΡτειτοπτ. ΑΙτοι·

οιιιοιιιιι πι οιιοΙοιπ οοοΙοίὶει,ΑΙικ ποιπιπο,άιο.οοποε απ, οιιιτιό ειιΠΡιίοοπιιιιιπ Ροπή

Βοιιιτπ οιππι πιίιι :ιόίΡιι·οιοοτ , πο‹: οπο οι·άιπο ιό ειίΐοιιιιι ΡοΙΤοτ , οιιιοΙοιπιπι Ροπίι πει

Βοο:ιτ:ίοό άιιτπ ιόοπι ]οΙι ειπποε ειτοπιάιειοοπιιε ΐυΡοτοποτ):ιά οιιΙπιοπ τειπτι Ιιοποτιε Π:

ΡοίΤο Ροι·τιπ8οτο όοιιιοτο.Βοτ.(Σιιτποπο ποπ ειιιοτιάιο ιπ :ιπιτπο νοινοτοι)νοπο. ιΠιιιπ

οοοιτο.τιο παπά οιιιοΓοοτο Ροιπιιττοοειτ ο ςιιιιι οιι:ιά:ιπι άιο ιιτοι·οιιο ίοοιοτοιπ Ιοοο

οσπΐοιόιίΐοπτ , δ: ποιπο εποε οιιπι οιε οΠοτ , ίοι·ιτιο ιπτοτ οοε οιίιιε οίι :ιο Ιιιιιιιίπιοάι

:τιποτα νιι:ο ίτει8ιΙιτειτο , ‹Ιο οιι:Ιοίιιε :ιο Ροι·Ροτιιεο ιιιοιιπόιτ:ιτο , :ιο Ροοπει Ροοο:ιτο

τιιιπ , ω: πιο 8Ιοτι:ι ΐοιπΡιτοτπο. ιιιΠοι·ιππ . Ιτειοιιο Ριειτιιοι·ιιπτ ιπτοτ Π: @πιο 81ο

ι:ιοπι πιιιπόιιοΙιποιιοι·ο , εκ: Ϊοπδιει: οοπνοτίιιτιοπιε Ιιειοιτυπι ίιιίοΙΡοι·ο ;8: οι :πει

Βιε Βάι οπο ΡοίΪοπτ , ιιιτειιποπτο οιιοοι ίι:ιτιιοι·ειπτ Βι·πιοινοτιιπτ .· Ι)οιπ οιοιπ άο

οοι·πιιπτ , :πιο ειιιιιιι οειίιτιιιπ (Σείὶπιιπι Ιιπιιποι Βοειτι Βοποειι&ι Ροτοι·οπτ , ο‹: πιο

ειπε' ιπειΒιίιοτιι ι·οο)ιιΙο μως:ωιιιο Ι)οπιιπο άοίοι·νιτοπι: . Ι8ιτιιτ Ροίιοιιο.πι Μ.

Πειωτιιτπ όιοπι νοπτιιπι οι , :πιο :ιο οιε ο88τοάιοπάιιιπ οτετ έτει, ΑΜ , ι1ιιι πιω

ειπιιπο , πιω 8οίιιιο;ιτ ιπ οι·ο , ]οΙιειππι ειτοπιθιιοιοοπο όιιιιτ: ΟιτιίΠιπο Ποιοι ,·

οποπι:ιιπ :ιο ι·οοιιε ιιιοιε ιιΙιοιιιά Μπα; ΐιιροτοΓι , ιιιιοά Γοοιιποὶιιιπ Ι)οιιιπ οι·ειιπ:ιτο

οποιο , το , οοίοοιο , Ρι·οοοιιο , δ( ιποκ ιιτ1Βιπέιιι: οοπνοι·πιτιοπιε ΙιειΒιιιιπι ίιιίοο

Ροτιε , ιπἰΙιι πιιπτιιιιπ τπιιτο .· @ο ειιιτοιπ πιο οΧΡΙοτιε φωτο οιτιιιε το ίιιοίοοιιι οπ

. τοπιο . Ατοπιάιιιοοπιιε νοι·ο ω ιποπιιίιοι·ιιιπι οοιιτι μπι: Βοποόιδιι νοπιοπε , :ποιο

οι Ιιτιοιτιιιπ Πιοτιιιτι ίιιἴοοΡιτ, πιιπτιιιιτι, πι: όοετονοτοπτι, ἴοοιο εΠι·οκιτ, οιιιοιιπι

πιο Γοιπδιοι ιππ:ιτιιιιοπιε ι·οο)ιιΙο ιιιιιι οοΠει ίιιοιπιΕΙΤο , 8‹ οι ιΡιο οοΙοι·ιτοι· νοπιι·οι δ ιιτ

ΡοΙΙιοιτιιε ίιιοτο.ι , πιιπιιειτοτ . Απ: ιΠο πιο:: ιιτ τοιΙιει σ.ιιεΙινιι: , :ιΙ:ιοοι· οΡΓοδιιιε , φαι

πιω οιιἰ ΗΜ πι οοοΙοίιει Ρτει:οιπιποοιιτ ι·οοοίΙΠΤο οοτποΒιιι , οιππιτιο Το :κι οιιπι :ιο

οοοιοτο , ατομο το.ιπ :ιτδιοιπι ιπ8τοοι νι:ιπι ΡοΙΤο πο2<ιεινιτ . Λώ: π|ἐ9ιιππ2οΡο/Ϊ @οπ

Βο οπο" απέα/ι'ο Βοποοοπτοπο.τ ο!οι]οοοπε σοπ[οοι·οιι4: ο/ι' )· ο: άο/οπδΐο ἱ›ποι·ἱπι Ο:

' :οπο ,
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το” , |ετἰετπ[τισΜ είνι5μέ πτσ[ετἐττΜΡο2τ4ἱ2 )· €ΤΓεειτ οττιιιΕΡετειι;28118ω νιτιτ τι: ειιιι.

τιιέτειιιι τιιο.Ιοτιιττι , ατι επι νει·ο οιιοτιιιτι , τα τ τ ει» το εμιται· ι στ· , ιιτ τιιιι ΟΙ 9

ειιΡιάιτετιε Ιιοιιοτε τωειιιτ ίι·τιιιτΙιιΙετιτετίι·ειττεττι (ιιιιττι ιιάιιιι; ειε ΕεοΙεΠα ΡεΙΙετε , ' 7° Μ°""·

ω:ΡιιΙ-ίιιε Ρο.τττει. ειτίιιΙ ιιτ ε.Ιιειιο ίοΙο νιτειτι:. Βιιιιτετ Ο; · · · - .

τι.. ]ούττππέτ ίπ Μοπσβετέπω ίπέτεπατ εοπττέττ [πό .4|τέτετ·πσ ιττωετε) π:/ει·τύπ [Π (ΜΜΜ

Με Μεφεαπιιτ ἐπ()'ύπυιέσο ) ω» ειιττι ετΙιτιιιτιτιττιε , έωμάτ ΗΜωιἄοτ¦τ&το|εεαπτἰο πειτ.

σειρ. π. ίιιιι ίειτιθε εοτινετίειτιοτιιε Πιιάιο Ρετεξειίΐετ ειιιτιοε , :πειτε Ροίἰ: ΑΙιΒεττιι

ττειιιίιτιιτιι Μιιτιίο ιτι ειΒΒιιτιετιι ίιιεεείΠΙΤετ, εετεΙΤιιε τιιτιε ]ετοίοΙγττισιττι οτειτιοτιιε

@είε Ρτοΐεδτιιε είτ , φωτ! τωΠωττω ε/τσο α|τύπτε ἰἱσεπτὶτι αυτι σ&ει·ι%τιω|πί τ: ού

β·ι··ττετ Ρ?έΐοι· . άτ ἱππιιἰτ [.εο Μω·βεττπω Βόι·ο π. στι-ρ. τε. ἱιἐ «εεε πωπω ία9ιτε

πω: Οτι/ἱπσπ/ἱὐτστ ακοπεεύέ:[αόΐατκεχ σαοάΡο/ΐ τίζτέετττι ώστε» , [αξ/τττατο

ΡτἱπεἰΡπττι/εεπἰτιτἰιιτκ[κι·υοπ: Μτιπ[οπε :τι εχιστ |οσωπ , τΜι2τοττττ.τ ε Μοπσ/ἰεττο εὅτε

τἰέ , εισαστε πωπει·ε [κό ότι/ιιτ τε8τωτπε απεΜει·ωτ . οὐκ: ?πετ ιτττετσε , κ: .εεε επιβ

επέτιστ· , τη ιτιοτιτε εγω. Ρετ τα εοιιτιτιιιοε ειτιτιοε ( ιτι Ι)ει ιετνιτιο , ιιτ Μάι: Ι/ιδτοι·)

εοιιιττιοττιτιιε )· ιτιάε νετο ιτι @Με το τιιοτιτε , :ται Α8ιοιιοτοε νοεειτιιτ , Ρετ Μι·

ειιοτ τειτ1Ροτιε ΓΡ:ιτιει εστι νετίειτιιε είτ . πω” έέτ Μ τεἔἰοπὶὐκ: |ίπέτε όσει·ε·υεωτ ,

"ή εοπ/τσέττιατ του ευ φαιά ποττπτ/ἱ ΜΖε/% »ΜΜΜ τ» [τε Μπι τεκαεευεύ2. Ϊ/Μοπετκ

«και» ει: ιἰε π· ίωότιέτ , Ρωτώ: ·υετύίτ επσττετ βατ , εκφι·τεωτττέτ Ρ?δίοι· Μίι·πτύωπ

πι· ι στάιίατκ εκεπτἱτα , επεαπ]υύπππετ ἐπ·υψτ , ΜΜωι·επτέτ , φαιά κι 1. ε ο Ν ε ?αο

τίτυτι , νειιετιιΒιΙιε , Μετά: , νιτει: πιάτο , μέ ατιτε Ρειιιεοε ειτιτιοε άειιιτιδτιιε ετο.τ , θ

ατι Με νετετε.ιιιε ττιοτιειεΙιιε τιειττειτιτιΒιιε 4:0673εΜτ ._ ΗΕ: πιασει έ!!τα! ·υετύέτ ειφοπέτ .

(Ζιιιάειιτι Μαη; ετεττιιττι ἔτι εοτι1εττιίτιιοτι.τε ττιιιτιετιε ε ΡιιίιἶεὶἰνεΙ ίιέετιιιετιτιι(?ιι2ιτ,

νει τιοίεεΒιιτιιτ . Ι)ιιττι @ιιε επι ιε τεττετ , (με ει ττιιτιι τα ετ , εεττιε τε τι:

νιδτιιτιι όείετει:ειτ , ίιιΡτει ττιετιιοτιιτιιττι ]οτι:ιτιιι ετη νειιετο._ΒἱΙεττι νιτιιτιι :κι ειιτιιάεττι

Πειίετνιιττι άιικιΙΤετ, ΠειιτιΡίε Ροίϊττιοτιιιιτι ειιτιΡιιιιτ τω ειιττι Ιτιετγττιιε ίοΙιτιιε

στα τείεττε , Βετιιετιε , ιιτ άεεεΒειτ , ατι εο ίιιίεεΡτιιε εΠ: ; δε ειτττι ίετττιο τω” εοε

ειε εεΙείὶιε ιπιτεε Βιιιιτιιιε τιιιιτιιιε σ.8ιτε.τετιιτ , ίετνιιε Πειιιε τιιιιειάνει·ιετατιτ άικιτ:

νετιιτε ίτειττεε , @Με ετσι Μπι είὶ , ει!ιττιετιτει ίιιιτιο.ττιιιε εοτΡοτὶε , τιε τενεττετιτεε

τα νία άεί:ιειιιι:ιε: τιεε ετιιττι ιετιιιιι :ιτιοΒιε τεεεεὶετε άεΒετιε., ΡτοΡτετ ε1ιιετιι τειιιτι

ίιιΒιιίτιε ιτετ ΙειΒοτιε . Ετ τιπετιιεετιε ττιετιἴειτιι ΡτεΡειτειτ , Ρτειτιάιιιττι ο.ΡΡοτιιτ . (Μπι

άει·ιιι1ιιε οτειτιοτιε ταδε.Μ ττιετιίτιτιι εοπίετιιίΐειιτ , ττιίτιιΒιιε ἀιδὶιι , ιττ1ττι8.τιιε ιιτιιιε ,

ε νιειτιιι ίΠνε νειιἱειιε , ίείε ετιτε στο. Ρι·ιιτιόετιτιιιττι το.νιιτιι ττιεΙΠΒιιι ττιεΙΙιε ίετετιε

εκτιιΒιιιτ . (:ι1ττ1τ1ιιειΙΙι νιιΙτὶε Ρεττετι·ιτι ίιιΒιιττι ιτιιτε τετιτ:ιτετιτ , νειιετιιΒΙΙιε ετε

ττιιτει ιΠε εοε εοιιιΡείειιιτ , δ: ιιε τεττετετιτιιτ ειόττιοτιιιιτ , άιεετιεπιιιΙτοε εΠε ιειττι :ιτι

ιιοε, τ1ιιο ΗΒιοττιτιιΡοτετιε Πειιε Ρετ Βείτιειιτι ιΙΙατιι ΓτεΡιίΠιιιε Με τιιεΙΙιΒιιι πεδια

τιε άοτιιιττι Με Ριετατε ττε.τιίττιιίετιτ . Ρεταδ)το ιτ:ιτιιιε Ρτιιιιάιο Γιιτ8ετιτεε ε ιτιετιίει ,

ιιτιιττιο ίειτι:ιτι πιιι8ιε ειιιειιτι εοτΡοτε , ΡετεεΡτε. Βειιετιι&ιοτιε-ειάττιοτιιιΠετιιιιιι Γιαπ

τενετΠ . - . ` - - ·

3. Ροίτ τιοτι ττιιιΙτοε νετο τιιεε ΒεειτιίΠττιιιε Ρο.τετ· Βετιετιιδτιιε ειάετιι ]οΙιειιιτιι Ρετ

νἰίἱοτιεττι ιιΡΡιιτιιιτ , δ: τΙει.τιε ει Ρο.ΠοττιΙεττι νιτειιιιι , ι1ιιατιι ττιειιιιι 8εΠειΒ:ιτ , ιιτ (Στι

Πτιιιττι :κι Βιιιττι ττιοιιιιίτετιιιτιι τιιιειτιτοειιιε τενεττετετιιτ , ε.ότιιοτιιιιτ . Εειδτο ιτειτ1ιιε

ιιιιιτιε ιιΜιιιτι ιΡΠιιε ιτιοτιο.Ηετιι, τεΙιειοίο ίειΙιεετ νεο; νιΠοτιειιι ειιιιτιι νιάετιιτ

Ρετ οι·τιιτιειιι Ρειτιάιτ . Ατ Με , ιιτ ει·ετνιτ ΡτονιεΙιιε παμε εΙιΓει·ετιιε , νοΙιιτιτετειιι

Βει ιτι Ιιειε νιΠοιιε εο8τιοΐε_ετιε , ιιιτιιΙιτάιεειιε .· Γτεττετ ]οΙιειι·ιτιεε εειετττετ πό τιιιιιτι

ττιοιιιιίτετιιιττι τενεττι κατω, πε τετιτο Ρειτι·ι , ειιιι τω Ρετ νιίὶοτιεττι ιιΡΡετιιιτ ,

:Πε ιτιοΒεεΠετιε νιάειιτιε :εΙεετενιτ ειιιττι , οι: ττιιτιι νιάετιιτ , οττιτιἱΡοτειιε Πειτε τε

Πιο 8τε8ι Ρι·ιιτΡοτιετε , δ: , ιιτ Γιιειε ΠόεΠτετ Ρειίε:ι.ε ονεε , Βια ττιιίετ:ιτιοτιε εΙεἔιίΤε .τ

ΙΠε ι8ιτιιτ νιίἰοτιι 8τ ιιάττιοτιιτιοτιι οΒτειτιΡετειτιιτ , ττειτιίττι:ιτιτιει τεΙιιιι1ιιετιε ειτνε ,

()τιτιίτο όιιεε τενετἴιιε είτ .

]ούτιππετ Οτι/Ματια ειυρτι#ατ , ἰὐἱ9ιτε , εστί ἰτττιτἰστέ απέΐοτε:Ρεο/εεπττπται· , τ:

τειιΒιοτιίΠττ1ο νιτο ]οτιεττιτιε, "Με τετττΕσττταθύετε , ει: ?ατο/ηπα ε8τωτιτ , &επτέττε

[ω/σεΡωτ , εἐνεοτἰετκ βαττ» ωοπττ/ἰεττι Ρτ:ι:Ρείιτιιε στι/ίστατατεβ ό; . ιιεε ιιιιιΙτο Ροίἰ:

τεττι(1ζοτε , @τα ιτὶετἔι ειΒΒειε εοτΡΒοτε ,Δ τττῷἶιὐἔ ίΊδτετ , μπι άεεξιιΙιε ετ1ειτ , ειττιιιξ

τι ιιε τειτιτι οτιει·ιε εττε τιε ιιι ιιτ , εστι ι ιο τ ε εε ιοτιε ειιτι οτιιιιι ειτι·ιιτιι ει.

Ξεάεπι νετιετιιΒιιι Ρεττε , ειιξ ιΡίε ιιι ετεπιιιιτι ΓεεεΠιτ , :ιΒΒειε είτ οτάιτιειτιι ε . Με:

"πιο 997. τοπτὶὅετππτ , θ' επίτίεσηιο/τ »τεστ/επτα Μείωκ . Νεα]ούττππεφταεμαω
ν Οττοπίτ

Η ΙΜΠ:1Π1

τενειιιιιιι.

ι=ιιιιιω.



9ο ΠΕ ἈΒΒΑΤΪΒΠ8 ΕΤ ΡΠ8 (:Α8ΙΝ.

ΆΝ (τω. Οττοτ::: τω;; , ααο ο:α:::α α:οαα/το:·:: αυτα: οο::α:·:::ατ:τα:· , 8: Κα!. ]αα:ί' αααἰ/αὸ

' ξ οΝϊζΞε |εεαο::::: απο:: , ατ/ο:·έα2τ Ι.οο Μα:·:βοααα: , α::::ο ο:·ιααατέο:::: /αα2:·έ:::ο _ Τε.

' /τ:: Φάσα: ααέΐο:· , Οττο::ο::: όιεε ειΙιΊιιοτ :απο τοα:Ρο:·:: α: :::ο::α/τοπο Οαβαοαβ

τ:·α::/Ε·εφα , α: (Και: εστω:: ετξςε:ιτεειε Μωαβ: αεατο ΒοαοαέδΙο . κατα/α Με”

ααδίο:· αφ. 26. ·ι:α:·:α: ασκοπα:: οο:α:::ατατ:οαο: , ααα:]οααααο: ααα: ·::έοί::::[οο:τ _ .

δε:: :::ο::αβο:·έα::: Οα/ἱαοα[οΡα:τατ::[α:::α/αύ ο/α: :·οέ:τα:::ο οοίού:·οο :::α!το πια

έ::ρ:·οοαατ ·υα:·τα αο::ατίοα::: :απο το»:Ρο:·:: :Μετα |οοο [αδτο: , ααα: , εαπ: αραα :ααα

ιἰο::: ααδίο:·ο::: ἰααιἰοατα:· , [αο:Ζαααο οααυί:[τ αυτ: αείέτο , α:οβα8:!!ατ::α π·σα::β·:·ο

πο:: ·υσα::: :β :ΜΒ φαω: Ρ:·οτ:α::: . Ε:: Α:: αστο ααί α:ο::α/ἰἰοα:›: /αύ :ο Ραο[οβο::α:::

βια: ατκρἰοαατ: , 1.α:::ίαΘΓατα1ο::αο:Ρεω δαίο:·:::τα::α::: ::ο:::έαατ , αα: το: /αα: ααἱ

παν/α: ααα: α: οο::ατατα [Μύλο α5ίέατέα ρο[:ία|οαατ, :αοαα/τατίο οοατα![ε έί:αίαα:

:::ε:::ο:·ατα:· . ο

Μ! ω! Νο:: αα:οα: ο:::ἱττο:·ο ἰἱσοτοα , ααα: :1ο/ο]οαα::α:: ἱα /α: :αο::α/ἰο:·ἱἱὅ:·ατἱαα:

οροι·:ι. [οοα][·: ααα” αρα:: εα:::άο::: ααδτο:·ο::: εφ. π 5. ααοιί όε οΡε:ιΒι:: ΞΡίὶιι: ::ΒΒατΙ: ]ο

Ματια:: έα/ο:·έρβι . Η:: ΑΒΒ:ιε , :αμα , ίσα:: εαΡίαπι :ηει::πειττι αι·2:;επτε:ειω ψευτο

το.ιπ αυτι ΙΙΠεΙτἰ: δ: 8επ1πιἱε ὸὶνετἴοτιιτιπ εοΙοτιιπι. Ρα:: δ: σε:οίεταται «Πιο ιι:ειεςηει

ΙὶΒι·ε:ι:πι ατ8επτΙ ε1ιιἱτιὸεεἱπι , :πτωση δ: όιιο τιιτ:ΒιιΙει ε.:8επτειι ΙὶΒτειτιιιτι ἴεκ . Οο

άΞεε: φαμε εεοΙεΠει!Η::οε τεπονεινὶτ *' , :ι·ιαΒιιο: δ: Ρι:Ιστο: . Τοτὶι:: σαιτ:: :πο

πείὶε:ὶἱ εππΒἰτιππ ὶ:ι οἰ:ει:Ιτι: :τιι::Ξε τι::::Βι1ίε1ιιε :τιιιιιἰνὶτ . (ζο:1ί::ιιΧΕτ Ρτα:τστεπ

& εοοΙείὶει:τι Η: Μπα:: ΜΜΕ εοηίεΙΤο:Ξε ΩΒ:1ίΗΝὶεοΙ:ιὶ :κι ::ιοτπα:ιιΙο ) ε1ιιΠεειιε

_ Ρ:ειτι1πι Ποπιἱτιἱειιι11 ::ίϊ, ΡτοΡε εὶνἰτετε:πι Γ:ιτιδΗ (Ξε:ιτι:ι:ιὶ : ε1ιιε:11 νἱὸεΙὶεετ Μπι:

· Μαι: ΤΗΕοοε::Αι.ουε Ρ:α:ΡοΠτυε ὶΡίὶιιε , δ: ὶΡΓε :ιἱΙιἱΙοωἱηυ: ::Ξάεπι Βεειτο ΝΕεοΙ:ιο

?τπιίἱΙὶεειω ειΡτεινὶτ ειΡικἱ αιΠτυπι Βωξ:: Ροπή , ι1ιιοά είὶ ΡοΗτι:::ι ει:: :ειὸἰοεω Μια::

111οι1τἰε Ι:: ετγΡω ειτιτἰεἱιιιι , :μια ἰπζςεπτὶΒι:ε Γεια:: Βεπτ:Ι:υττι οΡεπ: ΡιιΙοτο Π: :Μπιτο

:1ιιι:1 Ι1οποτε εο:ιίϊτι:Ηε. @και ήιιίεΙεπι Βοειτὶ Ροτ:ὶ εεεΙείὶειπι Πω είὶ: ααα οαατεα:

σ:7Ρτα , α: ούβαυατ ά::έε!α: στο Να:: έ:: αυτ:: αό ααα: |οοαα: , ι1:1Κ3ε α:: πατα:: θα.

[τα ααα:: :ιἱ8:ει , α:: :Π:α8::ρα:::::- ·υοία:τ , Ρο:·αα:ατ .

ΜΜΜ. 8. Εοαε:α/οαα::το ::ο·υα αἰἱααοτ :αο::α/τε:·:α ααοἱτα:α[αο:·αατ , ααα· [.::ο απ:: οσω

ΜΗ""°: |ἱοτ:ο !αααα«:έτ έ:: ααα:: :αΑρέτέ!:α: . Ε:: α:: α::α::: έ:: τε:::Ιτο:Ιο (ῖειτίεοΙειπο οοαααία

Κα:::αία'α: Μα:ίο:·α::: τουτο: α: οα/τ:·ο ρ:::δτί αἔαἔεἰέ , ααα! ο::έατίο :παταω ::οα:::::

£εΙΙ;`αἱἄα::: :β , αὐ εοο!ο[α/ααδτα Μα:·ία· α: ΠοΠ:: , ααατα , :::ααίτ [αν )Ρ:·α·αθέτα:

αστα:: πιοπειίἴε:ὶιι:11 Β:ε:τ. Π: :ο [.αοέ:: α: έ:: σαταίοέο Λ!Ματία:·α::: Ιταἰ:α ) αοέατα:::

α::έτααρ:·ο2:ε Ταἰἰεαοοτἰαα: . Τα8ὶὶεεο22ο ) οα/τ:·α:α αφτα:- Μα:·β:·α::: έ:: α!το:·:ο

α: Λζο:·ατ:ο οό?ο εὶ:·οἱτο:·Ρα#αα::: :αὶἰἰὶοα: έω:τα::: α ἰαοα Ρα#ἱ::ο[αν Πε!α::ο , νο:

|α: ο:·έο::το::: . .ά!τα:·α::: :αο::α/το:·:α::: , ααοα' τοα:1οο:·ο`|οἐα::αὶ: αοαατί: αα#ίσατα:::

α[.οοαο :::α:::ο:·ατα:·, /ἱτα:α ε:·ατ τακταίο:·τα::: :Μαρ ααα:: τα Πα:αΡα:::α Ρο!έσο .

Ο:·:8έαο:::[αατα αοαοτ]ούα::::: Θ' α:οααο ο οατέαα: σα-βαο:: Ηαἰο :::οαα/το:·:ο,ααοα

|αί: αεατί Βοαοα:δ:Ραταοοέ::ίο οοαα:τα.:::/αέτ , ::οα::α!ία: Ρο-#ο/|ίο α:: έ:: :οα::τατα

' δ'αι%ν:/: ατα: α:τ:·:|:α:τ]οααααο:,αα; :·οοε::/ο::τα:· οααρἱτο 27.Τε:·τ:ατα :::οαα/τα:·ία:::

:αο:::ο:·ατα:· έ:: σαΡ:τοΡτασσα:ατ: , Μ: ΤταηΠηιιηάι:ε ::Ιε:Ξει:: :Πνεε ει:: ΜΜΜ όε Α·

τιιτἱο , ααα" σεοΙεΠει::1 ία:ιδΗ ΝΙοοΙ::.ὶ , :μια ω:: ίὶτιιδὶει είὶ @και Ηιινἰωτι Τω

τἱπιπιπ " , Ιοε:ο διπτιι:Ηαπο νοαιΒιιΙο , :εΒιιε ΙΜ: όἰτειτα::ι , :ι1ο:ιεΠε::ι:ιτι είΤο αση

ΙΗτι::ΙΤε , Καμπ: Ρετ ω: οΒΙ:ιτΙοηΙε ε:ιειττι:Ιει:η ΠΠ: εοετιοΒΗ Οαβαεαῇ: απο εοτιτ:ει

ἀὶεἰἱίΪε . Τασο αίτε::ία: Τοατοα::]ΐ|:α: α: οα:ίο::: .4Ρ:·ατα :·ο8ίο:::· ::οαέτ Οαβαεα/:ἶ

:::οαα/ΐο:πτο 8οοἰο/ῖατ:: Σ. ]ούα::α:::τ110€οφ1: ὸἰεὶτιι: δοοτ2ἱοι1ε , φωτο τεΒιιε Ρω

Ρ:Πε ὸἰτειτει:τι ίειπδὶἱωοηὶειΙἱωπ τι1ο:ιο.ίὶε:ἰυτιι ίεεετειτ.Μετα :::οαα/ΐο:·:ατα στα:: εστω::

.%ΐ1ο:·ατἱἱ άμα/ο: :·οοο::[:τ :ἄαα/ἰαῇαῖ/οατ#αα :α Βαἰἰα στα δαταο::α::: ε/α/α::::: ατα::

αΡφορα:::, ω:: α::::ο : 153. μια:: ·υέ α:: αρα:: Πὅαεἰἰα::: το.1.ίτα!αο/αεω οοί. 396.

9. Ν:: αε/αε:·ο]οααα::: να:·ία οα!α::::τατο: , αα:!:α: :αΡο:·[ο:οαα:: Ρατίοατία βααα

ξεμ;εωα_ ·υα!έα:·ί φα: ααοαέτ. .Να:·:·ατ [αν αφ. 25. από ααα: Ρία: α!:αα: ·υα:·ἰἱ: οΡε:·ἱαα: αα

ο:·::ατα::: , [σα στα:: αοί τατο!α::: :αοαα/ἰο:·ἱἱ οο::/τααοαό:: :αοαα:οα:·οτ , :Ι18ΕΠ8 τσιπ::

πισω: ααοο/αο:·απ: :Πακετα Ρε: ε1ιιίηάα:::τι & 6ο αιπΡΙὶι:: :Με εΧαἔἰτεινε:ὶτ , ιι: Η:

αΙ::1ι:οτ €τἱ8.:ι: Ιοοἰε εεεΙεΠο.:11 Μπάσο: , ααοα α:::το σα:: :·σέ::::2α:: οδτα·υο οοατἰὅἱ]ἔ

[ο απο:: . δώ ὶαἱτἰα ααο [απο :ἰοἰο:·α:›: : πω:: ::ο/ταα :οτ ταν::ααο 8:·α·υίαα: ) ατ

παπα:: :έσω πέτο: οαΡἱτο 28. α ωα::::: :οα::::οα: αὐΐ:δτατα:Μααέα/τέ::, α: ἰοοο

06α::·ο οοαδτα: Οαι::αα::: /σος#ο:·:τ )· |:αΐ στα:: ε:: :::ο:·α:·ατα:· :καίω 78:40:87:: [ασ/Παο

:·ο οσα:

_' α!. ία:: .

]'Τ:0α:'ο:



ΒΕ ΑΒΒΑΤΙΒ. ΕΤ ΡΙΙδ (:Α8ΙΝ. οι

το οοαφασα: ο/ἰ ατάκα αποτονοΜ , οπο: αα ἰοβ:|ἰἰἰἱ: απο: οπισή·ι:οτα: τοΙἱἄα: :β , ατά

α!ίαοτ οἱ αθοατταπ/αθ/ϊέΜοταατ , οτααοΜ/Ροτα π·τϋτα: [ο οἱ αοο |αοἱαοτ·ο Ρταοἰαάοτο

ποπ:: κατά : [τα σο: 2αταοαβ|οἰἰἱ2 οοέαίο : πατα φτἱΜοΡο/ἰ αο·υὶ ατο/ισ: αοοατἱ: Ηο

δίίοαοαι αποφ· , τ·σαα:Ραοαοί:]οοαααο: ακί ταοαα/ῖοτἰαΜ τοπον/α: , ιἰὶὅαἱτατἰααο-[ιαο

τ·οβέται·α:ψ : οαααα|οαίο οοαΪοἄα:/υππἰ στου: ίο[α πατα :απιαστο εκατο ιἰοοἱταο-αιιἰα

το Καί. απα[: αίμ·έ!έ: αααο ο ο το.|ισκ:αζοοο!αβατα/αατΉ Ρακό: Βοαοαὶἄἱ[οΡαἰτα::

απο α'έο φα: αοαπα[αο Βεειτξ τὶοαἰο έα Μοαοἰοὅἰο Βοαοαέδϊέαο ία[οτ·ξοβ2 Βαοο!ίαα: .

1 ο. Ζ)ο[ααδίο]ούαπαο ] ο 1-1 Α Ν Ν Ε. ο α!τοπ, οοεαοΜεατο Κοιτυπίαία: , ψ:: πο

Ρο: , αποτα_βοέ @β ααύπο υἰυοα:/αο/ἰἱταοτατ , α!έαααπαέα αοοατίαατ_οσοαιοαυίτ . :θα

Μαέαο[οτεατο: ›αοααούέ , Ραπόπωπα Ρή22ΠέΡΩΠ Βοαουοαπαααπα έα·υέταταπτ, α:

αίτοοααααΜ]"έααοβπ' εἰ: ιοτα·ιοοαοτο παΜ:τ,οποιίΡαξ[ο Κοι°ααααἰο οοα/οατἱοατἰοα:

οτααέόπ: ίοοἰ ατοααοοέ:[αέΐιοπ[απ ααπο 1 ο 1 1 . Ατύοπαθούέ εαοοαήααφααοέ: υοτ·οί:

αὐβ!·υα [ου Ούτ·οπἱοἰ Μ» 2. οφ. 3ο. Α τ π ε Ν υ τ. ο ο ο , απατα: , ειΒοτι:. τι·άτ:επιππ:

Ρτττππε , πιο επιππ ππτΙοτ:ίπι , ντι· οποπτο ποοΗτο, ττιπτο ΙπιτπὶΙὶε δ: πιιτποπιι:Ραοι· α1οαττ·ο , α: Μοτο: από!" παπα: οαἴἐοοψποοετἰαπτἱ , Οποπέ αι48ιο/?ο οα/ο: "αα'έ

ιτα:/αοτ·ατ , απο: έίίο ἱα θετοοααίαΜ Μ:

Ρο/ί α!έααοα παππού: ἱα2οτυα|ἰαΜ ΑτύοαΜ|α: ο Μοααβοο·έο αα|α8ἱ: ἐαραττὶατα ,

πασα ατ/οοατέα:/αοετο: , αιοαα/Ϊἱοαοκ οαοπἰἰαπο Μάτια· . :τα ταοαέο έα έτξαοα·ε ὅτα·τ›ἱ

κτ[]ίέδιια: »αυτώ ) [ο ιίοίπεοΡ: αίτοοέε7?α:αταπο , ααοιἰῇΜαἰαιτο αοοφοτ·α: ,μ·οοαΜτ :

ααα” ααΡαπ·οοπ τουοτ·/α: , οπο: κα· οἰαατἰαὶἱ: ιααοισααι , απο υοι·οέ: έαρατοο·πο Ρα

ἰατἱο π·τίαούιοοω%·τ , έ:: Μοαα/ΐου·ίατα /ααέΐί Μοαο7δ , ααοά οπο: Βοαο··υοατατα

οιοάοοι α'οωιαα#οααι στα: ,· ]ς[ο τοοοΡἰ:· Δ: έοιοτιο ααα” απο: α Οαήαοαβοα: αποτο::

πα:, ασ απο όἰκἰοοα: :Μάο οι:Ρτα[οέτα:|ατωτ , οοαυοτ|ατα: ο/ἰ , Εμ:: το(αττποα :απτο

[οἰἱκ/αἑτ .· πια/τα αποψε :απο τοαφοτέ: αιο-κα/ἰοτἰο Οαβαοα# οοαα απο τοβοαοα) απο

ατέατα αι· πονο οα!ατα/απο αμεα βοοαοοα !εέέατα:, απ: ¦έο. 2. απο. 31 . Θ'|οαα. το

οοα[οαπα· . Μοαα/ίοι·έα ετἰαυτ ποαπαΠα ίΡβαιοτ ο·φατα·υίτ, αομ·έαοεΐ: Μοαα/ἰοτὶιιοο

τοτἰέβοἱἰ: , ε/α/απο οσάοβααι οο!αταπί: πιαταιοτοὶ: , υατ·ίωμα ιἰοαἱ: οοαρἰοταυἱτ Θ'

οτ·αα·υα . Στα 2αααεω , στο” Ηοαο·έσααο ίσπ1οετ·ατοτετα , αρκά αιωνα Ρτοαἐτἱοαἱ: ετέ

ασἰαο αοοα/ατα:|αοτα: , [αέετο πατατα , ααα|ταὅἱτιωΡα#α: έα αιατο[α#οοατα: ία

τοτἱο απου το". 3. Κα!. 4οι·Πέ: , απο απ· οι:: Μοαποτέα ὶα -Νοοτοἰοἐἱο Οα/ἱαοαβ )
τα τς/Ϊα2ατ· αέα8οία: τα Νασο· , ατοαιου·ατατ· . Δ

1 τ. Οοατἱὅα πα: τοαφο»·έαα: το: Μουκοτ·ατα αἱὅαα ἰα/α/οφτἱοπο βἱατοὶ|αοτἱ ,

απο οἰἰαι ούτωα: Βοαπαα: Ρεα'ο: [ΜΜΜ απ]οφιάου·ιαπ αύ!ιαο: τοτ/ἱ/|ὶ· αὶοἱτατ .

Ξατα Ζ.οοα2: βια: οκτώ: πϊοτ·τωα: . Ηἱε τἰἰεοπε , Μαιο: εαπ. 33. ιποπτιοπἰ οπὶτἱοπ1

το ]ετοίοΙγτπἱε νεπτοπτε: , Ρο.ττΙσπΙειτπ Ιίπτετ ειππ οπο Ρεάο: ὸΙΓοἰΡιιΙοτπτπ δει!"

τοτ ωττετίὶτ, Γετ:ιππ τἰετιιΙετιιπτ, 8τ σο τονετεπτὶειτπ Γειπθττ Μπιτ: Ιοοὶ όενοτΠΠτπο

Με οΒιιιΙοτιιπτ , Γοκτο ΓοἱΠοετ Μο: Βοοετποτὶε . δώ οοπι τι ΡΙπτἱπιἰε ίι1Ρ€τ πω: πιπ

Ια Με:πωπω” , ΠΠ Με πάεπτο: Ρτοτὶπιπ ΡταάΞδτοπι ΡειττἱειιΙειπ1 ὶπ ειοτ:οπΗ

τπτἰΒιτΒ @το άοΓι:Ροι· Ροίι:ετιιπτ, οπο: πιο:: οπὶἀεπι πι ἱεπἰ: τ:οΙοτειπ οοπνετίο, ΡοΙτ

ΡειπΙπΙιιτπ νει·ο , τιτποττε επτοοπτοπε , πό Ρττίππ:ιτπ ἴΡοοὶοπι ωτω:τιτω είτι·ενετ

π: . (ζιππτ1ιιε εΧοο8ἱτοτεπτ τ1ιιοιΙττετ , ντ:Ι οποπτιπι πι ΡΣττε με ποιο. τοπτει Ιοοειτοπτ ,

οοπτἱΒἰτ τἰΙΓΡοΙἱτὶοπο τὶὶνὶπει , ιιτ εοτἰεπι τοΐο ότε ττειπἴπιἱίΤιι: ίἰτ πι παπα Ιοοιππ Ιο

ειιΙπε ὶΠο τπίτίθοπε , πω πιιπο τοεοπτΠτο. οι ίΡίο. Ιὶπτεὶ Γ:ιπδΠ ΡοττἱοπΙει , ειτοοπτο ,

δτ°ειιιτο , 8επιπ1ϊίοπε ειπ8Ιἱοο "' οΡετε ΓπΒτὶΙἰτοτ πιο ΡιιΙοπεττἱτπε όοοοτειτπε : τι): οι·

Βο ετγΡτεΙΙο ίπΡετ Ροίἰτο νεπετειοὶΙἰτοτ είτ Ιοοειτει ; τποτἱΓοπο θα ΠπΒιιΙτε ειππἱε, τΡίο

τπε: επειτα όοτπὶπὶοπ: :ιό τπ:ιπάειτππι Γτοττπτπ οτιτπ τι τποπίὶοποτὶἱε άείεττὶ , δ: Ξπ τπε

τΠιππ ΡοπΙ,όποοιιε τ:ειπάεΙειοτει απτο ΠΙειτπ τιοοεπτΗ,8τ Ιπότ:Πποπτετ μι: τοτιππ πωπ

τἰειτἱ ίΡιιτὶιιτπ πο ειοοΙγτπο τπετεπίπτἰ . Πεπ1ιππ νοτο πατε. Ιὶπετπ πτειπάειτὶ τι Ηπ8πΙΕε

Ρετ οτὸἰπειπ πωπω: πω: ἔεπἰΒπε τὶενοτἰίἰὶτπο οτὶοτειτ,8τ τενει·οπτετ εκοΐευΙοτ·ζ.

1 2. Μοπαο .4τύοπαθΓο (:'αβαοαβ αιοαα/Ϊοτἰατα α!ίααααοαϋα αο[απο αούατο/ατ: ;

Α

ΙΟΙΟ

τ ο. Μτιττἰἰ .

ΑτποπιιΠιι:

ΔΗΜ: .

αδτυα οααττὶοαἐαοοΡο/ποτατ έ:: ταοαα/|οα·έο ο

Επτά Μή

:ποπ Πιθ

πιππ Ιππο

οπο .

"Έ Αποο!γ

το.

ΤπεοΒ:ιΜω

βοά οπο: οοωΡο/ἱ2ἱ: ποπ: Ηοατίοα: αἰαἔιι/ἰτ4: /ἱταταἰ αστα Βοαταπο Ροατέποο Βοαοόί- *Με ·

δίο ?Πλ κια/απατα ταοατοαι αοοο#ἱ#οτ ) Μοααούέ:Ροτοοπαψέωατέ: οἰοδἰἱο : απέ

ω: ἰα Τοοοὐαἰαααι οοα/εατέοατίθα: , Ρο/ϋ·Μέε απο οοατοπακ Ρετ” Θ" Ραιιἰϋο/ΐἰοἰ

τα: οο!εωαὐατατ , ποσα: αούα: α ΡαΡα οσα/απατα: :β . Ρτα·ετατ ατακα ταοαα/ἰοτἱο

/ααδϊί [.έαοτ·ατοτί: ἰα οοποιίτατα Ταοααοα/ί , αιιοιἰ/ῖοπτ θ' Οαβαση/τ: υατἱἱ: α·ιωΐάί:

Οαοααιἰοαἰύα: αααακα , απο· α [.οοαο τα!). 51 .© 52. :τοσα/οποια . Ε:: ύἱ:¦αἱτ ειπα

απτο::

Ν (ΠΠΚ.



ο› ο πιο ποοΑιτιο. ετ ι>ιι:οπειιο.ο

ἈΝ απο πεεοποπ πιο ·Ρτοοοοοποπτπ οποιοι:: οοπιιπιοι: , ΡποΙστοπ νιτ8πτπ οπΉοτπΙοπ1 απο

α : :Η τιτι1Ισπιοποπιιππ: πτοοπτι.οΡοτο οποιο νοο:ινιτ τ Ποιοοο: οποοπο ·οποπο: ιίοβι·έοέ

' ° οποιοι” ποπφοΑποπίτιπι οο οινιτπτο ΠοιΡπι·τοπι :: θτοΒοτιιοοπιιΙιπ: οπποι·π

που. , Ρτιιτππιπ Ρπττοτπ ΜοτπΙιππι , Αποπίτιπππι ίπποι: ΡίπΙπιοποὶνἰίιιτπ οι οπο

νοΙπιππιπ , ΟΙπποιοτπ ίιιΡοι· οΡἰίὶοΙπο Ρπιιο, Κποπποπι οτγπιοΙο8ξποιιπι , Απ

* - ο . ΒιιΙὶπιππι οο Τι·ιπιτπτο, Ιτιποοπτιππι.τοτιπ: «πιο οιιτπ ()οτοπιοπ Ηιοτρπγπιι 1

Μ:έοΕε;Επ Ηιίϊοι·ιππι Κοπιπποτππι , Ηιίὶοτιππι Ι.οπεοοπτοοτπ:π ,ο Εοιετιιπι ΚοΒιιιτι , :Μπιτ

πω,,ι_ τγτοΙο2<πιππι Ηιοτοπγτπι ΡΙοππι·ιιιπι , ΡοπτιίιοπΙο Κοπιππιιτπ , Πιοοιτιιτιι οΗἰοιοτιιτπ ,

()οποοτοιπιπ οπποππιπ, Ι.ιοι·πιπ οπποπι1ιπτ Βοοτοτπ Ροπτιοοιιπι , Β.οοπιτι.ίποοι·

Μπι·οιππ, Ι)ιιο οτιπιπ ογτπππτιπ πι πω:οποοποπ . Κοοεπ[οη›ο/ἰοο [,οο οπο;;; πο

ποτέοπε:, ππο[οποπτο Τοοοοπωο ποοπέ:ροέ: Θ' ποοὶἰὶοπ:/οοοο οποπ:ἱ|οδἰοο[ποτππ: .

@Μο θΚΑιινιουιιοΑ πιτπ:οπιπ ποοπτιίοι οο οινιτπτο Ριτπιπππ πιοτιπίτοι·ιιππ Γιιππι ,

νοοποιιΙο πιάτο Μπτιπ ο ΙοοοΙ..ονπι·ιπο οπ›π πο:: Ροποποποοπ: ›ποποβοπο πω" .

Ηἱο¦πἱτ ›ποπο_|ῖοι·ἱἱ Οπ/ἱποπῇ:1|ὶπτπ: οποπιιἰἱπ υἱπἰτοΗοποἱσπ: .άι48πβο:: π: πο πο

Β[πποΐο Ροποπαπ:Ροέποφ:5σοοπο ·υέεέπποπο Μοτο” ι·οοο1οτί: , Τποοοπίέπιπ έΡ/πιπ

απο· πο Οποιοι:: τ·οτέππέο , έπτοτοπ[π/ποοποοποπίο ἱπ/οοι·ο πωπω? ·ι:οποπ: , ὶππΡο/ἱτἱ:

πο' πιοππ/ΐοι·ίέ :·οοέπτοπ :Μποστ ο|οἱ:, πιά πιοποοπο: οοκπο·οπτ. Ηὶ «απο :το οοπτοαπ Ρο·

πτ πι ἰΡἴπ ίπποτω Ποτ Βοπιττιοι: ποίπιπτιοπο πο τπιπιίτοι·ιππι
ππι·έιππ ποοδοϋππη
πὶτπτἰο νιππι·π οοίποτιτ . Χοπ: τον! οοοο/ὶοπο πισινα: Εσυ οπο πποποοι·ιπ @οπο υέιίοοπτ ;

οποι·ἱτοπ οποιο οποε·ι·[π: ὶἰἰο: ἰπυο[οι·οο ?ποπ ου τοπιοοπ νΠιίΠιτισ: οιιοίοιιο οο πιο

ππίὶοτπ οποιο Ιπιοο: οι τοίοοϊοι·ιππι ίτπττιιππ , ίπ ποσο , παμπ , τυπο πίππο πο

πιο Ιπιοοτιππ οποτε ίποτπτ ιππτοοι , πο Ρπποτπ νιπιιπιππο τποπο: ιττιΡοποποπιπ πο·

πωπω : οποσ! ·ιπ/οοπο [καποια πάω οπου:: Ρίοεπίππο, π: [ο[οἑπυὶοοπο :τά/ποπ

οποἰ , οπο» έπσΡεοπτοι·οπο πάτο ποσοουου·οπτ , φοτο: οπο: ὶ,”Ρ!ΟΪΠΪ"Ϊὶ~. Ιππποπ Τοεο

οποία: (Στριπ οπ/πέέοπ: , το: οππέ:]Γεο·,πο φωτο” ο8οοπτ , /οοο#ἱτ έπ σποπο/ἰοτἐποπ

[παώ [.ὶοοι·οτο›·ἱ: έπ οοπτίτπτο Τοοπτάπο/πιππ , έοέοπο οοπ/ππιπποπ: [οτε οπέποπο

πππέ:/οποπ οοίπ , πο: 3. Νοσοο:]ππέέπππο “η 3. Δ

” τ 3. Ποοβοοπο ὶπ ιἰὶο: Ροποπω οπτἰοοἑπ , που πἰἰπ τποποοοέ: θα: π17·πέζοοπτ πιο

ππ/οοι·έπιπ πο ποοἰἱοοοαπ /ἰπτππτ π··υοοπποϋ , ιίοποσ Μοοποτπ Ο οπσ·πόπ: έππροοπτοο ἱπ

]το!έπππ πιἰυο›ιὶοπ:› πο πποποοπσ[παιππ @πιο στοπ οο›ππςοο/ὶ‹π οοοο#ἱτ πππο ι ο 38.

Δ.Ροβ οι·οτἱοποπ2 ἐπἐπ/Ϊπ: ἱπ οποίοπΖπω έποτοπίποίπ: ο/ἰ )· έοέ πιο›2ποπἐ ὶπ τοποιοαβπιο!

Ο ἱτοοππιοτο/ἰτπτἱ, οκροβτέ: Απ(οπ/οο πιω πο οππἱ: οποοοοσέπο ο Ροποο!|οΡο:έοοοπ

οπο· , πο οι: π: ἰοοο[οοι·ο @απο [απο οΜπὅἱοποππιο . Κ.ο/Ρο:τιίέτ .οπ8οιβο: έπτο)ιιτππ

οο πίοι·πιππ: , ιο οο οππι ΐο1ιππτποοο οπιιΙππο πιο πο: Ρπττο: ττπποιίΐο , Ιοοπο Ιοοιιπι

.Ιιιιπο οκ τοτο οοτοο Πιο·Ιιοποτπτπι·πιπ πο Ρτοτοοοπτυπι οιιππιοιιι νινοι·οο. Βοπιιππ

1›οτιτπ οοποοιθιοπο · . · . · πο οονοτιίΠτπο το ιΠοι·ιππ οι·πτιοπι οοιππιοποππε , Ροϊιιιτ

ίπποι· πΙτπτἰπτιι οοπτιοοποοιότι οοοιοοττοτιιππ Ρυτοπτοπιπ νπΙοο ΡτοτιοΙππι , πο

τοο Ποίο πιο ιτποπίιιτπιιι ΡπΙιπι ιπ οιι·οιπτιι ΡιποΙιοττιπιο ποοι·ππτπιπ..πΤπω εποπστπ

]πο[οοΐπ: ) Ρπ!/ο-Βπροο ο ποιο/παπα· Ρπποπσο πιοππ/ίοΜππ ἱπυπ/ὲι·πο , Κέοπο

πω1·εὶ.ὶιπ ο·ὶοι]πο ὶπ ποοπτοπο οἰοὅἰο , ιἰὶΡἰοποπ, οπο οαππέο οοπο πσο›ππ/Ϊοι·ἱὶ σοπ]ςι·πιο:οπτιιι· ,

Φωτ: - οοπτο[:π . :ἴτἰοπιΡΜ/ΐἱτἱτ Κοπτοππ: Ροποξ[οκ; οοΚἱο/.τοτὶπ: π: ποππἱτπ: πο πππτυπ

π[οπο ι ο5 5. οπο εποε/Μ ο «απο , πιο:ιο/ιΜΜππ /οπέτ·πτψππο ποτέ: .

1 4..€πο ποτοπι :ππο τεπιιοοοὶ: το·υοποπτέο ει·ιοο/οοοποπ οππο ίπποι τεπει·ο:::πι· ·υίΗ

ΙΜΠΦωο Ροἔποἑιοο: οτ·Ροσοτπ[ίσε:,ρπτοτ ποπ[οἰππο ο:: ·υποέί: παπποτέοπ: οπο: παοππβοτἱο ο£οτοο

τονοτοπιιο _ _ _απο οπο: οοπ/ποοοπιπτ , @οποιοι σκοπο ο:: πο ποσά οοκοπο επβ[οα·ππο ποοπτοπο απο” ποπ έζι·π·τοπ

αποτο”, ·υοπιβιο οοοτἱβἱπιοΙοποοἰπποπ οο:Μέοποέ , απο: πο[ο/ο οποποοοοι·ιππ/οστί πιο·

οι:: ίοοέ οι·οποπίοπ: οοαππιεποποοπτ.Ιο Ρπο/ἰἱτοοππ# ποο/ξεοπἰο 1 τ. οπαπο:[ετο Κοπο.

.Ροπ2Φσο: Θ" ΙσπΡον·οτοτο:.Οοπβοποέππ: Μοποπιποοπ: Οποσοτ.έπφοι·οοοο οοπ/ϊέτωπ,

οτ οπιπι πππο οὶποι: πιιι·ι Ποτε:: οο ΡπΙπτιο οπο ποοππ/ἰοοἑιππ (Ϊοῇποπ[ε τοο21οοοετοο

πιο: ύποπτοι Ρ:·ἱτἰοι·ἱοἱ Κοποππο· οοοἰο/ἱπ Οοποοἰἰποἰέ Θ" Ηππ:οοοτέ δἱἰοπ-(]' οπιἰἰιἰο:

οἔἱ·[οοΡἱ ο οπο: [.οο ΙΧ. Οοπ/ἰοπτἱποΡοἰἱπτ το·οπ[πιέ[2Μο , ιπΡποί ίπποι· πτΜποοπο οσ

ο ο :απο οοπφοποποπ @παπι Μπεν:: . [Μ πο” Ζοοποίοι·ίπ/οππω/ο[οπίποτέ σο Μπάτ

τοι·οπτ)πό π·:οποβοι·ίππο ποοοποποπτ)π:/οπτοπσπ|ο/πππ)·ποἐοτἱπ οι·πιποπίοπ: οοππποπ

άπνοπτ. οπο? ο/ἰ οποπτπ απ:: οο·ι:οτέοπο/οοΜΜ2' οπο ἱπ·υἱ|οι·π δ.Οιἰἱἰο ,ποσο Απο!

οοππ: οἰἰἱοιοὶκἱ[π›ιὅ!ὶ|πο εκποπιέ:Α·οο!φτ;οο‹ἰοπτἰ: τοπιοοι·έοπ: Ρηε/ΐὶτοοΞτ.δοο ιἰο

οπο: ἰοοο ; ποπσΡοικο Ρι·ο/οποποπ/οπτ πο· υπέ:Ρίο:οτοΡποοο!!οπτέοπ:, εμέ ίοίσίεαπ

ὶποππ



οι: ΑιιιιΑιτιιιυε ει ι>ιιε εΑειΝ. 93`

ἱπεωπε Λεω απόσεΜιο ρω. #οΜετακτ : «πωπω ποτἱτἱτιω κέτ'ούΙΙΙ.ΡοτΜΜπω ΑΝ· θα.

Θ” Ζ.εοπἱ Μω·βεαπο (Ππ·οπίεί (Μ[πεπώέ σκέτοι·έ άεύεωα: . ν 1 ο ι ει.

15. Ρι·Μται οσει"·ι·ίτ ?ει.ικ , τμέτι'ασκ , ό: ειιοῇ`σ ίοεπίτιω· κό!" δόσε ε. Βίτι|ο

έστω” . Ιιιτετεει ιιεε αιμα: τὶε καιει ειιιεΗνι , ιιιοιιτιειιο νιιιεΙιεετ τω” ιιιοιτ:ιίιε- Ώ=Ηει===5·

:τι , ΙἱΙειιτιο.Γιιιιτ Ρι·εττετιιιιττειιάιι .αιιοάτιιιι τειιιΡοι·ε ιιείειο ειπε τἰε εε.ιιίιι επι Τεσ.- ΜΗ'

τἰιιιιιιι ιιιΒειιι εΙΤε ιιιε εοιιτἱ8ιτ , 8: ειιι·ι·ι ατι ΕΡιΓεοΡο &ειει·ιειε ΠΙιιιε εεετεΠε: Βεατ

8ιιε δ: ιιιιιιε2.Βιιιτει ίιιίεε1:τιιε εΠειιι , εφε οιειτιοιιιε .φωτ :ιό οτε.τοι·ιιιιιι ιιιε άυ

:εἰιΤειιτ . Γο.θτει οιιιτιοιιε ατι τιειιτειιιιιι εοεΙείὶει: απ: εοιιτιιιι , ιΜτιιιε πάτειιιιιιιι δ: :τὶ

τειιε εοιιΓΡειτι . Οιιιιιτιιιε ΕΡιίεοΡιιιιι δ: ε!ετιζεοε ιιιτει·ιοεσ.Πειιι , ιιι ειιιιιε ιιοιιοιειιι

τω” ιΠιιά εοιτάιτιιιιι εΠετ; τεΐΡοιιιιιιτιΜε ει): , @ικά ιιι Ιιοιιοι·ειιιΜεπιω

εοιιίεΠ”οτιε οικω ειΙτιιιε ιΠιιεὶ εΠετ άεάιεε.τιιιιι . (Σπιτι ειιιτειιι ι1ιιιε ίιιει·ιτ Με και

" ιιιιιιιιι·ει·ειιι , τΠεεΒιιιιτ ιιιιιιι φαι ιιιοιιεειιιιε Πειίιιιειιίιε εοιι8τεειιτιοιιιε ίιιετιτ, ειτ

ειιιε ει: ιιΒΒ:ιτε Πιο ιιι Με ΡειττιΒιιε ιιιιίΤιιε . ιιτ Ρο.ίτοιιΒιιιι εετεειε Ρι·ιεεΙΤετ ; ικά-ι

αυτι Βιιινιτ . Ετ ειιιιι επι εοι·Ριιε ειιιε οιιιιιιΡοτε ιιε Βειιε ιιιιιΙτα ιιιιι·ο.Βιιιει οΡειιιτετιιιχ

ε. ιιιιιιοιιΒιιε ίιιιε ιἰε Ιοεο , ιιιτιιιο Ρτιιιε μιειιετιιτ , Ιενιιτιιε. :ιτιιιιε ιιι Με εεεΙειιιι,

· ίιιΒ Με, ιιτ εειιιιε , Ματιά εοιιιιιτιιε ιιιει·ιτ. Ι8ἱτιιι ειιοιιεΙσ.ιιι ιιιειιιοτειιιιΙε ιι1οιιι

Ιοεο ιιιιΡει· τι) εε μιττετιιιιι , οιιιιιἰΡοτειιτε Ποιιιιιιο1ειι·8ιειιτε , ιιιιι·ιεΒετιιι . (Με

τιιιἰιὶειιι επεσε επι ειιιιδτει οΒίτειιιτιιι Ρεειεε ετΐειιάειιε , ιιιιίετιεοιόειιι Βοιιιιιιιιιιι ιε

Βατιιι·ιιε , ειπε εινε ειιτειι·ε νειιιΠετ , & ιστοίτι·:ιτιιε τοτο ιιιτειτο.ιι·ι εοι·Ροτε , 8ειιιι

τιι εε ίιιίΡἱτιἱε , πιτ ιιιετιτιε Βετιτι @Μεω ιιιιίει·ειετιιτ οτειΠετ ; τιιοιτ ειειιιιΠιε ()89

ειτο.τιε τειιεΒιιε , ιτε. ιειιιιιε δ: ιιιεοΙιιιιιιε Γιιιι·εκιτ , ω: ιιιιτειιιτΙΒιιε ειιιιδτιε . ιΡίε ίιιιἰε

όειιΙΜιιεεπι εεεΡει·ιτ εειιιιετε , τιιιτιιιι ΓειιιΡει· ατι ΜΙΒ άείιάειεινετιιτ ιιιιιιιιε . ]κ- ι

ισπ·ο8πτ Τύεο-ρω!ιι: Βε/Μει·έκπο ( ἰἱβυπ έπτστ[οεατοι·ε:) ΜΜΜ Ρε|έκ τω», υίυει·ετ

εοπτ/ττωεο·ιτ Μἱωειιἰἱ:: επίτυ#οπάει. Ντιπ τιιιιτιειιι ιιιιιιε νειιει:ιΒΠειιι νιιιιιι1,

τιιιιιι ιιι ιιοε ΐτεειιΙο νικά, ιι!ιιιιιοό ιιιιΠειιιιιι ίιιιιιιιιιι νίιτιιτιιιιι άειιιΠε εοτιιΡειι :

νει·ιιιιιτειιιιειι οιιιιιἰΡοτειιε Βειιε ΡΙειιιιιιτ1ιιε τ18ετε εοιιιιιενιτ , ιιτ ΠΠ , τιιιι ε!ενο

τα ιιιειιτε Με ίεινιι·ε ίτιιόειιτ , Ιιεετ ιη εσ.ιιιε ΡοΗτι ιιιιΠιιιιι Π8ιιιιιιι Με: Βιιιθιτειτιε

οΠειιιιιιιιτ , Ροίτ ιιιοιτειιι τειιιιειι ειιιιιε ιιιει·ιτι ίιτειιιιτ , εεΙετι ιτιιιιιιιιε Ρειτιετιιι ;

ιιτ εισαι ειιίτιιιδτο. ιΙΙοι·ιιιιι εοτΡοτει ιτε ιιιιιο.ειιΙιε εοιιιιεο.ιε εει·ιιιιιιτιιτ , ω Φωτ Κι:

νιτιο ιιιιιιιο.ιιω ιιιειιτεε εειιιιε ιιεεειιάειιιτιιι· . Ηισ/κ.τ ·υέι·Ξ εεπεω!ιέ!έι Μεπιὶπἰτ Αυτο!

τίιστ πω... έκ αΡΡεπόίσε οτί Ματητοἰοὅἱα›π Βεπεόἱἄἱπιυπ Μια· [απόΐοι, ?κοινα

έίε: πτιπιἰΖ.τ ἐέποται ω; Βασείέπιπ ΜΜεπ στα» ιἰὶε 2 3. Ματιίέ έκ ΜεποΖο8δο Βεπειιτ'έ

δϋπο ἰοωυἱτ . Σπάει" «απο τι Ρεπο Βὶπεοπο αἰἰ#ειιε κιαδίοΗύπτ |πύ[εφτεπτϋπε . ·

.ΐειἰ άϋεί!ε εβτεκφα: α%έπετε ?πο υίκει·ίτ : ότι σε εισαι: ὐἱε ε8Μπιτ , ειιοεἰ τι ?ί

δίοτε ίσαιίστατ Μπεν εοι/Ζωέΐοι, Θεέ/τισ του: στο· έτι πιυπε/ἰετἱο Ο«ψπεπ]”ιιοικετωπτ,

· 9ιιαπττυἱ: Μπακ:: Ρε|ίεεΜ ΜΗΝ: Ματσε υἱ›ά σ: . Βε (ἱτεὅοτἱο πιστεΜ [ειυτο[ηαίτιστ .

1 ό. Ο ιι ε ε ο κ ι υ ε τιιιιάσ.ιιι ίιιιιιιιιε ιε!ιιιιοιιιε ιιιοιιιιεΙιὶιε . ιιι Με εεειιὡἰε (ο"ΕΟΜι·

τιιειω είτ , τιιιι , ιἱειιτ τι ΡΙειιίτιιιε ιιιιιι.ιε Ιοει ίτετιιΒιιε ειιιάιίΤε ιιιε ι·ειιιιιιιΓεοι·, τιιιιιι

ιιι Ριτείειιτι νιτο. ιιιοι·ει.τιιε είτ , ΐιιΒ ιιιοιιιιίτιειε ιιιίειΡΙιιιιι: ι·ε8ιιΙε. οιιιιιιΡοτειιτι Βο

ιιιιιιο πωωτ ΡτιειιιιιίΠιιιε εΙείετνιι·ε .· ειιιιιειιε ειιΡΙετο ντιπ τειιιιιιιο εκ Με Μακάο ·

τιιι8ιιιίΐετ . ταου. οάοι·ιε Γιειει·ειιιτιο. τιε Ιοεο , ιιι ειιο εκειιιιτιιἱε ιιιεεε:ιτ , ειιιαιιεινιτ,

ιιτ οιιιιιε ίιιΒιτο ιιιοιιαίτειιιιιιι πιω οάοιιε ιιιανιτειε , :ματι ιιιιιιιε ειιι8ιιιιιιιι ι;ιο1τιετιε

ιιιιιΞΗεε ι·είΡετΓει·ιτ . Ετ τιιιιιι οιιιιιεε οεὶοιιε ιΠιιιε ιιιειΕιιιιΙι ειιιετιιιιιιιιιο.νιτιιτε ιε

ετε:ιτι ιιιιιατειιτιιι·; :τε :μιά εΙΤειιτ οιιιιιιιιο ιιείειτειιτ , ιιιιιιτιιιε ι·εισειιτε .το ίιιίιτιιιο

ιιιιιι άοιιιο ΡτοΡειιιιιε νειιἰτ , επι θι·ε8οιιιιιιι ιιιοιισ.ειιιιιιι οΒιιΠε τετιιΙιτ . νοΙιιιτ

ιτειιιιιε οιιιιιιΡοτειιε Πω:: οίτειιάετε τιιιειιιτι ιιιει·ιτι ιίτε κά: Πιετά . ειιιιιε ε τετιιειιτε

ειιιιιιιτι τ:ιιιι ιιιιτιθεο οἀοτε εοειιοΒιιιιιι οιιιιιε ιεΡΙενειἰτ . .Πλω »Μπιτ το” σεβ”

ἐστι Μαο·βεαπα: Βέτο 3. Ούτοπέσί Οεβπεπ[.τ :φάει $ ι . Μισο· ει: ειτε [Μ .·ιύΜΦε

Περ:ίστέο εοπτέ8ετπω . έ: απ» β: Πε/Μετέπε , εισὶ ?δει !!ί.ιεφαβάτ , έα διε

(€οΜι ε:: τιίίω·ιωι τε!ατίοπε|εύΡ|ετέτ . [ατεπέαικ ε/ἰ έ!·ίιυπ σπιτι· @τι κουμπι: ίπ »ιτικιμ

/ι,ει·το σεβπεπ/ί[αφ άε[κπδίκω . @αυτί ετών:: :ἰε έπςεείο θ" πἰἰἰ.τ ·ιΜ·διΡίέ.τ ἰπ|τα

Μπάαπόκ έέσεπτίωπ ε/ἰ , ειιἰ κι Εεοπε πό Βε/ῖιἰετἱέ 2εωΡω ιιίεσ τ·ενοεατέ υἱιἰεσπκι· ,

Φαιά εστω» σε/Μ ει: Ψβω Βε/Μεάέ άέα!οέέτ Μπτωιτει/ὺ. Πι·σέοτέυι άπο: :εποπτεύει

Οπ/ἱκεπ/ει ?κατώι £ΜοΜα: ?πάσα . Θ” ιτε/ί απ” Ηιτέο Μεπιπέα.τ Μ φρεπόέει: καί Ι -

Ματστο!οέιιΜ Βεπεώίεΐίππω 1· Ρτἱτκιωτβἰἰὶεπ ει: [.εοπε Μπιβεαπε , Θ" “παταω Θ*

ε ἰἰύι·ο Ρεπέ ιἰὶαεοπί #ε[επείίτ Οπ/ἱπεπ/ἰἰιπτ . δεεί ανήκε @κι Μέ στ8απεκπ4Μ[πΡ- .

Ρετϋ



τη υπ ΑπππΤιππε ετ ειτε ::ΑειΝ.

ΆΝ. ΏΗΚ.

Έ Ο Ι θα

ι 7. Μπττιι .

Απεειιιε.

Απο π

$τεριιαπιιε

νεπετιειιε ι

Ρεδ2ωτ ποδι: ι;υ/ε κδίοι· , εισφττετετ (;τε(ποτ2αΜ ειι/ιι: Απ σπίτια» που” , α/τετιππ

ε/α[δεικ πουιΜέτ/απέΐωπΜΜΜ , πιά/πια· ·υέ·υεπτειπ ¦πιια'πτΡο/?επ , #6 παο ίπ αἰτει·τι

Ιδια/ιτε δωσιιἰἱΡσττε πέεκια.τ . ]πτετἱτκ ἱΡ/ωπ δε· .τἰπὅεἰο παττωττεπε “δίκαια .

ι 7. Αιτετ :1πιδπτπ , π: ιτπιτεε :μι πδιιπε ίπΡετιππτ τεἴετππτ , Α Ν ο ε ι. π ε , ιπ

πο:: πιοππίιετιο πιοππειιιιε , διέΈπε είι .· επιπε Ρτοΐεδιο νιτπ ποτπιπι διΠιττιιιιε ποπ

ίπιτ . @πι δπτπ ιπίιττπιτπτε τπθιπε εοτΡοτιε πιτιπιππι διετπ εΙππΗΠετ , διετποπιπεπε

:1πιδππι ιοττε ιπ εο:1πιππιπ ιπττπνει·πτ; δ: εεεε ωπι› εοεΡιτ ΠτεΡετε , πε ίε ίπτι

Βιιπδπε π τεττπ διίΠΙιεπε ιπ πετπ εΙενπτε , τππ8πιιππε νοειΒιιε ειπτπππε Ο επιδ

πω:: τπιπι πιοδο Βειιεδ'ιδιπε ίεειτ .| ππιτππτπ ΑπξεεΙι πιοππειιι , οι» Ρπτνπτπ επεπΙ

-Ιππι :1ποδ 8είιπνιτιπ επΡιτε , πιιιιιπιιίετεπε Γεεπττι δετπιιτ. (Σιιτποπε οτππεε :1πι

πδετππτ, πει νετιππ ιΙΙιπε δπΡειπέιι ιπτεπδετεπτ , δ: :1πιδ διεετετ ι8ποτπτεπι: , τε

Ρεπτε Π8πιιτπ , :πιο ιτπττπτπ οπιτπε π8πιπωτι ίοιετ , ιπίοππιτ : ίιππιτπ:1πε ίτπττεε

οτππεε ίείὶιπππτετ ειδ δοτπιιττι ιπθττποτιππ Ρετζεππτ , δ: ΑπέεΙππι πιοππειιππήπτπ

.δείππδιιιτπ τεΡετιππτ . @κι δε τε πΡεττε τποπίιτπτπτπ είὶ , :1ποδ ππιπιππι ιΠιπε ιπ

πιι:1ποποεετε ποπ Ροτπιτ, δε επιπε πιοττε εοτπτπ πωπω τπττι ττιίιετπ , τππι ιπ

Βπιπτετπ ίε ππτι:Ιππε ποίιιε οίιεπδιτ . Ι/έέΐοτέ τοπ/επτέιωτ [πιο Μπεβαιπω έ:: (Μω

σιδεο Οκτβπεκβ ίέύτο πι. απο. 4.3. Ο Ρεττισ Ι)Μεοπω ἐκ !έίιπ·ο τἰε σετ" θ" υιΜ]α/ίοι·ωπ

Οπ#πεπ#ιυκ . ΗΜ: .έπέε!έ ΜΜΜ έ:: ι4ΡΡεπδέσε αδ Μαι·στο[σ€έπιπ Βεπαἰἱἄἱ:τιυι:

έκ/ει·ιΡταπι ε/ἰ , ιώ2/κιπδ!ιστ δέεέται· θ" ιπιτπεπιιε ειπτπε : /έπέ:[πίτ Βασεϋπο ειυπ ω

τω” πεπεταὐἱἰεπό α!υΡείίπτε κα! των» ο. Ιιι!έέ , πω: πω: , πε/εἰο 9πο/α::δαΜευ2ο ,

εοΜΜεωοτατέοπεω σα:: . ·

18: Απο ετιππι , π: κατω: Με” Ρ?δίοι· , οπιδπττι τεΙιδιοίπε ίπτιε νιτπ: τποπτι

εΙιιιε ίπιτ , ι1πι εεειείιπττι πεπτι Μιειιπειιε πτειιππ8ειι ιπ νπΠε , :με διειιπτ Κεε_ιε ,

π 1.πδονιοο ειιτιίιιππιΠιπιο ιτπΡετπτοτε τπιτιίιεο οΡετε εοπίιτπθτπτπ , Ροίιτποδιιπι

νετο π δειττπεεπιε δείιτπδιπτπ , οτππι ειιπι ίιπδιο τείιππτπνιτ; ιισι:1πε ίτπττεε ειδ

οπιπιΡοτεπτιε Πει ιετνιτιππι , Ρτοπτ Ροτπιτ , εοπετεεπνιτ . (Σππι:1πε ιιιιδετπ ιτι

ιετνιτιο Ι)ει εοιπΡιεΠετ ππποε , πΙτιτππιπ ιππι Ρεπε π8επε πετπτεπι ειδ τποππΡτετιππι

ποίιτππι , ει: οπο πο ποιππτε ίπο πιιιειιε ίπετπτ , είι τενετιπε .· :μι ίετιιο τποτΒοδπε

εοπίεδιπε , ιπ δοτπο ιπΗττποτππι-ιπ Ιεδιπιο ιπεεπε , ειιττεπιπτπ νιτπ: ΓΡιτιτπτπ ιππι

:ιτιοτιτπτπε ττπΙιεοπτ ; τππιτιειπε ε έτπττιππε εκειιιοππτεε ειτεπ ιεδιπτπ ιΡίιπε ιιγτππιε

δ: ΡίπΙπιιε νπεππτεε ειπε ει:ιτππι επίΡεθππππτ . Ωπιδπτπ νετο ιι·πτετ , αΡΡε!!πτιι:

Ριττππωι [.εοπε Μετ-βεσπο “ὅτε π. ΟΖπ·οπέει Παβπ. αφ. Ή. επι πδιιιι:: ιπΡετείι,δ:

ποΒιιεππι ιπ τποππίιετιο εοπνετίπτιιτ , τυπο ιπνεπιε , πππο πιιτειπ πτπτε τποτιππί

:με ετππδωνπε , ιπ δοττπιτοτιο επτπ εετετιε πωπω οπιειεεισπτ , εππι εεεε ιππι

το ποδιε ιπτεπιΡείῖπ τεΙΡιειεπε , νιδιτ Ρετ νιδοπετπ πεπτππι ΜιεΙιπειεπι πτειιππ

8ειπτπ , επιπε νπιτπιπ Ριδ'επτπ επτπ δοεεπτε εο8πονετπτ, Ρετ δοτιπιτοτιππι νεπιεπ

τετπ , επιπε πΙτετ ππιιειπε νείιι€ιπ ίιιΒιει]πεπε Ρππιιο Ιοππιπε ετπδιεππτπτ: δπειπ

ιπτπεπε δικιτ : Ποτπιπε , ποππε τπ εε Βεπτπε Μιειιπει πτειιππδειπε ? Ετ πι: .· Επο

ιπτπ πτι:1πε . Αι; ιιιε .· (διο τεπδιε , ιποιιιτ , Ποτπιπε ? Αδ δοτππιπ , ιπππιτ , ιπιιτ

τποτππι , πι Γτπττετπ Αποπετπ τπεεπτπ πΠπτππτπ , ειπιπ ιππι τετπΡπε ε1τ , Ρετεο .

Ετ Με πιππ , νιίιο :μπαι νιδειππτ διίΡπτπιτ . @πι ιὶπτιτπ ενιιέιιππε , ιπττειιιτ ,

δ: ίεΠιπππτετ πδ δοτππτπ ιπίιττποτππι Ρεττει:ιτ, Γτπττετπ:1πε Αποιιετπε εοτΡοτε

ππιτπππι ιπτπ εΧΙιπιπίΤε ιπνεπιτι (ξιιπ δε τε πΡεττε δπτπτ ιπτεΙΙιζει, :1ποδιδεπι πεπ

τικ Μιειιπει επτπ ιεεπτπ δετπιετιτ, οπι ειδ πίΤπτπεπδπτπ επτπ Γε νεπιίὲε τεί)επτπε

είι . Μεω|ετικε Ζωίτετ [.εο Μω·βεσπατ έ:: Οότοπίσο ἰἱὐτο π. οποια· 33. πω :κοπο/ιε

παίκω πό άχΚοπε τεβαιαετωπ Βπττε8επίε πωπιφατ , ότι πιω Με βιώέπτυπ έκ λιο

τέτΕπ αόΖωτιω·τυπ Ιω!ιε /Μ τέτοι!ο ίππέιι Απ,<ιεΙι πδ δππιττπιπ . Ροττο ΑζΚοπεω π

πιιτπ[σέίέα·τ ω: τποπτι/ἰετιέ ΡτιοτιΙοπε Ισαάκ:: ιδεα βετο επΡἰτε 65. πιά/Μ Βα/Πίο έκ

π:α/στε[τατει·τ/ποτ εκσέΜ·υέτ , α: δ' οπτ·στίαπκ ἱιπΡεινττοτετκ απ” ιικοτε/πα ακί/εστω»
ΜοπτεΜ αερεάεπτεικ ἐοποτῇιισε /κ[είΡετεπτ .· πω: πα Μακ οεστφορήτ Μοπτι/Μ·ίέ ίπ

-ΡτέβὶπαΜ/Ρἰεπιἰοτεω τεβέτιιεκδί . Επιπάεπι πποεμε Μπόστ Ρεττιιτ δέσεοπιω· ίπ [Μπι

ιἰε/τιπἔἰιε βεβπεπβύιστ , Μιά· .π47'"Ο|Κί!Η 7·ωιοπ, Μεπατάκ.ι θ” Βισεεἰἶπικ επιπ

Ϊππδὶιτπτε δ: πιιτποπιιε ::ιπτπτπ Ρι·ιεδιω·υεταπτ.

19. Ετπτετ :1πιδπττι ιπ ποΙὶτο τποππίιετιο , πω;» 7ἱἔΪοτ , δ π· π τ· τι Α Ν π ε νε

πετιεπε διεεισπτπτ, :1πι ει: νεπετιπε Ρπττιππε πδνεπιεπε ιπ ίππδιπε εοπνετιπτιοπιε

ιιπΒιτπ ίιπδιοίιΠιπιε νιι:ιτ : ειιιπε ιιπτπιιιτπτιε , Ρπτιεπτιπ πε οπεδιεπτιπ Βοτιπιπ

οιπιι ι
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ο::::::::αε , :1α::α::ε :π ο:ππ:Ρο:επ::8 Πε:Γε:ν:::ο ::::::επ: :;οπετε:έα:: ε:απ: , :::1α:- ΑΝ. :::α:

:::ία:πε Ρατιι:: . Οι::::::ι:ε ῇαπ: :επ:Ραε εΙΤε: , α: ε:ια @ααα ::ο::νε:ία::ο α ::::::Π::::ο

Πο::::πο :ε:::απε:α:: ::ε::α:ΙΤετ , :::οΙεί::α 8:αγα:αε ::ο:Ρο::ε , ::α:::::αε ::ο:α::: Ρο

:ῖι:ε , :::ε::: εΙα::ί:: ε::::ε:::α:π .. Τα::ε ααα:::α::: :ε::8:οί::ΐαπα απαε , .Α :: ο Ν ο : ι:

πο::::::ε ,_ ν::8ο :::ε:::ε δ: εο:Ρο:ε , :με :π ίαπέ:::ποπ:α::::α::::α , :ακα ε:::::εί:α:::

:κατα Μα:::ε :επ:Ρε: ν::8:π:ε:::α:π :π ε:ν:::::ε , :μια ::::::α :α:::::::Π1 (:αί:π: :::οπ::ε

ε:: ::οπ::::α , :::απε::α: , :::ο:ε ίο:::ο απ:ε:1αα:π ε:ε::ε: ε:αί::ε:π :::ν::ατα α:: :ε::::ε::

::αε ::οδ:α:παε Πεο Ιαα::εε ία::ε:::Πεπ: , α:::ε Ρ:α::::9:α:π ε::ε:εί:απ: Πε: Βε::::::ε:ε

Ι:α::ε 8επ:::α , Ιαε:·γ::::ε, α:: Γι:ία::::ε ο:π:::ΡοΣεπτεπ: Πο:π:πα:π Ρ:ε:;αΒατα: : εαπ:

ε::::ε ίαΒ::ο :π:ε:::Ρεί:α ποδ::ε πω:: :εΓΡ:ε:ε::ε , ν::::: ::οΙα:ππα::: :επεα::: ε εε:.Ια , :π

ααα :π::::::: ::α::εε :1α:ε:::ε:ε ε:απ: ίσα:: .ε::εαπ:επ: , ::α:Ια::::1αε :επ::επ:επ:. @ικα

πω:: παπ::απ: :::οπαί:ε:::::π ία::::ε Ρ:α:;ε:::: , ει:: :::::::οίε ::::1α::ε:ε: , ί: αΙ::1ι::ε ε::

:πί::::::α ::α:::::αε :π εεΙΙα :Πα ::ε8επ::Βαε ε:: :Με :::α::::ο :π:8:α:Τετ . Τα::: :ε :1ι::ίι:εέ

:α:·:::::Ταε παπ::ι:ε Ρε::::ε::ε: :ποπ:επ: αϊεεπ:::: , π:οπαί:ε::α::: :π::αν:: , ::ο:::α:::

:π::::::ο:α::: α::::: , α::1αε δτεΡ::απαπ: :ε::8:οία::: ::::οπα::::α::: ::εί::::δ:α::: :εΡετ:: ;

8: ί::::::οί: πε ::::1α::επε, :::νεπ:: εαπ: ε:: ::ο:α ε::::ί:::ε απ::::α:π . ααα εο:α:ππα :8πεα

α:: απε:Πα Πε: ν:ἴα ε:: ::ε:ία Ρεπε::α:ε Ρο:ο:α::: . '

αο.Α::ε: :1α:::α:π :π :ατα ::::ί:ο ποί::ο :::οπαί:ε::ο ] ο π Α Ν Ν ε ε νεπε::εαε :::δ:αε

ε:: , :::::α: Ρα::επ::α: , οοε:::επ::α α:: ::α:π::::α::: :::ο::α::::αε , ει:: α::απ:: :πε::::

ααα:: ]εία:π-Π::::ί:α::: Πο::::πα::: ία::::τ. ίααπ: Ρο:: οΙ:::ι::π :παπ::εΙ::Π::πε ::Ια:·ι:::.

Παω :1α:::α::: πατε: , :;α:αε πο:πε:: α :::επ:ο::α ε::::::::: , ::αία π: :π8α:::ε ε:εΡα:ίΓε: ,

::α ι:: ::::ε::ο:α εμε :::επ::::απο :::::αΡ::: ::::ε: εα:πε:π δ: ::ο::απ: :::Ια:σε:επ:α:, Γε

ΡαΙε:ι:::: :ΡΠαε α::::: , α:: Γε ίαΡε: :Πι::: Ρ:οί:ε:πε::ε . Ιαε:γ::::ε 8ε:π:::Βαί:1ι:ε , α:

Ρ:ο Γε Ποπ::::α:π Ρ:ε::α:ε:α: , ε:: :π:::πο ::ο::::ε Ροί:αΙα::α: αΗ`ε:Ἑ:α , Ρ:ο::α: ::αΒ:ο

ε:ε::επε ε:πε π:ε::::ε Γε Ρο:Τε ία:::τα:ε:π :εε:Ρε:ε , ει:: :π πα:: ν::α Ροί::ι:ε ο:ππ:Ρο

:ε:::: Πο:π:::ο :στα ν:::::αε :::::::::: ::εΐε:ν::ε . Παπ: πατα: αΙ::1ααπ:α:α:π ίαΡε: :ε

Ρα::::α::: ε:αε ο:απε :π::α::α::Γε:, :τα :εί:::α:αε ε:: ίαπ::α:: , α: Ιαπει:ο::ε Ρ::ί::π: πε::

αΠα::: :π :το αα:::επ: :π:::ε:ι::π :επ:απί:::ε ν:::ετε:α: .Δ Πιν·ιωαμε , διφύωωωβ2!έ

ω: (9'::έσππεπι , ¦απόαπ: :και [.εο Μεο··βεαπα: ίπ ούτοπέσο ἰἰύ. 3. εφέ:: 4.3. θ'

Έστω:: :ϋασοπικ :ίε/απδ:έ: Παβπεπ/:όπ:. υπό:: .ω0ιω μάσα δ:φίωκαω έ» Με

Ρεπάία: Μετ2/ταΪ:18:: Βεπεά26ΐέπέ Μβο·ιά: , απο: ία::δ::τα:ε δ: π::::αεαΙ:ε :::α:α:π

ία#εμ·ο/κο Μοτε-[α·:ύ:: : έ:: εο:[επι Β:4σε|:πα.: έκ Μεποἰοὅἱο , (θ' Βο!!από:απ: :ἰἱε

: ν. ]απϋ . ἐκτετρ·στε:ωπο: . Ειπα :απο σένα:: Μαιο:: 1 30ο. _βοταϋ-ε »παπα Με

αωπία: , β::ί ατο” , π:: Μάτια· , |ίόπ:::: .ΡΜ 1 ο 3 ο. ακα:: πωπω:: ε/|ίέπω: καθ»,

στα” ·ι:ε:·ύα Μεπαπἰιι: :π :·ίΡΡεπά:α· Μα:στο|οέ:: :ίε/επϋεπε /οίετ . δτεΡύαπα:π

εαπ:: σ::·σ::ετ : ο8ο. εοπ/ὶ πατ|ούαπκε: Μετα: έ:: κατ:: .αεί βιο:: Ϊ/Ϊἄο:·ἰ: :Μποστ )·βά

·υε:φω5!έα: ε/ί απ:: ού:: ε, ωπεσαεσπ κέ:οπβοε Πεβόεο·έα: «Μιπαε τε8έωεπ/ιω

]σεΡφΈ·: . δ:: «απο έ:: ε!έ::ρπο/εαα:Μτ :

α ι . Πε Ρ Α α ι. ο ία::δ::ε ::οπνε:ία::ο:::ε :::οπαε::ο . απο:: α Γ:α:::Βι:ε , :1α:α::::::::

:π παο Ρ::είεπ:: ν::α ν:ναπ: , δ: εα::: οΡ:::πε πο:απ: . αα:::ΙΤε :πε :::ε:π:::: . :είε::ε

ει::αΒο . Παπ:: :::ε:π Ραι:Ιαε ίαΙι:::ε Ια:: εααία ποί::απ: α:: ::::ε::ο:::απ: ::ενεπ:ΙΤε: , α.

Τ::εοΒα:::ο α::Βατε ,:εΙ:8:οίο ν:::εΙ:::ε: ν::ο , ει:: :απο ::α:::Βαε::οπεί::Π:π:ε μπε-

ω: , ::ενο:ε Γι:ΓεεΡ:::ε ε:: : :1αεπ: νεπε:α:::Ι:ε Ρα:ε: :π :::οπαί:ε:·:ο Ικα:: μια:: Βε

::ε:::έ:: , απο:: :π::α ()αΡααπα::: α::›επ: ::οπί::ι:δ:α::: ε:: ::α::::α:ε Ρ::εεεΡ:: : οι::

Ροί::1αα:π α:: εα:π::επ: Ρε:νεπ:: , :τα :ε Για: ία::δ:α: :πί:::α::οπ:ε :ε.::αΙα εοπί:::π::::,

α: σ:: πο:: ο:ππ:Βαε :::::α:::Ι:ε Ι:αΒε:ε:α: . δε:: ο:απ:Ρο:επε ,_ π::ίε::εο:ε , α:: :ααα

Πεαε , :1ααπ:α:π οι): εα:: :::8πα εο::νε:ία::ο :π πα:: ν::α ΡΙαοαε::: ,. :Πίπα Ρο:: οἱ::

:α::: οί:επ:ὶε:ε ε:: :::2:5πα:αε . Παπ: ::α:πααε :π εο::επ: π:οπαί:ε::ο :εΙ:8:οία:π , :ιο

πεί:α::: , αε :::8παπ: Πεο ::οπνε:ία::οπεπ: ε::ε:εεπεαΙ::1ι:α:::οε ε::ΡΙεΙΤε: απποε ,

:πί:::::::α:ε Ρι:Ιία:αε ::ο:Ρο::ε ε εα:π:ε ε:ξεαΙ:::Ιο :α::ε:::εΠο::::πο ε::::::ν:: .. Ι8:τι::

:1:::::α::: νεπε:α:::Ι:ε ν::α:εΡ:ΓεοΡαε ε:: ΟαΙΙ:::: Ρα:::::αε νεπ:επεο:α::οπ:ε 8:α::α α::

ε:::::εί:α::: Ικα:: Μ:::::αε::ε α:επαπέεΙ: :π θα:.:ζαπο :::οπ:ε εοπ::::α:π Ρ:οΡε:α:›α:.

Παπ: α:::ε::: α:: Παοααπαπ: α:Βε:π ::ενεπ::Τε: ,:α:::::: ε::εΙεί:απ: Ρ:ο:οπ:α:τγ::ε Στε

Ρ::απ: ( :ἰἱεὶτιστ έ:: Πότοπίσο β'κι-βπεπ/: Μα:: απο$8.#α:: Θ' κι Ρεπο-όέεσοπο :π |ί

απο άε[από::: (Μ-βπεπ[&α: , ε::::Ιε::α Γαπό:: Εαι::ε:::::) :::νε:ία:αε ::οίΡ::α:ι:ε ε:: .

Πεπ::1αε ει::π πο:ΐ:ε :π:ε:::Ρεί:α ε Ιεξ:α:ο ία::ε:::::ε:,απ:ε εεε:εί:απ: Ρ:α::::έ:: Μα:

:γ::ε

ΙΟΙΟ.

: 7.Μ::::::.

Α:Μια

]ο:::ιαπεα

:' επε::ει:ε .

Ρ::::Ιι::.
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'ΑΝ. (ΣΗΚ

Ι ΟΙ Ο.

; ;.ΜαττΠ.

ΑΦΜ”

. τγττε Πο.πε , νἰεὶπειε ΠΜ οτππὶΡοτεπτὶε Ι)ετ επτα ΡτεεὶΒπε , Ιειετγππίίππε τεάάεΒ:ιτ,

ειππ εεεε ΠιΜτο π! άεκτετιιτπ οτ1επττε Ρ:ιττεπ1 οειιΙοε ΡοττεΧὶΙΪετ , νττΠτ ὶπΠ:1τ ίοΠε

τειάΠ Ιπεεττι ΓΡΙεπτΙΜ2τπ ε πιοπειΠεττο Ρετ εεττ. τπὶτειΜΙΙτετ ειιΙνοΙατε . (Σιιπιπιτε άτα

Ιιτεετπ @παπι ντόεΜιτ επτοπίτι1ε τπὶτειτετπτ, Π8πιιτπ πι πιοπειΠεττο τπίοπιπτ , πιιο

ίτειττἰε οποτε Π8πτΠεειΒο.τπτ. ΙπτεΙΙειπτ Ρτοττπιτε ε ίτειττωπ πιππετο σ.Πε1πεττι τπ28πἰ

τπετττΙ εκ πω: τπππάο ωτέωτε , ΠτπιτΙπιιε ειιπ1ὶΡΠιΙπεε επ.3Ιτ ίιιΜΕπιτε. ΡεπεττειίΤε .

Μοκ ττε.ττπε εοπνοεπτἰε εΙετὶεὶε , πω: νἱὸετειτ επειττε.νττ ; Πειτττπε1πε :Μ ιποπε4.Πε

ττιππ πιπππιτπ τπἰΠτ, ιιτ πιιπάεΠιπδΈπε είΤετ, 28ποίξετετ. ()ιτιπι1ι1ετε (ΙΜ τπτΠ

Πιε Πιετε.τ , τποπειΠεττυπ1 ὶπττειίἶετ , ἱπνεπὶτ ΡιιπΙιιτπ νεπετειΒΠετπ τποπτιεπι1ιπ ε

εοτΡοτε ππἱτπειττ1 ετπἰΠίΪε .Δ 2ίάπ'έτ .[.εο Μπτ/ἱεαππτ έκ (Ϊἐτυπἱεο (Ϊπ/ὶπεπβ Πωσ 2.

αιΡἱτε 36. ΕΡ:]εοΡαακ έ!!ωπ (?σωεππωπ , πιά Ραιι|ί απίπωω απ' σώσε τεπέεπτετπ πατί

σἰετστ , α'ατε·υψε ΡτιπΙτ ἰΡΠπε ποτπεπ ΠΜ πιπιτπότιτ ν ὶνετετ , τπττει πεειτοτιππ ποτπτ

πο. τπεπ1οτε.πάπτπ . Α:: ἰ!ἰε στιἰτπτΡαὑἰἱσπτ|πετἱτ , τεσεΡτα/9αε τιίέφωπέο έ» Εστίε

.Πτι , ·ρτοπασττίστε ποπ "#22 , :Με πωπω: επι” ἱπΪα/ἰἱτ/σετἱ: Πτι]πωπ πω: τΪετἰα

τω· . Βε· ευ ΜΜΜ κιὅἱτ Ρεττωτ έέατοπικ έκ ἰἱὐτο άε[τιπδτίτ Οκα#πεπ[ύπτ , [τα ε ω»

ΟΜοττε]π-βοτπω Οκτβπεκβωπ , εκ :με θ" τ:Με πιιδίω·έ&ατ ¦τωα'πτέτ 7υέοπ Ρτίπτο.,

"στη ]ΡΒ::τατέι4: εἰ [2πδΗ τέτα!ωπ Μ έΡΡεπιίτσε καί Μπττ/τοἰοἔἱπω Βε:ιεάἑἄἱπι‹»ι

σοπσε#ετιιπτ. Εβα »πετποτἱιππ Βιιεεἰἱπισ έ:: Μεποίοέέο π'έε 21. δεΡτετπἰατἱτ τοπ-β

έπτιτ . Ηὶε τπἰτἰετε Μπεστ , έκ εσεἰε/ἱπ Ρατοεύἱαἰἱ/ππέῖἱ ΝπΚατέέ αΡιπί (ΜΡαπω εκ

βέτω-σΡοττίσπτυ , έ:: πιω ά!!ά ωΤεύσπτατ ἱΜαὅὶπετ, /Μ ?παταω απο όεεσ ετα ίπ

/α·έρτέο , δ. ]οΠειππεε: ΡτἰπΠεετἱιιε )·/ιώ α!τεΜ υπο , δ. ΡειιιΙιιε ΡτεεΡοΠτπε , φωτο:

ςπέα'εω Ρωι!ωπ ΜΜΜ τι πο/ἰτο πω: [τῷ σεντ/ετ Μέεύσεί Μοπσώπτ π: δππὁἶπατἰο

Πα!πωπο .

22. [.εαάστατ Α ο Α Μ αποκαύατ ?Μάσκα Οαῇπεπ/ἱ: , πιά Ποε/ωσιιἰο ιἰἱυἱκἰτ τε·

·υεἰτιτἰοπἱύι‹: Θ' ·υφοπέύπτ ἱἰἰπ/ῖτατιιτ ε/ἰ . (Μακ: εκ ύέτ Ρἶἔἰοτβ/ε έέάίεφε π [.εοπτ

π&ύπτε/απδίέ Ρω:!έ Κο»πε χωωφω#πωπ ἰἱὐτέ 2. πϋΜο8οτπω , :μαπα |:έε ·υετύέτ

τε·/εττ . Ι)τεεΒετ επἱπ1 πιιοά ΠΜ Αά2τπ τενετεπότίΠπτυε νειΙτΙε ιποπειετιιιε δ( ει1Ποε

εεεΙεΠαπιήπε ποΠτΞ τποπειίὶετὶὶ τετπΙετὶτ τΙππι ε1ικιόειτπ Με άιππ Μετπ νεπετ2ΒὶΙἱε

Αάπιπ Ροττειπι τποπε1Πετττ2.ά ειΠε1ιιοά οΡπε ίειεὶεπὸιιτπ εΙΤετ ε8τείΠιε , άπο ῇπνεπεε

ίπ Πο.Βττιι ιποπο.‹:Μ ΠΜ ὶπ ὶΡΠ› ἰπττοὶτιι τποπειΠετΠ οπντεινετιιπτ : ειπαμε ΠιΙιιτ2τοε

εοε , ΠικΠοίε πώ εΠεπτ ὶππιιὶτετετ ; :ιιιτΗνττ τι) Με , φοιτ ιιππε εοτπτπ Ρτοτιιε , ειΙτετ

νετο ΗγειετπτΙππε ιΠεετετιιτ . Ατ Με οϋΠιιΡετ”ει&πε , επτ νεπΗΤεπτ επτπ Ρετειτπ

Θ:ειτετιιτ , ΠΠ ἰππιιὶππτ: Αά Πτειττεε , ε1πΠιοτΠε πο1τττ π1ετποττ:ιτπ τπεπτε ὸενοτςι

τεεοΙππτ , ντΠτειπάοε νεπὶτπιιε . Ειπε εππτι επ τΠεε Μπι Ρτο (]ΙιττΠο εστω Γειπ8πτ

πε Ρ2.Ιτπειπ1 π12.ττγτττ τΡίο άοπο.πτε τπετπετιιπτ. Οιππ ετ8ο ειττοπἰτιιε Ρο.ιιΙΙιτΙιππ

Π1ΜΗττΠετ , τα; ΠΠ ::α:Ρτο Μπετε πιοπειΠεττιτιπ εΠεπτ τπ8τείΠ , ειά Πε τενετΠτε ,

εεττἰιιε ε1ιιοά 2ιιεἰἱετειτ εο8ποἴεετε νοΙεπε, τειΡὶεἰο εοε ειττΠι Ρτοίεπιιἰτιιτ . Βυτπτ1πε

εοε Με ΠΙιια1ιιε Ρετ τποπο.Πετπιτπ ΠιτάτοΙε τετ1ιπτετετ , 2ο τπὶπὶτπε τπνεπττε ΡοΠετ,

τ1ποΓε1πε ΠΜ οΒνὶειπτεε ἱι1τεττο8ειτε εοεΡἰτ: , πΜ είΪεπτ π1οπ:ιεΜ τ1ιπ τποάο 1εεπτπ

Ιοε1πεπιεε πποπειΠετΙππι εΙΤεπττπ8τείΠ. $ετΗΠτ ππΙΙιττπ τπ π1οπ2Πεττιιτπ άπττοτΠε

μετα ΠΙιπτι Γε ειιιάτΠε ΡτοίεΙΠ Πιπτ . @πει ‹ὶε τε ειΡεττε όειτπτ τπτε1Πετ , εοε: πω ΠΜ

2ΡΡ2τιτετιιπτ_, Πιπθιοε τπειττγτεε Ρτοτιππ δτ_Ηγ:ιετπτΠιππ , ε1ποτιιτπ ίεΠτνττεε εο

Με εε1επτεΒο.τπτ , νετ:ιεττετ ΠΠΠε . @Με οπιπτο. εοὸετπ οτεΗπε ο. Ήττπο Πιι]ιτε τπο

πειΠετὶἱ νετετειιπο ιποπειεΠο , πεΡοτε ΙΜΠεετ ὶΡΠιιε Αόοε , πιω ΠΙετπΠπ Κατω: ΡοΠ

τικ εΠΧετ2τ , τε νετΠτε πό ττιοπειΠεττιιτπ ειδε. ΙΜΠε ΡετεεΜ . Επάεω πωσ τε]Γεττατ

Μ Ο'ότοπέσο Οκτβπε›:ῇ Πωσ 2. αφ. 4.8. επί πἰτετπΡττετπἱττἱτατ ωΡἱτε Ρπεσεπ'επτέ πι·

60τΡου·ε/ππδ!έ Βεπειἰἰέῖί τιΡισιἰ Οκι/¦παΜ/σεε::τε , πιω›π απόΐοτ· ε:: εοάεπτ [.εοπε απόσ

τε/)2πό?έ ΡαιιἰἑΡετ «¦ίπποηΠκαττετ , πιά αυτ: πό πρ) .ωιώεταπτ , [ε πεσερφ[ει·έθέτ .

[,απέατατ Μπα 24άωπ σφἱτε πρ. ?Μό πι τποπτε Ρτοκττπο , πώ (Σπάει ειτΠειεετ ,

(Με νοεειΒυΙο , εεΠετπ πι Ποποτε ΠιπδΗ Ρετττε Βεπεά18τεοπ/Μ4κω·έτ . »ταρω σ/ΐ

2ποπ:επτί ?κατά σ·ε/εττιιτ τἰε .6ίόσπσυ εφέτε 61 . Μέ ἐιἰεἰὅέβο ειιίέιππ Ρωπἰπω εφτια

ηφτέπσέρίεΜΜΜ” , εμέ αεί [κανατε αποπτε»:[ρο!έσπώε εεεΖε/κε σπα/π πεσεπστατ ,
υἰτἱἰἰτστ τε/τίκωΠε υπεπωωτπτ. Οαπ: επἰπι ιιἰὶπαοτ ε: ἰοεἰ Μο:Με/:έ: σεάεπόπω ε[σ πω·

|ετεπτ , πο· πωΡτἱπεἱιπεΡε/οταΡετΡετἰ εοέετεκτατ , Αόο.τπ , ι1ιΠ τυπο εεεΙεΠ2: ω·

τειπι ΒετεΜιτ : ΕΒο , Ιππιιἱτ , παο πω: τεεμπττε , παρε ΠΜ , παμε σ.ΗειιΙ Ιιοτπἰ

πιιτπ ὸειτπτιιε :ιΙὶςιπιπτΙο Πιτπ , ία! επ ΠαΡετ4Ρίιιτπ Βεειττ ΒεπεεΠ&τ 2Ιτειττιππ Ροπ231,

πι ο



ΒΕ ΑΒΒΑΤΙΒΠ$·ΕΤ_ΡΙΙδ ()Α$ΙΝ. ο;

.-έ

ἰπ‹Ιε Μπ οιπ νοΙπετἱτ ππτ Ρι·πεΓτιπιίει·-ττ πιιίει·πτ . @οσο ειιτπ ΓεεΞΓεετ , :ποπ Με Ρι·πε- ΑΝ απο

πωπω· ππάπέτετ πεεείΠτ,δε σπιτι μπι ῇπτποπε πο πΙτπτε ιπππιιε εκτεπάετετ,ππι·πΙΜε

(πω: Ρι·οττπιτε ίπ ίποτεκπ εοττιπτ , δι νεπεπιεπττΜιππ ίιι!πτο εΡ1ΙετπΡίὶπ Ρπτ1τει·.

οιιε ΡπτπΙγίὶ εοττεΡτιιε, ιιπὶνετίἰε ποίτππττοιιε τπἱτπτπ πο Ροτίπε ππίετωπ άε ίε @ο

θτπειιΙιιτπ ΡτπεΒιιίτ . Ετ τὶε ἰπίὶττπἰτπτε οιπάειπ τΡίπ πΙτετπ Με πΙὶοπο τποάο εοπνπ

Με , παμε ίὶπε απου ι·ενετίπε εΙτ πό ΡτΙπεἰΡεπ1 , οΜοττο τππ1επ οτε παμε οοιιΙον ιιίοπε ω οΜτιππ Ρετιπππεπε, ειιπο”πε Ιε τπτεττο8ππττοι:ε , οιιπΙ1τετποοἰΙΙὶοοπ

τἰ8ετἱτ , ποπ·Ηπε πάτπππτΙοπε ππάτεπτΙππι τππΧἰιππ τείετεοπτ . .«Με ποπα:» Βα

σείέπισ.τ Με 1 π.. Βεσεπτίπί: σο:πεπεωοπτ έκ Μεποἰοὅἐο Βεπειἰἰέΐἱπο , παπά Ρετ·έτετ ε»

ύἰἐεπτ βάσει θ' Μεπκιπίπε ίπ έΡΙυεπώσε πό Μετσπο!ο(ΨαΜ .

2 3. Ε Ι ο τι υ Μ πω απτά:ΡΜ , πιά Ος/ἱππ›π Μοπιτεοπ όσε|τετιιΖο ἱἰἰα/ὶπιπσπτ ,

αόόετ·ε ·υέ/τωα ε/ἰ εκ [.εοπε Μπσ·-βεα›ιο , ιἰε οπο ποτυπα!!ε /ατέ!ύπ Μεπκοτ·πια άἰὅπα ἐκ

Ούτοπέω Οπβπεπ-β . Ειπα πεσεπρτ |έ!π·ο π. αφέτε 1 2. έτει" σε!εύτέστε:]πεά Μεττή:

πιοπια::έο: , ει” Ρετ/τ άἰὶἔετπί πωππίτ τύπω:: επαίκετωπ εακοπεβετίο εέτεοϋ , οικω:

έω «Δώστε/πό τεὅὶτπἱπε Μακ/ατά: , Ρήπάρωπ ·υξοξποτα:πίπτυοτε έ:: πόόιπεω ο·εσεΡά.

Ππόε ίπέττιτπ είτ , τη.» , οτ ποππιΜτ ‹ὶε Ρι·τοτ1οπε Ιπποε πιοππίτετ1τ ίτπττἰΒιιε Ρο

τἰπε Μπα: επτετΙτ , πωπω τπππετε Μ: Μο εΙὶ8ετεπτ ; ε Με” . η . τΙοτπππε ετἱπτπ τω.

τἱιιε οΙε τεΙἰἔἰοίὶείπτιῇιιε Ιοο1τποπποπτε πε Ρττοτ1Βιιε ππι1ε , ]ετοβόνυποκ ¦πο[εδία.τ ψ

εποε πω: άτω&ισ , ]οἔ:πππε/σἱἰἱσσΙ θ” Τβεο!υιΜο , πιο απεξω Μ αόύαπε.τΡο/?οποάαΜ

εἰεδἱέ @υπ ; Με απο τ·ευεν·[κ.τ π·υφυτε· ότόεπισθ'ί πω: , τα πω: Μπα ειιέΐω· ω

Ρὶτε 3ο. πΡιιά ΞπΙετπὶτππιιπ1 ΡττποΙΡπτυπι ἰπ οιιπάππι ετετπο , ιιΒΙ πιιπο ιποππίτε

πω: Ιππέ:τπ ΤτΙπττπττε , πο Οπνππι εοἔποτπεπτο , εοπτττιιέ"τπιπ εΓΓε Μεπο1οπιπ· ,

πΙὶοπππιὸἰπ τετποτπτπε επ . ιιοτ π (ἱιιπἰτππτὶο ΡτἰποὶΡε π8πττικ , πτοοε Επ τππκτπ1π

ε1ττενετεπτΕπ ππ!πτπε . Ροίτπιοοπτπ νετο ἰπ ιποπτε πα: , Ιοεο ΑΙΒππετπ νοοποιτΙο,

ιιίοπε πο ίιιιππ επ οο!τιππ τεΙἰΒὶοΙὶΜτπε εοπνετίπτιιε . Πι οπο νΜεΙτοετ Ιοεο ππτε

ποπ τπιιΙτιππ τεπιΡιιε , ειππ οιιτόπτπ νπ· Βοἰ πιππΠοπεπι Μπιπετ τεπτοττοτετπ εΙε

8τΙΤετ , παρε ἰπ οΜετππ νετει·ε , οιιπτπ τω Μτοτπιπ τεοετει·πτ , οτπτοτπιτπ επω

επτε ΜΙΡοΙιπίΤετ , εοεττππτἰ εἰ , ὶπ οπῇπε ΡοτἱΠΞτπιιτπ ποτπἰπε εεεΙεΠπιπ τΡίπτπ εσπ

Πτιιετετ , ίει·τιπ· οπεπποπτπ ΡπετοΙππι Γοπο!πτεπ1 τω τυπο ίπΡετνεπΠΤε : πώ π μπε

Μδτο ν1το Ι)ε1 ΡετοιιΜτπε , ιιττιππ Ρετἰτὶπτπ εππτππότ πποετετ , δ€ Με πποετε Γε

ΡτοτπτοΙε τεΓΡοπτΜΤετ , @Με πο εο οππτπτε είτ ουΙόοιπά ΗΜ Ρτἰππιιπ πι επεπτετπ

νεπιίΤετ : ίὶπτπτιππ ίεΜεετ Ιπποεπε ὶπ εοπΙε πιο , οτ τπ ειππΙειιτποπε Ιππέπ ποποτε

μια Με εππτπΙΤετ , ὶπ εμε ποιπἰπε εοοΙείὶπιπ επτπεΙειπ εοπίττιτε τετ . Μο:: με:

τε1Ροπίοττιππ ίτπΡοίιπτ , ί/επὶ ε!εό·ΐα :Με , τοτιπποιιε Μικὶ ίιιπνί ίπτἐε πιοόΜπιπίπε

εεετπίτ . νπΙοε ττποιιε ντι· Πεἱ επτΙΜπτπτι:ε , 8:1πτεΙΙἰἔεπε ΡετΙιοο ΒεπτΜὶτππ Πεἐ

ΒεπτττΜ ΡΙποετε πιο τπ Ιοεο εοοετπ ποποτπτΞ νοεπΒιιΙπτπ , εοπίείτππ παω ΡοίΜπ

Ιττπτειπ τιιπτπ ΡπτνπΙπτπ τω εοοΙείὶπτπ ὶπ ποποτε επιίοεπι Βεπ1τττετε Ι)ετ π:άΜεπ

ω; ὶΙποπε Μουτ: πο αποτο ίτιιππ ἴπτὶε τὶενοτιιε τπ @πε ίετντττο Ρετοιττπνττ. (παπι

πιιτετπ Ροίτ πϋοιιππτιππ τεπ1Ρυ.ε Ρτπιἴπτπε άοτπππε Επιτπιε τω νεπΜετ , δ: Ροπή

1πιππ πω Ιοεπε τΡίε εοιπΡΙπειτΜετ , εΙεεττ ὶΒἰ Μουτ: πο τποττετπ εοπίΜετε , δ: ἰπ

ίετνττΙο Ι)ετ 8επὶττἰεΙε ὶΡίἱπε Ρετίενετπτε. ΚενετΙι18ὶἔὶτι1τ πο! ΡτὶποἰΡειπ Ουπττππ

:Μπι , Ρτπάτέττ θππίπιπτπ ΗΙτιππ , απ πωπω δ( Ρπτετ ἴΡὶτἰτππΙτε , δε ϊππι111πτ£ε_

ίιιΡετ οτππεε ειτίτπετπτ , .τπιιΙτπ πο εο δ: Μνετίπ οτππτπεπτπ εεεΙείἰπίὶἰεπ , - δ: εαπ

εεε οππιπΡΙπτεε , πεοποπ δ: πΙἰπτπ πο! ίτπττιιτπ πἴπε ποπ τποΜεπτπ ίπΡεΙΙεδττΙεπι πώ

οπτΠνέτ, ΙτΒεπτἰΜτπε Μο πε ΙτοετπΙΙτετ ειιπδίποοπτ νεΠετ πεοἰΡετε εοποεπεπτε ο·

Μο:: ττποπε ΡτπεΜΒππι ΠεΞ 8επτττΙοτε εεεΙεΕππ1 τππΙτο ίπττε οιπππι ετπτ πι οτππὶ

Βιιε πτπΡΙ1οτετπ εΗἱεἱεπ8 παμε άεΕππ8επε, πποττπουΙπποποοπε το εὶτοπὶτο πο! Μνετ-,

ίοε εοτπτπππεπτἰπιπ πίπε ποπ τποσΗεπε ουππτἱτπτὶε πεοΜοπνττ; ὶΒὶο,·εππι ττἱΒὶπτπ οτι·

οΙτετ ίτπτττΙ:πε τεΙτετοΗΜτπε εοπνετίπτἰ εοεο1τ.ΙΡΙε ππτετπ Ραπ εετεττε οτππΙ νΜτπ

τε δεεκττετπὶτπτε εοπτεπτπε , τππιΜΜΜ τε οΗΞεΙο πιππε1Ρπνετπτ , οτ Γπι·Ιππτπ πι

ΡΜι·έπο τω Ρππεπ1 ίπετεποπτπ ίπτπιιΙοτπιπ ωστε Μ1επτετετ , οιππ ὶπτετἰιπ πε στο

Μὶι18Βπνἱὸἰεππ1οἀιιΙπτὶο πιιπποππιπ εείεπτετ. Ιπ ευρο κάτω πιιπιΜτπτε , πτοιιε

πππΞπ πΒΡππεπτἰπ πιΜετττπτε,ιιίοπε πο επττετππ «Με Επόείε1εε Ρετὸιιτππε,Ιὶὶεπετὶἰ

ποοπτὶε τετπΡοτε ίπ τποππίτειπο Μο άεΠιπέτπε ο παμεΜΜΜεπ . Ητα ξἰ¦ε , μεσο

βοιωτια ε/ὶ Ρεπιστ Μ ¦έύτο όε/επέΐί: δ'εάά”πεπβύπτ. Ξ“Μ:|σΜ πω” πρ1ρε!!πτ Ι.ικ:ττιπ1

στι/ιι: πσεκτἱπἰτ έ» έπρεπειδσε σέ Μπσ·ι7το!ο8ίπω ΒΜειἰὶέἰἱπαπτ , οπο έτευσ Μπήκε αἰσ

έδω δΈ. Ο.Β. Τουσ. 7[Π. Ο #(επστατ

Ι Ο Ι Ο

υ. Μπι·τϋ.

ΜΜΜ .
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·ΑΝ αυτ. /Ξέωπαι· κι Βικεἰἱπο ίπ Μεαοίο8ίο , πω ότι: σοαπαεΜοταύοπεπι ιἰἱε 5. Πεεεωατέε σοπ

Ι Ο Ι Ο -βἔππυἱτ . Ροι·ιτο είε Οαυεπ/ἱ ει·εωο , ο/?ωεόπω Μοπε/ΐεύο σεἰε&›·ἱ , ώσεωα:Μ απ

” Μ"'ϋ· πιο» 1 οφ. αύἱ έα .ἄϋ-ετἰοΡαἰΜυ ε/ι4/ Με ίσα σώσε αέεπόπω. άἰύππετα απο , ααα:

ανά ἱπὶ2ἱα α'εβαίθα Ζεα , ααἰπὅεπιἑε¦εευσεΡα#ἱἐιιε ι: δ'αβπεπβ :ακοέύο εεε/ιι: οα·2

άεπτεω όψει , Μέ &οα'ίεΠ·ιιε εκἱἐπιιταυὲ/ἱτπα σκοπε/ιτετέπω ) Παοκ! Μπα 1 58 1 . α:

σερ-τω .είπὅεἰαε ό:: Νεα , ντε/Ματσε: :ερωτα , εαυτο 1 64.6. .σύβ|ωπαι|ιαίτ , ατΠεε

σκἰπιἰε σύ απο α” ιἰτει·ο αεσππεύο έπβαύΖωιω· . Θε!εύτε ε·υπἈ:/εσε#ιι/ππἄἱ @κατά

[οεἱε:στἱε]ε/κ ἱπ/ἰἰτιιτοτὶε , Πιό ἱύὶ αἰἱαιιο: ειδε: ττσα/εδα , πτ[ρἱ›·ἱπιαἰἱύπε εκσπ·Μίε

ίϋετ·ίαε ορετωπ έπετ : έκ στι/ια: Με απευτοΜυπ ασύισαίωκ , Πασά τω» εεἰεύτἱε βο/Ρεε

ύα&ἱ:αυἰ: , έ:: τε:ϋεπ[4Μ/ασααΜ α πιοπασαίε (:Πβκεαβαπε :οποια/ικα Μ' .

η.. Μαπασ·έτ τέτιάιωι Κα)υ:εο·έο Μοαπεύο Οα/ἱπεπ/ἱ ποππαἰἰἰΡεο ἰἰἰοτιυκ Νυφο

σ·ωπ »απο εοπεεάωπ) Πασά Μασσεπε αἰατεοπἱὐαε ἰπιετ/-εἄαεῇ`τ. Ειπα οόεάέεατίασ

[απόΟΡιπίεαΜε ·υεἰιπἱ 8κετπι0ἰπτΡταΡοπἱ2 Ρΐδΐου·[πό/ίπεω !2ύπί/εειωεϋ , Με απο·

Μ· . Βοααπα οΒεάΞειπαεε , Παω αιτει· εετει·ειε νὶττατεε Ρι·ίταει είτ , :τοπ ααα ασε να

τατεπι εα5αίόειαι Ϊτειττἰε , Παἰ επτα τοτο εοττΠε ΒαταὶΙἱτατε αΓΠαε τω ταοττεια ΠαοΠαε

ίεδταταε εΙτ , Ρεαἰταε ἱὶΙεατἰο Ρι·ιετετα·ε : ιΙΙα-τα νιάεΙιεετ ιταὶτειαε , Πια Γειέταε οΒε

:Πειτε Ρειτι·ὶ αΐΠαε ω ταοττεα1,οΒεταεαταε αοΒιε Ρετἰτετ εεε Ρετἰεατἰεε τεΙὶΠαΙτ επια

ΡΙατα . @αἱ νὶἀεΙἰεετ ίτεττετ Ι·ιαταε αοίττα εοαετε8ειτιεαιε , Α ν Ν ε α. ι ο ε ασπαιτε ,

ῇανεαἱε ΠατεΙεια :ετατε , ίεά αιοι·ιβαε 8τε.αάεεναε ξαιτ : ει1ι αιαΙτἱ εκ ίτειτιαΒαε Πατ

ε.άΙ1αε ίαΡετίαατ , δ: ειπα οΡτὶταε αονεταατ , τείτιαιοαΕαπα ΡετΙαΒεαη Πασά τετα

τε: ΒιααἰΙΞτετἰε , τε.ατα:Παε οΒεὁἰεατἱεε ἴαετἰτ , ατ εκ ασε παΙτειΜΙΞε ώ οτααὶΒαε ασ.

Βετεται· . (Ζω άιαα Παειάατα ὸἰε εΙΐετ ειΒ ειΒΒετε Γαο Ιατααέτιιαι , αἱ σ.ΠΠαοά οΡαε

Ρτο ατἱΙἱτατε ιτιοαείτετἰὶ Ρεττι8εαόατα , Ταεατἱαααι πατε τεττἱτοτὶα111 ; Με Ι:ετο απ:

ίεταΡει· εαιἰιαο Μ οΒετὶὶεατὶεια Ρτοαιταε, ΜΒ ααΡΙετε ίείτἱαειαε, ἰτετ εττὶΡαὶτ . @ια

απο Ρετ8ετετ , δε αΙἰΠαεατἰ μια ἰτὶαετὶε ΓΡατΞαπι ΡτοίὶἰΒεΙΪετ , ειΙαττααεαΙἱε ευαί

τΙειτα ΡοτεατΞε νἰτἰ Ουεαιειτ , Παἰ ε:: ΡτεεεεΡτο εῇαε,ίἰ Πιαά ε:: ιαοαειίτετὶἰ Ιταταε τεΒαε

τὶἰτἰΡετε ΡοΙΤεατ , ναιπι οΒίετνεΒειατ , οαιαἰΒαε Παω άείετεβατ ΓαΒΙατἰε , ἰατετίε

δταε είτ . (ῖαῇαε Παἰὸεια εοτΡαε , νε! ΡτοΡτετὶαὶιαὶεοτατα Ξαίὶὸαιε , νεΙ Παἰε. ΙοαΠε

στα, ετα Με εοεαοΒἱιιια όείεττΞ που Ροτιατ , Μ! αι Παειόααι εεεΙείαι @και Ρώτα

Ι1ααα ττεταταια είτ . 8εά Παο.ατατα ΗΠαε οΒεὁὶεατἰει οτααὶΡοτεατὶ Πεο ίαετα ε.εεε

με , εκ! επΜαδτατα εῇαε εοι·Ραε οΠεαάετε είτ ὸὶ8ααταε . ΟτεΡεταατ ἱτειΠαε ιααΙτἰ

ὶαίὶτταἰτειτε όετεατὶ :τά εῇαε ίεΡα!ει·ιαα ΡτοΡετατε , & πεφτει ἴειαἰτεττε ω Με απο

1απιεε ι·επιε:α·ε . Ιτετ Παοε Α π· τ ο εοταεε , ιαο.8ια Α π· π· ο Ν ι ε εοπατἰε ΗΙταε , Ιππ

ίειτἱ ΠαοΠαε ΟὸετἰΙὶἰἔεαετ , εααι 8τεινἱτετ άετεαταε α ΓεΒτἰΒαε ίειτΕ8ειι·ετατ , τα! ίε

ΡαΙετατα ὶίτὶαε Γειταει αεεπιτε νεαὶτ; ὶΜΠαε τα οτειτἱοι·ιε ΡτοΗτειταε , τεεεάεατε τε

Βτε πο. Ηιααε ίαττεΧἱτ , τα ιααΙω ΗΠαε νο.ΙετατΠα τε , Παει εατεο. Ιο.ΒοτειΒε.τ , πατα

Ρι·οιΤαε απ Γε ίεατἰτετ : Παἰ Ρτο τεεεΡτει ἴειαὶτειτε Βτειτὶαε τείετεαε , οΒ τεττἰΒατὶοαετα

τακτά ταααετὶε , οΡτἰταο ίαΡετ εμε ίεΡαΙετααι οΒΙειτο Ρα.ΙΙΙο , Βεαάεαε άαεεΙΠτ .

Μεσκοππαιτ Κα/πετἰαε α Ϊ/υὶοπε θ' Μεπαπίο έ:: σΡΡεπέίσε αόΜαπ:/ποίο8ίπω Βε

πεόίεΐέπτυπ , εκ |έατο Ρεπέ ιἰὶασοπἰ άε/απόΜ Οιι/ἱπεαβύαε . -

]οἱτειαιεω · η. Ηττα εινα» τε]Γενν·ε/ των” με ?Μωβ Ια Παειάειτα νετετἰ ΡαεΞαα1ο. , ὶιαΡε:Ξ

το Ϊειτὶε ΠγΙσεΧατε.τε. τεΡετΜε· σοεασκεταοταη άε]ούαπκε Παοιἰωπ Μοπ:ιεύοβαδ” βί

αεπιππίε, Πασά κσοπα/ἰετἰιυκ αιἰ Μιἰἰεεε καυτή: Μσ/εἰἰἱεἱ έα ιἰὶεεε/ἱ Τύεαπεπ/ἱ/ἱτατα

.ντε , Ο εφπωφχ"αχθεαΜ χωρρωεω . (1αΜειτα , έπαιτέτ , ίτε.τετ αι εοὸεπι

πιοαειίτετΙο ]ο Η Α Ν Ν ε ε εΠεεΒειται· , Παἰ εετατε τα: ε8τὶταἀὶαε ΡτεΙΤαε εκττεταααι

νὶτα: ΓΡἱτΞτατα ττ:ιαε'οτιτ . Παω ἰ8ἰται· Παειάσ.τα εΠε ειΠΠια ε›ι ίτειττἰΒαε :ποτε ίοΙίτο αε

εειατατατὶ αιετατἰαειε Ιο.αάεεΜ ειπα νεαὶίΪεατ , ποΜΡαπτυπ πο/ίο·οο·ιιασ "Β ἱοπεω,

ΠΜ £ϊἱ:2Μ ακοπί!ποκίΜέ , # ο·εσέτω·ε ποπΠρο#επτ οβεέπω , /αἰεεω ἱἰἰπιἰώ αἐἱε στά

ΜΜΜ απάεααπτ , ἰΠε εοε νοεε Παει Ροτιατ , εοαιΡείειατ , τΠεεαε : ΝοΙο , ἰαΠαΙτ,

ατ :ααα εειαοαὶεειε Ιιοι·αε ειιαΡΙὶαε ἀεεεατετἰε , Πα1α άοπιαιαε ειΒΒειε ααα τααΙτἰε Γκι

ττἰΒαε αΙΒἱε νείΗΒαε ἰαἀατἰε τα! ατε ταοάο 8τετἰει νΞίἱτααεΠ νεαει·ιαιτ , αιΠαΠτ :απαύ

παιΙε οΗὶεἰατα άεεειατο.ατεε , Ροίἱ ΡειαΠαΙιιτα Γε Με νεατατοε , αιεΠαε ίεειατι :Ματα

ται·οε εΠε όατει·αατ . Παω ὶτειΠαε ίταττεε › Παἱ εισΙ εαιτι νεαεταατ , ιιτἱ εῇαε νίΠοαεια

ἱατεατἰ , δ: ανετα εΠεατ Παπ: τεταΙετειτ , ίοΙΙἱεἰτε Ρι·ειείτοΙατεατατ, Ροίἰ: ααὶαε Μια

ίΡετὶατα ίτε.τει·ΙΙΙε :ΜΒΜ ειπα εκΓαΙτατὶοαε επαίὶτ ίΡΜταπι . Ε:: Παο ειαἰπιεἀνει·

τετε Ροίεαιααε Βεειταπι Ρειττετα ΒεαεάΙδταιαία1ίεε , Πιιὶ ετ ειπα Με εΙΙαιτοτατα εοα

· ειοαε

Ώτεγαετἱιιε

ταετινι· .
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ειοπε πΡΡπτιιιτ , ειιιιιιιιιε Γεειιιιι ιιτ ΡτοπιιΓετπτ πΙΤιιιππΙΤε . Η.εε κά", μιΟ πιο: Απ. επι.

¦επιίπτ φέτο:Ρέο: , ιἰε πιάστε: ἱπ επεφτε πρι: δ)εεπΖέ ππτε όΜ·ι·επιπ: . Ι Ο Ι Φ

° ° · · ° · _ η. Μιι·τιι.
πό. Ηπε π/9πε ότι· υιτι:/ππίέττπτε πατμετπτε σε επτ·ιόπ: , πι” Οπῇπεπ/ε ιποππ/ἰε ΜΜ(Μ

Ντιπ: βοε ππάεεέιπο[εσαίο έπεππτε ὶἰἰπ/ἰππτππτ.]ππι ·υει·ο πιω: ι#π τίε ιπἱτπεπἰἰ:_¦π- (Μπι πω.

βιο: έφιι·επόί , πιω ιτππε τειπΡοτέ: έπ εοα?ειπ πιοππ/ίει·ίο ][τε?πεπτέπ ευπτί8[ε|ετι

πω:: ??δἰοι· ίπ Βέπίοέέ: . @το Μππ/ἱεπππ: ἰπ Οπτυπίσο , .Ρεττπ: Βίπεοππ: Θ' πἰπ

Ρπϋπο ππδἰοτε: :πό πε Ρτοἰἰκἱστε: ·υΜεππτπι· ε/π/ιποιἰέ πππτπτἰοπε: , πω:: ἰεἄοτὶ&π:

]π/επιπ ε/[ειυο$πτ, ὶἰἰπ/ῖπἐοτπ ππιετἰπιπψοτωἱιππιπ ε ”δίοι·έ: ἐἰπἰοἔὶ:|εἰἱἔετε [π]]ί

τω· )· Ριπετει· επ 9πτειππιπ ποπέ: εππιὅψὶ: ·ιιέι·οι·πιπ ἱἰἰπ/ἰπἱπτπ πε στι: [πω. [π π:

υετο ππι·ι·ππόί: ΜΜΜ Ροτἱπ: παπα τεπφοι·ππτ οπίίπεπο , Φαιά ύἱε πούέ: ποπ /πτἱ:

_`|ὶτ επΡ!οτπτα: , /εςπεπεκι· . ΕπΡΜππιπ ππι·ι·πιππ: ειπε πό πανιά Ριπτἰ: |ειιπΙστι4Μ

εοπτιέει·ππτ . 0 _

7.7. 8 Μ ιι τι ιιε τι π ε , τω.» Ρ”έδέοι· Μπι π. ιἰὶπΖοὅοτπτπ, πιοιιπειιιι: , τιιιι πιπιιιε ΓΗειεἰο(ω

ίιιιιετείτ , δ: ιπ τιοίττο τποππίὶετἱο εοιπιτιοτπτιιτ , τετιιΙιτ τιιιιιι οιιοτι τιπττο )· :μισό π. ΜΜΜ'

Ι. ιποΝιε νεπετπιιιΙι ΡτεεΒγτετο , πνιιπειιιο ΓειΙιεετ πιο , ἴε πιιάιίΐε. τείετεππτ ιιε

Α Ν τ ο Ν 1 ο τποτιπετιο παμε Ρτε:πγτετο , ειιιι ίπτειιΙπτιιιιι: πε άπιπιιε Ιιττετιε τιπ.ιιά

πιειιιοετιτετ ετιπιιτιι: , πι: πάοΙείεεπτιπ ιιίτιιιε πό νιτπ εκιτιιπι ιπ ίπ:Ρε ιπδτο ττιοτιπ

πετώ άετιετι: , οττιπιπιι: Ρει:πε ιπ Ιιπε Ρτονιπεπι ποτιι: εκπιτιτ . επι παπι οιιοεὶπ πι

τετπΡοτε , επίιι πεειάεπτε , ίὶειιτ Ρτπ:τιιδτιι: Ρτεεπγτετ ει: οτε πω: πεεειιιτ , Ιοεο

πι Γεετετιοτι ετεΡιιιίΤετ , δ: Ιππειιοτε ετείεεπτε οιιοτιὸιε_νεπετπεπτετ Γπτπιπτετιιτ ,

τπεεπειιιτιπ οπο Γεεπτι νει εκιιτι άεΒετετ , Η πιιοτποάο ΡοΠετ ιππιτπτεπι τεειΡετε ,

εοπειιιεετε ττιεειιτπιιπτιιτ . Τιπιειιπτ τπτπεπ Η Γεεπτετιιτ π ττιεόιεο, ιιτ τπιιΙτοτιεε ενε

πιτε ίοΙετ , πε ίοττε ττιοτετετιιτ ; & τιιτίιι: Η ποπ Γεεπτετιιτ , ίετιιιΙιιιτι πιίτιπετε άο

Ιοτειιι . οιιοά επ: ιΡίπ ττιοττε τιετετιιι: , ΡετιειιΙοπιι: πω νιάεππτιιτ . Ιειτιιτ ειιτπιπ

ττπ ιε πα τιιιιτιιι: πέιτπτετ, ιιπιιτπ ΗΜ τοτε τετπεεὶιιιιπ ετετιιάιτ ιιτ πό ίεΡιιιετιιπι πεπ

τι Βεπεόιδτι Ρετζςεπε πω: τπιίετιεοτάιπτπ πτιΡΙοτπτετ , Γιιετπιιε ίε επι: Ρπττοεἰπιο

ΡοίΤε ίπΙνπτι , πι. ειιιιι: ιιιπΒιίτετιο ίε τεεεάετι: π πεει.ιΙο άενοτιίπιπε εοπτιι!ετπτ .

δτπτπιι ι8ιτιιτ εεειεππιτι πιττπνιτ , πε ἴε εοτειπι πΙτπτι πιιττιιΙιτετ Ρτοπετπεπε , πω·

τιιι: οτπνιτ , ιιτ οτιιπιΡοτειι: Ι)ειι: πιει·ιτι: τπτιτι Ρπττπ ίπΙιιτειιι ΗΜ εοπτεττε @επει

τετιιτ . ΕιιΡΙετπ νετο οτπτιοτιε , ε Ρπνιτπεπτο , πι οπο Ρτοπτπτιι: ιπειιετπτ , ίιιττε

:ιιτ , παμε ειε ετειιιειιπε παω ΡιιΙνετεττι εοΙΙεπιτ , δε ιι€πιι: πι Ρπτιπο , Ιοειιιιι ίπ

πιω Ρπτιεππτιιτ ίιιΡετιττιΡοίιιιτ; παμε ειτε πΙτετο π ίππιι: τετιεττιι: επ , ιιτ πεε π.

8πιιτπ οιιιάεπι Ρτει:τετιτπι ιπίππιιτπτι: πι εο οπιπιπο τεττιπτιετετ . Ηίε πἐύἱ! ιἰὶεεπιπ:

› είε Ηεπι·έσο .4πἐπ/ἰο πό/ερπίει·ππι πετώ Ρπτπἔ:/πππτο,πη:ἰπτὶύπ: ππι·ι·πτ βετ: Μπτ/ὶ

επππ: ὶπ (Ϊπτοπὶεο ()π[πεπ[ , 7ποιί πεαπΡε οιπροττππΖοτ ·ιιΜεπτππ ε/]`ε ω.: επ απ: τε

πέζεπιίέ έπ ἱιι›[π:[ππδἱἱ Ηεπι·ίεέ ε οὅἱο , ?καί ὶπ ιιιι·πεπιφί: πό ΜΜΜ 276'Μ'ώ Ούππεριπ

ιἰὶ: ε/π:/Ροπ/ιε τίπύπππ: ἱπ|ι·π πό ππππιπ 1 οπο.

28. Ζλειποπέπτο: εοπιιυἰπτε:Ρπ τοπιιπστποππτ Ρ?δ!οι· . πιά ἀντὶ Βεπειἰὶέΐί επει·ί- ΕΞΜ_ΜΜ

ή: έπτοίπιπε:|πδίέ[ππτ . (Μια: πιο πέ:Ρπετ πικαπ @ποπ/πό ἰεοπΖ:Λιιεεἰε ίιι·υπβι·πτ , πι ιιιιπιπ

πει εεειείὶπιτι πιιτε πιτπτε Βεπτιπιτπι Βεπεάιδιι πόάιιδτιι: . τπιτιιττι πι πιοτιιιιιι πι Ρετι

νπι1επτο πω: οειιΙιε Ρτοίττπτιι: ιπεεπ: , τιιιιειιιτιοιιε τποιιππετιι Ροττππι πι€τετιιε

Βπτιιτ , πιοιτ ποτιιετι επι: εκΡτιτπειιπτ, όιεετι:ξ :πιω νει τπΙιε 1ιοπιο Ρετ Ροττπιπ

τποειο πιοππίιετιι ιπ8τεάιτιιτ . (1ιιιάπττι πιιτεττι Γτπτετ, ειιτπ επιιίπ οπεόιεπτιπε ε πιο

π:ιπετιο πι! εινιτπτεττι πείεεπτιιίΐετ, ειιιοειεεππ π οιιοιιππι πεειΡιεπε τιεππτιοε , εοἴ

«με ΡτοΡτιπ: ιιτιιιτπτι: :παπι οεειιΙτε επιπετι: , ΗΜ πι ππιιπιττιιίιτ . (Μπι πιιτειπ πι!

ιποιιπίτετἰιιττι τενετἴιι: , πό Ριιετιιττι ιπ Ιοειιττι τιιιο νεκπππτιιτ πεεείπΠετ , Ιτπτπτι

εὶιπΙιοΙιι: Με τποτιο ειιπι Ρετ ο: Ριιετι εοτπιπ ττπττιπιιε ιπίπτππτε εοειιιτ , επεετι: : Μο

ιιπετιιι: Με εοτιττπ τεΒιιΙπιτι πι οττιπιι: άιιοειεειτιι ειεππτιο: π τπΙι νιτο πεειΡιετι: ,

επιιίπ ΡτοΡτιι εοιπτιιοτιι οεειιιτπτο: τετιπετ πι πω. Ι8ιτιιτ ειπτι π ίτπττιιιιιε ιπτεττο8π

τετιιτ , ιιττιιπιτιπτιι νετπ εΙΤεπτ εοπνιειπ, «μια ππτιειιιιι: Ιιοίτιε Ρετ ο: νεκπτι ΗΜ άπι

εετετ , πιω: ιΠε ίιιπιιι εΙπιπιτπτι: ειιΙΡππι , οιτιιιπιο πι πο. εΙΤε ιιτοίεΙΐιι: επ .

πο. ΑΙτετ ειπαμε ττπτετ , ειιιιι: ποττιεπ ιιε νετεειιτιτππτπ Ρπτιπτιιτ οτπιττο , ει:

πΙιο πιοπππετιο πιει: πιω επιιίπ πι! ποίττιιτιι άεάιι&ι.ι: . ι1ιιπτιππι πάτε πει τιοετιιτ

πει: νιΒιιιπ: , Ιεθτιοτιετπ ειε νετετι Τείτπττιεπτο πι εεεΙεπει, ττιοτε ίοΙιτο πω.

Με τεπάεπτιπιι: , @Μπιτ , ειππ ι”οττε μια· οιιι νειτπππτιιτ πειετπτ . Ετ εε

.4όΐο δΈ. Ο. Β. Τοπι. ?Πλ Ο τι . εε
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Μ( @Η . εε ΓυΒπο άπιΒο!υε Ρετ σε επι; εσεεΙαππαπε , Με (Με πω: Ιεεεεειπευτ , 1ε1ε

1 01 Ο πό Ιπ1υΜυπ1 ποίΤε , ΗπεΙυε ίιιάΙΤε ΡτοτείὶειΒατυτ ,· δε αὁῇυπ8επε πυῇυἴιποεΠ Ιεθεοτὶ

π» ενω-επ νεάπε εΧΡεοπτε!πιτ . δεό ίἰεει , ἰππυἱτ , ειπε εΙε τε [εὶο τείεττε εοτειππ Ρι·:είεπτΠουε

νεΙΙειπ, π1:ιε,πωπ ΡτοΓεδὶοττἱΒὶ νετεευπεπειπι ὶπευτει·ε ΡοΠεπι . Ετ ι·ενετει ίταιτι·εεπ

ἰΙΙυπι αευπάε ίπ Γυο τποπείὶετἰο Βι:ευΙειπτετ νπεΙΠε εοπ1Ρεττυπ1 επ . ΡοίΈε1υευπ ἰἔ,Β

τω· Ρτο νεκιιτο Ρυετο σ.πτε ίεΡιιΙετυιπ Βεειτἱ Ρειττὶε ΒεπεευδΗ εὶὶυτὶυε ει πωπω

οτειτυπ1 ΈυΙΠετ , πει ίειπυε εΠ”εδΈυε είϊ , υτ :ιτπΡΙἱυε ει τπαΙΞε,πο ἴΡὶτὶτυ νεΧετἰ τπἰπἱτπε

νΞΪυε εΠετ . _

3ο. Ραεααἰα: ααα· ἰαιἔεατεω αΕτόχο,οεω/αΡαα πεδϊααα υἰιἰεα:,ααἱ εαπ: ἰα/εεατα:

υεκααε εφέ: , αιἰ ἔεα2ἱ Ραταἰε/εΡαἰσααατ αέιίαόΐα: ίίύσαατα: Μ : α! θ” α!:εα]ούααπε:

ε αοαααε , θα :πειτε Ρτονεθευε υεὶπυε , ἱαααἔ£° Ϊ/ἱἔἶοα , ΓυΡετεΠ , :ιτε1υε π ἱπθτιποτυπα

° -· όοππο όεΓετν1τ. Τεπέα: Τ π ε ο ο ο κ ι Ω1Μοααεύἱαε/ασεαιἰο2ὶ: , πυὶ ειόπυε , πω»

Α, πω” Ι/ἐδἰω· , νἱνἱτ δε ποΒπευτπ ἰπ Με εοεποΜο νἱτειτπ τεΙὶ8ὶοΠιπ1 άυεεπε εοπνετΪυ·

,, τω· , αφο:/αέτ , έα παπα όσααοα ἑαἔαε#”α: , πω: εαπ» :φενετε ·υεκαακυ , βεἰ Μπεα

,, τω· ἰααΒιιοπαα ἐα[εαεα: ·ι›εΖατἱΡααα /:έσατα/εεέτ. Βαδέα: α? α·υααεαίο/αο αεἰ νεω

,, α·α&έΖευα Μπακ, Ε Α Μ Β ε κ Τ υ Μ κατά”, ?αἱ ἰα ·υα·ίαα ταοαα#σαίοβίυα[οίέτααία:

,, ααύααβατ /α›ετα εσε!εβατα |α›ιέἶοααω (:'ο/απε θ” Βευαἱααέ , α.: πα: αεαεάέεΐέυ::ε

,, [ταεαετατ , »απο ατΑραει· Ρειπετπ υπ εο ΒεπεεΠ&υτπ εοταεα2:, ώεατυα αρεπτε εφέ: έ!

,, Μπα ·υεκαα·ε: ααα›·ε έα ααοαα/ἰεαἱααα τελεια: , θέα οαατοαὶοΡο/ἰτα: ε/ΐ , »σε εααδἰἱ

,, [τατσεεε/ἱαααἰΡαο ε/α: έα_σο!ααιέΜτε ΒεαΜ,Μεσατεα2ιια . ΕκΡἰετα οαατἱοαε ασΡ|αἰ

,, ΜΜΜ , εετεαέε Με ο·ε|εδΐοαέααι εαα:Μαε , α!έααοτ εα›αΡαεαο όααφραπ , ααί ααα

,, δεατἱ Μααο·έ αείέααέα:/αΡεα ούβ·β,ρεό!α: ευτπ π128πει ἀενοτἱοπε πε ΓΡε Μαερ

,, [Με , ααα” Με, α."απα ευτπ νοππτυ εκεαατε, /ααα: ε·υα#ι° . Β ειυτεπ1ΙἱΒετα

τυε ιι επεεποπε , ατΡαο|εαιιἰταα ΚΜ”, επ π1οπεισπυε Ειδευε , δε ἰπ πο:: τποπειΠετἰο

δ εετετἰε ευτπ ίτειττἐΒυε ὶπ ]εΓυ-(ΠιτἰίἙὶ Βοτπἰπἱ ποίὶι·ὶ Γετνὶτἰο Ρεείενετσ.πε Μπα .

ΒΣΞἰἘΒΙΞἴ°ι` 3 1 . Τεατέαέ!εΡαεαέ , ααέΡαταί :Μα οόειίίε:·ατ , εαεωΡἰα›α_|α&/ααὅἱτ. Πἰε σααφα

πω" Ρω_ αεατέαα: , οΒΙειτὶοπετπ Ποιπἱπο οωειτυτὶε , πα εσσἰε/ἱαασ/ααδἰέ Νέεοίαέ , εα|α:|ε/ἰἰ

Μ· πατα: σε!εύααύαταα· , ασσς#έαα: . ΕΧΡΙετΞε ίοΠετππυε, δε εοπιτπυπἰοπε ίειετἰ εοτΡοτἰε

δε ίὶιπ8υὶπἰε ΠοτπὶπἰΡεασφτα, καί αοαπααπβασαἰ αευετταατατ . Ραπ· έα αΒτααασ @εαπ

α ἰἐσωαὶα›α αΡατασΡοβα!ατ , εαέ ίΠε:; Νοπ επ εΙἰΒι1υπι , ο ΗΕ , π; 8.8Π1ιπ ποεπε ειδ

ει8ι·ἰ οΡυε εΧει·εεπεΙυιπ ουτε, ε1υΞο. , Πεετ ἰπόὶἔπἱ , εΗνΙπει παπα ΡετεεΡἰτπυε , δε ἱε

ίΗνέτειε Ρειττοπἰ ποίὶτὶ , ΒεετὶίΙὶιπἰ ΓεἱΙἰεετ πωπω , α!» οιππὶΒιιε ιπειξειπει ειιτπ άενο

,, τἰοπε υΒίεΙυε εεεοΠτυτ. Νοα "Με απ· Μπα;; Ρατεααὐ°, χω εἰωπ ααα” α

,, (ατακα : Μέ απο ¦έέααασ “ααα ετ , «ή α ποσα: αἱὅεααἱ›πιαω α υαἰ:α›·ἱ: σαοααασ ατα

,, έξω σαα2 ἱπαρεταΡεα αεαα/αρεα/ε υοἰαα:σω , ααω/ἔαΜπ/ἱύὶ [Μ Θεώ: :ιἰἔεααἱαιἱ

,, Ραεο·ί οὑυὶαυὶ:, ααέ σαρὶἰἰο: ααύεα: αι]Ρέαίο: ό” επεδο:β:: εαπ: α17α2α.ε ε/Ϊ ; ΕΗὶεε

τε , ο Ρυετ , ε›ε τοτο τπευε , δε υπει επεευτπ ευ Ιππυε Ρτοκἱππ ΗυπππΞε οπιτπ :ιεεεάε ,

ν - ΗπεΙυε ειυτὶ δε ειΙἔεπτὶτπειΒι1ππ1 εοΡὶεππ ΗΜ ττἱΒυεππ,υτ ποπ Π8ππ,ίεά αυτο υπερπ

εοε1υε άοπιυπ·ι τενεττειι·Ξε οπυίὶυε :ε1ιιειτεπυε άυτπ ίυΡετίυεπε , οπιπεε ΡΓΟΡΠΙ(1ΠΟδ;

νὶεἰποΪεΙυε τυοε επνΜίε εΧεεΠεπε,ποΒΙΙἱτε.τ ἀεΙἰεειτΞοτΞ νίτει ίτυ:ιπε ὶπ τεττἐε.Ρ'υ!εύα#

ΡαεααΜ έα]'ία·υ2ο ε›ιεσαο·ε. δώΜε ίτευυεπτετ ()πτ1ίπ ποιπεπ ἰπνοεειπε, ετυεἰε Γε πυ

εἱεβειτ ιπυπἰτε ίὶἔπειευΙο , ΗεΒὶΙἰεΙυε νοεε τε.Ιίει ι·εΓΡοπίει τεπάεΙππ: ΑΜΠ ει Με, :ΔΒ

Ιὶτ ,ε υτ ειΙὶευῇυε ειΙΙεΙυειπ‹ὶο εΗὶεὶειτ ΒιιπυΙυε , π1ίὶ ε1υἰ τπε εεεεινπ; οπιπἰΡοτεπτὶε Πεἰ ,

δε πώ πω 8επετενὶτ Ραττἱε τπεΙ . Ωιππ1ωπυεάτετυιιι :ιτε1ιιεπετυτπ ΙὶΒπυτπ ίειΙυπε

ει» 21ΡΡοπετε τ, ιίαααοα υα:·ία: εΪοαασαα:ἐεἰἰ:ιαααΜ ·ι:οσε:,[αα/Ηαπαε αεααατ 28αϊαϊ4

Ραεαέ αε|έΒαοαε , /ααδἔέ Νἰσοἰαέ |υἱατατε¦αὅατα: ε/Ϊ . Ραεα άοΜαασ ποπ/α: α ώτακοπε

τοατεμα: ε/Ι , θ σα Μοαα/ἰεαὶαΜ ααααδίει: ειδ Ιἱτπὶπει Βεπιτἰ ΒεπεὁὶἔΗ ΡετάιιεΕτυτ ,

ατααε αεὶ ε]υε νεπετειπάιππ 1”εΡυΙετυτπ ὶπ εἱεκττα. Ρειττε ειΙτετὶεΡαο/ἰεααὶιατ , αὐέ ού

άοααιέεα: ἰαεο!ααεααπνα πεσεΡέτ . Η:εε , έαααέτ ?Μου , οτππἰει Ρετ οτεΠπετπ εκ οτε

ὶΡίὶυε Εσυ επ , πώ ΡεΙΤυε ίυετο.τ, ΙειετγιπειΒὶΙπετ τεΓετεπτὶε ειυεπν1 , Ηασ[αἱτ Μούσ

άἱεατἱε στέκιΡααεα:εε]ΐἰἑὶΡααἱτἱο:[εά ααα|ίε [αστα υποααώέ ΡΜ: ααα:: Ραταἱα:α σε
Ρατεαπε.τ απσαα:ὶε υέσίεαΜα: , εκ εοαεσα ιαα!ο8ο . · δ

ΜοΠπω 3. Σεπ πεε1ιιε Με τειεεΒο , ε1υοά εἰε Μ Α Ν ε υ ε ο ιποπειεΙιο ίτυττἰΒυε τεἴετεπτὶ

εδώξιιε Με Με αΒπονΞ, εΙυειπ 1Ρίε ὶπ τποπε.Πετ1ο Ροίὶτυε νἰ‹Η , ποίὶτοπυε ῇειτπ τεπ1Ροτε πε

ρ:πεπιεε π' . . . . . ·πω". Ρ ίυπθυε πι. @υ ευπι ε:: ΑΡυΙιε Ραι·τιΒυε εοπνετΠοπιε επιτιει πω: νεπιΠετ,

` :ι Κυ



πε ΑΒΒΑττπι1επτ τπε εΑεΙΝ. τετ

α ΙὶἰοΙτετἰο ώΒατε ποίὶτο ΡταεσεεεΙΓοτε ΓσΓεεΡτσε , Γταττστπ εοπΒτεΡατἱοπἱ Γοεἰατσε Απ. ετσι.

Γεώ . Ιτατισε τη ττιοπαΓτεττο οοτΡοτε , ὶπ ΓπεσΙο τπεπτε τὶεΒεπε , ΓεπτΡετ τεττεπα σσα:- Ι Ο Ι Ο.

οσε ττιεόττώατστ: οτππε ττια8τΓτεττστπ τεξοσΙαττε ὸΓΓεἱΡΙΓπαε πω 8τανε &ἱττ1Ροττα- υ· Μ"'"°

Ι:Πε ντάεΒατστ . Τσπο οοεΡἰτ ώ ΑΒΒατε Ηοεπτἰαττι Ρετετε 5 τπσΙταΓοσε οεοαίὶοπεε

αεσπνεπίτε, οσα Ρατττατπ ΡατεπτεΓοσε ΡοΓΓετ τενσετε .ο (Ξσττιοσε ώ ώΒατε Γσο

Γ2Ρἰιιε ΓσὶΓΓετ αἀτποπἰτσε , στ νταττι νετὶτατὶε , τ1σατπ ΓετπεΙ ατττΡσετατ , το τπεΙὶσε

ΡτοΗεἱΓοεττε σε οτε ἱπ στοπ πιο Γἱπετπ σΓεισε Ρετάσεετε , ὁεΡοΓἰτα οιππὶε τοτΡοτΞε

τ8παντα , ΓστπτποΡετε Γϊτσσετετ ; πε Γοττε πατα Γεπτεπτταττ1 Ποτπὶπτ , αταττστπ τε

πεπε, τεττοοιιε τεΓΡἰοἱεπε , τε8πο εοεΙοτσιπ αΡτιτε εΠε ποπ ΡοΓΓετ , δε πε σκοτετπ

1.οτΙτ τττπταπε , ίπ ίτατσαττι Γα!τε νετΓσε , Ιιοττεπάσττι εσπδτίε ΓΡεθεαοσΙστπ Ρτώετετ:

Με πἱτιἰΙοτπἰπσε , εστω π1ετιε ΓεττιεΙ α τπαΙΓεπο ώΓεΓΓα Γσετατ , πσΠο τποσο οσἰεΓοε

Βατ ; ΓετΙ οσοττώε ΑΒΒατετπ ΓταττεΓοσε Ρτες:Πιστ Γαττ8απάο , στ εστπ Ραττἱατττ τεντ

Γετε Γὶπετεπτ, οτππἰτποτὶε ΡοΓὶσΙώατ . Πσππ1σε ΓΡεττι τεόεσπάτ Γτσίτταταπι ΠοίείΓε

εοπΓΡτεετετ , οΙατπ σε π1οπαΠεττο εΒτεΙΓσε , τποτε Γστέαοτε Γετνἱ ποέτστπαε τεπώταε

οαΡταπε , στ απατα ασ Γσστπ νοτπττστπ , ασ Ρατττατπ οτώοΙο τπΓτΞττατιτε τενετΓσε είὶ ,

ατοσε πι Ρατε πτστπ άοτπο ττιαπΓὶταπε , Γα:εσΙατττετ τω, στ πιο ὸσιἰστπ τπεπτε εοποε

Ρετατ, νἰνετε οοεΡὶτ. δεσ εστπ ώ ΑΒΒατε Γσο Ρετ πσπτἰστπ Γα:Ρε ΓσΓΙΓετ αότποτπτσε,

στ απ τποπαΠετσ οΙασΓὶτα τεόΙτετ , δε Με ΓαΙστατἰα ττιοπἰτα Ρατνὶ Ρετιτἰεπε , ώτεττι

Ρετατε τιε8Ι18ετετ , ώ εοςἰετπ ώΙοατε εοπτττισπἰοπε Ρτἰνατσε είτ . (:σττι τταοσε ποπ

Ροίτ τπσΙτοε άτεε ΡασΠσΙστπ Ιαπ8σοτε εοττεΡτσε ἰπ εδτσΙο τεΓὶἀετετ , σπτπαπεττι

1εοπετπ τπ8τεάτεπτεπι οΓΗσττι , αε εοπττα Γε αΡεττο οτε νεπὶεπτεττι εεττπτ .

Ατ Η Ιε ασ τπ8τεΓΓσπι Γετοοἰε ΒείΗ:: τεττττσε , οοεΡιτ νοετοσε ε!ατπατε τΠοεπε: Οστ

τττε, οσττίτε, επτα Ιεο Με τπε άενοτατε εοπτεπὁὶτ . Ι.εο νετο τσ8τεπε τττσττ τσ εστπ,

δ: τποτάεπε,εοπατπ τΠτσε αΡΡτεπεπὸεπε,πιακὶττιιιττι εκ εα οατπτε Γτσίτστττ ώθ;ταχττ;

Γὶοοι1ε εστπ ετπεπτατστπ αε Γετπἰπεεετπ τεΙὶποσεπε ὸὶΓΡατσἰτ . (Σσττκ1σε ΡΙστεεα‹Ι

εΙαπιοτετπ νοετε τΠτσε οΒΓὶσΡεΓαδὶὶ εοπεσττετεπτ , Ιεοπετπ οστάετπ τπττπιπε νὶἀε

τσπτ, Γεεἰ εττιεπτατσιπ αε Γετπἱπεοετττ τποπαοπστπ το τεττα Ρτοίττατιιτπ ἰπνεπετσπτ .

Ιτασσε εστπ εστπ α τεττα εΙενατεπτ , ΡαιιΙΙιτΙστττ τεοεΡτο ΓΡττττιι , εσπέτα οσε Ποτ

αοετάεταπτ Ρετ οττΠπετπ Ραπόττ , δ: στ σιτατιτοεΙσε Γε απ τποπαΓτεττσπ1 τεόσεετεπτ ,

ΡτοΡἰποσοε :το νἰεἰποε Μπήκε Ρτεοατσε εΓὶ . ΡτοΡἱποσἰε ἱ8ὶτστ ετσε νοτο οΒτεττιΡε.

ταπττοσε ασ εεΠαιπ πσῇσεποίὶτι πιοπαΓτετἰὶ , οσα: οοπττα ΑΙεσΙαπσιπ οΡΡὶτὶσπι Γὶτα

είτ , απο Ροττανετσπτ , τοτοσε Ροίὶ ΡασΙΙσΙσττι τεεσΡετατα Γαπττατε , πω: :πιο πιο·

παίἰεττστπ εΓτ τενετΓσε , ασ εκ ΡετΡεττατα εσΙΡα ποεπττεττττα αεεεΡτα , ΡΙστεε Ρο

Γτεα το Γαπεται εοπνετΓατΓοπἰε Ιτώὶτσ ντττττ απποε . ο · - ο

3 3. Μπἰτπ πποππο πατα: Μπακ παθω· , πτΡτοἐετΡπσπἰἱπτεππ ὐππτἱΡπττὶτ ἱπ /πο.τ 5Ρτ:ς];;Πς

πωπω οοπάπαππιε . ποπ'ππτ τοπ:Ροτε , απ» πο ἐπἰτἱο Μπἱἱ ππ εκττεαποτ :πεπ/ἱτ 8· Ρ· ΜΜ3

]πΓἰὶ άπ.τβοοίτπτ ἐπέετττ[ι&τ , τπ/Ϊἱσπτ ππἱιἰππι/ἰὲοπἰπτ ε υπο/Χε τε/ἱπππτ εοπιππ/: ω".

β: πηΓπσἱΓἰπτ πωπω εκοοἰετεη χω πιστπ-βππτε εκοππτπτ @Με βΓ·υππο πιω· πωπω

/ἰπτἰο [τοπ/ποστ εοπ·φπίτ . ΟτεΡἱτππτἰπΜ |Γπωτπποποπ [σουίτα πκοίτπτἱ [πατατα , πιά

πτεο·έπτίππο τεαπΡοτε του:: ππἰεβεπππτ , Ρετἱσπἰο έπιπαέπεπτε τεττἱτὶ , πι! πί·υέππω οΡεπο

ποπτέΡππτέτ ἱπτετοπιβοπε ππΡΓοτππόπαπ[ο/ε τοποεττεπτετ , αΙἰἰ ετεεΠε στ εεΙσιπ π1α

πΞΒσε , αΙσ ΡτοΓὶτατὶε στ τεττα εοτΡοτἰοσε , αΙὶἱ Με πεπ1Βιτε , αΙσ πι τετταττ1 ἀε

τπἰΠὶε εαΡἰτἰΒσε οττιπἰΡοτεπτετπ Βεσττι ΡτεεαΒαπτστ , πεε/τπ/ἰτπ : πω» ίὶατὶτπ τισ

ΒεοσΙα Ρατνα Γε ίπ ττιοπττε Ιατετε οοΙΙΙΡεπε , ΓσΡτα εαεστπεπ ὶΡΓὶσε τΠντπα τπτ Ρε

ταπτε Ροτεπτἰα τΠΙατανττ , οπο: πιο:: ταπτστπ ττποτετπ εκ Γε είΓσπάεπε εκΡτείἱὶτ , στ

δώποεπεπστπ οιππε εκτἰπἔσετετ , δεοττιττἰπο τποπαίἰετἰστπ ΙἰΒετατετ . Ηοσ έΡ/πω

πιέτποπΓππο ππτυ·π·ιαίτ Ρεττπτ Ππωίππέ[τπ:τέόπ:/πέτ ἐπ/στωοπε παπα» ύποπέτ Μ ·υέ8ί

Με [ππέΐέ Βεπεπἱδἰέ . ἐπἱε/σεὐππτ πποπτυπ πἰε|τπττετ [ππάϊέ [.έπετπτοιάτ τποππ/ἰε

τ)¦ , πποπ Οπβπεπβύπτ]ποπτπ2 , σππία›ίτέ οπ/π[ππω υεππτπὑἱἰἰτ :ποτάκι πό οποίο

βπαπ οπο επέεπ·ε ὶπμἱτπτἱ/ππτ ; πασα. σπππ έΓΓί]Γεοψεπτ ) /ἰπτἱπτ πω· τοπ: πωπω ,

ιβα]πε ἱἰ ὶΡετἱοπΓππα ποπ/οτε . @Με ποσἰπ/ἱπ Μοππ/ἰετἱέ [ππἔἰπ δούοἰπ-βἐωο πΡππΪ

δ' π/ετππα οοπ/%·πεπππ οΡετππι πππτἱὐπτ , Μάικ τππἰἰεπτ ·έπ Μπα· (το-οπο , παω” έί!έ

ἱπππιξ//ο ίπ ππππ.τ πιππποτίο ) πεπτέΡπη·έτ ἰπυοοπτἰοπε , π» πποπππω Ώσπου οοπτέ(οπ

τπτ, τεοπΡοτπτππτε Νοτπππππιιτ 9πίππτπΡιβετ πό τπ|Γεἄἰοπετπ [τπττπππ αφτο: ἐπ

··ιππόπσ·ς τεπτππτ , έκ ποιά:|π1Ϊοοπτπ: , τεπσει·ίτπτέτ /ππρωππε παπί: . [.πτο·οπε.τ Μο

πιπ/¦ετ·άέοοβέτ οππ/ίί πω! ππίπππποσ ππ/οττε Ροι·πετππτ. Μἰτπ /ππτ πω· π_πττ·πτ

πίδϊπ δδ. Ο. Β. Το” ?Πλ Ο τή σπΓοπτ



:οι ΒΕ ΑΒΒΑτ1Βυε Ετ Πω εΑειΝ.

ΑΝ. απ. εαπ» απδιοτ , ?ΜΒ Ποπ: αααιοι·/π: πιοπα/τει·ιι βο/ιτε , απι μπα ο/πε αιι·ιρει·ε ποπ αισιο

1ο 1 ο 2ιαπιπι· , [απ . ΡαπαππΓπε ΟαΡιιαππ:Ρι·ιποφφωπικ αιι·οοψιτπιιαααιδιπ: ·υι[πε 67/2

1.7.:Μ:ττἰἱ · Ρο/2 πιοι·τοπι , αποα οαἰισοιπ αιιι·ι·ππι ο· πιοπα/ιστιο αα/ἱπἰι#οτ . Ρἰιιι·α ε/π[αειπ , σε!

αίτοι·ιπ.τ τομ οοέποιπιπι:[ασιποι·αΡα|ειιπ οοιπιπειποι·ατ , αποτππι εαπ/α (θ' τισ |ια ο Ο

ότι αιτει·α πατα αι·ιιιπιτπερππιτπήπιτ . Νοε πιέποι·ι μια /πο.τ αα·υοι·/πε .Νο ιπιαππο

μπι ·υιοιοπτια: τιιιτπε ο/ΐ θεατα:ιπιπι Ρατει·: μια: οπιπιαβ μα: ]”π/ιπ: επ1υο/ιτα οπ

μ» , ααοατ ιρ/πιπ 7ιδιοι·ι·πι , απτ .βεοπεπι Μαι·/ιοαππιπ πι (Μπάσο Οαμπειι|ι ,

αιιο/ιιεμισι·έ Μοπτι: αι/ιοι·ισο:, απο: τα ιπατσα!-ε [ποβοιατ.

φ···φ 5-α-*κ-_-α·*·α-ὸ·α·>ρ·α~5πτ*τ-ΤΜ_©Τ*ΡΤ*κη _.*___·π·»6·πατπς·πο νησία- ποτό-τπτ Τ)6-ι--:*-ε··

““?εδΐΚνΙΤΑ 5. ΕΙ.ΡΗΕΟΙ ΑΒΟΗΙΕΡΙ5ΟΟΡΙ

' Α -

” '” εΑΝΤυΑκιΕΝειε Ετ ΜΑκττικ1ε

Αιι&οτε Ο ο ιι ε ιι Ν ο φταιω εεεΙείἱοε Οοπτιιοτἰειιίὶε πιοιιο.εΙιο

ίσιο εοπειιιιιΙι.

Εκ απαιιι δπτἱαπο δ' ιπμιοαία.· Τύπαπι:·ο.

0ΒΣΕΚ7&ΤΙΟΝΕδ ΡΚ]Ε7[]Ε.

εωικιωπ π. Ειπα: Ι.απ[ιαποπ.ι Οαπιπαι·ια απιιβε:, α [απέΐο .απ/παο τιιιιι: Βειοοπ|ἱ αΙαιαιε ρει·[πα[πε,

ω” να» ΕιρΙιο3πιπ αι·ι:οπράοιιπιπ £απιπαι·ιοπ[οιπ, μι α 13απι.τ ιπιοι·[:διπ: [ποι·αι, ρω απο 09

ος"Ποι ιπαιαπιαιο Ματιιι·ε μπε ιιαἴιειι , πι ιπ[ει·ιπ: αιμα [ππιπ: , 0Πιετπο Εσο!εβα [πιο πιο

παοτιο ρτο·υιπτιαιπ μια , ε)π[αιπι /απδτι Μαι·ιοτι.< αδια ιιιαα πιαπααπαι , πι ιπ (απο ααα

πο Ζιχει·επτπι· . Ρωτάει: ιιπρει·ιο οοιοιπρεια·ιιιι Ο/?ιει·ππ: , αι: !πατι Ειριιιαι παταω ποπ πι”

ΡΙστιο όιθ:ο.π1ϊιπο, πι ατι Εααιπει·πο, ·υει·πιπ ειιαπι ττιιιΠ‹:ο ιιιοαυΙοιτιιιιο :ια αιιπ:οαιιιπ ααα .

Ηαπο απ· 8'πι·ιο ειτοιοοιππι , αααιτο σα· πια οοαιω Βαι!ιοιοι:ια Τ|οπαπειο ιιι·οίοςο , μια Βο!!απαια

πι οιιαπι εαιαει·ε οιιιπ ρι·οΖωοι·ι πατα, μαιπ δεππιππιπ ΟΠιοτπι [ειπα ε.τι|ιιιπαπτ . %ι·ιιπι σποτ

Με απ: μα: ια .α_οι·ι!ι Βοί!αιιαιαπο ρπ!ι!ιοατα ια, εα ιιι_ία ]οιιιπιιποαο ριιιι·ιοπι ποιοι: το[ετατ ,

μα: αμα .9πι·ιππι Ραποιοι·ιοπι αρτιπιππιιιι· , οι·ευιοι·επι οι:: [παιιοτε παμπ εβ . ΕΙΡΙιο_ςι «απο

ε]π/αειιι τταιι:!αιιοπι: ιπβοι·ιαιπ βιο]πιιαιιπα.ε , μαπα ιαοιπ ΟΠιειιιιι.ι αΖιμαπιο ροβ οαιταιπ απο"

τοπ_ατιιιι|ιτ, πι ἰρ/ἐ ίπ παιταιιοπι: ατοι·αιο αιιο/ιαιπτ . Ηαπι: πιο οκ Ιαπααιο οοαιιι· ΤΙιπαποορι·ι

πιππι αι·αι·ιζιι/ίιππε : πα απο Ροβιποαπιιι ιιιυεπιτπα: ια .απ_ς!ια [ασια εαιιαπι ο: απ] .απαιιιαπι::

:μια βιππιιποαο [τα!ιποπιπιπ αοατιππι Βο!!απαιαπι , μοα ιπιοει[εδια ίπ ιοτπιπ ιοαια· πω.

ι τειπτ.

Λααοήιπ ι.. κια |απδίι Ειρ!ιο3ι ποπ [μια απ Ο:!ια·πο αιιδίοι·ιταιειπ βαση βια ετιαιπ α Μαιο Ι.απ[ταπ

σο, μι 8ι1Μ αρρι·ο!ια/[ε, ε? ιοιι .αιο;!ιοαπαι παπα Ζοςεπααιπ ιτααιαι[]ε ιπιτποι·αιιιι· αμα Βαα

ιισιτππι, ιαπο ι. ασ «πια [απδιι πιιι/Ε·Ζιπέ , πω αι !.αιι[ι·απεο βο Ιομιιιιι· . ΗιΠ:οι·ιιιιτι να: πιο

Ροίἱὶοιιἱε εποε , [ατιδτι αποφ παω, αιιααπι Πιιαιο Ηετἰ Ριπει:ε:ριι , ιιιιο.πι @σωστη ΒΗΜ

τἱοτιι ποπ Μαιο ΡΙ:ιιιο άι&οιΜπε οι! Ιει5ειταιιτι1 , νετιιιτι ετἰοπι ιτιιιίῖι:ο πιοαυΙο.ιτιιτιο :ια σο.

Μπαιιιτι, ο ιι.ιειιτιοΙ:ε ιηοπιοιἰπ: ΟεΒειιιο Όοιιτιιοτἱοιπίιε ει:ο!εδο: ιποιποοιιο , ω ρτοεοορτιιω Π

Ιιιιε ιιοΒἱΙἰτει· εάιτοπι , ΞΡίε θα. ριιιαοπτι:ι. ρω αιτιοι·ο ἰΠἰιιε Μοττγι·ίε α:ΙΠιιε ἰιιίὶΒτιΙνἱτ , πο

επικοιιι αιιᾶοτἰιονἰτ , οιιέιοι·ιιοτιιιπ πι. Εοσιεύει Βεἱ Μια ετιπτιιτἱφιε ΞιπΡιιτιιιτ , ιιοτποιοοιιο

5°ΕΙΡικεϊ Μοττγτἰε Μος ιο ροι·τε που -ρετιιτ11 Βιοτ1Ηε8.Υιτ. Ε: πω: αιιρατει, [απέ:ΐι Ειροι·ξιι πιοπιοι·ιαιπ]απι

"ΜΙΒ [αοιιιο ππαοιιπιο ιοιοἰποιπ @απ , ιιτροτε απ: [ε|ιππι Ρετ ιοιαιπ ./2ης!ιαπι ιππο |ο!!επιπο |ια!ιο!ια

ιπι· , μοα ω: ω· ιρ[α εαπ: Τταιι.ααιιοπι.ι Ι:ιαιοι·ια ιπαπαεβπιπ ει·ιι. .Ηιι]π: [αιιδιι Μαι·ιοι·ιε επί

τπ: οποια: πι .πιιι_ς!ια ρει[ευοι·ανιι π[μο αα ο]ιιι·αταιιι [πο Ηεπι·ιι:ο ΠΠ. @πιο . μπω ποπ

μπα ωΙιιέςιο: _|οιππι, παταω ι·ιιαπι αμα ααα ιιατιοπω οιΙειιι·ι: [πιτ [απδἰιΞἰρἰοι·_ςι πιοπιοι·ια, εαπ:

αα·πα [ώμο αφ πι Βοιειι|ι οι:τίοίια αμα πο/ίτο: Βι·ιτιοπε: οίιβι··ιια·υιτ Οοαε[ι·ιαπι Ηεπ/οιοεπιπτ .

'Νοιπιπ μι: ρι·ατοι· .απα!ιοαππιπ Μαι·ιπ·οιοαιπιπ Θ Βοποαιδιιππιπ, Βοιπαππιπ οιιαιιι, Θαιοπαππιιι,

67 α!ια μαι μοβ [α:ιπΙππι Η. τοπ]στιΡτα [πιιι, ι·ερι·αβπιαπι : ιαμε απ· 19. .αριιια , μι απ

[πρι·επιπ: [πιτ. βια: ποιο Τι·αιιαατιοπικ [τ/ιππι απ· 8. μπει ι30ιι/τ8παι 0:Ιιοι·πιι: απ πι Τιαπ:!α

Μπι: Ηαιοι·ια. άρπα Οει·ιπαιιο: ποπ ιςιιοτπιπ [ΜΒ , μια ω· εαπ: απτο μοα Τι·ιτικιπιπ: ίπ ποια:

εαιιιοπο Βιιτοπιοι Ηιι·[απέςιοπβι οι ειπα αα αιιππιπ πο: ;. .πιιιιιο |ιμοπιι εοπ|ι_ςπαι εμε ιιιατιπιπιπ

Οιι·οπιι:ι .9α:τοπιι:ι απο Μαχαιοπτ3επβ.< απδτοι·, "οι Ιπαιππι μια υιι·ππι Μαιο μα ταιιοπο ΒιιΠοιιι

αρρι:!!αι, [ιο ·υετο παύει. Εοάεπι τειπροτε Νοττιπειοτιἱ ααα: Τιιιιι·ιώο, ί`οιιτιιοτιεε: οἰνἰτοτἰεεἔι·‹:

Βἱιιπι οιιτἰίὶιτειπ, ιιοιτιἱικ: Βιιίὶειιι , αιμιιπι απο α:ιετΞε νἰποιιΙἰε 8ε ἱτιεἀἰο ωστε Πιο ι:ι·ιιαο

Ητοι· εκίιισκετιιοτ: μι Ιπιι11οιιο. πωπω ΓτοἔἰΙιτοτε , ροοιιηἰοιπ ρι·οπιιΠτ, δε ἰιπἱιιεἱιιε Ροροίοίτ,

ιιτ Η ι·ε‹ὶεπιτἰοιιε οοεοΡτοΒἰ!ἰ τιιοι·τειπ εν:ιαει·ο ποπ ροίΤοτ , Γειιιετἰρίιιιτι <έοιιατιΒιιε ΡιιτΒιιτετ .

ΤαΠαεια ἱοὁιιειἰε, ΡτοιιιιΠιιιτι ΡοίσειπιΒι.ιε :ιἰτ: Ρι·:είιο άπο, Ροιιοτιιε :ια οιπιπο ρω τω-ιοι

πι1τοτε, υπ ίιιοτιιπι ίοινοτιιιτι εκοπηαιιω ιιιετε:ι.τ ΗΜ. @σα ιιιιτοπχ «ω ααα” νἱὁοοι· ,

απο
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ποπ νοιιιππιε πιει, ι”ειι επειιιιι ειιεειτ. πιο ιονΞεπτιοιιε πια ΤοοιιιιιεωτιειΜοποιο Νε, ΑΝ_οΗΚ_

ποιά” τιποτε, οπιπιιι πιο οιιοεο, εκεεπτο. πανι, πε ιο Οοτιιιοιο Βοιοιπι πεεεετιο, ιιοεπιι
τοπιο . Α: ιιιι ειιτεπεε (Ιοοοιπ τ:οπιτιοοε δε ιιιπιοιοιπ ιιοοτιοοε ιπποεεπτειο ιοπεοιπεπι εποπ

ειοπτ. 5τιιτιτοποε ι1Γιοε ιιε πτιτοιοετιιτ πιειποτιε ιιεοιιιε ειιεδι:οε , εππονιτ ιπ ίειοετιπιο ποσά

πει:ετινιτ·ιπ Πει ειεόιο. Ειιι_|ιιειπ οποτε «οι πιοιπιπειε ποιοι, πιιοτπιιοτ βίαιο, ω!ιιχιίοαπι οτι·

ποιοι, ποι ειπε πιο ο: 0ιιιει·πο ιιε/ιιτπ/οι·ιιπτ. 82 πω! οι: [οποιο Ειριιο_ςο οι οι: οοοιιι·ι·ιτ @πιο

πού ιπειιιοι·ια άιεπιιπι, ιιιιιιι πιο· ιποιιιυπ ποτιιιιιι·ιιιπ οι πιο: «πω» ωποεοιποι . Πι:: ιποπει·ε

οπο, [οπδιιιιιι Ειρ|τε_ςιιιπ Οοποιιιο κΕπιιαπιεπ/ι διεπει·ιιιι τοπικ .»ιιι_ςιιιε οΜπιιιιι, πω! [πιο /Ε

τοοιι·ειιο τεμ πιο [οποιο Ρεπιεοοβε.τ παιιιιιιπι [πιτ : οι! ποσά οπο που , ποπ βιιιιιι τοπικ το·

@τι Ξπο&ορι, πιο ι:'5° πιο 0ρτιιποτει οοπιιεπει·ιιπι ", πιο ιιιιιιια οι! Μπιιιοπ εοσιεβοβιοαιπ πιο

ιβιιιιεπιιιιιιι βιιιιιιο [ιιπτ, πω: πρωι $ρειιιιοπιιιιιπ τοπιο π. Εοποιιιοτιιιπ ποιο ιπιοεπιιιι·, Θιπ

Εοποιιιοτιιιπ ξεπει·οιιιιιπ τοπιο τοπιο π. ι

π. 'Νειτιο, οι πιιιιιειιι πιο πιάσω, επιιιω

ΙΟΙ2

19. Απο:

ποιο/ι, πιο” Ειριιεχιιπι Μπι οπο: Μπιο- ιΜι. πω.,

το: πιο τεοειιο·πιιιιιπ, πο/ιπιιιιιπ ιιιποιιι.ι ..Διώ·ιιπιι: ιιτοιπιιιιτ , ποπ οποιο πιο φωτο [οποιο _|ο- @τα τοπι

ιιπππι Β.ιριπιιο ιπαι·ιιι·ι.ι ιιιιιιιιιπ άεοει·ι. οι @πιο πιιι·ι·πι Επιιι718ι·ισ οι. 1. οι· πιο _ίοπέιια!π_ω- Ριπ:°·ιι”·

πι, απο: ·υει·ιιο οπο· ι·ε[ει·ι·ε «παπι ει! , ιιτροτε ο πιιιιιιτ ρι·ιειει·ιπιι]π: πιω τιιιποπ πιο.τιιιιε οι!

οπο: οπο: ΜΜΜ @οποιο οειιιιπτ : [ιο Μαριε τσιπ πιστα . Ετιιτ Ι.:ιπιτεπειιε ιιτιοοε ποιοι

τοπιο Αππιοε, πεοτιοτοπιιε ιειιει·ει.πτ :τοποσ ειπε πο:ιειιοπι ιπιιιιοτιοπεε, πο” τεπει·ετοτ ιππο

πιο. Ήιιπτοπτετ ι:οπιπιιιτεε ι:ιε πιο τοιιππ:ι ιτετο·ι τιιιιοπε , τοπι ποιιιιιειπι ιοοιιινιτ ίσοι οτι

δι:οτιτοτιε Για: τιειιοετ:ιτιοπε. Ιτοποε ποιο ιιι:ιτοιπ ιοοτο.τιοπι ιπτεπιιετετ , δε Αιτιειιοοιο οπο.¦

πιιοεπι ιειιιοετ ιιπιιειιιο 8ο Γτο.ττειο Γεεοπι ο:ιοετετ, πο:ιτι:ιιτι ιιιε Γ:ιτπιιιοτιοε τ:οιο εοιοπιιεπε

ποιο ει: Αππιι πο, ιπτετ ποσο όεΒιιοοε, ιπιι:ιτοετοπτ πιο ποοιτιοιο ποοε εοιετεπτ ιειπδιοε :

το: ποιοοε απο οιιποοπτιο ποι ίοετιπτ, ιετ:οπτιοπι ποοιιιποποιτ τει”ετοπτ , τοεπτε τενοινο ,

το: οποιοιπ εοτοιο τοετιτο ιιπιιοιιιο τι ιιοοιετιιτε οεδι:ετε πεποεο. Ετ εστι: οποε ιιιοτοπι οι

οι Γ:ιπέι:ο. σοι ποπε, ι)εο ποδτοτε, πτειιτιετοοε Ποιο ποιείεεπε, ΕΙ.ΒΒ008 ποιοιπε, νιτοο

ποε ποιιιειο, 8: πιο τειοποτε πτ:ιτιοι :ιτεοιεπιιεοπειτοε πττειιτιεπε ιοιτιειο. Ηοπο ποπ πιοτιοιπ

τει· (ιιπέιοε , νετοιο & ιπτετ το:ιττντεο πιιιοετοπτι ιιοετ εοιο ποπ πιο οοπιοΠιοπε ποτοιπιε

ποιοι, ιετι ποιο ιο πει:οπι:ι. τειιιιοετε ποπ νοιοιτ, οι:οιίοπι ποπ πεπεπτ. Νιιπι απο ιιιιιτπ,

οτ νετοιε οπο· Αππιοι·οπι, οποιο ειπε 8ε ιπιτπιει Πει π:ιππιπι ι:επιιιεπτ, 8ο τιιιοεπ πιο πενε

τεοτιο ιιιιοε ει ποτειι:πτετιι ιε τει:ιιτπεποι εοπεειιιιιεπτ , ιιοπιεπιιιιο πιο ιιοε πο εο πεεοπιιιπι

εκπετινετιιπτι ποοιιι ποιο ποιιο παθω ποτετειτ οτιοετε, πιο ιιοιοιπεε (οσε εοτοιο πεεοπιιι ιπο

ιιιιτετ, δε ποτιποιιοε ιοτιιτ:ι.π ιπνιι:ε τοεπιιιειτο.τι ιοοιοπ:ιτει, ειεπιτ νιτειτο πετειετε, πο:ιτο απο

πο τοοιιο ειιιιο:ιιτε. @οι οιπε ιΒιιοι· πιο. ιτ:τι:ετπιτπε ιεπτι:ιτ , πιο τιειιιιετο . Ετ ποιιιειο

ιιιε, ιισοτι πονοε Αππιι:ε τ:ινιε, οπο: ιοτοπιιιτιιο πει·ιιτιππεπε Απιειιπο πτοποιοιτ.

π.. Αττοιοεπ αποτο ποσο οε:ιτι Ειπι·ιεπι οιιιοτιιιιιτετ ιπτοεπτεε νιιιεπποε που ιιοιπι Γοιιιτο ,,

(οτι ιιιιο.πι πιο πιο. οπτιποιοτεπι . ι)επιποε ποπ ιιιεο τοπτοιο ποιο Γε πεεοπιο. τετιιιοετε πο

ιοιε, οι ετιειο ποιο πιι8τιπιε πετιεειιτοι·ιοοε πιο , εινιιιιτεπι Ο:ιπτοιιτιοιπ, 8: Εεειειι:ιτπ @ιτι

οι ιπ εε. ιιτοιο εοποτειπ:ιπτιοοε , εινειποε ιοοε :ιττοει τοοττε πεειιπτιοοε , ειιτιίι:ιτιπο. ιιοεττοτε

πωπω. εοιποε τι ιο:ι ιπιιιιειιτο.τε εοπνεττετε πιιοε πι, πο ειε ετιπιιιε δε ει·οοιειι εκειιιπιιι

_ι:ιοπο ειι οει:ιιοε . $ειι Απιειιποε , οι νιτ πτοιιεπε , νιτο πτικιεπιι ποιοι ιπτεττοπιιτιοπεπι πιο

πτοποίιτιι.το ιιιοπιιτ:ιτετ ιτε τειποπτιιτ , τιιεεπε τ Ρο.ιοπι επ ποσά ιο , ποι πε ιενε ποιόειο σοπ

ττο. Πεοπι πεεειιτοπι οιιιπιτιο.τ , τοοτι ποπ ειοοιτο.τ , τοοιτο τοιιιιιπιε πιοτι ποπ ειιιοιιιιτει ,

πτιοιπο:ιιπ ο.ιιποο πτεινι πεεεπτο Βεοπι εκιιι:ετοιιιετ. Ετ τε νετο. πτ:ινιιιε πεεεπτοιπ νιτιετοτεί

Ε: Οοτιιιοτπ πεποτε, ποιιπι ποεπιιιοετ τεττεπο το οιοιοιποιπ πιο τετιειοτιοπε νιτο (οι: οπού.

πεε ιοοε πετ ποιοτιοπετο πεοοπι.ο ιιιοτοπι :κι τοοιιιι:οιο πτεινετε; πιο οπο ποοει τπιποε οι

Βιι:εποε ποιοι: ιοι:ετε. Μοιτο πιο" ιοιποε (Σοτιιιοιο πεπ:ιτετ, ο νει-οπο πωπω εοιο :οι οσε

τοοττειο ιπτεπτο.πιιο εοπιιτιππετει . Οποτε ποιοι· ιπτειιιπι , ιοιτιιιο πεδτιιε ειπε ιιιιι;ιτιιιπι ποιο

τιιιιε, πο:ιπιιο νιτειτο Μοτο ιποιοιτ ποτε, ποειιο ι.πτετιι ε:ιι·ιτιιτε πτοκιιοοε ίοοε ιετιπιιιιιπιτε .

@παπι οο τειο ιοπ8ε ιοιτ :ιο εο ιιιοτι ν:ι:, ποσοι ι)οιοιποε ιοιπο.τοτ ει πετ ποειο ισοπιιιιιοοι

νεπιτ. Νεο ιτοιοετιτο, οτ τεστ, ιπτετ Μοι·ιντεο εοιπποπιιοτ, ποι πιο ι:ιιιιο. πιο πιοττειο

ίποπτε ιοιιιποιίιε νετπειι:ετ πτ:ετιιειιτοτ . Ντιπ οι οειιτοε ιοοιιπιτει Βιιπτιίοι , ποι πτωοιποιιε πιο” "πω,

τοοττγτ δε νεπετο.τοτ δ: ετειιιτοτ τι τοτε Πει Εεειειιιι, ποπ ποιο πωπω πεπιιτει, Γετι ποιο πι1:ιοι5. ]ο

νετιτο.τεπι τοι:ετε ποιοι: , οεειίοε επ . Ε: ποιοι πιο ιπτετ πιοτι πτο ιιιιιιτιο , δ: πιο πιο ΙΡ""ΜΒαΡ·

νει·ιτιιτε? Αιοπιιοε, εοιο, τειι::ιπτε ιιιι:το ειοπιιιο, οι νοιιτ:ι πιιτει·πιτ:ιε οπτιιοε πονο , οπτι

ιιοτι δε νετιτ:ιο, δε ποιο Πτι ποι πιο ιοιιιτιιι & πτο νετιτ:ιτε τοοτιτοτ, πιο οιιιιιιο τοοτι

τοτιποι ττοτειο το οιιιιιιο τοοτιτοτ, πωπω πιο: , ιο:ιττγτ ο:ιοετοτ . Βεο.τοε νετο ΕΜ:

Βιιε εποε πιο ιο πιο, οτ οειιτοε ιοοιιππεε πιιιιοε οι πιο νετιτοτε. Επι· ει·ποιοτιπιε ειειιπιιιο

ποιοι πε ιιιτει·ιοε νετο ιιιπέιοποε τοιιττνι·ιο ποιίποιι_πι :ιτοοιπειτ , σπιτι πιο· οποίο. ιπ ιοοττιε

πετπειιιοπε οττοιπποε ιιετιπετιτ? _

;. Ηπε οτε ποιιιειπ, τενετεπιιε Ρατετ, ιπ ποιιπιοπι πετιπιεετε ποΙΤοιο , τοτο ειΤε ιπΓο. το.,

τισ οποιο; ιιτιιιιοεπ νειι:τιιι: πτοάεπτι:τι οι, 8ο ιοε ο ιιιιτετ ιεπιιτ οοοοεεοττιπεπτιο τενοειιι·ε ,

& ποιά ποτιιιιιοοτο ιπ τιιπτο. τε ιεπτιεπιιοπι οτ, πωπω ι)ει ιιοοεπιιο τοοπιιτ:ιτε. Μπιιοιι

ι..ιιπιτοπεοε: Ρτιιτετ, ιπποιτ, ιοοτιιεπι πετιπιε:ιειιιπι, οι πετιπιειιεεπι ιοοτιιιτο.τετο ιππεπιι τοι

νεοειοεπτετ ιιππτοοο οι νεπετοτ, ιιτιοιι ιιε τιιιιοπε τοπ ειιοδτοε , οεειτοτο Ειιεπιιιο , οτ νετο

τοαπποιο ο: Βιοτιοιοτο το:ιττγτετο (πιο ι, ειειπεεπε τοι: εοΙετε & νεπετιιτι εκ αστειο, @πιο

13ο ιοντιπτε, εοπιιιιο: ποσό ιπιε ποίι;ιοοιιιιιο :ιενοτε εκίεεοπ.ιε οι , ποιο & οιιιοτιιιιτι πιο

οι: πιιιιιοπιε ειπε τιιιιπεπτι οποιο πιο πτ·οοεπιτ. @παπι ποιτιετπ οιιιοτιιιιο ποπ Μοτο @απο

.πιο Π. Ο. Β. Πιο. ΠΙ!. ιιι τιιδοιπτι

ποΣ.
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ΆΝ_(:ΗΚ_ ιιιᾶιιιιιἱιιιι :κι Ιτέτιιτιιιιιι, ντι·ιιιι·ι τ6:ιιιι ιιιιιΒερ ιιιοάιιΙ;ιιιιἰι·ιε, βετ, με [πρια μια, π. Ιω; ε”.

πο” των; Μ νέα βιπΕτι .Διι_βΙιιιι. . - .

19.ΑΡήΙ. 6! Ροι·ι·ο πι φτάσω ΒαποΝ4Μι27β6Ψ10Μ, (απιιιιιιια α ΙωΙιω·ιε οσιιφιιια, ιιιιι!ιο; πωφω ώ

Α|ιιηιπηΗ μι” @ψ ποπ οΜ:ιο·ε ιι·ιιιιιιιιτ ..ΔιιδΙιταπι _|έιφιοι·ει; τ:: Μ” Ι.τοθ·οιι:ιιιι αΙι!ιιιιιΠιιιιι Μυπμβει·ιξ
τω. Α [απέ$ιθ Μι!άι·Ι:Μ, ασκ ιιιιιΙτιε ιιιοιιιιι:Ιιιε8ι ίιιιιότιιιιοιιιιιΙΙΒιιε τωπωεωοιαι Ματσιο!ορκω ιεεωιειι

παπι :Με μι. ΙΜΣ. Ι.εχτπάισ.τ τα άι: κ· 1ιιχει·ιια.ι· άι: ι-1ο·ρτάτη μ, ΜΜΜ! 1011. "ω ότι Με :Μάτ

ΜΙΑ; Δώσε. $ιιήιιιιι Ε!ρΙιτι;2 τω; ριότιεπέι: τῇ,

# ΪΝΟΙΕΙΈ Ρ1101.ΩΦΠ8

οεΒειιΝιΜοΝΑτ:Ηι, ῳ

ι Μ Ν ι ιι τι ε ιιι Με ειιιιιιι ιιιιιιιειιτιΒιιε ιιιτιιιιιιιιε [ειιιδι€2 Ω8ιιτιιειιἱειιίἱε Ετ:τ:Ιετ

Πε ΜεττοΡοιιτειιιε τω ΟεΒειιιιιε , 8ιιιτιιι νοΒιε δ: μι:: ει Ι)ε;ο Μπιτ ιιοίιι·ο )
δ; Ποιτιιιιο εΐιι-(:ιιιιίτο , δ; ειιιιΒοι·ιιιιι δ ιιιωιωειο ς ν 7 . -

ει ειεΙεΠὲ ίτιιτειιτιει 8ι·εινειιι ιιι ιΙΙιιιιιΡίτιιιιιιτ νιιιτιι&ιιιιι ιιιιι ιιι:εεΡτιιιιι Ντι»

επι (πάπια ιοΡοιιοτε , τιιιειιιι ιιιειιίε ιιιιιιιιιιιιΙει·ιοι·ιιιιι ιιι:ιΙιιιτ ειΡΡοιιειε ; πετρα

τιιιιιιιι ιιιιιιι ιιιοοειιίειιιιιιιιι εΙΤε ειιιίτιιιιο, Η ιιιιιιιε Γειιτειιτι:: Ρει·ιτιιΙιιιιι τὶενιτειιε, τα

ιιοο; άι: 81οιιιιίο Οιιιιίι:ι ιιιιιττγι: ΕΙίτεο ιΡΤε ειδιιονι , ειΙιιε ιιιιοςιιτ ει8ιιοίτειιτιο. Ριο

Ροιιειιιι . Ει·ιτ “τση όινιιιιιι Ριονιάςιιτιιιι 8: πιο ν_ειιιι:ιτει ςιια:ιιτειιι ,Ι 8: ιΠοε Μυ

τω: ειιτιιτιιτεε Πει ιττιιΒιιτιοιιιε [ια Βειιτίιτιο άοιιο.τε , ιιτ ιια1ιιτιιιε Ισ.ΒοτιοΒιι :Πι

ΊιιιιιιτιιΙιιιιι ιιειττειτἰοιιἱε , ιια1ιιειΠοε ιιιιιιιιιιτιι Ροι:ιιιταιτ οιιει·ειτιοιιιε . ΙΠιιτΙ Πιιοτιιιε

ιιοιι ιιιτάιοι:ιιτει επι άιτειιιιιιιιι πιο ιιινιττιτ , τιιιοτι οσε ΡΙειιιιιιςιιε τοιΡοιιε ακυβ

ιιιιιει, τιιιι ιτε τιιι:ιε ίιιιε τιιιιάειιι και ιιι·ιΒιιε τι Ιιοιιοι·ε:ιιι.ΑιτιίΒιιιι @ειπε ιιοντ:ιιιιιτ ,

όιδτιτειιιτιι οικω :κι ΐαιιιςιιτεε τιιιιι ιιιιττςικ; ιιοΙιιειιιιιτ η αιιοι·ιιιιι ιιοε άεΠάιο.ιιιμιιιτ

απο: νιτιιΡειειιις ιιοιι άειιτ:ιιιιιε , ιιιιτ ιΡε «κι ειπα ιιιειιιοι·τιτιιάι8ιιιι Μια: Ροτιιιιιιιιε ,

ετΐοτιο ; ιιε τισ; Πι τι: Ρτ:εταιειιτεε ιιιιΡιοΒειιιιιιε , ιιι τα ει ίιιΒιιηιιειιτιιιιιε ιιιιι!το πιει

ω” ιιιιΡιοΒειιάι νιάσειιιιιιμ 82318 νει·ιτειττ1ιι :αυτα ιτε ΡοΠιι:εοι· , τα ιιιιΠει πιο Βιβ

18.το , Η τιιιιε ιιιίιιτιιτ , ΓΡΙειιτιοι·τ; ντιΒοτιιιιι τιιξτιιι·ιιιιι Ριοθτειιι· , φαι ιιριι ειιιτ ει!» Με

τιιιι νιάειιιιιτ › αυτ τι νιάειιτιιιιιε ειιιτΙιει·ιιιιτ τιι;τοικιιιιι , 8τοιε Βάι: ΒιιιιιΙ 8; ιιιιέτοιι

απο Ριιιι·ιιιιιιιιι _ι·αιβειιιτἰΒιιε ι αιισιιιιιι ειιιτιειιι νοαι.Βιιιιι ιόειται ίΡοιιτε: ι·είιι€ιο,

9ιιοιιι8.ιιι άκου ι Ριιιιιιτιειε ΒιιιΒειτιςιε ειΡΡεΙΙειτἰοιιιΒιιε ότι:οΙοιειιτ ιιοΙο , ΑΙιτιιιτι τει

ιιιειι άε: Με ιςΙ.ιιιε ιιοιι ιιιι:οιιιιιιοόε τωΡω ιιιντιιι,τιιιοιιιιιι ίειιτε:ιιτιο,ε ειιιιιάε επαφ

πιε Ρι·ιτίειιτι ιτ:τιΡτιιιτιι οοιιιιι·ιιο οιιιιιιε ιιιίοιειιάειε ιιιάις:ινι . ΙΙΙιιιε ιτειςιιε: Μπι αιι

ιτιΙισ , ςιιιιιε 8τειτιιιτει Βοιιιτειτι: ίιιιιιιιε φωτιά Βειιε ίιιιιιιιε , οιιιιιε Ιειι8ιΒιια ΜΠαπ

τιοιιτ; (ειΡιιιιιιε τιιιιτιςιιιό Βτιιτ Βιιιιιιιιιετ τειιι88.ιιιιιε ΡίτιΙτειιιιιιι ,τιιιι8:ιιιιιιε δ: τγτιιει

:επι , ιιτ ιιι ιιΙτε:ι·ο ίτιιι€Ιιτειιιαιιι Μο.ιέτγιέιε ΒΙοιῖὶαιιι οιιιιΙτιιιιτιο Ριτετιιςοιιιιιε) ιιι ιι!

ττ:ιο το: στα εε ειιιε τι ιοιιτε ιιιιιτιιιι ο νειιτιοιιιιιι··ειο ιιειιιο.άιιιοάιιιιι @τι ω.

το ιιι νιιέιΠιιιιο τοτιιιεΒατιιιιτιιτὶε ιιι:ιειΡτω Ι.ιιιιίι·ειιιι:ι; ΑἔΙιιεΡιίοοΡο, ΜιιΒαι ν1ιιιιιιι

ιιιοιιιιΙιιτιοιιε όιιιιιιιιι ειιτιιΙιιιιιιε ι Πε εοεειιτιιιιιε Με ειιιειε τιιιιιιιιιιε το.τιοιιιιιιι το.ιιΠε ,

οι·ειτοιιιι :αιτιάται ιιο.τιατιοιιι: ειιτοΙΙο.ιιιιιε η

ιΝοιι>ιτ νιτιι;

ιιιτιιιιιιιι ι . Ρ Κ ι τι οι ιι ι υ ιι ιιειΓετικΗ τι [ΡΙειιεΙιάιίΠιιιιε·ιιιιτιιΙιΒιιε τιειιιοιιε ΕΙΡΙιεειιε,ιιια.

ἐ::1°:Ιδπ Βιιο. Ριιιειειιτιει δ: Γιιιιιιιια ιιιιιιιιΙιτειτε νιτειιιι ωιιιωιτ . ()ιιιιιε ειιιιιιιι Μετ

σιιιμιτδτι- ιιιιι αιμα νιτικ ιιιιιοετιιτιειιιι μπηκε εκιιιιιτειτι ,Δ Ιιττειιιι·ιιιιι ειιιιι (οιτ:ιιτι:ι δε (πω.

ω” ίτιειιιιτ ιεΙι8ιοιιιε ἴειΡιειιτιει ιιιιΒιιοιιάιιιιι τιειάιιιει·ιιιιτ . (ζώ τοτιιιιι ΡιιιΙοίοιιιιιτε ίτιι-0

τιιιιιιι εοτιντι·τιτ ει! όιιιΒειιόιιιιι Βειιιιι , ιΙΙιιιι·ι ιιοΙΤε: , ΠΠ Ριιι·ειε , ιΠιιιε ιιιΒο ιιιτιιιοι

Ραπ: Πε ἴειιιΡει· άτΠότιειιιε . Τιιέιιιε ιτειιιιις: ιιιιιιεθιιτιε φωτο , Ρειτειιιιιτ ιιτιετιιτειτιε

ΠτΒιι€τητ, ιιιατειιιιιιιι άοΙοιειιι, σπιτι ειΒ τα ιιιιιι:ε τιιιι8ει·ετιιτ, οΒΙινιΓεειιε, ιιιιιιιόιιιιι.

τιτίετιιιτ, δ: ιιι ιιιοιιειίτειιο ιιοιιιιιιτ σ Πεκ ιιιιιε·ι· , _ιτ:Ιιειοιιιε ιιιιΒιτιιιιι ίιιία:Ριτ: “τι

Ρι·ινε.

 

:ο ΑΗ” Βϋ.ιση?, θα Ποι·ιπ_/ι':.Βοοιιιιιιιιιι 8ρΡ€Ι|ατΒ€τι:ι, τη” «ωιροιβωπεεωω ιιΒΒιτἰιε ννιΙεΙιιιιι ιιιιτειιι

Μι!ιιιτίΒιιιισιιΠε :απο ιιιιιιΙ ιιιιιιά τω" τμιιιιιι τω” ωιιΕμιωτιε βιωΙιτι·πω , αν: ιρίειιιττ Ιοεμιιιιιι· ΙιΒιο π.

Ροιιτιίἱτιιιιι Αιι8Ιοι·ιιιιι θ. τω εμτω ιε ννιιιιοιιιειιίιΒιιε. Βιιιιιιι στι: ιιι ιιιςι·ο (ΗοττΙιτειιΠ :ι ίιιιιέτο Εόμιιιότι

πετ ι·εριιιιιτιιιιι, 8: ιιοιιιιιιιιιι ιιι0ιιστ ιι ωιιειι τιιοιιγει τι Ειιιιιτια_. -ΕΙΡιιτ8ιιε τιιιΐιιτιιι τρωω ρι·οί:Πιιε άι

τω” ω τιιιιιιιι Βουτιά γι. τεειε. ΜοιιιιιττΑιιις!ιτ. :απο ι.



δ. ΕΕΡΗΕ(Π ΑΕ(ΞΗ. ΟΑΝΤΠΑΚ.' τοῦ

Ρττνειτει οεΠοετιε ΡτοΡτταίουε νοΙυπτετεε εοι:Ριτ εΙυεετε , ευπέιοτυτπ ίιιπιυΙειτυι ΑΝοετιιι.

Φωεαπε ε οϊΠΠἰυπ1 ίε ουειίὶ ουοοοεπι τπΠτυπιετιιυτπ εκπιοετε , Πευτπ ιπίειτοοε- 1 Ο Ι 7

Βου:ετ οιΙοοετε , τειυπἰὶε δ: νιοΠΞιε ι·εις:.ιτε . Ετ ουιοεπι ουιουΓευπιουε Ροτυίτ , ίτυ- 'ο .ΑΙ'"Ι'°

ουκ; ΡτοοεΠε : ουιουε ιιυτεπι ΡτοοεΠε ποπ Ροτυιτ , ΓειΙτεπι που οΒεΙΤε εοπε.τυε είτ .

Ττο.πίειδϊιε ειυτετπ το τποπειίΠεει τεΙοοιοπε εΙτουοτ :ιππιε ; ευττ1 νιοετετ τετπΡυε αοσ

Ιεΐεεπτπε Ρτει:τετιτε , ειττιοττε ντιπ ίετπιτειτπ ειττοσετε , ΠπουΙο.τεουε ευτπ οπτιουο · -

πάτε εεττειπιεπιπιτε εοπτεποτι . Ε8τεΠυε πε.ουε ο:: τποπειίιετιο, Ρετνεπιτ .πο Ιο- . Μ' Β Ι
Ωυτπ " Β:ιττιοπιο. ε νοεοτυπι : υΒι εου:ι ειιΙΙοει οε τεττε επιετζοεπε , Βε!πεειτυτπ υτυπι πευιοξ α '

Ρτο νοΙυπτειιε Ρτε:ίτετ . ΙΜπειΒιτεευ!υπι εοπίττυεπε , Π: ιπεΙυΠι, δ:τιζοοτε ιπετε- Μο Μ.
οιΒι1τ εοτΡυε ίυυτπ ῇεῇυπὶιε δ: ειΜτιπεπιτει ειΠΠΧιτ. €οπουεΒεπι :ιο ευπι τη Βτενι πω ΒειΓ1:πι:Η

ΒΠεε ουτουε , ίυειτυπι νυΙπετει επιππιτυττι οετεξοεπτεε , δ: εοπίΠτυπι ίεΙυτιε ειδ εο °°^'""^τ·

Ρετουιτεπτεε . Πποε ίει&υτπ είὶ , υτ ποπ μα” τποπειεΙιοτυπι τυτοει τυπο. τετπΡυε

ε::ιουυπι ιΒιοεπι εοπετεεοειτει ω. "”

π. (ΣυΙΡειΒετ ειυτεττι που τποοτεε ντι· ί:ιπ&υε ιΠοε , ουι Γεεευ!ειτεττι ΙπιΒιτυπι πιω $ποπο ρετ

τετεπτ , δ: νίτιιτπ που τπυτετεπτ . Απποπ , ιπουιτ, πτεπο:.ιετι του ΡΙεπυε νιοετυτ οοιιτ ουοο ποπ είἰ , είΤε Γε οοεπτειτ , ουττι ει!τυο ΙιτπυΙειτ ιπ νείτε, ειΙιυο ἐεΠειτ ιπ εοτ- ο

οε ? Ξεπξιιυε είτ επἰπι , νείὶεπι ποπ τπυτειτε , ουειπι ΙΜ) νεοτε νττειτιι πεεο!ι8ετε .

(λεω αυτου εττιΡΙιίΠτπει τπειπἰὶοπε ΡετίεδΒι , ίοΒτιε πειτε Ιεεειπ οἰΓεἱΡυΙἰε ιποικιί

ίετ , ετουε ειιτπ:ιΙεε εΡΡετΞτυε τεϊτεπε.τε οοευἰΙΤετ , τΡΓε ἰπ επουίιο. οοτπυπευΙε ίε

ιπεΙιιίἰτ )· ίυτπτπειε τ:.ιπιεπ εο.υίο.ε δ:πεξοοτιει ειο ειιιπ ίτε.ττεε τείετεεειπτ .. ΡΙετἰουε

τπτετεει τποπειεποτυτπ Ηοεἱ δ: ΡτοϊείΠοπτε τττιπιετποτεε , Ιεικειττε οΒεοτεπιπε ίτετιιε ,

τπεουε ποδΗΒυε πιπινω ετΙ:οε εοετε , εοτίει:ιτι οΡετειττι οε.τε , Ιει[εἱνἰτε , δ: Ρτοτ

(05 ουκ ιπποπείτε Γυπτ , ουσ.πτυτπ ΙετεπεΜου ΗπεΙυ:.ιτ ) σΡετ:ιτι εοεΡετυπτ . Ιπ

ευῇυε [εεΙετἰε εεΡἰτειΙεπι ιτε Ι)ει οεΒιινιτ Ρειτὶτετ δ: οεεἰοιτ. Νοδὶε νετο ουειοευπ ΕΙ

Ρπεζοο πιοτε ΓοΙιτο Βιετειε εκευΜειε Γε.ει€τεονοεεε δ: ίὶτεΡἱιυε τπ:το τποπειΠετιυττι ου

οινιτ.Ε8τεΙΤυε ευτεπι ίοτειε,ίτιιττεπι ουεπιοεπι πιτΓετε παταω δ: ῇειεεπιετπ ντου , ο

ίυΡετ ουε111 Ιιοττεποι ειοΓΡεδἱυε δ: τωΔιοιτπωτ ειτπιθιυε ποτπἱπεε (Βιβειπτ , ουι του

τεἱε ευιπ ιιιουει πἰτἱε ΓετΡεπτίουε οο8εΙΙ:ιΒε.πτ. ΕῇυΙειπτε :τυποι ιΠο,δ: με οοΙοττε

ετι8υίὶἱει οττοε ιέυΙειτυε ετπιττεπτε , τοττοτεε ΠΠ ειτε. ιτπΡτοΡετειποο οπ:ετυπι :

Νεο τυ οΒεοιίΠ Πεο ,_ πει: ποε ευ . Ετ Με:: οὶεεπτεε , επιτπ.4.τπ οε εοτΡοτε εκευίΓε

τυπι . @Με ντοεπε ίεπΕΙυε, τοτυε το Ιοετγιπεε τείοΙυτυε , τεοϋτ ω εεΙΙειπι ίυεπι .

ντοεπτεε ειυτεπι ίτειιτεε ου:ε @Με ίυπτ ,· εττοτετπ ίυυπι ίε.τεπτεε, ΡοεπιτεπτΞεπι
88επτεε , νἰτετπ ιπ ιπεΙἰυε εοτπτπυτοτυπτ . Η .

ο. Μοττυο ειυτετπ νντπτοπτεπίἰ εΡἰΓεοΡο Ετ!ιεΙννοΙοο , Γεδὶσ. είτ ποπ τποοιεει τι. ΕΡεοο

::οπτεπτιο Ρτο ΡοπτἰΒεΞε ε!εδΗοπε ἱπτετ τποπ:.ιεποε δ: εΙετιεοε . διουτοεπι εΙετιει ξ:ζοωΈΤ·

εῇυοετπ ΕεεΙείὶ:.ε ίεεΙετετἰίἱὶπιεπι ξνίτεττι εξοεπτεε , εοπττει εειποπυπι Καυτο Ρετ

οτππιε ντνεπτεε , ειιτπ ε: Ρτείο.το επιΠΗτε ΓεεΡιυε εοττεΡιἱ Ρτεινοε πιοτεε εοτττοετε

ποΙΙεπτ,ιπιτπο ουτε Ρτεινε 8εΙΤετειπτ Ρεττἰπειει ΓΡιτιτυ οείεποετε νεΙΙεπτ, τε;;ειΙι Πιπ

δΗοπε οεετετιιπι τυιι: εοε ειο)εΙΙι , δ: εΠοε ,ο ουἰ οιοπιοτεε είΐεπτ , εοτυπι ντεε τυποι

οεοετε. Ιτοουε εΙετιειε το εκτεττπιπιυπι οειτιε,τιτπεπτεε Ι)οπιτπυτπ τποπο.επι :αυτοτ

τυπιυτ. Ε:: ουο ίει&υτπ εΠ , υτ πι εΙεδΗοπε ΕΡὶἴεοΡὶ εΙεττει εΙετιευττικτπσΠειεΙυ τυο

πειεΙ1υττι,υτττουε ως νοΙυπτειτὶε Βιιιτοτεπι νεΠεπτ.αυοο νιοεπε Ειπ&υε Βυπίτε.πυε,

ειο οτειτιοπιε τετυξοτυπι ίε εοπτυΙἰτ , Πευπι , επί ίυτυτοτυπι ίεἰεπτὶει μπει, ίυΡΡΙι

εἰτετ τοξοεπε , ου:ιτεπιιε οι2οπ:.ιτετιιτ οίιεποετε, ουὶε τεζοεποεε εεεΙείὶιε ιοοπευε ίο

τετ . (Συτπουε Ρτεεεε οενοτε τπυΙτιΡΙιε:ιτετ , .ιΡΡετυἰε εἰ Βεο.τυε Απο1°©εε ΑΡοΠο

Με , ιεΙὶ οτει::υΙο ιιίυε .· @πο , ιπουιτ , εετιίΠτπε εοπττἰίὶετὶε ? ουτε :επι Ιυζοιιοτεε

ουείὶυε Ιειετγτπειποο οεΡτοτπὶε ? $υτΒε , δ: ΕΙΡπεζοο ΑΒΒατιτπειπυπι ττπΡοπε , δ:

ΕΡιίεοΡυτπ οείοΙεπε εεεΙεΠεε εοπίτιτυε . Νεο τε εΠουοτυπι Ροτεπιτει ΡτοΙιιΒεειτ ,

ουοπιειτπ ποπ ειΒ ποτπιπε , Γεο ο. Πεο Εεεε οε ιΙΙο Γεπτεπιτε. ΡτοεεΠὶτ ._ Νε ε.υτετπ

οι: πιε τ:: ΓοΙΙιειτυπι τεοοειτπ, εδο ίυπι Αποτεειε , του Ι)ει ΑΡοίτοΙυε; τυο:ουε ίεΙυιιε

-· 1Ιίζοεπ

  

ο οππωω .ΜΜΜ τοτε, Ρτἰυίουτιιιι ειδΒ:ιε βετο:: , Π:ι·ιουπτ ΡΙετἱουε τεεεπτἱοτεε . ουοο ευπι εοιπἱτ:ει·ε

ποΙυετἱπτ ΒοΙΙεποἰεπἰ ε:: :ιυόιοτπειε Λπτἰουὶπιτυιιι Βτιωιπ_πιειιτυιιι, ιο εκ ΗιΠοτι:ι ΟΙ:ιίὶοπἱεπίἱ,ου:ε !κοκτυτ

τοπιο τ. πιοπεΩἰεἰ Απ8ΙἰεεπΞ, ρι·οοετ ιιιιέτοι· ΑπΕΙιε Ειετ:ε τοπιο ι Βοι!ιοπι.π ειυτεπι πιοπεΠετιιιιπ, ουοο Με

ΕΙρπειτυεετ:ιτ:ιΠε ιιιω..ι, οινετΓυπι ντοετιπ· ο εεΙεΒι·ἱ τποπ:ιΠεττο Γ:ιπάιτποπτε!ιυιπ ουοο ίεεευΙο ντι. εττοτυ

«Μπι τω, ει:: ροΠεε εεΠῖι αιποοιειε Πεευ!ει·ιευε , πει Μ) Εοεατο Κε ε ιπουεεπι Βεπεοἱᾶἰιιἱ οεεεΒ:ιπτ. ΜΗ

οΕεετιιτ Με ει ωεωε οείΙι·υ&υπι ιι (οποιο ΕΙΡ!ιε$ο ι·εΙιευτειυιπ τοι ε; ε Ι)επιε πετυιο οεΠτυέιυιπ, δ: Με..

τυπι τερ:ιτειυτπ. τιιυοετπ πι (..ι....ιωει.. ε:εΙε1ἰειυ τπυτοτυπι απ.



τοό ν1°1°Α

ἈΝ-(ΣΗΚ- :ττ1τέετιττίττωυυι ευίτατετιι ττιε :τα τιονεττε . δτ:::ιυε τεΙενο.τυε Πυιιίτο.τιυε , ΕΙΡΙιε

1 ο Ι π_·_ Βιιτυ , υτ τιιΙΤυε ίυετειτ , ΕΡττεοΡυττι :οτιἴε‹:τ:ινττ , δ: Μ! τε:τεττι τυευτι ευττι τ1οτιοτε

19. Αυτιτιε τεΠΠΠτ . .

νΠ.“Με ω τι.. ΕΙΡΙιε8υε ειυτετιπ ται τε οττιτιτυττι τυοτττ:υε εοτιίοτττιεινττ, υτ δ: οττιτιττουε ι:ειτυε είἔ

ΕριτεοΡωι. τετ , δ: Μττιο , φοιτ τ:ιτυττι εΙτ ττττετ τιοττιτΜε , ετυε 8Ιοττω ττιντ:τετετ . Συτιιτιιω τη

οττιττεε εκίτττττ ττιττεττεοτ:ττε ; τιιτετΡίυττι νετο τττιΡτυε ντάεΒο.τυτ δ:ετυ:ΙεΙτετ: . Ιιτ

ΙινεττιειΙτ ετιτττι ίττ8οτε δ: 8Ιειετε , :υττι τοτυτιυε τιοδὶε ουιΜε οεουΡατετ , τΡίε :Μπι

τ1υ:ττε Ρε:ττΒυει , τοτε. τυτιται ττι:τυτυε , :τε τττε.το ττιτδετε , τοτειε ει:ττε , δ: υτ:1υε :ιό

ειυτοτειττι οτειττοτττΒυε νειαιτε εοτιτυεντι: . (Ξυττι ειυτεττι Ρτειτιτυτυε ευ τυετιτειττ1 τυττει

τετ ) αυτι νο.ευυε τετε ει ττιετι τα ίυττει:ττ , :1υε.ττι ειεεείΠτ . Πιι:τε εοτΡυε τΠτυε τ:ιτττει

ειττετιυιιτυτυ είὶ ττιαετε , υπ αυτι ττιο.τιυε ευττι δειετ:ιττιετιτο τετιίε.ε τη ε.Ιτυττι ΡοτττΒε

τετ , Ρετ τυε:ττειε ΡειΙττιειτυττι τυτιθευτειε ετειτττειε ειστε ΡετΓΡτετ ΡοίΤετ . Οττιτιτ ΜΜΜ

!ιοτιιττιυττι τυυττι τετνττ εοτιτειιιΡετε.τε τετττιοτιεττι δ: ειτιτττιυττι . ΝυΠυτυ Ρ:ιτοετττε.ιπο

τυττι τυοτυτυ ΡυΒΙτ:ε ττιεττ:τταιτε Ρεττυτίττ , Με ειΙτεττυε. Ιοετ ΡειυΡετετττ ν:ιευυττι αυτ

τε ίτνττ , τιιιιιιετιε ττοττετι:τυτττι1υε τιετε.ε τεΡιιτειτιε , Η τ1υο:τ ιπιτυτο. εοτττττιυΜ εστι

ττττυττ , τω:: νετττ Ιιοττιο :ευ ΡτοΡττυττι υἴυτΡειτε . (ΣυττΡτοΡτετ Μ:: Βοττιττιτετ :οτ

οττε τΜτυΒτυτττ είτε , :1υτ ΡειυΡετι1ττ1 ττιότΒευτττε ΜΙΚ:: ΓυΒνετιττε , ντ8ττειτιτετ-:ττ

ἔυτειτοειτ . Νειττι Η Ρυττετιτε υτιο εοτΡοττε ττιετμΒτο , εοτιιΡ:ιττυιιτυτ εετετει; ττιιιτιτίε

Ρευττ1 είὶ ετυτ:τεττι εοτΡοττε τΜτυΒτυττι τιοτι είτε, :μου Ρ:ιττετιτε 8.ττο, εοττιΡειίττοτιτε ειτ

ίεδτυττι Μί::ττ ΜΒετε . ΠΜ νετο Με. Μίεεετυτιτ , :με ει:τυτε εεετείται: ιτιττιτττεττο

ΤΗἔἐΐ:ἐ2 ΡειυΡετυττι εοιτιΡετετε Ροτυτττετιτ,ττ1ετευτοε εεετεΠε:,:1υοετΡτε ττιυτττΡΙτεεε Ρε.τ8.νε
ρτιυρεττΒιι8 τα: τιιΒετ :ττττττΙ:υτ : ιτοεευε ε:: τω: οττιε.ττΠτττιει υυει:υυε εεετείτειε Ροίττ:τετε , υτ τεπι

'"Μ'ώ"*' °° Ροτ:5εττεττο.ττε τττιτ Ιιοτιεττιιττ , τεττιΡοτε νετο τιεεείΠτεττε Πτι: υττΙτταττ & .

5. Ωυττι ειυτεττι Βεειτυε Πυτιίτειτιυε οΒττυττι ΗΜ τττιττιττιετε εοτιίΡτεετετ , δ: Εα:Ιε

Παω Βετ Ρετ ττιειτοτυττι τυεεεΠτοΜπι τι11°Β8.1°τΠ1ετιι€1°6Ε , τοΠτετττε οΒίεετειττοτττΒυε

αυτα :ττνττιω ττιττεττεοτ:ττειε Ρυττατ , :1υετετιυ5ΕΙΡΙιε8υττι τυε:είΪοτευι τι:ιβετε Ροίτττ.

(δυτ ίτεττττι ει:ο.υ:τττο , υυο:τ Ροίτευτειτ , Ρτοττιτττττυτ: ςυειττιντε τιοτι ίτειττττι :1υο:τ Ρτο

ιτιτΠυιτι τυετειτ , ει:ττττιΡΙετιιτ . Ωυο:τ εε. τε ιτττει.τυττι τυτΙΤε ειτΒτττοτ , υ: δ: οττιτιτυυε

1τιετιτίεΠυτττ Ηετετ, :1υ:ιτιτυιτι Ι)ειιε Πυτιίτειτιυττι ότττ8ετετ, ευτ :1υο:Ι ντνετιττ αυτι βε

:τιτ8Μ Ρτοττιττετειτ , τω:: :τεϊυτιθ:ο Ιοτιξετε Ροίτ :ετη νεττιεττετ εττΙιττσεΒειτ: δ: ΕΙΡΙιε

€υττι Με τεττιΡοτο. τιινεττττετιτ , Μ:: ευιτι ει:τ ττιειττντττ ιττοττειττι Ρτονεττετε Ροττετιτ ο· .

Αυτιο ειυτεττι Ι)οττιττιτ ττιτΠεττττιο δ: ίεκτο )· ειδ :ι:τνετιτυ ΑιιΒΙοτιιττι το Βτττειτττιτειιτι

ΟΜΜή Μ :1υττιΒετιτευττιο τεΡτυει8εττττιο-οδτυνο,ΕΙΡυεέυε ειιιτιο :ιετειττε τω; :1υττι:1υε8εΠττιο-τε

ττ:ιιιττεττι π. ευιι‹το , ΑτεΙττεΡιτεοΡυε (Σειτιτυειττετιίτε ετΤεδϊυε είὶ . Πιιττι:1υεττετ νεττυε Κοτττειιι

Ρτο ΡειΙΙτο ΙιειΒειι:το ειτττΡετε: , δ: Ίυο:τ:τειιτι οΡτττυττι Ιιοτισττειτι:ττ ετειττει ττιττειτετ, οιστ

:τιιτιτ τιοττιτΜττι ττιεο8τιττυττι ντάετιτεε , δ: αναττττω τω: ι:οτιίυτετιτεε , ττι :τοττιυττι ττ

τυττιΡιιιιτ , τεε ετιιε :ΙτττΡτυτιτ , ευττι:1υε οττιτιτ ΙτιΡεΙΙεθττΙτ Ρττνυευτυ νεττστε δ: νετ

Βετττουε ει:ττε εοττιΡεΠυτιτ . Α: τΠε ττιτυττειε τω” Ιετιττετ τετειιε , τυοτυττι νετο τττε:ττο

ετττετ :ΜΜΜ , ντε :με νευττ τε8τε:τττυτ . Νεε:τιιτυ :ώ οΡτ:το Ιοτι8ε τεεεττετειτ , δ:

εει:ε Ιιοττετι:τ:ε νοι:εε τττοετιτει :οτττΡτιιτιτ , :μια ετνττ)ιτε δ: π:ττττεττε εεΙετεττι ττιττιειιι

τω· τυττιειττι . Νεο τυοτει , νοτειι: Ηειττιτιιει οιστ:τυττι :οτιίυτυετε εοεΡττ : ευττι:1υετιιτιτε

νετιετιιευτετ ει:ετεΓ:ετετ , Με ενει:τειι:ττ τΡεε ιιττ:1υο. τ”υτττετ , νττυττι Γειτιδτυττι ευε

υιιτ , Βιτετιτυτ :τεΙτδτυττι , δ: νετιταττι Ρετυιιτ . Μο::1Ειτιδτυε τΠτε εοττιΡειττετιε , Ρτε

εεε :ιό Ι)ευττι τυ:τττ , δ: τέτιιτε ττιοΙείττει Ρτοτττιυε εΧτττιδτει. εείτε.νττ . Κεττττιιττε ετττο

εΡτΪεοΡο τεΒυε τυτε ό , ειεεεΡτο:1υε ει Ρο.Ρει ΡειΙΙτο , :τοτυυιτι ΡτοτΡετε τε8τε:ττευτ .

Ριι:ττετττει: ντττυε τειτιτυττι :τοτυττιειΒειτυτ τη εο , υ: Μττιο τΙΙο ειυ:ττετιτε νετ οΒτεοετιυττι

:ιττυυο:τ νετΒυττι Ρτοίεττε , νετ τυτΡε τειδτυτττ τείεττε ειιι:τετετ . Ετειτ νετο εττειττι

ΡειυΡετυττι :οιιτοτειτοτ , οΡΡτετΪοτυπι τετενειτοτ , υτιτειιτυ ειττττδττε τετυ8τυττι .

ό. Ρετ

 

ο Αιτ:τττ νντΙτετιιιυε Μ:ιτιιιεεΒυττευττε ττΒι·ο π.. :το Ροιιττττ:τΒιιει Αιτετοτυιιι δ. ιτε νντιιτουτευττΒιιε ΕΡτττ:οΡτε,

ετίεΒιιττι ::ιτυτυιιε υυιιιφι:ιτιι τιτίτ 28τυπι υτυιιι ΜΙΒ; ιιο:ττΒιιΓ:ιιιε τοΙιιττι :τά :ιιτιΜιιι Ρτοσε:τετε τοτττιιιτι , Μή

:τά τΙτ:ι :ταπιετΠιετυ Ποτ τιιυιττΒιι: εκειιΒιιΒ:ι.τ, τάηιιε Με υεί:τευτττουε ίε:τΠε. ` ·

& Μτι·ιιιτι :Η Με τιττττΙ :τε Τι·:ιτιετ:ιττοττε θ. ΕττιεΙνοτάτ ιιιετττοτ:ιττ , ι:ιιτιιε ττ:ιτι:τ:ιττοιιτε πᾶσι· Ε!τεέιιιι τιμά

νντΠετιιιιιτυ Μ:ιτιτιοετουττευτειπ ττττι·ο α.. :τε Ραπ. 'Άπω. Αυτοα/[οπτε βατ, ττηυτι:, ο]ι: ΜΜΜ σπιτια τίποστ:ΗΜ

Ρς/ἔ άφώττυπωτ Μ", βρεί: τμτόκιβιτυα ό· στ: πω» Ιουτύπτ πιτ ιιττάεωέτυπ μτ[αι[α.ι.

ι· Ρωι ιιάιυττιτΠτ:ιτ:ιιιι ίε:τειτι νντυποτιτειιΓεπι μι· ντεττιττ :τυοε :ιτ·ιυοε :ιιι:ιιτι εαυτο 984. τιττετιιι:.

στ Οιιιττττιυτ Μ: :μισά :ιριι:τ ΒοτΙ:ιτιτ.τιιιιι, δ: :ιτι τω: :ιιι&οττΒιιε τείει·τυτ, Μιτιρε φοιτ Πωσ:: ::ιτίτττετιε ω·

ειιονετττ πιοι·τευι ΚετιιιΙΒ, Πιτ το ερτΓ:ορ:ιτυ νντυιοτιτευίτ Γιι:εεΠόττε, δ: αυτου :ιτιυ:ιττε Βιιηςευίτε, (μυ τε:τειιι

νι·τικοτιτευΓειιι τιιιιιιπιτε ιιιετ:ατιι: τω”.
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ό. Ρετ Ιοεπι τεπιΡπε $ννειππε δε ΤιπΙειΠιιε Βειιιοπιπι ΡτιιιειΡεε ιιοπιι ιιΙΙ:ιιιι τει·- Απ. απ.

πι: ΑπεΙοι·πιπ ιπειεπΙειιπ, ειει8επτιππε εοι·ιιπι Ρεεεπειε , πιτιιΙετιιπτ·. $ννιιτιο τ:ι- 1012

επεπ τετι·ιΒιΠτετ πινπιιτιιε εεειΓο , Τπι·ΙειΙΙιιε ιπειΙὶΒπιε Ιιετεεὶὶταπε ΡτιπεἰΡειτιιιπ Γοι·- 12· ΑΚΠ·

πειιε , πιι11τ8.8 ΑπεΙιοι Ρι·ονιπειει.ε εεεεΙε δε ιπεεπειιο νο.ΓιειΒειτ . Κεκ ππιποπε ΕτΙιεΙ- πι; απ).
:εδω ππΕιεΙΙιε, ειπε. ιπιΒεειΙΙιε , δ πιοπε.οΙιιιιπ Ροιειιιε ε1ιιοπΓ πιι1ιτεπι ειδιιοπε με Με·

Γε Γει·εΒετ : ἱ10π1ὶπε8 νει·ο τεειοπιε εΠνιτπε _εοιπ·πιιτι , νοΙπΡπιτ1Βιιε οΒΙι8ειτι _·

πα: οιιιεοιπιπι , Ρι·πτετ εο:Ροι·ιε δε ΗπεπΙπτε δε ιιτινειτππι εοπιπιοειιιπι , ποικ

ίιππι ΡιιωΙι:ιπτ . Ιτο.ε1πε οιπΓε1πε ε!ιππ ΗΜ δε τε!:ιιιε Με τιπιει: , οπιπεε τεπιΡε

ι·ειπτειΓιεΙΙο, πεπιο Ρτο επιιΓο. οπιπιιιπι εεττειπιεπ ει:Ρει·ιτι τεπεποε.τ: ειιπι επ ειε

επιιΓ:ι εεττππόπιπ εΓΓετ , ιιτ ε1ιιοεΙ ειιιιΓε1πε Γιιιιπι εΓΓε νεΠετ , Ρτο εο ε1πεπ1 ΓΡΙεπεΙιειε

1ιπ8ποτετ . Ιπ τειπτο πω” ι·ει·ππι εΠΓετιτπιπε ΕΙΡΙ1εΒιιε ΙιοΓϊεε πω: ΓοΙεΒειτ , δε νει·

Βιιπι νιτ:ιε ειε ιιτει:άιεπΒειτ , ε:ιΡι;ινοε οπο Ρτετιο τεεἰιιπεΒειτ , δε εποε Γεπιεε οΡΡτι

πιεπειτ , Π;πειιοεε Μάικ . Ππειε οιπιπτυπι ππειεΙι ΡοιιιιΙο εοΙεπειτιιτ δε νεπετειοπ

τω, πιππιππ Μ: ιπΓιεΙεΙι εοπτεπιιιεΒειτπι· δε ἱτιιεἰεΙιπτιπ : ΓεεΙ Ηεὶε1ιε1ΙΙε ττιειΙΙεπε ειιπι

ειοπι πιο ΒεεΙΖεΒιιτΙι , οιιοπι ειιπι ΡΙιειιπΓεο ΚπΒΒὶ νοεπτι , ποπ άεΓΗτιτ οΡει·ι πιεσε

Ρτο οΡειπιπι πατε , ΓιεἰεΙεε ιπ Με ε:οπΓοττετε , ιπΓιάεΙεε πο. Γιειεπι νοε:ιι·ε . .Β Γ

7. (Ζπεπιεπιιιι επτειιι Εόπειιιπ :ειε τοπιιεκ” Ρπι:Γεδιιιτπ Πιιτιιει·ο.τ , Ιιοπιπιετπ ὶαἔζἔἶὶήἶ

ΙιιιπιιΙι οιιἰεὶεπι πεπετε , Γεά επι ΙιπΒιιει. επιππε ειε ποΙιιΙπο.τεπι εοπ1Ρατεινετπτ , εο.Ι- ε" ἔεἔιιἱ

Ιεπτεπι ιιι8επιο , Γιιεινετπ εΙοε1ιιιο, δε επι πιοι·αιΙεε οπιιιεε τππι πωπω ειτοπε Ρει·Γι- μ: π Μ'

επει, τιππ ΓιιΡετΙππ ει.τοιιε ετπάεΙιτο.τε ΓπΒει·πνει·ειτ . Ηπιπειέιτπτ Γτειττειπ , Ρι·ιπιο

ποϋπιτπτι Οιπτπο.τιοτπιπ πι ΡιπΓεπτπι ΚεΒἰε 8τε.τιιιτο ιππΙεε!ιεεπτεπι , ειειπειε επ

ειπα ιιπιετποπε ειε Γιετεεπτει.τε Ρι·ονεπιίΓεπτ , νιοΙεπτει όοτπιπειτιοπε ιπνεε!επτεπι ,

ε:ιάεπι ποΒἰΙἱτεε ιπτετΓεειτ , α:όεΓοιιε ειπε Γιιεεεπειιτ: επιπε Γτειτετ ο ι·ε8ε ιιΙτιοπεπι

ΡοπιιΙ:ι.τ; εἰεπεΒο.τ Κειε ΡοίϊπΙειτο. , ῇπι·ε Γτειττεπι ειιιε Ρετειιιτπιπ Ρτοπιπιεπιτ . Ριπ

Γεδὶιιε ιτε.ειιιε Ρο.Ιειτιπιπ ιπ8τεεΙιτιιτ, ιιιπδϊιε Γεειιπι πεεεπτπιιΙΙιΒιιε νιι·οι·ιιτπ , πει

τι·επι οεειΓππι ιιΙειΓει εοπε.τπτ . Σεπ εππι-πωπω Ρτοπεετετ , Ι)ειποι·ιιπι πιω Ρε

τἱτ , ποπ ειό.(Ξειπτιπιτιτειε ΓοΙοε άεπεΙΙειπειοε, τω πει τοπικ Βι·πε.τιπιε Ηπεε ιπνποετι

άσε , τεεπιιπιππε Ροθ; νιδι:οτιοτπ :εφε Γοι·τε εΠνιάειιεΙπιπ . διεε1πε Γοεάπε πιεπιιτ ,

εὶειεττε.ε ειειπτ δε πεειΡἰιιιιτ , Γπει·ειιπεπτε. ει:Γ8ιιπτ δε Ροι·τιεπιιτ , Πειιιτιπιτπιιπ «ιππ

τε ιιτιπιο εΙεΙιοει·ειιι;ι . @ποπ ειιιιιιεπε ΕΙΡΙιε8πε εΡιΓεοΡπε , εοπνοεο.το ΡοΡιιΙο απ:

Ἑοτπ ειπιπιο ώστε , Βειππ με: οειιΙιε ΙιαΙιετε , μπει· εππι οιιι εοι·Ριιε δε ο.πιτπειπι

ΡοτεΡε Ρετεἰετε ὶπ 8εΙιεππειπι , πΠιιΙ Γοι·πιιεΙειτε , ΙιιιτιιιΙιτο.τεπι δε Ρειτιεπτιειιπ Γετνει

τε . (ΠιτιΓἰπε επιπι , εππι Ι)ειιε εΓΓετ , δε οπιτιπι ΠΠ Ραπ:: πι πιοπιιε άεάιΓΓετ , εὶε

ιπιππειε παπι Γε ποΙιπτ , τω ΒΙο.ειιιιπι ΜειΙεΙιϊ Γεπεπιπε ει·πειιτιιπι πι νιι8ιπ:ιπι

ι·εεοπεΠ ιιιΓΠε ο .

8. ΟΒΓείΤο. τειπειεπι ει Βειπἱε εινιτε.τε Ρετ νπππτι ειπε , δε οιιἱεοιιἰεὶ πο. ιιΓιιπι νία: ήξ::;"τ
εἱνεε πε.το.νετειπτ εκπαιιΠο , πιιττιιιιτ π ΡοιιτἰΓιεε επι Πεπίε Γπεπει·ε.τ , ιιτ :ιο πιεσε· επεπε. Ρ

Ρτο άεΠΡ::ιπτ , ΡοΡιιΙοοιιε ιπποεεπτι Ρ:ιτειιπτ , εεινεοπτε1πε πε άινιπει: εοττειιτιοπιε

Πει8εΙΙο , Ρτο Γιποι·ιππ σειΠπζειτιοπε :ιο τεπιιιιιε εοπεεΓΓο , πω. ιπΓοΙεπτει· 8.Βιιτειιι

τπτ . δεεΓ Βεπι·πιπποπτε Ρπετει·πιιττεπτεε , τιπτεε ειείι:τιιετε , ειτἱετιΒιιε ιιιιπππι

Γαία: , πεπεπε Γεεεε πατε εοπΓτειπτει· εοεΡετππτ . Ετ εεεε νοι·εικ Ηεπιπιει. Ρετ εισ

πιω Γιια:επεΗτιιι· , ειε Γει:νιεπτε ειιιΓϊι·ο , Γε όιΙο.τ:ιτιοο ειιΓΡει·8ιτπτ. Τιιπε: πιιΓετεπειει

πιτει· εινεε Γειδ)επ θα άεΙιβετε.τιο , πτπιπιπππι εἱεΓεττΓε πιιιτοι·ππι ΡτοΡιι€πο.ειιΙιε , πει

1ιι·οιιτι:ιε πωπω εοπνοΙειι·επτ , επ ιιε πείεΙεεπ , πιππίτιοπι ιιι·Βιε ιιιειπππετεπτ . ν»

επ εοπιπιππεπι ιιτΞΙίωιτεπι Ρι·ινατο ειΠε&ιο , ΓιΙἰοτιιπι ὸπΙεἰε τεεοτεπιτιο , ειπε. τπειι

παπι ΓειιιιιΙιειιπ ιππειτει εοπιιιιιΓεπιτιο . Οιιττιιιιτ ιπιοιιε δε ι·ειΡιππτ εΙε πιεάπε Πειπιπιπ

εοπιππεε δεε:ιτοε ΙιΒει·οε , ΙιοΓΗΠ ΒΙππιο παω Γετιεπειοε . Ετ εεεε εΓΓτπδὶπ πτΒε ,

ειεει·επιιε ιπετεπιτπι·πει·τιΒΙΙιε Γοπιτπε ει: εΙ8.π1οτε νοειιπι δε εΙππ8οτε τιιΕπιτπιπ επ:

τοΙΙιτιιτ , πειεο ιιτ οπιππι εινιτειτιε Γπτιεὶειιπεπτε εοπεπτι νιάει·επτπτ . ΑΜ ππιποιιε

Γει·ι·ο ῇπ8ιιΙπτἰ , :ΠΠ πω” εοπΓιιπιτι , ΡΙπι·εε ει πιιιι·ο ΡτωειΡιτεε άπό , ποπιιιιΠι ΜὶΓεπΒιβ=

Ρετ νετεπάει. ΓπΓΡεπίι ε!επειιπιτ . Μπαοπιε Μπι τΓιεΓειιιτοε ε1ποε ποπ πειἱιεΒππτ εο

Βιπιτιιι· Ρι·οοει·ε , εειΡιΙΙΓε Ρετ οπιπεε εινιτειτιε ΡΙειτεο.ε ειιίπειθε:ε , πει ιιΙτὶπιιιπι πεπι

:Με ιπιεδειε Γππτ . Ρ:ιτνπΠ ει πι:ιτι·ππι ιιΒει·πιπε πνιιΙΙὶ Ιππεεἰε εοπΓοεὶπιπτιιτ, ποπ Γυ

Ρει· εοε εὶιιδὶο ΡΙειπίΈι·ο , ιπιπιιτπτιπι εοπτετππτπτ . δο.ιι&ιιε ειιπ:επι ΕΙΡΙιεξεἔιε ποπ

ει·ειιε

ο Αι.ιιπι ΒοΗ:ιπειπιπ ιιοΙπεππι·, Γ:ιπ&πιιι ΕΙρ!ιεει.ιπι -Γιιοε εινεε ειιι&ομ1ι Ιιειιειιιεὶιοπε δε Μετα εοπιπιιιιιἱο

Με ρωιειρωιοπε :πι Γιιιπε οΜάιοπειιι ΓιιΓΙιιιοπιιαιιι παρα: πε.
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Μ; (χω. Γετειιε τειιιτιιτιι Γιιοι·ιιιιι τιεΡοΡιιιιιτιοιιειιι , απο τιιτΒ:ι ττιοτι:ιοΙιοι·ιιιιι ιιι εεειείιει ειτ

ι ο ι ι ειιιιιΓεΡτιιε εΓΓετ , ιεΡειιτε τιε ιιιιιιιιιιιιε τειιειιτιιιιι·ι ε!αΡΓιιε ‹ιε εεεΙειιιι ενο.ίιτ , αιτ

#9- Αιπιι= τετιΓοιιε επι Ιοοιιιιι οειιιιινετιισιιε ΡΙειιιιιιι , ιιιτετ ειιιιεοε ιιοΓιιιιιιι Γε ιιιέετειιε , επια

πιεινιτ; δ: , Ριιτοιτε , ιτιοιιιτ , Ριιι·ι:ιτε , & Η νιτοε νοε εΓΤε εοειιοΓοιτιο, ιτιιιοι:ειι

τειιι ιετο.τετιι Ρειιειιιιι οείΓειτε . Νοτι είὶ Με νιδιοτιιι , ουσ. Ιειδιειιτιιιιιι Ρει·ιιιιιτιιι· ιιι

ιιοοετιτιει .· ιιεε Ι:ιιιτιι ετιωιιιιωτ , οιιια1ιιιιι ιιι ΓιιιιιΡΙιοεε δ: ιιιιτεε ΒεΙΙειιιτιο ιιειιτιιττι

τιιτ.Ετι ιιιε,οιιι νείιτιι: ιιιιΡιετ:ιτιε ει·ιτιιιτιει ιιΒετο ΓετιιΡετ οτε εειΓιι8:ινι.·ειι ειιιι ωΡω

5 Η Μ νοε δε ει νοοιε τιιιιιτειτοε Ρεινι , νειιινι , ι·ετιετιιι . Ιιι πιο νειιτο. Ροτιιιε ιτε. ιιεΓεενιε.τ.

(ΒΜ,1138ξξ ο. Μοιτ ιτειοιιε οιιΡιτιιτ , δ: ιιιτετοεΡτο ιιιιιιιιιιιιε 8ιιττιιι·ε , νοκ Ιοοιιειιτιε Ρι·εεΡε

ως"=ιιι ιιιτιιτ , νιιιειιιιε Ρειιιιιιιε ιτιιιεθτιιιιτιιι· ) 8ειια: ιιιι8ιιιιιιιε τιιΙΓει:ειιιτιιτ , Ρι1ξετιιε & επια

ω”ω“” Με ιειτειιι τιιιιιιιιιιτιιτ . Εεοιείι:ιιιι οιιοοιιε ιετιιοοιι1Βιιτιιιιτ τι , 8ι·ε8ειτι Ποτιιιιιι ιιι

οτε Βιιιιιιι οοιιΓιιπιιιιιτ , δ( εΡιΓοοΡιιιτι ΓεΡτειιι τιιειιιιΒιιε ιτι απο αιτεετε οιιίιοτιιιιιιτ.

Ιτιτει·εει εοεΡιτ ιτε Βει ιιι ιιοτιιιοιτιο.ττι ΡοΡιιιιιτιι ο.τιεο ιιεΓενιι·ε , οι Ρει.τνο τεττιΡοτιε

ιιιτετνο.ΙΙο ιιιιοΒιιε εοι·ιιιιι τοιΠιΒιιε Ρετ ειιτοε νιΓεετιιτιι ετιιοιιιτοε Ριοίιτιιτιε ,. οποιο.

οιιοοιιε ιιιιιΙτιιιιτιο ίιτιιιιιτει ΡετειιίΓει , Ειτιιιε ειιιτιιιιι=ι ειιΓΡεδιετετ . (3οττιιιιοιιιτι

Γιιτιτ ειιιτετιι ει Γιτιειι ΡοΡιιΙο , ιιτ :ιο Ρεοοιιτιε Ροετιιτειιιιτ , δ( Ροιιτιιιοι ΓειτιεΓειτ:ιειιιτ :

δετι ιΙΙι ειιΓΤειιιιιιτ,ειτοιττοιιτεε Με τιιειΙιιιτι ει Γοττιιιιιι ειε ιιεειιιιίΓε . Ρι·ε:νο.ιιιιτ ιιιτετιττι

οΙειιιεε ΓιιΡει· οιτιιιειιιοειτιιειιι , ουκ Ροιιτιιιοι πιοττειιι ιιιΓεττε ιιιτεΒετιιτ, δτιιιιτιο

τιειιιε , ιιιιιιε νιεειιιε τετι·ιΒιιι νιΓεετιιιτι οοιοι·ε οιιΡιτιΓοιιε :ι.ΒΓιιι·τιτιε , ιιι:ιειιιιιτι Γοτ

ιιιιιειιιιεττι νινειιτιοιιε ιιιοιιΠιτ . (Σιτειτο ιτέιτιιι· οοιιΓιιιο , πιω: επι ΕριΓεοΡιιιιι οιιττιιιιτ,

δ( τιε Ρει·Ρεττειτο Γειοιιιοτε απο Βιετντιιιε νειιιιιιτι Ρετιιιιτ ; δε ειε επεσε ειιτιι αιτιο

Εμ “Πρ”. ιιετιτεε , :κι ΡιιΒιιοοε ΡοΡιιιι οοιιΓΡεξιιιε απο ιιοτιοτε τιετιιιοιιιιτ; δ( πιτ ιΠιε ΕΡιΓεο

$εοιιτοτε: ιιιιε : Με νείιτει ιιιΓειτιειΒιιιο οτικιειιτειε νειιιιιιιι ιιοιι Ρτοιτιετετιιτ , το.ττιετι @τι τιοε

“ω” · Γ:ιεετε ειεεεειτ ειιειιιΡΙο Ποιιιιιιι εειοοειιιιιτ , οιιι απο Γιιοι·ιιιτι όιΒιιιιτιιε ΓιιιΓΓετ Ιανο

τε Ρετιεε ιιιΓειΡιιιοτιιιιι , ιιοιι ιΠιιιιι ειτοιιιιιτ , τι οιιο Γε ττειειειιιιιιιτι εΓΓε ιιτει:Γοινιτ ,

ιιιιιτιο ιΡΓιιιτι ΓειτιδιιίΠιιιοΡειιιε ι:ιΒιινιτ ; Ριιο.τιΓο:οτιιττι ιιιιιιιΠι·οε Ροτειιτιο: Με: νει·Ισο

εκει , οοιιΓείιιιιι εοΓτιειιι ετι8ετιτιο Γειτιεινιτ .· δ: οιιοτι ιτιιι8τια: οοιιιτιιτιε ιιιΓιΒτιε εΓι ,

οιιοε ειιιοτιτιιε ττιειιιτιοτιε αιτιειιιιιιιε Ρεττιιιιιοι ειιιιιιιο ι:ετιιιτ τείιίιετε , εοε ιιι εεειο Γε

* τιειιε “Με 1:ιο.τιτιιι· νινετε,ιτιιιιιο ιιιιττιαιιιε ι·εΒιιε Ριιιε οιιιιιιι οετει·οε ΡταΠιιτε.αυο.

ΡτοΡτετ τιιιοιιιιιττι εΧετιιΡΙοτιιιιι ιιΙιιιε τιενοτιιε ειιΡιο ιτιιιτετοι· ειτΠιτετε , οΒΙιτιιε ιτι

σειιιιιιι οινιτειτιε , ιιιιιοεειιτιιιττι αετιεε , οΒιιτιιε , ιτιοιιειιτι , ουσ: ιιι πιο ιιθτει οι ,Έτοι

τει·ιτ:ιε ιιιιΡιετιιτιε; Ποιιτ ιΡΓε Ρειτι·ετιι με Γιιιε ετιιειΒιιοι·ιοιιε , ιτει εμ Ρτο ιιιειε τοτ

τοτιΒιιε ιΡΓιιττι ιιιτει·Ρειιιιοο . ΑΓΓεττε ετ8ο Ρειιιετιι Ιιετιιτι νοοιε τετιειειιτιιιιιι ΓειΙιιτει

ι·ειτι : οιιιιτειιιιε οι Για τεΓεδιι , δ: ειιΡιτειε ιιιΙιιτιε. Βετιειιειιιιιι ειιιειστι , αυτ ετιιτιιιε

ΒειΙνειτοι·ι @εποε αυτ ΓοεΙετ:ιτιοτεε ΒΙειΓΡιιεττιι τετιιειιιεειτιε . Ετ @το οιιιιιιΒιιε Ρο

τιε ιι Γε Βειιετιιδιο , οιιιιιεε ειε ειιιτιιιΙι Ιιιιετεινιτ των: . .

@Με οι · 1 ο. (ιιιιιιοιιε Γιιιιιτ:ιτι τεειτιιτι εΓΓετιτ , ΡιτιιιειΡεε οιιο.τιιοτ ΕΡιΓεοΡο ιιιιττιιιιτ : δ:

°'^"""$"" Ρτιιιιο οιιιτιειτι Ρτο ιιτιΡειιΓο Βειιεθειο ἔτειτιειε :ιειιιιτ : τιειιιιιε Η νιτιι. δ: ιιοεττιιτε νε

Ιιτ Ροτιτι , ττιο. ιιιιΙΙιει ιιιοτεατιιιτι ιιτ ΡετΓοΙν:ιτ , ειιιξειιιιτ . (Με απο ιΙΙε Γ:ιεετε τε

ιιιιετετ , ειιιτι Ιιεςεινετιιιιτ δε ιιιιιιιτιιτιε τοτιτιειιτοτιιττι οιιωΓιιοιιιιιιιε ειιε Ποιιιιιιιι:ε: τε

Γιιττεδτιοιιιε ειι·Γιι8ειιτεε , ιιι οιιτεει·ειτι τεττυΓετιιιιτ . Οιιιιιτιοε ιιι οιιιιιιιΒιιε Με ιο.ιιιιε8

.Α (ΜΦωο Βεο οιιετετ , εεεε ειΡΡειτιιιτ ει ΓΡιτιτιιε ιιιειΙιε)ιιιιε ιιι ΓΡεοιε ειιιιιεΙι , ττιειιτιτιιτιιιιε τισ

ιιωτιιιιιι. ΓιιΡετιιιε ΓετιιΒιιε Γε άειιιιιειτοιιι , οιιιιτειιιιε ιΠιιιτι οτι οοιιιιιιιιιιεπι 8ειιτιε ιιιιιιτειτι ‹ιε

Γοιιειιοτε ι:ειτοει·ιε ετιιιοειτ . Νεο νει·εο.τιιι· ιζειιο.νι ωιιιω νοοειΒιιιο ιιοτει.τι , απο :ιε

οιιε Ρεττο ιιιιιιιιιιοι· , τιεοιιε Ριιιιιο εΓΓετ τοΒιιΓιιοτ : οιιοι·ιιιτι ειΙτετιιττι ΓΡοττει οοιιτε

κιτ , ιιΙτετιιιιι νετο ειιτε·ετιιιι Γιι·ιοοτε 8τεινε.τιιιιι ειιι8ειιιε ειΒΓοινιτ . @εποε οιιοοιιε,

οι ΙιιΡιοοιιτιιιιιι ιιιιιιιιιε εΓΓιι€ετετ , τιε τετιιΡΙο εκινιτ , 2ο Γιιζοιετιιιι Ιιεειιτιιιιιι Ενοπ

εειιοο ΡτειεεεΡτο Γιιιει ιιιειιιτιεινιτ . Ηιε ιΠε ΓετττιοιιιΒιιε νειιιτι ιιιιΒιιειιτιε άειιιιιιτιιε ,

οιιι·οετετιι εΒτειιιτιιτ ιΠιιιιι Γετιιιειιε . ΡΙιιτιοιιε ιιιιτειτι ειοιιιιι·ιιιιι ειιιιινιοτιιΒιιε Ρετ οΒ

Γειιι·τιε ιιοξ·στιε ιιιιιΒι·οε ττειιιΓν:ιτιετιε , τεΡειιτε τιιειιι8τιιιε ειιΓΡ:ιτιιιτ . Τιιιιο Γει.ιιδιιιε Ρε

ΓιιΓει·ι τιιιδιοι·ιε πιειειιιιι:ιε ιιιτεΙΙι8ειιε , εκ ιιιιο Ρεδιοτιε ιιοΙοτειτι :ιτττειιιιτ , ιτιεοιιε

Γε Ρ:ιιιιτιιΒιιε ιιιιεδιιιιιε , οιιιτι πιεικιιιιο Βετο $:ιΙνειτοτειιι ιιιιΡΙοι·:ιτ , ειιεειιε: Ο νι

τιι: τιειτοτ , ο ιιιτΡιε Ατια ιιιιιεε ιιιιΓει·ειτοιτ , απ· Γετιειιι πιο πιο ματια όείιιτιιιτ , οικω

ιιι

 

η Φακοι· αστειο ιιιοτι:ιειιοε, ιιε νιτοε οδιιιιεειιτοε ιιι τ:ιι·ιτο εκι:ιιιιο ιιιοι·ιειιι εν:ιιιιΓε τεΓετι :ιιι&οι· :μιά

Βοιιιιιιοιιιιι·τιιιιιι. ιό. οιιειιι αΙιι Αιι8Ιιει Γει·ιρτοι:εε Γετιιιιιιιτιιι· . πιο Κοεετιιιιιι τω Ηονεάειι _, τιιιι πιτ ΑΠ

ιιιιιτο ιιιιΒιιτι Γιιιιδι:ι ΑιιΒιιιτιιιι ροτειιιιιεπι Γεξιιιιιιι ΓιιιΓΓε ιιιιειιιιιιι.



δ. ΕΙ.ΡΗΕΟΙ ΑΒ(:Η. (ΣΑΝΤΠΑΚ. τορ

πι Ποττσα στατε πιιτποιιαττισεΓϊττσετε εοπΓσενττ έ' Ταπιστσ τπτΓεττεοτσττετ Γετνα- ΑΝΝ.ει-ι.

Μπι, τπ ειεττεττιο Ρατεττε Ρετττε αΜεθεσπι.| Ωσοττεε τε τπ τιστσε ντται πασΓτα8το ω”

δατνατοτεττι τπνεπτ ? ΕιεΡεττατ πσπο, εισαεΓο , εοπτοτατοτεττιτπ παο σαεπιοπτεττΙσ- '9° ΑΡω

Γτοπε, αστστοτ ίπ οΡΡοττσπττατττισε, ττι ττττισταττοπε . (]ατοετ ατετ8ο, α Γτοπτε

σστπεπ , τπ αγτσπι τεπεστε , ασθ;οτ εατσττι τσιετα , ΕΙΡτιε8σε οπιπτοσε α:τσττιπτε

τπετιιΓσε. ΤτΜ ΓοΙτ σετεττδτσε είτ ΡασΡετ , ΡσΡΜο πι εττε αστστοτ .

ι τ. Ητε δε τιστσΓτποστ στντπαε αστεε αΡΡεΠατε ποπ εείΓατ _,· δε εεεε αΡΡατσττ ετ Ιζεσιιεττστ.

τιινεπτε αστεο ΓΡτεπσοτε ατπτδ)εσε, στντπτ Γτ8παεσττ νει:Μα Ρτα:Γετεπε, δεστιετι:: "Ε, “”μιο '

απο τε τπτ στίττατισπτ Ρεσεε ? ε1σο ττπΡετσε Γσ8α: Γ” εισο σσδτοττε τπντστα ? δτεετπε '

τεστ ασ εοτοπαιπ Γσ8τεπσο εεττατπτπτε τσέτατιι ? Αστ ειιιοπιοσο Ροτείτ Μαντο Ρατττιαε

ΓσΙδετε , ειστ εσττεπστ πτεταε τσ θα στο ποΙσττ αΡΡτετιεπσετε ? Οστ εστπ τετσΙτΙΓετ

Γαοετσοε , ποπ Γε Γσ8ετε , Γεσ στντπτ π πσπεττ τπιΡεττο ΡατστΓΓε . Νοτι τιοε , αττ Με,

στντιιτταττε τιπΡεττσττι Γιιτττ Γεσ σταΒοΙτοα: τπαττ8πτταττε εοτπτπεπτστιι; πεε ταττι το

Με σε εατεετε εσσεετε , εισαττι ειεττα εατεετεττι νοτσττ Γεσσεετε ο Πτ8ετ παττισσε

Μιιτιι Ρτατετττα: νται: τσκ Ρτα οΡεταττο , δε τπ ταπττε τττΜιταττοπτοσε Ρτα:Γεπε ττΜ

ΓεπτΡετΓαπεττ δΡτττισε οοπΓοΙαττο: εστω ΡταΓεπττα οττιπττοσε εοπΓταπτταπι σοπατ,

εοπίτατιττα ντιδτοττατπ , ντδτοττα 8τοττατπ . Κεστ ετ8ο ασ Ιοεσττι ασιτία εοτοπα: , εεε

τττσε ττΜ σεΡστατσιτι , Γεττστσε εισοσ τε στε εταίττπο Ρατετ τιοποττΓιεαΜτ τπ απτο ) πο

ποτε Με τπαιετπιο , στ τσ αετετπσττι σε εσττι επιο Ἑτττο .

ι α. ΕΙΡτιεττσε @τεστ ασ Ιοοιιτπ εεττατπτπτε ώ απαεΙο τενοοιιτιιε , Ματσε ετεΓΡεδτα- Τοσιιι τι

σαιτ ποταπι εισα α Πεο εοτοπαπι ΡετετΡετετ . δεσ οσπι ΡτοΡε ΓιιτΓΓετ , στ εατεετεπιταπι τπττατετ , εοτπΡτετιεπΓιιε α εατπτΗειιττι τστοα , ΡΙα8τε αστεττστ τπαιεττπτε : τπΓιι- 13ιιιιστω.

Ρετ εετετιτο εαΡτττε ντοτα το , Γε ιιιτντνσε τπ ετ8αίτσΙο τεετιισττιιτ; σΜ αεεεπΓο Γοεο,

δε ειστεσστσ ΓοεττστΠττπστπ Γσττισπι νετ 8επετατετ , νε18επετατστπ Γονετετ , Ρετ

Γτπιέσταε στετ τιοταε σιτε έτο , εατοεττε ταπσαε οτασσσπτ , ΤταπΓαδτα τΡ<ιττστ πιααπα πο

δττε Ραττε , εοεΡττ σοιπσε εα:Ιείττε 8ταττεε ΡατττετΡτστπ ΓσΓετΡετε , εετετπα: ντται οσο

ταπιετιτα ΓΡττατε , Ιιντπποε τπεΙΙτίτστε Γαπέτοτσιπ νοετοσε Γοπατε . (Ζσοε οεατσε ΕΙ

Ρτιεττσε τπτσττσε , .σπιτι πιαΒπα εοτστε Ια:ττττα Ι)σπίταπσιτι οιιοπσαττι ατετιτεΡτΓεο

Ρστπ , νσΙτσ δε νεΓτε 8ΙοττοΓσιπ , εοπΓΡτεττ αΓΙΜεπτεττι , ΡτοτεπίτΓοσε ασ τΙΙσπι πια

πττισε ττα στοεπτετιι: Ασ το ) ατετπτ Κεε>τε τπντδττΓτττπε τπττεε , ·ασ τε ποίττο ποσο

ταπσστπ οΜεσστο νεπττπσε , ττιτΠτ ώ Μο , ειστ ττΜ δε ντδτοττα.τπ ΡταΓτττττ σε τπττπτ

εο , δε ΓειτιΡττετπαπι εοτοπαιτι Ρταε:Ρατανττ τιι απτο . Επ , εισοτσττι εοΠεξατο Ροίτ

πιοττεπι εαττιτε ίπ ΡετΡετιισιτι Γτσεττε , ετνεα ]ετσΓατεσι επτε1ττε ας: σοπτείττετ Βετ .·

Η εα, σ” σεΓστιτ , ΡαίΠοπστπ ΩτιττΓττ αττιοτε τπ εατπε τσα Ραττεπτετ ΓσΡΡτενεττε ο '

ντστπισε πατπειιιε πιστττΡττεεε στΜε τώοτεε , Εεετείτατσπι τπεεπστα › Μτοτστπ πε·

εεε , τσα εσπι ντπεσττε οΡΡτοτιττα, δε ΡοΓτ ττπΡεπΓα Βεπεσετα , σσΡττοατα τοττπεπ

τα . (ἐσοσ απο τεττοιισιιι είτ , Βετταττε Ροτειιττα ναΠατσε τττιεπε ειεετΡε , Γετεπο

ποπ ε ε εοπστππαε ΡαΠτοπεε τιστσε τεπ1Ροττ8 ασ ΓσΡετνεπτσταπι ΡΙοτταττι , ειστε τε

νεΙαΜτιι τ τπ τε . (τσιπ παττισσε στα: ασ ΓσΡΡΙτετσττι , Γεσ @Με πιο ΓειτιΡττετπσε ετττ

ασ Ρτεπιτσιπ . _

τ 3.Ιπτετ πετ: ταιεαπτστ ντπεστα,δε τιιτε8τε οτππεε εοτΡοττε Γαπαπτιιτ ΡΙα8ε:ΕτΡτιε- Ι°°Γ';!Ρ_':Τ·

Βσε ΡΓαττεπε εσπι ΡΓαττεπτττισε,ειειιτταπε εσττι ειεττιτταπτττισε τποεσττ. Ματιε αστεττι Γ:ι· τιιστειιζτ:ιιι€

διο, εσπι ατττιατοτιιπι τπατισ ποιι Ρατνα σε εατοετε εσσεττιιτ , δε ΓσΡετ τστπεπτσιπ Ρο

στσε , ασ τσστετιιττι Ρετττατιττστ . Πτιεετσπτ αστεπι ετ: δοΙνε αστσπι , αστ ττισπσο

τιοστε εττε ΓΡεδταεστσιπ . Ετ Με : Αστιιπι νοΜε στντπα: ΓαΡτεπττα: ΡτοΡοπο , στ τε

Ιτέτα ναπττατε , εισατπ σΜ8τττε , ασ σπιστι ντνστπ δε νετσπι Ι)εσπι Γτσστσπι εοπνετ

ταττε ._Ωσοσ Η εοπΓΜσπι Πετ , Ρετ Με νοΜε αππσποτατστπ , οΜττπατα πιεπτε ΓΡτε

νετιττε , Ρετοττ ΡτοΓεδτο εισαττι δοσοιπα ιιιοττο ΡεττΜττε , πεο τσ Με τεττα τπ Ρετ

Ρετσσπι ταστεεε απατα . Τσπε στατιοττ ΓατεΗττεε τπ Μσττι ΡτοΠΙτσπτ , ανετίτε Γεεσττ

Βσεσεττετιιπτ,- ταΡτσττισε εσττιώτσεπτεε. @στΡ;επιια Ηείτστεπε, Ιιαπο οταττοπεττι

Γσσττ 1)εο , στοεπε : * ΑτττΠτπιε Βετ Ρατττε σπτ8επττε ]εΓιι-ΩτιττΓτε , ε1στ Ρετ στε- ΣΒΡΓ·μφ

τσιπ τπταδὶα: νττετπτε νεπτΓττ τπ τισπε τπσπσσττι Ρεοεατοτεε Γατνοε Γαοετε , δε πιε τηΡαεε ΓσΓετΡε , δε Ηττα τπτΓετετε . Ετ ΡτοταΡΓσε τσ τεττατπ , ττετσπισσε τεΓστΡεπε ,

σεπσο σε ατε .· ΡαΓτοτ τιοπε , Ραίτοτ ττπ8σταττε , Γιττοε ΕεεΙεΓτα: , πισω. ττΜ τποττεπε

οοττιτπεπσο ,

π ]τιιι·ι ΓσΡει·ιστ ΕΙΡΙιε8στ σιειιιιι· ιιιίισιαε σιατιοΙι ιπτεττειιισετ πιο: ταιιιοπ ετι:ισι :φπα Βο11απσσπι ποσειιι
ιτιοσο τεΓετσιιτιιτ. ο ο “ ε· ·

 



Μο τ : ντ·τΑ

Διοτι. :ιι. :οττιιιιοτι:ιο, τιιοτο ; ο Α‹:‹:ιιττοι·ιε ειιιτ:τη :1ιιι:ιατη , τιιι:ιη δ: ὶΡΙ`ο τι: Μοτο Ϊοητ: Πι

Ι Ο Ι δ ι::Ροτειτ , Ιοοιιτιτιι ε.ιιΡιτι τω. ιητικιτ . @οι ίτιιτιιη τη τιιτοτητι μ:: τοοιιιοί::ητ , νι

η” Αρτα” δτοτοτη ίΡιτιτιιτη οιιτη ττίιιηιΡΙιο τοττιο-τιο:ιτηο ()εΙοητι:ιε Μπιτ Δω8ιι :τι τ;ειιιιτη .

ΡττηοιΡοε ειιιτοτη Β8Π0ΓΠΙΠ , οιιΡι:τιτοε δ: ίιιιιτη Εει:ιηιιε , δ: ΕΙΡΙι:Βι 8Ιοι·ιειττιοΒ

ί:ιιτειτο ,- :οτιιιιε τω: Ηιιηιιηι ιιητη:τΒι ίτιιτιιιιητ , τιιτι Γ:οΙοτιε :ηοτηιιτειτοτη :ο Βι

:Πιιιε οοητο8ι Ροίΐο , :1ιιο τη2.8ιε :τι ηοτηιηιΒιιε οιιιε τηοττιοτιει τοΙΙ:τ:τιιτ . δα! ι1ιιοτι

Ι)ιιηι ει! ι:οητιιηιοΙιτιτη, ΟΙιτιίτιιε ΕΙΡΙιοεο Ρ:ιτεινιτ :κι 8Ιοτιο.ηι . Ρτοτιηιιε ηειιηιιιι:

ιοηιηιε ΡοΡιιΙι τηιιΙτιτιιτΙο , ι1ιιαιΠο :Ιο:οητο :ττοτοτη εΒιο:οτειτ , εττη:ιτει Ρτο:::Ιιτ,

ιτιο.Ιοηε :ιιτη τΙ:Γιιηδτο Ρειτιτοτ οοοιιτηΒοτο , οιιιιιτι ο ιΠιι:Ι :οτΡιιε , οιιιιιε πτητι

Ποτιο ίιιηέτιιιαιτιοηιε Γιιίο:Ροτειτ ηιγΠ:τιιιηι, :ιτιιιατιιτη νοτει8ιτιι ττειά:το :ιΒΓοτΒοη

τι” . Ιτειιιιι: :οτΡιιε τι :Πνοτίο ΡοΡιιΙο Ιοτν:ιτιιτη , η:: τηοτ8:Βιιτιιτ , η:: ἴ:ΡοΙἱ:

Βιιτιιτ . ν:ίΡοτο ειιιτοτη ιιττιιιί:1ιι: Ρειττιε ἴοηειτοτ:ε :οην:ηιιιητ , ιιτ τπτ:: :οητοητιο

ηιε Πτοτη (τη: τ:ιτιοηιΒιιε :ι:τ:ττηιη:ητ . Πιδιιητι :Η ειιιτ:τη οιηηιιιιη :.ίΤ:ηίιι , ιιτ ιη

τ:οτητηιιηο οιτηη:ε Γειηδτιιτη ὸ:ΡοΪ:ειητ , :1ιιιιτοηιιε Π οιιιτι νειΙ:ειτ :μιά Ι):ιιτη τιιιιτη,

τη τω: τιτηΙ:ι8ιιο Ροτ:τιτιειε Για νιττιιτοττι ορτ:η:ιιιτ . Εεε: , τη:1ιηιιητ Ι):ιηι , τειτηιιε

ό: ίτειιιιηο Ρτεο:Πιιε , Πισω δ: :οττι:: οτηηιηο ηιι:Ηιτιι:: : Η τιιιη: τιιιιιιε τειητςιιιηο ιτι

τιτιότιιτη τηετιιτιτιοι Ιω: νιτ:ητοτη ιηνοη:τιτ , ιιιίτιιτη τω: δ: Γειτιέτιιτη ο:οι:ιιίΐο :οηίιει

ω: , δ: ιιιιο ιΠιιτη ηοηοτο ί:Ρ:Ιιε.τιε , Ροηοε νοε :τη . διτι ειιιτοτη ιη Ρτιίτιητι Ιιο>ηιιττι

· ιιτιάιτειτο Ροττηειηίοτιτ , :τττιίΤο νοε τη οιιιε ιιτηοτο άι::τηιιε , ηοίιτι:1ιιο :τη ειτοιττη,

ΜίΠΜΜ :μιά τι: :ει:ιεινοτο Βιι:οτο νοΙιηιιιε . ο

Μετα.: μι. (Σπιτιου: οηιηιΒιιε :οη:ιιτιο :μετα δ: :αφτο :Πισω , ιιτ οτηιιιΒιιε Π:1ιιιτιο

:οηΠειτο Ροδο: , :μαι Ροίτ τηοττοτη ΕΙΡηοέιιε νινοτοτ, :ιτι:ιιιηι Ιἰ8ηιιηι ω) ιιηιιιε

τιοδ':ιε τοτηΡοτο :ο:Ριτ Βοη:ιοτο , δ: :1ιιοτι ίοτο Βιιητ τοΠιιτι ΗΧ:τιιητ , τηιιτιο Γιιτ8:η

τοε Ποτοτο νι:ιοτιιητ . ΝΠιιΙ οτ8ο :οηττειὸὶδΙὶοηὶε ιιΙτοτιιιε ΙιειΒ:τιτοε Ι)ειητ , :οπτι

ω: ιη :ιτηΡΙοι:ιιε τι:τιιηδτι Μοτο, :ποτε οίοιιΙει 68:το , ι:οτνι:οε ΓιιΡΡοη:το , Ιε

::τγτηειε δ: οιιιΙο.τιιε :τηιττοτο οο:Ροτιιητ . διιοΙειτιιηι οτ8ο :οτΡιιε τιιιτηοτιε ιηιτηι:ο

:τιιτη , :κι ετιιοτοτη :με ττιιιτηΡηο τηίι8ηοιη άοίοττιιτ, :οηιἰτειητὶΒιιε ιηηιιτη:τἱειὶ

2ηοτιιτη ΡτοιιιΒιιε , Ροτ:ητι νιττιιτο Ι):ι :::Ιιτιιε οίτοηίιε . Μοι: :ηιτη Γει!ιιε Ιειη8ιιι:Ηε

ιητιονειτιιτ, :κι ιΙΙιιτηιτιιιητιιτ , Μπιτ ειιι:Ηιιητ , τηιιτι Ιοτιιιιιητιιτ , :Ιειικιιε ΒτοΙΤιιε

τοίτιτιιιτιιτ . ΙΜ :τιειτη οτιιτιοηιε :ιοηιο ΓιιΡοτ ιΙΙιιτη Βιοτιι:ειτει , ΡΙοτιοιι: Πειτιοτιιτη

τη28ηειτοε , ιη οιι:ιοτη τ:Βοηοτειτι , τη! Βάση :Μαι οοτιν:ττιιητιιτ . (ζωη ειιιτ:τη

Με: οηιηιιιΙ.οηόοηι:ηίοε Ρο: οτ:Πηοττι ειιιτηντπ:ητ, τηιιΙτει ηιοτιιιιητο Ροοιιηἰει , :οτ

Ριιε αίτιο: Ι.οη:ιοηιειε ττειηεί:τ:ητ:5 , τιοηοτιίι:ο Γ:Ρ:Ποτιιητ . Αηηο ειιιτ:τη Ι)οτηἰ

τη 1 οι π. :ιάν:τΡοτειί::ητ: διιοΒιιτο Ρειί:τιο.Ιιε ηοΒ:ιοττι:ιτιο: , Βιηδτιιε ΕΙΕη:8ιιε :ιιτη

ττ:ιιιετοι·τημ τηειττγτιι :οτοηει άοοιηιο-τοττιο (ΣιιΙ:η:ιειε Μαη , ειητιο ΕΡιί:οΡ:ιτιιε τω ιοΡτιτηο , δ:

:καιω τη:: :1ιιιη:1ιιιι8:Πτηο-ηοηο τηι8τε.νιτ :κι ])οτηιιιιιηι . Ιη ομε ειιιτοτη ιηοττιε αιι

έτοτ:ε ιη τιιτιτιιτη η: 11η :ιοίωνιιτ , ιιτ :ιιιιόιιηι τω:: ΡτοΡτιο. ί: ί: ιτιιιηιι ιητοττηι:τοτ:

:Πω Βιιττιιτι Πιο ίιγΙιιηι ιηΗ8οτοτ:Ρτ:5Βγτ:τ Ροττιητι:ιτοτ ετιιι:οιτι ειΜοοτι:ιοηε πτωτ

τω: δ ΒΙειιιιο ο::ιά:τοτιιτ: :Με οιιιίτιοηι οτ:!ιτιιε, ίειτι:ιειΙιει ΕΡττωΡι τοτηοτο Ροτ

τειηε , ει :Ι::τηοηο :οτιιη·ι οτητιι ΡοΡιιΙο νοι:ειτοτιιτ . Ετ ίειδιιτη :Η , ιιτ τειηι νοτι:

τηοηε οιιηδτοε Πειτιοτιιιη ΡτιηοιΡοε ίοτηιιτιο την:ιΓοτιτ , ιιτ νικ :σε τ:ττει τοηο

τομ· ΐοτι τηειτιτίιτιιε το τ:τηΡοίὶ:ιτἰΒιιε άειητοε , οΧιίτιτητιτοτιτ ιη Ρ:Ιο.Βο Μειττγτἱε

τω: :ίΐι18:τ: ΡοΠο , ι1ιιοε :ιο :ιιιε η: τ:Πιιε τιιοτι ηοη ΡοΠοτ . δω τησ:: ιιτ ιη :Ι

τιιτη Ροτιιιιθιι Γιιοτο , :οητιιτη Γ:::ει8ιητει ηο.νοε , ιιτινοτΠε νοητοτιιηι ΗειτιΒιιε ειδε,

ιη Ρτοίιιηιιιιττι τω:: :ιοτη:ττει: τιιτιτ; Ροττο τοΧειΒιητιι :1ιιιηι1ιι: :τι τέτιοτειε ειΡΡιιΙΓει:

τοτηοηοε 9 :μοῦ :1ιιιιηίι:Ηατιιττι @τη νοηΠΤ:ητ , :τι ιη:οΙιε τηιίοτειΜΙιτοτ ιητοτίο

:η τιιητ . Ιὶοτηειηίὶτ το.ιηοη ιη Αη8ι:.:ι ΡοίΠηιιιε ΤιιτΙ:ιΙΙιιε, τηειΙοτιιτη Ρτιη::Ρε , Ρου

οο τ:τηΡοτο Ρτ:::ιοτιιτητιιε , ί::ι ιη τοτηιιτη :ιειτηηειτι ΓΡιτιτιιε Ρτα::ιει. τηοηίιιτιιε .

1 5. Νοη Ρειτνο τ:τηΡοτο ονοΙιιτο , νοηιτ Ρτιη::Ρε Ι):ιηοτιιτη (]ειτιιιτιιε :στη

ηιιιΙτοηεινι8ιο τη Αη8Ιιειτη , :ιιίΠ:ιοτιίςιιι: οι: ιΠο ΡτοΡτοτ :1ιιο.ίτι:ιττι το: πιει: τι: Ροτ

ιι:Ηοί: δε:: , οιιι::1ιιι:ι τοΒιιιιιιτη η:ίειητιι ΡοΡιιΠ ίιιιτ , τιοΙονιτ , ιΡίιιτη Βιιο:τη

αυτη ίοι: τειητιιτη ηεινιΒιιε ιη Βιιηιειηι ίιι8:ινιτ . @οι οιιιη :κι τοττο.ηι :νειίιΙΤοτ , Πέμ:

δτιιε Πειηοτιιιη Ρτιη:ἰΡιΒιιε, ηο τητοίτιητι Β:ΙΙιιιηοΙιτοτιιτ, Ιτειτιιη Ροτ :ιιηθτει το

8ι0·
 

τι Η ι::ιΠο ιιι:ιτιιτ :μιά Βο!Ι:ιτιάιιιιι Ι»›ι›ω μα”. πιστη: , αυτι ·ωτί:τωτ ΕΙιώεεπω άιισιω Ισέοταηπω :σε

τοπ|Ϊπἱ0 :πωπω Νιιτη ο”. νο::ιτιιι· :ι Κο8οτο δ: ννιιι:1ιτιο _ννοίτηιοη:ιΠοτιοηη Τακ ίοιι Τι·ισπ , €Μηιιι:

Βιιτιιιε .

6 Ι: άι:ιιιιι· Ηιιι:ο η Τι·ιιιτΙ:ιτιοιιιι ιιιιττιιτιοτιο, οιιιιιη Επι: οιιιιΒιτιιι·ι [Μπακ



ΕΙ.ΡΗΕθΙ ΑΚΟΗ. (ΣΑΝΤΠΑΚ. ιιτ_

εισσιε ιοσα αειτατσε, ασ σιτττσωσω ασ ιέσοσιιι νσΙΒο σσσιΠιε , Γστιε δ: ανιΒσε στσισ- ΑΝΝ. σα.

&ιιε σιτ . ΡοΠ Πωσ νστοΙΕι·ισσσσε Ι)ασοτσω Οασστσε , σσω νιτισι·στ ΡσΡσιιιω ίσσω 1 Ο Ι Ι

ασ σιτσι·σιτσ ΑτιΒιοτσω ιιισ ιστστωιΠισσσ σατιι , δ: ΡτοΡτστ τστσττι ειιΠισιιΙτατσω ατι θ· Νώε

εισάιτιστισω ίστσ σσωσσιιι , ασσστΠτιε οωτιισσε, σσι ατι ισ σοτιίσ8σταστ ίαΡισστιστι

ΜεΑσειιε, σοτιιιιισιτ σσε , (μια σασιαι σιΤστ, σιιστιτστ ΠΕΠ ατι νστία ασσιιιιΠσστ .

@οι σωσσε στισ στσ τσίοσσόστιτσε , ιιιιιστστιτ : Ρτοοιιστια σίτ Γατιδτι ωαττγτιε ΕΙ

τιιισΒι: εισι σσω α Ραττισσε τιιιε ισιΠστ σιτσσωνστιτσε , Ρωιιιιτ σιε , σσοιι ισ ι·σετισ

Αστιιστσω σστι Ρστοστσσ σΠστιτ ταιιισσε ασ”τιιτι , τω μισηφαω δοτισωα ωοττσ

Ρσι·ιτιιτι . Νιισσ στ8σ , Π νιε Πισω τσιε τσωΡστισιιε τστιειστσ ΡΙασατιιω , Ρι·σωιττσ

σε , Π ίσΙικ ίσσι·ιτ τστσω ίσσσσΠιιε , τσ ι·σιισιιιαε ιΠισε ατι ισόσω σισα ΙιστιοτιΠσσ τσ·

Ροττατιειαε σστατστσω . @ισα σσω Πτωιτστ ΡτσωιΠΠστ , ΡσΠ ωοσιισιιω Ρασσω σο

τιτισιτ , ΡοΠ Ρασσω τσ8σι σιωιιιισω , Ρσιι τιιωιιιισω τστσω . ()σωσσσ ασ σωσι

ΒσΠσι·σω τσωσιτιι τσσιιισε ισιιιισσσ τιατα τωισι , τσσοι·τιατιιε σΠ Και , σσισι οσατσ

Εισιισ8σ σιισστιαω οτσωιΠΠστ , 8τ σιτσέια Ισ8ατιστισ , νοσανιτ Ε8σΙσοτιισω ατσΠισ

ΓιισσΡσω : σιιι σστοσε ωαττγτιε ιισσσω πωσ ίσΡσΙτιιω , ιτισοττσοτιιω , δ: ιτινιο

ατσω τσΡστιστπσει (:ατιτσατιαω σσω ωαιιιωσ Ιαοσοτσ ιισάσσστιτ , ισ ίατσοσιια8σ

νσσστατιτστ σο σσαστσε .

 

ιΝσιι>ιτ εισεοΕΜ ε. ΤκαΝαι.ΑΤιο,

αέιιδοτσ σσόσω Ορσι·πο , σα· σκιά. ΒΜΙΖοώσασ Τέιωπσισ .

1. Πιο. νσσστατιάσω Βσατι Ματτγτιε Ε τ. ε ε σ ι ΡαΠιοσσω ΙιττσταΙιοσεσσοστιαω ωσσιωσστιε αΡΡΙισανιωσε , ΡΙασσιτ στιαω νοισστατι ιΙΙστιιω

στατισιω στεσιτατσ , σσι σσσωατιωοτιιιω ιαστατιιΠωσω σστΡσε σιιια τισ Ι.σσιισσια

(ιατίτσαι·ιαω ττασεΙατσω Πτ , ατσισστιίΠωα σσοιστιτ τισνοτιοτισ αεσσίσστσ . Ετ εισι

ιισω εισαι ττασεΙατσω Πτ ισ Πτισ ΡαΠισσιε ιΙΙισε στσνιτστ αττισιτιισε , τω ωοεισω

ΤτασεΙατιοσιε ωιιιιωσ σκοοισιωσε . Εσω στ,σο τισσσ σκοσσσωσε .

α. Αωισ ισιτστ ασ Ισσατσατιστισ Πσωισι σσΠτι ]σΠιε (Πισω ωιΠσΠωσ εισσιισσι

πιο, Ισσιδιισιισ ιισσιωι , αάνσΠ:σταΙσσιιτσ σσσιω Ραισσιιιειισοάσω.ιάσ, δ: ισ

σΙισατιτσ Ι)σωισισα ιιισ Οἔὶανατιιω Ραίσιι:σ , τσττιο-ιισσιωσ ΚαΙσστιαε Μαιι , αισ

τισΠΙΠωσε στι:ιε Βαστσατια: Ρωσία Ειισιτσε 8ΙστιοΠιΠωα στο ονισσε Πωσ! δ: σσω

σνιοσε ασ α Ι)σσ στσιιιτιε , ΡαΠιστισ σσσσωσσσε ,ο ιωωατσσίσιοιΙσω α:τστσα: 8ιστια:

σοτστιαω ίσΓσσΡιτ , ασσσ Ραττιατσιιατσε ΠΠ ΓσΡτισισ , τιατινιτατιε αιιτσω σσισσσα

8σΠωσ-σοσο . δωσε νσσσταοιΙσ σωμα , Πνσ ματια Γσσ Ρτστιο α ΠιισΙι Ρσοσιο τσ

σσοτσω , τισ Ισσο Ματτγτιι σιιιε ατι σώσω Ι.ιιτιιισσιαω εισιατσω , δε ισ ΕσσΙσΠα

Βσατι ΡασΙι ΑΡοσωι σσω ισσσωστιε σστσισαστιε σπιτια: Ρτσάισιιε σίτ Πσωατσω .

Μοχάσσισσσ ιαισε Ιασσιιιιιισ ιι·ισσνατστ , σαεσιε Ισωστι σΙατσ Ρστισσόιτστ, ασιιιστι

ισ ωσσσε Γσι·ιιιε ττισσιτιιι· , τσδιο 8τσίΠι σΙασιιι ισσσεισστ , σωσισσισσσ Πάσιιτστ τισ

τσστιοσε τιινισα ΡτσωτιίΠωσ ΒσσσΠσια Ρτονσσισστ . 8στι ιΠοε , σιιι ωσττιε τΕσω

ασδιοτσε σιτΠιτσταστ , τιστι Πτισ τωιισιι νισόιδτα «Μια Ι)σι σα ττατιΠτσ Πτισσατ . 8- ε_ιι>Μει

3. Πτ σπιτια Ρασσα τισ ΡΙστισσε στοΙστα οτσνιτστ αττισ8αω , ΡτσΡοσο ΠσσσωΗασσσσω Ρτοστιο ισ ωσστοσσ ττασΓνστΒσταστσω, νατσω Ματιισίσοε σιτσΡισισ "Μιτ

ιτιτσστσω 8σττστι ίσο ΠγΙσω ισΠρισ στσ', ΡτσεΒγτστσω σοιΙατιαω Ματτγτιε Πτιισσω

Ρσττισασιτστ αΒίσσσάσστσω, σισιόσω Ματτγτιε ωασισσε σσσιίσω,αΙισωσ; σισΠισω

@ασια νιτσω , ωσσισ ιΙΙισε τσωστσ Ρσττατιτσω , α ειαεωοτισ ισναίσω , δ: σσσ

σΠ1ιισ τισ Ρστιισσε ίσιο τταιιστστιτσι· , σσταω σωσι Ι.σστιατιω σινιτατιε οσοσιοιιιιτιΠ

Πωσ νσκατσω . ΒΧ σισιοσε τσσσε ταω νσΠσωσσε σστιέτσε Βασοτσω Ρι·ισσισσε ίστ

ισιτισ ισναΠτ , στ νικ σοε τσττα τσιιστστ , στι ωατισιε ισ τσωοσΠατισιιε σιαστσε σκι

ΠιωαΒαστ ισ Ρσιαεο Ματτγτιε ιταω σΠσαστσ ΡσΠ”σ , τιιισε αι: σισε σα τσΠσε τσστι σο::

ΡοΠστ . 5στι στο:: στ ισ αΙτιιω ίΡσωατιτιοσε τσωιε σεισδτσω Μπα , σστιτσω ίσιω

8ιτιτα σανσε αεινστΠε νστιτοι·σω Πατισσε αστα: ισ ΡτοΓσστιο ωατιε ίσωωστιατ Γστιτ;

σσατιτα8ιστα νστο , ιτσωτισσ νι8ιστι σΙσιστισσ αει σκτσι·αε τσ8ισσσε αττ1σσ ιετισταε

αΡΡσιία , δ: σσαΠ οσα ισΠτιιατιιω σπιτια νσσιΠστιτ , ασ σιΠισσι ωιίστασιιιτστ Πιτσ

ι·σωταε .
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τη.ΑρτΠ.

ΤοιοτΙ:ιτισ

Με σεετι(τοπ

Η: ειιττιπτο

οποτε τεμ

τεπιτει. ΚεπιππΠτ τεποεπ το ΑπέΙιει πιοΙε ειοό:1Χ ΡτἱπεεΡεπιπΙστιιιτι Τιιτετιι!Ιοε,

Ρειοεσ τεπιΡστε τοποσ ίοτοτοε , τοι το τετεττιοπι άσ.τοπειτι 11οτιτοε Ρι·τεεΙο. τοαπΐιιτοε.

Νοιο μονο τετοΡστε ενσΙοτο νεπιτ ΡτιπεεΡε Βεπστοοι Σποτ εοτο ιτιο1το π:ινοτισ

ίπ τεττειτο ΑπΒΙστοτο , τιιίΠοεοίοοε τι το ιΠο ΡτσΡτετ οοειίάτιιο τετ οπο.Ιε :τε ΡετΗτιε

ειδτειε , οοιεοοιά τεΠάοοπι ιττεττοι ΡσΡοΙἱ είτε Ροτετειτ , Πεοτ τειΒοΙε: ίὶγΙσ ειεΙε

τι ίσΙεπτ , ετε!ενιτ , ιΡίοτοοοε Ποεεπι το( ττιπτοπι πιινιΒο:ε πιοπιτοτπ το Ι)ειοειτοοτ

απο ίο8εινιτ . (ξοεοτο εκ! τετττιπι εντιΠΙΤετ , ίοΐΡεθοε Πειπστοπι ΡτιπειΡιβοε , πε

έπτείτιπει ΒεΠει τοοΙιτετοτ , οποιο Ρετ εοπέτο ιΙΙιοε τεεισπιε Ισεει ειεςιτειτοε , τοι οπι

τουτο οι: τ8ποτιιτ νοΙ8σ σεειἴοε , ίετιίοοε δε ε.νιΒοε οι πιιτετε.Βιιττετ Ρτστεετοε . ὅτε

τετοιο πε τεττε. & ποιο τοΒΙοτι ίοπτ, σοι νιτιιτο ίειπδτοτο δ( εοτο τισποτε πστοιτιειποιιιο

ΕΙίεΒοτο ΑτετιἰεΡἱἴεσΡοτο σεειειετοπτ .

π. Ατ ΡτιπεεΡε Πεπστοτπ Ο ο ο π· , εοτο νιτιετετ ΡσΡοΙοτο ίοοτο ε.Β εκετειτο

ΑπεΙστοττι ίὶπε ιπτετποίΠοπε όιτιίΠιοε εαπ , 8τ πιο τετε ΡτσΡτετ τετοπι ὸιΗὶεοΙτετ

τεπι :το τΙεόιτισπεπι τε εστοΡεΙΙι ; οεεετΠτιε σιοτιιΒιιε σοι οι Γε εσπτοξοετοπτ ί:ιΡιεπ

τιστιΒοε ΑπεΙιε , εσοίοΙοιτ εσε οοιά εαυτο εΠετ , οοσο τστ πιο πάνετο εοπτιέιΠεπτ.

(Ζοἱσπιοεε οπο σιτε τεΐΡστιάεπτεε εΠκετιιοτ: ΡτσΡΙιετοι ερτ νετιετπποι·τοοττγτιε

ΣΕΠε8ι, ε1οι εοιο ε. ΡεττιΒοε τοιε ετοόεΙι ιπτεττσ8ειτιστιε εἰτεοτονεπτοε τ”οιΠετ,

Ρτωοττ ειε ποσά οι τεΒοσ Απ8Ιστοτο ΡετΡετοσ οσο επεπτ τοεὶιετιτοτι , τετἰ μμε

ε1οετο $σεισπια τπσττε Ρετιτοτι τ Νοτιε ετιισ Η ντε ιΠοτο τοτε τεττιΡστιοοε ΡΙοεπει!ετο

Βιεετε , πιο” τε ΡσΙΙιειτοτισπίε τσετιετε ειΡοτἱ ιΠοτο εσπίττιπ8ε , οτ εοπι πιο τετοπι

ίοετιτ Γοεεείοσ, νεπει·:τοιΙεε εστΡστιε ιΙΙιοε τεΙιοοοιε τΙεΙσεσ ιο ουσ εσπόιττε τοπτ

τσΠει.ε, παμε το Γεοεπι Ρειττιεττετιειτοε ίοι ίετντιτσ τοστε οπτισοστοτο ττειπείεττε

ττοειεειε . ΑΠεπΠτ ιτειοοε ΡτὶπεεΡε δεπιιτστοτο εσπΠΙισ , εσπίΠιοτο ίεσοιτοτ πινω

1στσΡιτοιτισπιε οεεΙειτοτισ . Νσπ Ρσίτ τοοΙτσε ετεπιπι οτα (Σποτ Ρο.εετο σΒτιποιτ ,

1σσίτ Ρ:ιεεττι Κεετιι εΠπιιοΠοπι , Ροπ τϋπιτειιοπι τστοτο . Ποττιοοε ειΒ σπιπι ΒεΠστοπι

τοπιοΙτο τεσιιιεε ιιποιοοε @το τοιΠετ, τεεστττο.τοε ποιά Βεειτσ ΕΙίετιο οοσπτΙππι

Ρι·στοιίιίΤετ , οιτεδτο. Ιε8ειτιοπε νσεσ.νιτ ΑεεΙπστοπι , οοί τοπε τεπιΡστιε ιοτπιτιοπι

το Βιτιδτε Βστσοετοεπίἰ ΕεεΙείιπ ττετειοιτ Ωιεετάστιοτο, ντι· ίειπθτοε δ: οσποε , δ:

ΒεττιΡι·σΡτετεειοοσεΙιΠοο1Ιοετοετιτιτττι:ιτεΙιπιπετ, νειΙειε ειεεεΡτοε . σοιοιιω

Βετο νοοΙι:ιτοτπ Ρεπτεεσίτεε Ιοοτιάσποιοι ειεΙνεπιεπε, τπιιιιττονιτ Βετο ιπΒειΙπε:ιε

ίσττε ετείεετιεΙεπτι τε ει.άεΠε , δ: ποιο πιο: ιΡίε ίτοτοετε ιο εεεΙεΠει Μετά ΡειοΙι ΑΡο

τοπ εκ[Ρε&οτε . (ζοσιΠε :ιεεεΡτσ, ίἰπε πιστα πε Ιοντιετσ ιιιτ8ιτ , ετι!ειπιγοε ίσ

ΙοτοτοσεΙσ ποτιοτπ εστΡοε σΒτε8ιτ, ΠοιΡΙιεεε ΡεοιΒοο ιιιοτοΙειι·εε ιπόιιειτ, Παμε

:το ΡταίοΙετο ττοΡιτέτσ @πιο τεπάιτ, τοειπάοπε σπιπιβοε οποιο του; πιιΙιτιοοε , ποστ

1ιπ8οο. Ι)τιτιστοπι Ηιτ/ειιτἰετ νσεο.πτ , οτ επι εστοτπ Ρετ εκττεττιειε εινιοιτο Ρσττειε

;ίετιιτισπεε εσπειτεπτ, πιτ Ρσπτεπι8ετιΡτιε τΙοπιιτιιε ειτοιοτιοοιιοεοπτ, πε εποπ

$εε εσε εοτπ εστΡστε Γειτιδτι Ι.οποτιποε ΡσΡοΙοε Ρτει:ΡεεΙιτε νοΙεειτ .

5. ΙπτττεΙΤοε ετεσ Βεκ εεεΙεπειτο , επιΡΙεκειτοτ ΑτεΙοεΡι1εοΡοτπ σΓεοΙτιπε Μοτο;

Βειτοοειοε οΙ:ιίετετιε ίσττοοε , Ι:ιττειΒοπτιο. ΙὶτποΙ :τε ττεττιεποποει νσεε πιτ : Εεεε τΠεε

οοειτο Ϊεεὶτ Βοοοποε , εΧτοΙτετοοε δ: Ιει:τετοοτ το επ . Εεεε όιεε το οπο Ισεοτοε οι

Πστοιοοε , οτ το επ ττο.πείετειτοτ τΙιείτιιιτοε ΙὶεΙιοοὶοτοιο όστοπι ΕΙίεΒι το όσ

:τοσ'πσίΡιτιι πιο οσττιοπι Ροττιατεπειτοε τοι . Ατι ποσο τιιξιοπι ττετπετειδιοε τητα.

οποιοι πιο Ρστείτ Γειεετάσε , ποπ επιπι Γειειοιτ εοτοε τει τιποτε τι Κεττε νσε:ιτο8

:ϊοιΙτετ, το πιειΒοο.ξεπιπιι πομπο οπο· Νοπ πιο ττοΡοτετ σιτιπιΡστεπε Πεοε,

εισπιιπε πιτ Κα, ποσά οσε ίεεετε νσΙοιίτι, 8: ποπ ιποιετιίτι πιο εσπίΠιοπι το

:οι τοι , οοειτετιοε ποιτοεοοτ πε Ρετ οποιοι Ρειτειτιστ πάνεπιτειο , πε το τοετιισ ει

ενιττιττε ποιοε απο τοειέπειτ σεεοτοΒετετο ; πιο ο ΡΙο.εοιτ τεττι απο όιΠιετΙεττι ιπειΡετε,

εοτ ίειΙτετο ποπ οτΙοοκιιτι νιτσε, οοι οποιο σΡετιε ΡσΠεπτ τοιπιίτι·ιεΧίιίτετε, εοπι

1ττΡο :ισ τοοποττιετ1τι σίτιοιο Ρσίὶτοε οπο Ρστιόετιε τοπιο , οτ νιΧ τι πιοΙτιε Βσοπι

Ρειτιοοε νειΙεειτ πισνετι , πε όοτπ ο άοσΒοο-οοι ίσο Ρτείεπτεε ειοΓοπτ τιεΒεειτ ποσοτι

εΙοε τενσΙνι ? ΙπεΡτει οι πο εσοίιεΙετ:ιτιο, οπο τειοΡοε, οπο νιτεε εσπίὶὸε`

:εποε οπο. ()οιΚεκ, 1πΠοτοιποΡΙοτιοιοτο εσπίσττειτοε, απ: Ιπ οσε, Ρ:ιτει·

ίειοδτε,

 

Ο Μο Απε!. τ“βάεπ/απει οποιοι” ρτιπιοπι :ι Όποτε ΑπεΙοιιπ ΞπτείΙ:ιπτιοοε το μισο $νν:ιπι Ισειιπι ετε

τἶω$ ΦΗΜ "Ντι άετοτιδτσ'ΕτπεΙτεάσ τεμ ποιοι τιΒΑπ8Ιστοπι μπε τα τιεπιτιιο; δ: οιοττοσ τ:ιποετο οποσ τσιπ

Εοττιοοάσ πρ, ίσιο: το ΑπεΙιτι τε8π:ινιτ, πιο πσππιΠ ποπ Μποστ :ιπποε Τοτιο!!οιο επτοΙ:ιτε εσεπιτ:



ε. πιι>Ηπει ΛΗΞΗ. εΑΝτοΑιι. τι;

εοιι Γπενιτ . νείτι·π πιιτπι· ίπτιδτιτπε Βεο ίε πι οτπτιοι·ιε Ρτοπεττιπτ , πιοππεπι πιο πΡε- ΑΝΝ. επ.

τιετιοππι ίεΡπΙετι οίτιπιπ Ηοετιτετ πεεεοπιιτ ; απο νπΙνπιππι ιπτιπιε οίτιπτιπε ιιιεππι- Ι ΟΙ 2

Βπιπ .

ό. Ιτπ Ρετττπ παμε πεεεΡτπ Βετιεοι&ιοι1εΡοπτιπειε , Μοππετιι , τ1ποτππι πΙτετι εξ ΠΗΓΗ!"

(Ξ ο τ: τι ι ο π ε ειπίοεττι ττιπττΥτιε οποτιοππι οιιειΡπΙπε , πε Ροίτ πΙπ1ποτ πτιτιοε Επι» π. πι...

τππτιετιίἱε εεεΙείπε οεεπππε , π οπο ετιππι τιπ:ε οπιτιιπ ειπε: τιπιι·πιππε ιιιιι€ωπ Ρετ- έ! . -

ε1πιπτπ πεἑεΡιττιπε πΙτετ νετο .ζει ννάΑΒιι ΗΡ " εο8τιοτπετιτο Ι.οτιεπε, νοεπϋπ- τ 4. Μ.

τπτ, επι πτπττιε πιπ8τι0 παπι πω. π π ι ε Πτι Νετιιιπο. Ηι ει ο πεεε τπ "ν" Μ·
Βετιεοι&ιοτιε πττιΡιπτιτ ίετιεππι , οποο ε ιεδιοιιε ίτπΙππτ, επποεΙππτπιπ :ΈπιοΙιετι1τεε

ετΤι·πέτιοτιεπι ίπΡει·ιοτιε ίτιπδτπτπ: τιιπτπΠ οΡετε τιτττιιΠιπιε π88Ιπτιππτεε; παμε, πτ

ΠΠ πΠετπετπτιτ τ1πι τείτεπι πΠεττιοτιιε ίππ Πεπτπ ιτινοεπνετπτιτ, νικ Ιενπετ πιο

τιπετιι ποπιονετπτιτ , οπτπ τπιποτεε ΙπΡιοεε , εκπιετιτππι δε ειπιετ1πιο οΡετιε οε

ίπΡει· ειιιπιεΒπτ , τιππίὶ πτποτππι ίοΙιπ ω Ριπππ ιιγεπιε ππιτπτπ , εποεΒπιιτ . Επιπ

τ1πε νετιτππι ίπιίΐετ το ΙπΡιοεπι Ρπτειιτιε πιοτιππιετιτι οΡεττοτὶπττι,Ηεκιε τιετιιΒπε ίσιο

ΡτοεπτπΒππτ,ίπΡΡοπτιε τιππιετιε εππιοεπι ιπιΡεΙΙππτ., πιοκοπε πι πΙτετππι πωι πιο

τπ Ρπττεπι πνεΠπτιτ . (ζωο τενει·π ιπΡιπ εΙπππι ετεοπσπε επ ποτιιιτπιπΙε ΐπιτ , επιτι ,

πεπτ Ρτποπιπτιπε , τιπετιι πιπΙτπ Ισοππι Ρπτιπ ποπ ττπΙιετεπτ , εππι Μπι τππτιιπιπιο

οο τιιοτιπεΙιτ Ιεντιπ1ΡπιίπιπΡιοεπι τενοΙνετετιτ.Αεεπι·ιπτιτ ιτπ ποττιππτιοτιε Ρεττετ

τπτ Και δε ΑτειιιεΡιἴεοΡπε ,Ίπετγττιππτιππε οεπΙιε ιιιττοτίππι πίΡιειπτιτ , νιοετιτοτ

€πτιπιτι οποτιοπιπ 5Ριτιτπε-ίπτιδτι τι πιεοττπΡτππι πιεσε , τιεε οπἰΡΡιππι Ρπτττε τΙ'ΐοοι·Ρπτ ἰη

τοτο εοτΡοτε πεποπτε πιεΙΤε ; δε εοιπΡπτπ·τιτεε Γειτιετιι πιιιιοι·ππι , εοπιΡετιιιτιτ ιΠιιττιπιιιιππι εΙΤε οεεπτιππι , ει: οπο ιοεπι Ιππέτπε πιο εοτιοἱτπε ίπετπτ . ΕκεΙππιπτ ττποπε -

Και ίοττιτει· Ρι·π τιπποιο , τπΙείοπε Ρει·πιίκτπε Ιπειγιπιε Ρι·εεεε ετΤπτιοπ . Ρπτετε

,, πιοπιτ, ίπτιέτιίΠττιε,ίπΡετ οπιτιε οεΙε διππιετιτπτιι ΓππνιίΠτπε,Ρπτετ ΒεπτιίΠττιε,ίπ

,, Ρετ οπιιιεε ιππιιοι τΙιείππτοε ΡτειιοπΠιττιε , Ιιπιπε Ρεεεπτοι·ιε Βεπιε πιπετει·ε, πετ:

., πιπιι οϋπίτπτ νει ΡτοΡιιπ ιποιεπιτπε , νε! Ρπτεπτππι πιεοτππι πι τε εοτιττπ ιπίτππι

., δειιοπιπτι ειιΡΙετπ ει·ποεΙιτπε . Επο τε ΡοτειιτιίΠτιιιιπι πετειιιι Κε8ἱε ίπποι· πτητ

), επττι·, πε οεπιεεΡε τ1ποπο νινππι ττιεπττι εοτιί'τιτιιο πονοεπτιιιιι . $πινπ πιο , πι"

,, οπιτιεε,τπ πετει·τιπ ίπινπτιοιιε ίπΙνπτε, δε τιοΒιίεπιτι πιππτιπιιι ΗΜ τπιε ίπέτπτπε Ιπτ

,, τπιπιτι Ρτοπειίει οπιςτιπτε .

7. Αεεεοετιε ππτεπι ΡτοΡιπε ίπττιπιπε Πει Γπεετοοε, πτ ίπτε τιιπτιοοπε νετιετ:ιτιοππι

εοι:Ρπε ττπέτπι·ετ παμε Ιενπτετ , πείτππΒπτ πτιιττιο, τιππιππιπ τπππΙπιτι τεΡετιετιε.

επἱι ίπΡΡοίιτππι πο ιιπνππ οείεττι νπΙετετ . (:ππιτ1πε πι πιπ8τιπ οείΡετπτιοιιε οπτιιπε

- ίτπ τετ , πιιιττιπονει·τιτ ΙιΒιιεππι εοι·Ροτι τπΒπΙππι ΓπΒίττπτππι , ππ ω ιπετιίπι·ππι εστ

Ροπιε Ρετ Ιοτιπππι δε Ιπτπττι εκτειιΐπττι, οππίὶ πο Με ίοΙππι Ριππι εππι εοποποιεε

1πΡΡοΐπιπετιτ , πτ πιοε πΙπιππτιοο ίὶτιε πΙιειππ οιτὶὶεπΙτπτε ιοεπι ίπτιδτιιε ιτιτπέδιο εστ

Ροι·ε ΙεΜι οεΒπιΠετ . Ι.εετι ετ8ο πε Ρτπτετ ίΡεπι ΙιἰΙπτεε ετἶεδΗ , πεειΡιπιιτ Ππτεπττι,

:μισο πο οπίεειπιππι Ροιιτιπειε ττιιπιίτει· (5οοτιεπε ίεεππι οετπ!ετπτ , δε πι πιο βετο

ιππιδτ(ΡΒ πιττπε ειιπι ιπΒιπεεπτε Ιι8τιο Ρπτιτει· πινοΙνπτιτ . δεο εππι πΙιοππ Ρπι·ε εοτΡο- Τ"Π.ι·"_

ιτε π πε οιίεοο εττπ τεπιππετετ , επεπττπ ι·πιίπτπε πιοτιπε!ιπε πο πΙτπτε ίππ&ι Με
ΡππΙι ΑΡοΙτοΙι , 1:τπΡιετιίοπε ίὶτιοοτιεπι οείπΡει:τ ιπεετιτεπι , οιιτιιοιππι Ρι·ο Ιπιοοτιε

ππτι Ιπιτππι τεΡοίπιτ . τπΡιοοοπε επτίπ πο οι: νοΙνεποππι οποο τείιοππιπ ετπτ τεοπτ .

Τππι Ιενπτο πι Ιιππιετιε πιοτιπειιοτιιπι Ρτετὶοἴο ΡτετιοΠ εοιΡοι·ιε ττιείππι·ο , οείεετι

οπτιτ πιι8ιιίτο ππιετε Ρετ νιππι ειπε οπειτ πο Βππιετι Τππιιίιππι , ΡτοΓεοπετιτἰΒπε Π

Ιοε 1ζετιε δε ΑτετιιεΡιίεοΡο, πττοοπε ιΠοτππι τοτπ πτιππι νπιιΙππτιπ τω Ι)εππιπι

τετιτο . ΙΙππιοἔε πο Ππττιετι πΡΡτοΡιποππι·ε εοεΡετπτιτ , επιπ εεεε Κεπιπ τιπνιειζ πυ

ι·επ το τι·πτπ τπεοτιιΒπε , πτπιι ει·ιε τε Ιετπ πιιΙππιπε . νεπιετιτι Μπι·τγτι ο νιπ

οίΐεττπι· . (Ζπππι επιπε οιδιπ ΚειέιτιπΙτετιζ , εΧΡπτιίτε πτπεπιπ πιπττγτετιι ίπιεεΡπ ,

οεπιοε Ρι·οτετιίπ οειττει·π Ροπτιίιεεπι πιοπιιιτ . Μοιτ τεπιοτπ :οποτε ππνι , ΐεοετιπτ _

Κε:: 8πΒεττιπεπΙππι τετιεπε, τιπνπτι το τιΡπιπ Ηπτπίτιπ εοπτιπτιππι οιτπιετιε. νι-.ἔζἑξεῖξἔ.”

οετεε απο πιπ8τιπτιι Πει Ροτετιτιππι οΜεοπιο πιπττγι·ιε ίπνετε , οππι Ιιπιε Ροπτεπι οενοτιο.

δε τοπιο Πππιπιπ τι” Ιοτιεπτιε ίτι·πτπε πιιΙππιπε εοιιίΡιεετεε ; ιΠπιε Ρετ ειιτι·επιπε

πτΒιε Ροι·τπε ππιπ!πτοιιπε Γεοιτιοπεε εκειτπτπε πποιτεε ; πττειιοετεε Κεειεττι τιπνεπι

Ζέτα δΈ. Ο. Β. Τει”. ΡΙΠ. Η τεεζειι

ώ Ρετίενετπτιπτ ποτιπε (πιο εοττ·ιτΡτιοιιε εοτΡπε ί·ι.ιιότι ΕΙΡτιε8ι τετιιΡοτε ννιΙΙεΙιιιι ΜπιπιειΒιιτιεπίπ , πε

ιΡίε πω. Ιπιι·ο τ. οε ΡοπιιΕεπ.ιπε Ατιπιοι·ιτπι, Με νει·δπ: @απο εσφα.τ πιο: "Μπι πεταει.: αποτο: ρι·ιβτειπ

ιιο[επέα, ΜΜΜ ριπποΕπΞ: πιο πω: Με” ἰἔι20ταιπ7ἱΙ, ό· απο: και , ό- Μπωττ" Μιτου» πο» :με πατα!

ατά.

 

το. ΑΡΗ!. »



1η. ? νΙΤΑ

Μι ΟΙΚ. τοἔοιιτοιπῖ , ι··οιιιιἰΒοι·ιι ποΒι-ὶοπι ι·οπιοε ι:ιιιιιοπι:οπι, οι·ει·ιιτοιιι Α.τοΙιιοΕιίι:ΘΡιιιιι , 8(

κ, 1 2 πωπω ιτιοιιιιιιοΙιοε οΒίοοιιιιιπι Ρι·ιιιίιιιιιτοε . .

πι. πω. 8( ΙπεΙο οοπίοΙππι ειΡΡτοΙιοπίει τοΙΙιιτο , Ρτιπιιιε πο· πεινι Και ο8ι·οόιτιιτ , προο

Ρτιιιπ οοι·Ριιε νοΙιιοιι1οιιπΡοπιτ, Ροίἰ ποιο νειΙιεΙει οιιπιππιπιι πιιΙιτιιπι Ριτειπιιτιιτ ἐ

ιΡΐο νοτο-οιιπι Αι·οιιιοΡιίεοΡο πι ιιΙτιπιο-Ροπικ ιιιιιιι8-ιποΓοποοετ,. ιιι.ιοιιιοιιο οι”

Ρι·ποοίΐοιπιπτ, :ιο ιιιιΒο Ιοπειιιε ι·οιποτι οιιιιιιοιτοιιτ , τιιιιοΒιιτ παιππιιο οινιιιπι ιππι

Ρι:ιοιιοε ο Βοιπάο Γιιι8οπε , 8ο ΙιβοπιιιΒιιε ιοοιε ΑτοΙιιοΡιίοοΡο ειιιιιιιοπο : Μποκα

τικ οε , ιποιιιτ , δε πιοο ιπιιποιο πο ΡοτιοιιΙο πιοι·τιε , οι: οπο. το Ιιοοτειι·ι ποπ ΡοίΪο

ειι·Βιιι·ιιΒιιιιε , παπι ίοοιιι·ιιε επι Πιπδιιιπι ΡιοίιοιΙοοιτο, :κοπο οι ποίιιιιε Βινοειτ τοιιιΡο

ω”. ΙιιιπιιΙιτοι· άοιιτοοειτο . Ε80 νοοιίοιιπι Ριιι·ιιοτιτοπι , . ιιππ8πιε ,. ιιτ ποίΗ ,ιτε

@ιι ποἔοτιιε οοοιιΡειτιιε ποπ οίἶοιπ . Βο8-ιπει οιιιιι ίι1ιοιποο Η Μι ο Λο Ν ιι τ (:ειπτι:ιπι

ιποοΙιτ ι ΠΠ πι: νοΒιε οιιπι τσιπ ιιοΒι1ιτειιο οοοιιιι:ειτ ιπιιπάειβο . Βι-νιίιιε οτεο ιι Κοιιο

Αι·οΙ1ιοΡιίοοιιιιε , οιιιπ ιπ8οιιτι πιιίο:ιτΙι-ιιιιι τιιι·βο Ριιικοάοπτοε ίιιοίοοιιιτιιι· . (Σπιτι

οιιο πιω ιτε ιστοιισο ίιιιΙΤοτ οι ο Ρινιιοοποπτιοιιε, οοιιιο1οιιο ίοπιιιοι· Ροίὶ τοτ8ιππ άο

Βοδι:οπτιοιιε ΡιιΙνιε πι οιιιΙιιπι οΙο.τιιε πιο-ι ΡοτιιιΙΤοτ ,_ ιιιίΡιοειτι πωπω ιιιιι οικο

ὸοβειπι; οινοε τΙο οινιτει.ιτο ο8ι7οποε , ιτιει.τιιτο οιιπι Ρ:ι.ιιοιε πιοπει.οιιοε πιιπι1ϊτοε, δε πιει:

τνι·οιιιΡιαπιιττιιπτ . ΙΡΗ πικαπ ειιινιοιιιπι Ρωπ/ίοάο νοιποπτοε , οιιΠόοπτ ειιιιιιιίιο.

Μαι , τιιΙ:ιιε τιιι·ιπιε τω ιποεΙιει ιιιθ;ιτιιοπιοι, ιιπιπιιιιιι Ρτο ειιιιοι°ο Βοιιτι ττι:ιετν:ιε

ιι·ιοι·ι Ρειι·ετιιιπ ΙιειΒοπτοε . δο‹ι πιο απτιιιιιι5 Οιιιοιε νοιπΙΙο , ιι€ποίοιιπτ [σώσε , ιιιιοε

-τιιποο:ιπτ εάνοι·ίατιοε , δ: πιο.ιιιε παρω Ριικοινοι·ιιπτ Βιιιιιιιιιιπ ιπνοιιοι·ιιπτ .ι

ἔΙνΐιιῖειι_ι ι. ο. διο οι·8ο Βι·ιιόιοπιιΒιιώΙΙιε , δ; οιιεΙοπι πο&ο ιπνιΙΙ:ι οποιο άιοιτιιι· ΕσΜοτύπ :πε

;ΗΪΞΡιΪ;Ϊἶ_ ποπτιΒιιε , οι:οιιι·τιτ ιπΕπιπι (Ματια ιιιιιΙτιτιι‹ιο , οιιιιιτιοιιε Ροιιιιιιιτι οιιιιοε, πιπ

Ποι·οε νιτιε , ίοπιιιιιε ειόοΙοίοοπτοε , Πιι8ιιΙι Ρο: ιιιιιπειε Γιιιιε οποιοε ιιοοιιτοε , εν

πω” Ροιοιιτιοπτοε , δηιιοΒιιι·οο.ιιι ίοοιιοιιε Βοιπιπι πι ιιιΒι1ο-οοάιιοοπτοε . Ωι·οάιιε

:ποπ :ιΙιτοτ ΒΙιοε ΙΓτιιοΙ οοποἰιιοιο νο! οιιπι οοε ΡτοΡΙιοτε Βοι Μονίοε πο ιποάιο Κυ

Βιι ιππιπε ίια:ιε ΡοιιιΒιιε οάιικιιΤοτ , νοΙ οιιιπ ειτοειπι Βοιιιιπι ειο ειοιπιο Αιπιπειάσ.Β πι

οινιτειτοιπ ίιιιιιτι το:: Πεινιά ττειπεΐοι·τοτ . Αι @να ()ειπτιιιιτιπι , οιιιιι ειιιόιιΤοπτ

ποσά μια· νιτε & ίοοιιιε ιιιοττιε οοιιιπι ειάνοιιιΠοτ , Παπ: ]ειοοο ΡιοΡτοι ]οίοΡΙι πο

Βι·ιινι Γοιππο οιιειίὶ οια:ιτο.τι , 8‹ με: 8:ιιιόιο ιτι Ιειοι·νπι:ιε ι·οίοΙιιτι , οΒνιιιπι Ρωιιιιωπ

Ιεπεπτοε , ειιιοτι ιΠιιπι Ροίΐοπτ ιτοιιιιτι νιειοι·ο ; οιιιιιε Βοποποιε. ττιπι πι Μπι , ιιιιοπι

ιτι πιοι·το Ρειτοπτοε ίιιι πιιιΙτιΡΠοιε ίοπίοι·ο . διιΡοτ οπιποε Ιιοπιιιιοε τπειιοτοπι :ποικι

«κι (ΜΜΜ οι:οΙοίισ: Ι:ετιιιοπι ΒοτοΕπιπτ , (Μπι ιοΙΙοιππι πιο τοττιΡΙιιιτι οιπειι·οπτ , Ιο

νιτιοειειο Βιοοι·ποτειιιιι νοΠιιιιοπτει ιπάιιοι·οπτ : Ιιι οιοΒιιε πιοτιιιιιε οτοΡιτιιπειει τιπ

τιπειΒιιΙει. ειιόιιοοτοπτ , ιΠι Ιιιοοιπειε , Εν:ιπ8οΙιει., 8οιππισ.τειε ιτι επειιιιοιιε οιιιοοε 8ο

Πειι·οπτ , δε αιιιοι·ιε νοοιΒιιε ιιΙτιει Ιοπιιει οινιτειτιε ιιοτποοτι:ι οΒνιι Ριοοοιιοτοπτ . Ιπ

ιιο σπιτι ιποίῖειΒιΙι τοπιιε (Σεπτιιιιι·ιπει ιιιιιιιε ττιΡιιιιιο ίιιιοοιπιιε , :ιο ΕοοΙοΠ:ιιιι ποπ

1.οο:ΣΙιιτ επι Ποδιοι·ιε 8οπτιιιπι ποιιτ οιιπι , ιοά 88.ινο.τοιιιε οιππιιιπι ο , πιιιιιιι νινοπε ΙοιπΡοτ

ἔ:ῖν4ἐ:τἰ$°_ ειπιοτο οοιιιοτειτ , νιι·τιιτο οοιιοΒοτεινοτειτ , Ρτο οπο οτιειιπ , δ: οιιιι.οιιπι πιοττοιπ Πι

ίιιπιιοτειτ , τι·ειπεΙατιιε , ιτι οιιιιιιιοπι ποπ οιιειΠ ποναει· οοποιειιπειτιιε , οι (πιο οιιπι

Ποο ιπ ΡοιΡοτιιιιιτι νινοπε Ιποποιειτιιε , οοΠοοετιιε οΠ .

1 ο. (3ιιτποιιο τοι·τιιιε ιΠιιοοίοοτοτ (ω , ι·οΒιπο. Επιιιπει οιιτπ οπιιιι οπο: ἴοοιιιτι οι·ειτ

ποοιΙιτοτο εκινοπιτ , οΒΙ:ιτιίοιιο ιιιιιποιιΒιιε ιπόινοτίιε οιιτ:ιτιιπι :σπιτι ΙΡοοιοΒιιε ,

Βοποοιιπτ Ι)·οο νινοπτι , ειιιι επι Ιιοποιοπι δ: ΒΙοι·ιειπι ποπιιπιε ίιιι ιτι τ:ιπτει πιιι€πιπ

οοπτιει ιΠιιπι τοόιικιτ , ειιιοιιι επι οιιιιΒΙείΡΙιοιπιοπι οιι-ιπ τοπιο οΡΡιοΒιιο ιπιιπιοιιε

πωπω ειΒόιιιπτ . Ατοιιο ιιτ :ιΙιτιιιιιιπ πω ιιιοπι ΒιπέϊιίΠιπιιε Ρειτοι 8τειτιειε (πω πιιαιπι οίϊοπ

”""1"° ποιοι , Ροίι ίοΡτοιπ εποε πιιιτο οιιιόειπι ι·οιιιιιόιτ ΙοειιιοΙει.ιτι , ειΙιιιιποιιο Ροίι ΡειιιΙΙιιπι

ίοι·ι·ο νιπδὶιιπι, οοπίτειδιο ίσιο ι·οόόιτ ίοΙιιτιιπι . Ηει:ο Γιιπτ 88.ιιιιιιι ίοΠινιτειτιε πο

όιοι·πε , πιο ίοΙΙοιππιτειε όιοι , ειπε ιοοιι·οο Πειτιιτει. οίὶ ίὶπ8ιιΙιε ειππιε ιτι οοοΙο Πει

Τ""ωιω0_ Οειπτισε Π:ιετο Ιοιιε ]ιιπιι οοΙοιπειι·ι , ιιτ πιιΠει νειΙοειτ οΒΙΕνιοπο τιοΙοτι , οιιοπιιιόπιο

»ο ωιιιω . όιιπι Βοατιιε ιιιιιι·τνι ΕΙΡιιο8ιιε πο ειΙιοπο επι πιο πιζ=ιπειτιιε ίιιοι·ιτ ττειπείοι·ι·ι . Ετ Ψυκτι

ω; ειιοπι Ρο.Πϊοπιε ιΙΙιιιε οιιπι οπιπιιιιιε ιτι οοπιπιιιπο οοΙοοι·ιιιιιιιε , όιοπι το.ιποπ πεπε

Ιειτιοπιε πω” ίοΙι με οπιπιΒιιε οοΙοοτειτο ειοΒοιτιιιε . Πι ιΠο πειπιιιιιο ιιπειιιι :ιο Πιπ

ΡΙιοοιπ 12τειπάι οιιιιίο.ιπ πειΒιιιιιιιιε ; ιτι ΠΜ ειιιτοιιι ιιιιΡΙιοιε Ιιετἰτιει: ειοπο. ίιιίοοοιιπιιε .

ΙΜ ιΠιιιπ ιτι οει:Ιιιιιι ΓιιοΙειτιιιιι Ρπιάιοειιιιιιε ; πιο ιΠιιιτι ιτι οιι:Ιο οοτοπιιτιιιιι , & ιτι τοι·

ι·ει πο

ν-έ-~

η Οιιή·ιοάι·ιι!ιε οοοΙοίἰιι Οιπιιιπιιο οιωιιο πο: ιιιΔι:α , πι κιιιιιπι ιι οιιτ!ιοιιι:αΙι Ι.οικιοιιιι:ιιΠ , οπο: Ποιο

ειιιαιοΒοτ Ρ:ιαοπο, ιι·ιιπειιιιιισ Επι ίιιιι&ιιε ΕιρΙιοειιε.
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το πο!·πε ο Πεο άοπ:ιτιιιπ . Βε:ια!ί& ιιε Β0!Ε!!!ι:ε , πο! ἰΙΙιιπι δ: ἰιι απΙσ εοι·οτιον!τ , ΑΝ.01-ικ.

8ιποΙ:Μτι πειτε Ρτοπιἰτὶιι: άοτιεινΕτ, πο! αυτη Ροιττεδι δΡἱτἰτιι-ίοπδὶο νἰνἰτ δειτ- ' Η? ἐι

επιιτΒειιε Ρετ @πιο ίο:οιιΙει ίιικιιΙοτιιπι. .Λακκι . 9' Ρ '

ΕΡΙΤΑΡΗϊΠΜ δ. ΕΕΡΗΕθΙ»

Μοτιιπι ιιοΒἰΙἰτει: ::Ιειι·ο Βοηει·Ε εοΡιιΙειτο

Ν1τιωι· Μπα Γιιηθιιιπι· ιιοΒ!Ιιωι·ε νιτιιπι.

Μάο! Με ο. Ριιετο ά!νΙτι!ε ειέ!ψι1ε !ιαιτετιε ,

Ποττιωιιαιτε ίστιο πιο Ραει·Πε Πιιάφτ,

Ιδϊιιπι ΜΜΜ εκΡεττιιε, Βο.ιιι!!ει απ!!

Ιππτειτ, οιιπι ΜΗ: 8ειικ!ει !ιειΒεπε Ρο!ιπτι .

@πιο ίπιττιετιία Βοο, πο! τω: τιιιιτ!!πιιε τιὶιιωΡΗἱ$

Ποτιτε8:ιατιιτοε €!ιις!τ ω! απο, ίσο: . _ ' '

ι

Φάροι. απ:Μωωωωπα:Μ_ΜπωωΔΩωπαπππωπ π_θωωπι-94:ι;

Τί· ιυ·χρε-Τ*Τ7γ%'ΐΐΡπ*υπτνττ·πΐπλ·π·π:στοπ

ντιπ!! εΑΝοΤι ι.ιΒΕΝτ11ιιιιι.
ιοιπ

ΑκοΗιεπιεσουι ΒιιΕΜΕΝε1ε. πω·

Ε:: ΑοΑΜο Βτοπιειιίὶ ΗἰΠοτἰ2 Εα:!εΠα Βτεπιετιίὶε απο. 71. 8ο !εππ.

ΟΒΣΕΚ7ΑΤΙΟΝΕΣ Ρ.ΚΙ7.ΙΞ.

Μπι!! ·υ!σιιπι σα· πιω: 8ποιπεπβ ιπιισιιιιιππι·, σππι πεπιο επι: @Η ρι·ο!πτιιι: ι·ι!!ι!ει·Ξσ. Ξιιπι- ΜΜΜ::

άσοι ΜΜΜ! ποπ βια! Ωισ|ιπιιιι·π:ι |σι! σιιιπ ι!!ιιιπ £!ι·υπι.οπσιπ ποπιέπει, θιιι·ι!ιππ!ι Βιιι·οπιο ιι!οιη σας

οσσιιβοπσιπ ρι·ιο!ιιιίσ ππιιιπ σΙ4Μ;!6°Μ υιι·ιιιπ !π ι!ιιο: ι!ιβιππιισπάι:πιιοιππι ιιιιιιοπ Βι·ειπεπβπι, Μ· μενω”

τονισω ·υσι·ο Ηππιπιπ!ιιιιπσιιβιπ ιιι·σοισρι]σοοππι [ιισισ; πιιιιιπυι: σει·σι[Ειπππι [ισ παπι ε:: ισιπροι·ε [οπ

ἄι οι.ιποιοι !ιιπιι: οι:: /σι!σ: πι ππιιπι ειπ/Εορπτπιπ σ04!πιπσ.ΕΜά:!0 Επιι!!πιι!ι [ιιυσι πιιιι!ειπ πο-

ιπιπιιιπ ι!ινιι·βτιι::]εά πω: πω:: 8ο πω! [ιι£ι5[ιιιπ!!ἱπϊσ[π!Πσ , ω: ./2πσι/!ισιοιι: ιπιισιιι·σ ποιπσπ,

απ: ιι ι!!υσι!!: ι!ιυσ›·/ἐ· ιιπισιιιπ ποιπι·π β:5Βι Μ! πιο!! πω: οποσ πο/!ιιιιπ βπισιιι!πιπ σοπ|ἱιπιιισ,

πιιιιιπ ι·οι·ιιπι πιω ι: 0έσπιππι·ο ι·:[ι·ι·ππιιιι·, ι:πιπ π: πιω οι· Ι.ι!ιεπσιο οπο:: .Δι!ιιιπιι:, ιισ μέ! πι·

[ισπι οπο” ιιπδ!ιι·σ:, [ποΐι οο!!ιιι!ο . Ι.ι!ιοπιιιι: πωπω· πάνω, π· πωπω Ι.ιευια.ο, .Δι!ιε!ι!ιππο

[ιισσσβι, πσσιπιιε Όπυπιππιπ παπι.: [πι·ιε[βι·πιπ, πιο! ιιοιρ!ιιι: ο/! ) πιο!! π: Ι.ιποπσιο 13!

σπιπ.υιι:, πιο! ι!σ Ι.€ουα.οπσ .Δ.!πιπιι: ρι·ο[ι·ι·ι. !ι! ιιππιπ ι!ΜΕσιι!ιπ:α·π παπα, πιιοι! Ι.!ι·υιπο αρκά

1)ισ!ππιιι·πιπ ι. Νοπ. Ρ:!ιι·πιι›·ιι ιιππο απο.. ο!πι ο ρει·πι!ιε·σιιι· : Ι.ιδοπσιπ: πισω ε:: οιππιπιπ εοπ

[ιεπ[ιι ιιοπο [σπιιοιισι, ε? πιιιι!σιπ π. Νοπιι: |ιιππιιι·ι! [ισ πιοι·σιιιι:. ΙἄΜΜ πωσ σποτ! ποπ [ιιπσ , π:

τσιπ πάσο ι:σι·σπιπ ι!ιώιππι ι··ΐί:ιιιπσ: πισιπ ρι·ιιπο πιιοι! πι! ιιππιιιπ ιισσιιιοσ , Ι3ιτ!οιπιιι·ιι: πιι!!ιιιπ οι:

Ζοσέ ιιπιιιιπι ροσπ!ιιιι·ειπ ιι/|ί_ςπιι/[ε σσπ[επι!ιι: π! , βπιι:ι!σιπ ιπιι!σιι έ!! σοπιισι·ισ , πιω πισω απ:

σοπσ!ςισε ι:οπ[!.π.Ιι! οιιιιιπ 0ισ!›ιππι·ο ιιι:σιι!ειε ροσπισ, ιι: κοπο: ιιιιπιιιπ πιο πισω, ·υσ!ιπεπ/οιπριο

επσπβ ρο[ιισι·ισ. 0επιππε Με ππποι·πιπ ι!ιυει·|ι::ι:, πιω ι!!π'ἱσιι!ιιιιεπι ξιισιι, ειιι!ι·ιπ πι ποιο °0π·ιπυιι

πι! σ!σδ!ιοπσ, πι: πιο πιοι·ιε Ζ..!ιοπι:ιι _|Ε·π Ι.2ου5ποπι:ι σιιπι πι Ερψ:ορπ: Μπι ιι Βιι!ιπιιιιο , Μ”

ιι!ι @οποιο Ι.!!ισπσιο πι: Ζ.ιευ12.οπ! [πσσε/Μ-σ ι!ισιισιιι·. Υ

π.. Η:: ιιιιπιιο πιιοιπι||ῖ: , πιιιι! πι· απ: ι.ιοιοιιι οι: Μι!ιιπ.υ·2 βι·πιιι: πιει-ιι ρο||ἱι ιπ]ι·ι·σπάπιπ ι;ς"ά“·ηγ 8

ή!. Επι: ριιιι·ιιιιπ , έ9° ισιπει·ι: ιπ /Εριειπ:ι·!οπιι!ε: Ρ!ι234$ οι·σιιβοπιιπ πι: ποιοι: σ.τροπέσ Ποιο π.11:«πωπο .

Ιπιτει·οο ΑΕ!16!όΜέιι$ οι·ε!ι!ερ!!εοριιε Βιττ11οπ!!ε οΙΜτ , 8ι Ι.ιενν12ο ίιιοοεΠὶτ , πο! ΡοΡοπι

Βεπεὁἰᾶιιω οκίὶι!ε-τπ, ο ριιττἰ:ι !ιιὶιπετ, :με Πω Π! σοτιθοιο ΑΙΡιιιπι δ: διιονοι·απι , Με ἴσ

ειιτιιε , ετἔ:ι άοπ1ιπιιω δ: Κε:8εκπ Με , οι! Μπα !ιοτιοι·εω ρτοττιετιιἱτ νεπἰτι: . Βι·[σι·σ ριιιι!!ο

πιο!! εππιι!σιπ Ι.ισυνια,οπσιπ ιιι!!ιιι!!σ βι!!ειπιιι ι!σι!ισιισιοπι Εεσ!σ|ἱπ Ηιι!!ισι·βιιι!σπ/!: , πιιιιιπ Ηε!!ι!ιιιι·

πιι: ιαβι·π.τει·ιισ . ΑὸΓιιἰτ Μ, ιπππισ, πιο:: Κα ειιιπ !πηοετ:1ττ!σε Λε!!ιο!ε!ι!ο :Μο ε!οε, 8σ ο!» "Μοποπσ!ι.

ΒιιτἰΠ:ι. ΜεοΗτ!!ἀἰ:, δε ειτο!ιίοιπ!!Ητεο Η! * ννἰΙΙἱπἱιιιε , 'Η' (.Ήι!Ιει·ιι:, δε Ι.ἰοννἰιο ουσ! Με ”ΜΨ“·

©011Ϊτ€1ττἱΒιιε !::Χόεε!π1. Ηιοι· 13!σπιπαι·ιι: !ι!ιι·ο π. €οι·οπιιιι π: Μ” 6. ι!ι επιιΕ!ι·ιπ ιιπιι/!ιι5: ισι- !""$' ·

"απο ποιου ε? [πᾶσι Μπι! πω: , ιιι!!ιοι·σιιι!οποπι πιιιιπι πιοι·σι ριο:σιιπιι: πι! [πω οποια: πο;

[ση πιιιιπι Μ: !7!!8_(ΜΜ ιιι!βι·ι!ισιτ ·υπιιιπ πι. .

π, Ιπτει·Ιπι 'Ι.11ι.νι2ο Βιοπιοι·ιΠε ει·οΜορ!Γσορυε , Ιου;:ι ίοΗι·πιιτ:ιτε ε!ερι·ο!!ω , εΠσπι @σε ?-¦(Μ πιο

ίο!!!είτε ρι·ιε!!το!οΒατιιτ !ιιρτεττιιιπι, δε πι Με πο&ο , πω: ιι!τἰπν.ιπ1 Ρι·ποο!!οι·:ιτ ι!!ΟΠΊ , τοπ!ι›- "Με “'08

οπο: ετεΒτἱε παπι άε!Ξιτ!εοτοε νἱΒἱΙἰΞ:, τ:ι!!Βιιο ωιι!σεΒ:ιτ· ιι!!οπυ!!ε : Ο ἀιιΙσἰ!Ιῖπιἱ πατα:: & ΗΜ, ωΒοΓΨΗΒ

πι: πιιἱ!πι1οπι νεί!τιιππ ά:: ΐιιρι·ι:ιτιο ό!!δά:ιτ εΙοπιοπτἰο.ι δε ιιτ !ο!›οτ νσΠετ , που:: Ρο.!!ιι!ιιτπ

τε!::νετιιτ, ά:: πιο εκειτιρΙιιπι νοΙ:ίε :ιάαιοάιιττι οι·οι!!!ο!Ιο Ρι·ο!στο . Βοτώ4ιυπτ Ρ:1Ρ:11'Π ΒιιΝιι
πι!!! ::.ο. π. τω!. κα. ο Η η ο π ω»
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ΑΝ,ςιης_ οιοτιιιι ιο Με Μιτου: εΧΓιιΙειιι οιι:εΠνι, 8τιιιε :τι ιιιιοε ρει·νειιιι·ειιι, π. ιιιιιιιιέ ιτα·τιοτώιιτ

ιοιο

4- ]("|σ

Φωτ ο

1.ιιοει·ιιιιι:

Ετ Μοτο.

ΡιΓτοριι:

Βι·οιιιετιίιε ι

[Βρε ττιι·ότιτιιο, ιιιιΠιε εοτιιτιι ττοττιω οιοοειιτιιε . Ηιιιο τιιιιιι πιο Γτικιιοιιιε “Με ,_ δε ροΠι εις

εεΠιιιιι ειιιε ΕτιιειτιοΒο ιετιιοτι ιιιεο Γετνι νιεε τΞτιιιιιιιιιιιι. Ηοε ιρΓε εοιιιιτιει·ιιιιε, Ροιιρετε: Γιιοο Ε·

ἀεὶ εοιιιιιιιίιτ οπο: . Πειιιιιε ειιιιιετοι·ιιιε ειιιίτιειιι ειΓε(.°τιιε Μπι. $ετι απο Με τω, φωτο Γειιιι:ετ ο

ριιινιτ, εο!εΓιειιι Ρει·οει·ετ :κι ριιτιιιιπι , ντιιτι εΙεέτιοιιε εοιιιιιιιιιιι, δ: τιιιιιιετε ι·εοιιΙι, ως οι.

τιιΒιιιι:Γιιεεεόεοοιιι.Οιιιιιε οιιοτιιτινιοεπι Ρεεεονιιιιιιε, ποιοι:: ειιτιιιι ει: @το ι·ετιιιττοιιιιιο, οι

ειιιιι Βοτι:ι μια.: τιιιιιτ: ττΡωτι, ιιιει·ειιιιιιιι· οι τιιε ιιιτιιιιο ιτετιιιιι Γοειιιιι. Ηοο ιιι εκττειιιιε οπι

πιει ωτιιπτ νοοιε εοιιΓιΙιιιιιι τιο, ιιτ 'τ Οιοι:οιιΕ Μ, οιιι Γκιτειιιιτιιτι: νεΓττο το ριιττισερε, τοπι

τιιιιιιι ιιοΓιτοι·ιιιιι εοτιΓειιΓιι, οι! ιιεέτοτειτι ιιοΓττιιι ε!ιοατιε εεεΙειι:ιε, 8ο οι! ιιτι1ιτοτειιι μπειτε, οι

νιιι:ιιιι Γ.ιρριιετιιιτεε ριετιιιειιι, ιο ειιιιιε τοπιο τοι· ΙΙεοιε, οιι:ιτειιιτ:ιτι ΠΜ ΡΙοειτε ρετιισιιιτιιι·.

ο. ΤιιΙιτι Ιιοτττιιιτειιι οιιιιιε5 εΧ:ιι1άινετε, 8: Γιιι ΒειιενοΙειιτιοπι, 8τρι·οοιιι·τιτιο:ιεττι ιιιιιιτιιιιιιτει·

Ι:ιιιτιοιιτ. Ωτιιιιιτιο Ποιιιιτιιεο «Με ιΙΙιυτἰτ, 8τ Με Βε:τιιιε ριιτει· Γιιοιιτιο ι>ιωι οι·εοειιι ΠΜ τω),

τιιτιιιιι τιιιιιιιΒιι: εΙενοτι: απο φωτο εοιιιιιιιττεο:, :. Νου. Ρειιτιιιιι·ιι τιεΓιιιιότιιε οσοι: , οιιο νι

νειιε τειιτιιτ. Ριι€ι·:ιτ ειιιιιι ιιιιιιε ει: ιιιιιιιετο εοι·ιιιιι, οιιοε οι τιιιικε 8: οιι:ιίι τ:οιιιιτιο:ιε ρι·οριιετ:τ

τιιιτιιτιιι· Γιιοε νοιιιι·ε οι! ΓειιοΠι·ε:. Πιο ειιιττι οι: νιοιΙιιιτιιιι·ι 8τ ιειιιιιιι ειΠτιιιιτοτειιι , Δω ιιτιιιιιε

ντιΙετετ, οιιιιιι ιτιοι·ιιιιιε ιΒιιοτιε νιοεΒιιτιιι·. ΑΔ ιιιττιτε Βοπιιιιιειιιιι ιιιιιιοιι:ιιιι Γιτιε οοιοτιοιιιΒιι:

ιιεεεΠιτ, τιποτε: ροριιΙι τιιοιιιτοι·ι 8τι ιιιιιιι·ιε οιιιτιιΒιιε Ματ ιιοτοι·. Β ει·οτι Ι)οπιιτιιιιιι οι·οιιιε.

τω, οιιοτι ιιιτει· εοοτιιιιιιιε τω” Γιιι·ειιιτιο ιιιειιι·ίιοοεε Γετιε: Με ιιιι&ειιιιε ρει·ιιι:ιτιιιτ ιιιιιιετιι.

;. Ροιι·ο Βιιιιιιιτιι·ιι: σο Μο κοιτα :κοιταω τιωτιτοιω τω· Βοιιιιιιιτ:τι π.. Νοτια: ι=τω.ιιιι ω

τιιΠτ·, οιιοιἰ τα ει: τις|ιι·οι|οβ Μάτι" 6ιιι·οιιιτι Μιιοτιεοπιχειιβ:|ιιιι .9ιαοιιιοι Μι» οτι τιιιιιιιιιι ποιο.

κι οποιοι/ιι” οι οποιοι» ιι·ιτρ,Μο οι Μια: οιιδιοιι: τε.τιιιιιι: πω: οιιιιι·ιτι Ει·οι·ιιοι·ιι τω: πι:: αιι

ιιο τοι ι. που ιοιο. Βοιιιιιιιτ:τι μι” οποσ οποιοι· του.. τω: φωτια κιωτιιι απο [πιο βασι

· οι: οοπτιτιιτιωτ. .Ω ιιιιιιιιι!.ιοοια.ο ταιρι τω” απου ω”. π. 'Νοκ. ]τιιιιιιιι·ιι , τι ε/ὶ οποιοι

ιιιι]ιι: Μωβ: τω, Μπι: οτειιι·ι·οι τω: Ι)οιιιιιιισιι, οιιοιπ ιοιβ Βιιιιιιιτιι·ιι: ε.ι·ιιοιιιοιιι Ζ.ιοτα.οιιι ποί

οιιιι·ιιιι. _ιζιιιιι το· οι· ιρβ[ιιιει Βιιιιιιιτιι·ι πιω: ε·υιιιτιιιιιι: £ιε·ιιιιοιιοιπ ποπ 0ιιιιΠ6' ιιιοιψΈτοι·ιια

ω. @οι ειιιιιι κοιτα: Μρειατοιειιι Εριοιοοιιιιο [οβιιιιι .Αφοι ρει·οςι]]ο, ιιιτιοοιιι· Μει·ιοιιιοποι τοτε]

|ι[β, πω Ι.ιευικοιιι: οοιιιιιιι τιιτιιτ:ιτ: οι· τἰειιιτἰι· Μοοιιτοιιιοπιιι ·υοπιοιι.τ, οι έ:: ιιιιιε το!οοι·.:·ιιιτ οσο

το Ματια °Ριιιι|ισοτιοιιι: [ε|ιιιιιι: οπο οι_Γο τω· Οττο οιιι οι ττωιωτι: Μισο εἰοτἔῖιτ: [ποιοι , τιτί

·ιιτιιιτ, οι οὐ Ιιιιρει·ιιιοι·ε [οτε ειοδιιοιιι: τουιβι·ιιιοιιοιιοικ οΙιτιιιει·τ·τ. Μοιιιιιι:ιττιοιιο :ται Ι.ιε·ιιιτο τοι

28 τω" Ριιι·ι|ίτιιτιοιιι:, ιιιιιιιο :Με Εροιοοιιιτο [ε|ιιιιιι: οπο οιιιιιιιι ορτιιιιο οοιι_ςι·ιιιιιιι οιιτιι·ιο|τιιιιτοιιι

τω, οπο» απο ./Ι!!ιοτιο.9ιτιιιοπ/ι, οιιτΐἰο›·ι: ·υιττοοετιιι Μειιι·υοι·ει, Διοτι, το· τετοιο τιιιδιοι·ιοιι: οἱ

βριο·οιιιιιι:. .9ετιιρ[οιιιι:ι ι·ι|οτειιάτι [πιο οιιιιικτιι·ι τωτι, οπο οι·ο.τιιιιοβοιιιιιιιιιι· στι, οιω[ιτρι·ο Γατι

τιιιιιιιιιιι:.

ό. Ιιιτετε:1 , ιιιοιιιτ, Και οι: ΑΙΓτιτιι άιΓεετιειιε, οι: Εριοιιιιιιιιιιιι Βοπιιιιι ττιτωινιι, 8τ Βο

ιιοιοιι: ιιιιιιτιοε ρ:ισειιι ροΓι:ειιτεε, & εοοιιι·ιτιοτιοιιεπι απο ΜιΓεοοιιε ειιιίτιετιι οι: , Γιετι Ριο

πιιττεοτεε τιιιτιινιτ, οτι Μει·Γεοιιι·ο νειιιτ, 8: ιιοιτιεπι ρι·:ετιιέτι ΑιιτιΓιιτιε οιοιτιιττι οοιιιρειιτ : δ:

ιιιιιιε οιιει·ιτιιι· οι: ΡτσεΓειιτ€ιτι Γτιι&ιιιτι, 8αιτιιιιιτιιι· ειιιιεπι ρι·οοτει· ΓιιοΓεοιιειιτειιι ιιιτει·νειιτιιπι,

τεεοι·άσ.ιιοοετο ειι15 Γιιιιιιιιορει·ε Ετοιειιε. Ροιτ οπο τι·ιιτιίιτ :ι ιιοΒιε , 8: Ριιι·ιτιωτιοιιειιι Γοειδτα:

Βοπιιιιι θετιιττιοιειο ΜεοάιιΒιιτο; εειειοττινιι, δ: ιο ιΡΓ:ι οι: Ρι·.ετιιέτυοΟόοο, Φωτο οοιιιιτ:ιτι

τιΒιιε οι: Με Γιιρριεχ νετιιτ, δ: Κεοιε οι·:ιτιιιιιι, Γιατι μου, :κι εοπιριετιοιιειτι εΙεότιοιιιε μι·

Γιτιοε ιιιτει·οεΓΓοτεε Ροίιιιιιιτ. @σε Κε:: ιιιιιι:ιτειιιιε ιιιιτιιτ, Γετι εειρειιτιιιο Γιιιιιιετ Πιιιιιιτιοειιιιι

Μαιο :ιάνειιιειιτιιιιτι, ετΓι που ΓΡοιιτιιιιετι, εριΓεοριιιιιιιι Διοτι, Οιτιτιοιιετιι Ρετ· ιιιοιιιιε Γιιίειριετιε,

δε ρ:οιιιιΠο ΠΜ Ριετιιτε τιεπιιιιεειι:. Με: Βιιιιιιιιιι·ιι:. Φωτο έιτε Οποιοι ρι·οιιιοτιο, οπο ι·οιεδι'α

Οττοιιι: ε!εδΓιοιιε Ιιιφετοιοι·ι: τιιιδιοι·ιτιιτε [τιδίτι ι·β, οι·ι:ιτίιοποιο ρι·ιτ!ιιιιτ ιιοιιιιιτΙΙι: ιιΠοι·ειιτίι απο ο

οιιοιιιτιστι Μι: ιιο'εδίοιιι [ιιι]]ε. Μ! οιιι: τι τι: [ιιιιδιιιβιιιο ιιιιροι·τιτοι·ε, οπο: ρω Ι-Ιειιι·ιτιι:, τω: τι:

ΣΡοιιιι]ιτε, οιιι :οι ομοια [τιτ:ιιιοι·τι οι ι·ριβοριιιιι ρει·ριτι·οοιι, ω! [ιώιιτο!ιιτιιι·ί

ο. Ι.ι!ιαιιιιιιιι Ζιιιιτιιιιιι ριειιοιιο οιτάοι·ο: σει·ιιιττιιι, οι· ροτιοίιιιιιιιι ./Μιιιιιι: €ι·τιιιιιοιιι: Θ· σεισ

ι·ι οιιι το· _/τρτειιιτι·ιοιιο!ιιιιι: ροοιιιι: [ει·ιρ|ει·ιιιιτι βτἰ ι·οι·ιιιιι ιεβιιιιοιιιιι ι·ο(οι·ι·ι· ·υι_Γιιιιι ποπ οι, απο

πο»! ιιιιΙιετιιιι τιιιιιιιιι: ιιιοιιιειιτι, οποιοι· οτι , οπο ει· Βιιιιιιιιιι·ο το αιτία” »ο οποιοτιιιιτ:. Νοε

ρ!ιο·ιι τἰιοοιιιιι: ο.: €ιιι·οποοι·ιτροο Μοοιίεοιιιχειιβ, οιιι Βιιιιιιιιιι·ι ·υτ·ι·ιια ιιι_βι. τιτιοριτιοΕτ . ]ο!ιαιιιιιι:

Τι·ιτ!ιοιιιιιι: Ποιο ο.. τι: τω: ιιιιιιιιιιτ 0›·ιἰιιιι: [τικό-ιι Βειιετιιέϊι σφι:: ο. @ποτε , Ι.ιιιιιιτιιιιιι το·

αοϋτιτο Ηιι:Γειτιοιιβ τι·ετιιιιιιι @Με αι·τιιιοριβοριιοι Βιιιιιοιι_Μιι: /ἐιἰ από: οι αι·τ:ιρειιτ, ποπ Μοτο,

πετ ιιοοι: Μ:: οι·ιιιιιιιι·ε. ιιι οοιιιτο ρι·ι·ιιιιτοιοικιιι τιι·οοικτ:ίε|ιο Ηιιιιιιιιιιοιιι·οοιι|ι: , οιιι ώ Ει·ροιτιο

1.ιιιτ!ειιοι·οοιο απο ·υτιι·ιι: [ορτοιιιτιιοιω!ιοιι: ΜΜΜ: ετιιιιι: ο/ί, τω .θιφει·ιτιοι·ιιιιι τιιρίοιιιιιιτι ποιο·

ι·ιιιιτ οι £ιοειιτιι οι·τιιιτιιιι οπο . 'Ρι·ιιιιιιιιι οι 0ιτοιιι: ο. οπο ιιιοπτιβει·ιιιιιι Κοιιιο:Ζο!ι !.ιοι·ιιτιο :οἱ

_[ει·ιτιιι·ι τιιιι·ιιιιιι πιο Ηειιιιτι , οπο :Μοτο τιιιτοιιτι ειιι[οιτε [ιτι:οο0ιιι·ιοιι: οι: οιιτιοιιιίιι· ιιιοιιιττε ,

τε!οιιτι, ιικι·ττιτιτ:, ιιιιτοοιιτ -ρι·τοιοοτιιιιιιο τοπτετιιιιιτιιι· . Βιιιιιιιι οι οιιιιιιιιιιοι τοπιο 0οιιιιιιι

ιοοο. @ιι ·ιιει·ο Ηειιιιι:ι Ι £ιοειιτιι ιιιοιιιοι·ιτιιιι οι Μι: Βοπετιιέΐιιιι: οι: ο. ]τειιιιτιι·ιι ιτ·το!ιττιι·.

.Μοτο Μοτο: ιιοιιιιιιΙ!τι τι!ιο Μοι·ηι·οιτοια απο Εοι·ιιιι·ιο οι διτττιιο_ςο οτιιοι·τιίι [οιιέΐοιιιιιι οιιι οι

Μοιιιι·οιοδιο Βοιιιιιιιο ποπ οτιοι·ιιιιιι·; Μ! μοι τοπ: τιδίτι ρι·ο_Γει·ιε !ιοετ.

ΙΝΟΙΡΙΤ νιΤΑ.

ΝΝο1)οιιιιιιι 988. Ατιιιιτι:ιοιιε ΑτοιιιεΡιΓεοΡιιε ΒτειιιειιΓι: ττιιοι·ιι

νιτ οτι Βοιτιιιιιιιτι τι.. Πει!. Μτιιι Ιιιτιιδιιοτιε ι. Γ:ιεεττιοτιι Γιιι μ.

ΓεΡιιιτιιε το ιο εοεΙεΓια Βτειιιετιιι, ειιι Γιιεοετιετιε Ι.ιι›ειιτιιιε, Γετιετ :τοπιο πο.

' Ρο!

Έ,



ε. ι.τει:Ντιτ Αιιτ:Η. Βιιιειντ. τη

ΡαΙΙιπτπ ΓιιΓεεπιτ α Ραπα η. ]οτιατιπε , νιτ8ατιι επιίεοπαΙεπι πιετπιτ απ Οττοιιε ·ΑΝ_ α.ιπ_

3. τι πτιττιπε οπιπιππι εοπίεετατπε επ α ίπΡΓτα8απειε . Ετατ ιταε1πε νιτ Ιιττετα- 1οτ3

τὶΠὶπιπε, δ:: οττιπἰ τποτπττι πτοοιτατε όεεοτατπε, απ Ιταιια τ1ποτιειαπι Ροπτιπεεττι 4· Μ·

ίεεπτπε ΑτιαΙτια8πττι: επιπε ετιαπι νιταττι απιπΙατπε δ: ιπαπ)ιίιετιπτπ, ΓοΙπε ει:

επίποίιτιοπε ταπτι Ραττίε όιπππε ιπνεπτπε πι, επι Ηαπιπιαππτπ)εππε επτα πατο

ετιια: ετετΙετετπτ. Ετατ επιττι νιτ ταπταε εαΡτὶιατἱε, πι: τατο ίε τππΙιετΠ:πε νιτιεπ

τιππι πτα:Βπετιτ; ταπταε απίτιπεπτια:. πι παΠιάα τειπππε οτα ποττανετττ; ταπ- 7 __

τα:τιπε ΙιπττιιΙιτατιε αε εατιτατιε, πτιπ έ: εΙαπίττο ίὶεπτ πτιπε ίταττπττι νιιτετιτ. ΜιιΙ

τα πιπιιτπττι νιττπτεε ειπε : τιπιππε εοπτεπτπε αετιπΕΠτιε , τατο επτιατπ ..ειιι Ρτο πνιτ .

αεππιτεπάια. Ι)οτπι Γεε!επε τιπιετπε, πατοεΙιται ίπα: επταττι ε8ιτ τιιΙιπεπτιίΠπιαττι,

τοτπττιππε Ππόιπτπ ατι Ιπετα νεττεπε απιπιατπττι, όιίιττε"τιίΠιτιαΔτε8πΙα οττιπεε

εοπ8τε8ατιοπεε ίπαε επίτοιιινιτ. Ατετιιεπιίεοππε ετιατπ πετ Γε επταπι επιτ πο

ίπιταΙιε , ίταττιππε & ιππτπιτε τιποτιτιιαπο τπιπιίτταπε οΙ:ιΓετιπιο : ιπίε τιπο

τιπε νιεε ίπα ιτεποτιοετιιππι τιεποτι ίπο εοπιτπεποΙανιτ Ι.ιοεπτιο . Βιιττι νετο ω.

Ιιπε πω: εΠετ τπ 5Ιαναπια, ΤταπίαΙΒιαποε ποπιιΙοε ττετιπεπτετ νιίἰτανιτ, δαπα

ττετπ ΗατπτπαΒπτ8 πατετπο ίονιτ αττιοτε : Ιεπατιοπετπιπαπι ατι πεπτεε, πτ πτε

τιεεείΐοτεε ειπε, ίτπτιιοΐε εκίεεπτπε επ, Ιιεετ τιιετπττι οπίιατετ τπαΙιτια. -

α. απο τεπιποτε επττι πιαεπαττι (Πιτιίτιαποτπττι πετΓεεπτιοπεπι πι Ι)απια δ π

ιετΝ τα εκετεπιΠετ; ΓιιππΙιειοπε ΑτεΙιἱεπιἴεοππεΕεξπατιε, ετεπτιιππε τπππετι- -

Βιιε Ιαποτατ, ππατεππε ίετοειε Κεειε απιτππτπ ττιαπίπετππιτεεΜετετ (Πιτιίτιαπιε .

τω». Με πρεπε, πι πια πιττιιτππι ετπάεΙιτατε αε πετίιτιτα ίεενιτε ποπ εεΙΪα

νιτ : ππάε δε πΙτιο άινιπα Κοπεπι Βεο τεΒεΙΙεπι πι ΙποΓεεπτα. Ναττι επιπ εοπ

ττα Πανω ΒεΙΙπτπ ίπίειπετετ, Με εαπτπε επ ιπ $Ιανιαττι άιιέϊπε, τοτἱεεα Παω:

τπ8επτι απτι ποπτιετε επ τετιεττιτπε. Νεε ταττιεπατΠιπε ατι Ι)επτπ τενεττι νοΙπιτ,

τ1πεττι πτιττιο ίπ τποττε παττιε οτΓεπάιτ, 8εάειπάε ιπ πεεε ίιτιεΙιπιτι τττιτανιτ. Ε:

ιταεπε ίπτοτε ])οπιιππε , τταεΗτιιτ επττι ιπ τπαππε ιπιππεοτπιτι ειπε , πτ τιιιεετετ

ποπ ΜαιπΙιεττιατε. Τππε ποτεπτιΙῖὶτππε $πεοτιπιπ Και Η ει: τ ει”, εοΠεδιοιπ- ΑΜΜΟ

πππιετατιιΙι , Ιἰεπτ ατεπα Ματια, εκετειτπ, Βατιιαιτι ιπνατἰιτ, δτοεεπττιτ ειδπ- Μειωτ

ειπ α Πεο όετειι&πε, ίτπΡττα ίπεταπειπ τάοΙιε Με. Σεπ επτπ πττιπιππεπεΙΙο πα

ναΙἱ ζ Πε επιπι .μπε πια εοπΗι8ετε ΓοΙετ) οπιπεε εοπὶατ εΠεπτ Ι)8.ποτιιττι σπιτι

τα: , Ηετιεπε Κε:: νιδ,τοτ Παπἱαττι οΒτιπιπτ .. δπειπ απο εΙεππΙίπε α τεπιιο, τιτ

ἔπαπι ία&ιε Μια α Ι)εο αεΙοτε τεεεπιτ ττιετεεάεπι. Ετ πατε μποτ πάπια πι ανο

1ὶιο $πειπ τεειτανιτ εοπττ8ιΙΤε , ῇπίὶο Πει ιπεπειο ,;πποπιαπι ιΙΙππι άετε!π1πιτ,

9πεπι πατετ ειπε Βοππττι τ!είετιίοτεπι ιιαππίτ. ο π

3. Γετππτ εο τεπιποτε εΙαίΐεττι πιτατατππι, «πιω ποίιττΑίεοτπαιιποε νοεατιτ, τω” ει.

δαιτοπια: απππΙϊαπι, οπιπία τω... αττιπε ΗατπΙω ναίιαΙΤε τπατιτιττια . Επττιππε Τιο:ι:·"ι πι·

πετ ΑΙΒιιε Ππτπιπιε οίτιπττι αΓεεπάεπτεε ιττππιπετεπτ πτονιπειαττι , εοτιπτέ:Βατι . '

$αιτοπιιπι πιαεπατεε , επιπ πατνππι Ιιαππιίΐεπτ εκετειτππι, επτετιιεπτεε α ιια

νιοπε αππτΙ εξτατΠπτπ Βατι:ιατοε εκεεπετππτ, τιποτι επ οπποττπππττι ειπα ποτ

τπε πτα:Πόιπττι : τπαπππτπ δ: πιετποτιαΙε , τιιιππίτιπε πω. ετατ ιΠπτΙ πτοεΙτπιτι,

πι τιπο νιτιΙιτετ πττιΙτιπε εετταπτιππε, ποίὶτι ταπόετιι τπιποτεε πω; τεπεττι. 5πεο

πεε ετ8ο &Ι)απι τοταπι $αιτοππτπ οπττινετε νιττπτεπι . ()απτι πιω τω ει αίτι

ειπε Ματετιιο, Τιιιατιετίεπε (:οττιεε, δ: .ειιι ιΠπίττεε κάτι, ειποε νιπτ'Ρειε πο τετ

πα πιαπιοπε, Βατοατι ττακετππταά πανω, πετιείτιπε εοτιιιτι εατεπα Π;τιπΧετππτ,

τοταττι “Με πτονιπετατπ ιιτιπππε τιεπτακιαπτεε. Σεπ επτπ ει: εαπτινιε ίοΙπε Ματ

ετιιο διπαίτττιπε, επιπίτιαττι απιπΙιο πιιεατοτιε ίπττιπι ποδ)τπ ΐποΙατιια, εναάετετ;

πἰτατα=: πιο:: ιπ ίπτοτεττι νετίι, οπιπεε ειποε ίπ νιπεπΙιε τεππετππι:, πιεΠοτεε Ιπ

όιοτιο Ιιαπεπιεε . τπαππιπε πετιιοπίτιπε ττππεανετπτιτ ,α αε πατε πτα:ετία τΙεΓοτιιιαπ

τα, ατι τετταπι Γεττιιαπιττιεε πτοῇεεετππτ. Εκππιππε ποΙ:Πεε τ1ιπτιαιτι νιττεταπτ,

@πι ποίτεα πιπΙτο ίππετνικετιιπτ τεπιποτε, οππτοοτιππι Ιτππετιο, δε ττιιΓεταιιι

Ιε ΐπε&αεπιπιτι οπιτιι επι ποππΙο. @παπι νιτιεΠεετ πΙαπαιτι, τποκ επιπ επετ

κ!όΐτι ΣΣ. Ο. Β. Τσακ. ΡΙΠ. Η 3 είτπ

ο Αι·επιεπιίεοππε ΗαιιιΒπτ8επΠε ΐεπ Βτειπειιίιε Γο!επ:ιτ π. Ατετιιεπιίτοπο ΜοΒιιπτιιιοεοτιίεεται·ι, φωτ! Η:ιιπ.

τπαππι·πεπΠε ιιιιΠιπ τιιιΒετετ ΓιιιΉ·τιετιπεοει τω εππι Π:εα Ατιιι!τι:ιππε :το Απιπετο παπα ποτειτατεπι τιετεπιΠά

ΕπιΓεοποε οτάιπαπάι ιτι πω.. δε @Με τε8ιοπιοπε επτεπιτι·ιοπιιιιΒιια. ιπίἰ ΗιιιιιιιαοπτέεπΓεεπιεττοποιττ:ιπι απ

οι ίιιιήεδτιε Επιιτοπια οτάιπ:ιι·ι τ:απετιιπτ. ντάε Ατιιιιι·ι εαπ. πο. ό: τι.

& ΕεεΙείἱα Ητιιτιιιι:ιππτεεπΠε (επ Βτειπεπίπ. Πεπτέ5: πω” ποίτι·ιε ίππό:ιτ.ει εετΙείἱα ττιττιεπταΠετι τποπτιεπισιιιεοΙτ

Μπιτ; α: π:ιπΙΙ:ιπιπ τιεπει...... .παπι πια ι·εειιΙτιι·ι ιπ Βτειπειιίὶ ετεΙε!ῖ:ι, π:ιτπιπ τι (Σιιιοπιει-,πτιτιτπι τι πιοπ:ιειιια 0€ειιπτ -

ταείϊ , :Μπα τιιπάειπ Πιιννιιιιι.ιε Ι.ιΒεπιιι ΓπεεεΠοι·ζε:ιιιι οιιιιιἱπο Ωιιποπιεἱείππιεειτ. πιο Αάτιτι·ιπιπ ιπΐτα ε. 8ο_

σ $ετἱπτοι· ιπτει·τπε ιιιιωτια Βτειπεπίιε ποπ Ατιιιιιιπιπ, 5τατΠιιπι τετειιπτ τω" .·ιΠαΙττ:· , ιπ τιιιιΒιιε τω" ε

πιτζ·οπσ.Ιει ιτιπιτπετε νοιιιιι ΑΠιει·πιτ Λτειιιεπιίι;οππιι :πωσ ·το68.
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Με. εκ. ατα Γατιετνειιιειιτεε παω Βειιτισδε $ια_ιιιι·ιάω τιιει5τειιιο , νιτιτΗεειταιιτ ,Δ αδ $81ιταιιι

ΙΟΙ 3 ιιτ Ριι·:ιτ:ι9 οιιιι·ιεε, ααοε ειιιιιά δισ.όιαιτι ε8τείΓοείαιίΓε ειιιαιιιιιε , εε @ω ειιιιιιιιιτι

4· Μ* τε Ποτιιαιο ίαετιιιτ εοιιτι·ιτι. ΑΙτει·:ι πιο μι” Αιεοιιι:ι.ιιιιοτα.τιι , φα Ρετ ννιι

ΜΜΜ Ηαπιειι εΒι·εία Ηει]:ιεΙε α.ίειιιε αει ιι Ι.ιείτιιιοτι:ιιι:ι ό.εΡιιι:ςι.ε.τιίαιιτ, ειιτι:ιιιια

κατω. εαΡτινοτατιι ιιιαΙτιταεΒιιε Ρεινειιετατιτ τω! Ρειιιάειιι, :μια @τα εκπτω

πιοι·, αει ει τιοΒιιε (μι Ροιιε ίετιαε!πιιιτιιτ σιωιε , οτιιτιεε αίααε ατι - ατια.τιι οτι

τι·αιιεειτι Γατα Δ; τιιιοταιιιι ιιαιτιειαε εκατ νιδιτιτι πιιΙΙιει. @αιά:ι.ι:ιι ειιιιιι ειιαεε δει

κοιιαπι εε ειε εειιιταε, όαιιι ειπα ειιιεειιι ΙΜ ίειεετετιτ ιτιιιει·ιε, αι άιΕΗει1ιοτο. εεε

ΡειΙιιόιε Ιοε:ι Ρεττιαισιτ, πι ααα. (Με ίειταμτει Ιενιτει ει ποδια ίατιτ ίαΡετ:ιτι ,ι @αι

Ηετινντιτεϊ ι·ιοιιιετι τιειΙιειιε, Ρετετιιιι δεικοιιιιιιι Ιειιι‹ὶε εεΙεεατιτατ.

α.. Εκ ΗΙοιιιιιιιταιιι τετιιΡοτε Ριτετιιταιιι ΙιαίτιιιΠιιιε ειεετει. ιτταΡπιο ίε.δτει είτ

_ ια Ιι:ιτιε τε8ιοιιειιι . Νειιιι δ: οιιτιιιεε δειιοτιαε εινιτ:ιτεε αι·ειαάι τιιετα ΡειεαΠζε

ιὶιπΠω15 ίαετειιιτ. Ταιιε δ: Βι·ειιιει Μαιο ττιατιιτι εοεΡιτ ΒτιιιιΙΒιιιο. $ετι δε 1.ιεειιτιαε Ατ

ρἱτιιτιιε ε» εΒιετιιΓεοΡαε τΙιεΓ:ιατιιιιι εεεΙεΙὶ2, οπιιιιιιειαε εεεΙεΠειΠιεει ίεειτ :ιό Βαεεειιίειιι

::2""3°ι: ὸεΡοττειτι ΡταΡοίιτατιιαι . Τιιιιταε ιτειααε τω» ια Βιιιβαειιαιαε Ρειτοειιι:ε οτιιιιι

Βιιε ετ:ιτ. Ντιπι δ( ιΡίε Ροιιτιίει: Ριτειτε.ε,. Ψιι ΕΡιίεοΡαταπι ναίττι·Βε.ιιτ, ειιιι:ιτΙιε

πιειτε εται·ιιι·ιεινιτ. (Ζαοι·ατιι ύ αιιαε αι Νοτν·νε8ιο. ιιεθειειιε Ρετειιιιιοε ίεΡτα:ιετιιι

τα ιιιτεζετο εοιΡοτε Ρει·ιιιααΠτ, παμε επι όοιι·ιιιιι ΑόειΠ.ιεττι τεττιΡοτει Αι·εΙιἰεΡι

ἴεοΡι,‹1α:ιτιάο ΑΙννειτά°ιιεΕΡιΓεοΡιιε ιΠιιε νειι.ἰειιε, αει-ΜΒΜ ναιεαΙο ειτεοτα

ιιιατιιεειτιοιιιε :ιείο!νιτ, δειιιοκ εει.άανει αι ειιιει·ειιι εί`τ ίοΙαταπι.

εααιω 5. ΡΟΗ νιιιτΠθειιιι ει·εο ΓεεΙετατιι, ααα: ιπεεειεθειε ΒειδτεΙιτιίτι:ιαοε εοτι:ιιιιιε

Β)25°ξε9ΐ Γετειτ δικια και, νιδταε, δεετίαιε τιείει:ταε, ιιαιΡΡε ειιιεττι Βεαε όείεταιτ, ειτε.

τιωτ . ] Βατιάαε δεἰιιοΡε ειαιαΙιι νειιιτ σε Νοπὶιιιαιιιιοε, αΜΤιιι·αεεο τατιε Μια Η:ιεειαιιιι

:εμεινα . Β Ιιεετ Ραδιιιιιιε τα" , ιιαΙιει.ταιιιετι ίαΡει· ειιίαΙεπι φωτια: είὶ ιιιιίε:ιεετ

δια . Πει ιι·ιίεΙικ ιΠε , δ: τι τοτο ι·ειεδιαε οιΙιε , ε” ΑιιαΙιτιιιι ττειιείτετεινιτ , ίταΙὶικι Γο

Ιειιιαπι ιιαεετειιε ιτε ιιιιιιιιοιεζ Εο τειιιΡοτε ΑττεΙτειά Με @μια Βι·ιτειιιιίε ιιιιιιε

τπνιτ. Ιε ι·ιοιι ιπιιιιειιιοι· ιιιιαιΞειτιιιιι, εαπ Παει εκ ειιτηαο ΑιιεΙιειιιΒικεταιιτ,

εκίαΙετιι τεΡαΙιτ. @και τειιτἰειιι ιιιιἴεπιταε ιιιίοι·τιιιιιι, Και δεοτοταπι Βετιίετιε

£αιωΡιτ , εαπιειαε Ρετ Με ίεΡτεπι ειιιιιοε , Παω εκίαΙεινιτι ιεειιτιι άετιιιαιτι Μ:

(με ιιἀ ιιιοττετιι Ηωει ι Ηιι:ε Ραττιειάει: ανι Ρει·ιεα1:ι δαειιι τει τιοΒιε :ιττοιιιτίε

εΧΡοίαιτ. Βείτιδε ω Ηει·ιεαιιι νιδιοι·ειιι ι·είΙεκιτ ιιατιειτιοτιεττι .

ό. Ηετιεαε, αιειαιτ, @ο ιιεΒιιετοΒτιπαιτ, Πιιιιοεαπι δαεοιιαιτιειαε; δτιΡίε Ρε

αε1°ιαε , ειιιτπωω νειιόε ιιιιπιιεα5. Δε! αιιειιι ιιιιίΐαε Ι.εει>ειταε δαύτα: :ιε Η:ιιιι

519 ιιιαΒαι·8ετιίιε ΑιεΙιὶεΡἰΓεοΡΞ Ρ ο υ ιι ο ιιαιάειι:τι ,να·ίεα&αε δε ιετΡιετιε, τιιιιε ια δΙείν

.φπα 5 _ νιεετιίειτιοτάιιωταε ΕΡἰἴεοΡιιιιι , ‹ὶε τεζααο Βιιιιοι·ιται Και μια: (Πιτιίτιαιιοτιιιιι εεε

[πώ Ρ:τι·τεε ει:ΡοΠαΙανιτ. @και εταιιτι αιαι·ιτ·Ρι·ο ειδει·τιοιιε ειιααιιαιωω., ειπα

_ Βιιτε:ιτι ΐαοιιιετε @πατα ειιιιει·ει·ειιτ, ιιιΙιτιοτειτατιι ; ία! ίτατιιιι ιΒιιιτατιι ι"ειτατιι

πιειτιιι ταΙΠΪε , δε ιΙΙιείαιιι αΡΡειται!Τε . Βαιιιααε Με ίει.ειΙεειιιτιετιι 8ειι.τιιιιιαε εκτο

τα ειιιΒιιιαιτιιτειιι τοΙΙετε ναιετετατ , ιτεταιτι βαθια Πει με ίαΒιιιονετιάφ Βετιτα

Παω Ρει8ειιίΓαιοέ ει!ιατι εκ1ιιε πιαετιατιι οττω1ιτ ιιι.ιι·αειιιαιιι . Τατιιεπαι ίειΙιεετ ιτι

άατιιε εει·ιιτ:ιιιι, αυτι ίτ:ιτετ αι ιιιεὸιο ΡοιιαΙιειτεο, αι τιοτιιαιε Βοιιιιιιι ΡιεεεΡιτ

ιιιεεταιι . ΙΡΓε πιο, οεαΠε ει: ιι·ιειιιιΒαει αι ειιιιιιιιι τειιΠε, ΙιειαεπτεεΗειιιιπιειε Μπι

νεαΜττ=· Ρετιειιτει· ΙαίΠτιαιτ, ιιτνείτε Ρτοιίαε ο.πι!ιαΠει, δε ια ΒινιΙΙ:ιιιι ι·εάιιέιτι, ΙιιΙ:ιτιδε

το. ειιιιίτι . . . . .. _

,",",."ΠΜ_ δε ιοεατιτιο ναΙτα, ιιεε ιαπιιιιιι ε1αιτιετιι ιιιεειιότιίειιΜΤε τείτατιιε Πτ . (Μακ αο

ω· νιτ:ιτε ττιιτειεαΙι, δ: τατιε πιαΙτα πιιΙΙιει Ρετ ειπα ετετιιάεταιιτ, δε αίτια: ΙιοτΙιε Ρετ

ΡοΡαΙοε δ( Εεε!εΠειε Π:ιτιοι·απι εεΙεετε ΡοΡΡοιιὶε ιιοπιειι εΒ”ειται· .. Πειτε :ιΙιτ1ιιι

 

οάωκά ε1Ραό ΚιΡειιιι μια εοιιθτιιιιιτιτ, Δια ειΡα‹ι διιιιΐννι8.. · _ -.

δω,,"ΠΠ 7. ΟΙτιταιτ ετιειιι ταιιε ιιιΒ:ιτιια ίεΙιειε ιιιετιιοι·ιιιτ ΟοιΝκΑιι Γειιιοτ, ειε

ΜΠΟΜΠ :με ίαΡτα. ειιιτιιιιαε , ατα ω Έιιιιιε , δειειιιτι , δεοτιι:ι , εε αι διιεεΠει Ριτσ

ΞΚΑΡοασ όιετιτιε, ιιιαιτοε :κι ΕΙιι·ΙΠιιιιιιιιαιΒαειιι εσιινει·τιτ. @τα όιίειΡιιΙαε δ: ιιεΡοε

Βια: :ι.Ιτετ Οιιι·ΝιτΑκ ιαιιιοη δε ιΡίε ΜΜΜ ότι :εδώ Γειιιιτιε Βιιιιοι·αιιι ,

τιινεε

. ` ή·

η ΙΜ ετιεπιι ΒΡιΚορεταιιι νοΙιιιτ ιιιίτιταετε ΑΙΒετταε, ει: εοάειιι :τα&οτε.

6 Κείεττ Οτ:ιιιτ:ἱιιε Π!» 3. Μετι·οροΙ. ε”. ει. Ιιαιιε ΜΠΕ: ιρΓοταπι Βιιτεπι , δ: Μπα Γεηιιετιτι τη: μ. :Η

τω” Βαρεικε μοραΙι·ι πιανει· εστω ιπι:οτταρταιι·ι ωΡωαω ΜΒΜ; ΑάεΙννω-άαπι ΕριΓτοραιιι ια οτα-ιι" σι

@διεπει Μετα Ιιοιιιἰιιειιι ειιεοταιιιιιτιιειιτιοηε τετιετι, ιόεοςαε ειπα εΒΐοϊι·ιίΤε. Ε: τιαο μιτεινετετειιι Με ντι!

ει οριτιιοπειιι Ι·ιοιτιιιιαιιι εκεοιππιαπιειτοταιιι ε:ιώνετ:ι. πω τοιι·ιιιιφι



α. ι.ισαΝΤιι ιιιισσ. αστεια. :το

δινετε αστι, α:ισο στ σι: σισα [Εαττιωοσιο σΡιισσΡατσω ιζιΡσσισττι σαττσστ Γσσ:ια- ΑΝ-ΌΗΚ-`

σιισιια τταιιιτσω Ρστιτιισ:: Αιιαι:ια8σα τσατιιισσα ίσια ιαα- Ι Ο Ι 3τσω . @σσω :ισειιιττι Βτσσια: ]

α. ασ.
Ρτια·ανιτ , ισο:1σσ σσωισσ Α ο Α τ. ο Α ο σ Μ νοοανιτ . Ια στεο α Ι.ιιιστιτισ ΑτσιιισΡι

ισσΡσ τιστισ στ:ιισατσα ισ 8σστσα , αΡστι ιὶιΡατσ σσω αεσσΡιτ . Ναω δ: ιιισιιτι νιτα)

δ: Μετα σοσνστίατισσια , ι)σο δ: ιισωισιισσα αεσσΡτσαστατ , δ: Οιιτιιιιατιιτατσω ισ

Βατιια ίσττιιΠωσ άσιστι:ιιτ . Ησα νστσ εσωοστιωιια ιιιο τσωΡστσ σιατοα ισ σα τσΒιο

τισ , αιιια, :1σι α:ιιισε ΓσΡστνικσταστατιισιασα Ατσιισ8ι , τιοσ στιοΠα . (2αιιστιαιτι ισ
Νστννσ8ιαω ΡτσετσΠι ΡσΡσισω μτσ-::ιισσο σσιισ8στσητ . ο ι

δ. Παω .4άωσσαΡωι!ιο ια/σι·ιατ στου. μ. ἰἰ&. α. όσο Μέσα . Εο:ισττι τσωΡστσ νσ- ΜΗΜις

σσταιιιιια εσωσα Η ε ι Ν ι: τ ο σ α ισ Κσιαι”σι:ιασ Γσσιτ ΡτασΡοΠτσταω , αστισστιτσ Ι.ι- :οιιιστω

ιαστιτιο ατειιισΡιΓεοΡο , δ: σεεισΠαω εστιισστατιτσ . Ηεσσ ίαδια Γστιτ σιτιττισ τσωΡοτσ .
ιστιιστια ι..ιιισστιι , ίσο :ισεσ Βστσατιισ Πιιο Ηστωαστιι, :Ισι οΡσισω διανοτσω 8τα- ιι€σιτσω. ο·

νιτστ αΠιικιτ.(ζσο στιαω τσ ωΡοτσ εοστσστιο Βσττιατιι Ρστ:ισσΠα ΕΡιισσΡι :ισ Βασι

ίσια σοταω ΡαΡα $στ8ιο τι σιι τστωισατα. Ασσσ ισιτστ ΑτσιιισΡιΓεοΡι α α. Βσσσσ :ισ›:

$αι:σσσω σιιιιτ , δ: Ι.σ:ιεστσα ιτατστ σισα , σσι σσω σκοτσ ίσα νστισταιιιιι Εσιττια ,

ΒτσωσσΠ σεσισΠα: Ριστιωα ισοτια ίσεστστιτ σ. ΑΡστι Μαα:ιασστα νστσ (ιιΠιατισ ατ

σιιισΡιίεοΡο ι)αεατισα ΓσσεσΠιτ . Βσιτι:ισ νναιτιιατσισα ωστσιτ σατιιστιταω . _ Ιστστσα

ΑτσιιισΡιισοΡσα σοιι:στ :ισ ισΒατιστισ ίσα ισ .<ισστσα ισιιισιτσα , Ριστσα στ:ιιτιανιτ Ε

Ριι”εσΡοα , :1ιιστσω τιοωισα δ: Γσ:ισα ισσσττα: Πιστ , :Ισια τσωοσα Ρστισσστιοσια Βασισ

ισσιτ. διεστ σπιτια Ραττσω τσιατιστισ εοσσονιωσα , ΕΠσο αΡσ:ι διιαιννι8 ΡοΡΡοσι

ισσσσΠιτ Ο:ιιτικατ , σσι αοστι ΚιΡαττι σεμια ισιτ , στ ΓσΡτα ιιιι:ιωσα . Ετ Γστωο σιτ

Ροιισσιτσττι Ασαι:ια8ι ατσιιισΡιισσΡι , τσταω τσαιοσσω Ιστιατι:ι σΠ1σσ ατι τιοΠτασι

ατατσττι ισ εισσα σΡιίσσΡατσα ιιιΡαττιταω στα , τσττιο αΡστι Ατιισιαιτι :ισΠσισστσ . Ισ

διανατιιαω νστο στ:ιισανιτ ΑτσιιισΡιισσΡσα ιιισσ:1σατ:ισω , εισιτι:ισ ιζσαισιισττιιω ,

:ισοτσω Ρτιστ α διανασια ΡσιΠια , ισ $νσοτιιαω , νσι Νοττιωαιισιαω ωιΠιια σιι ασ

ΑτειιισΡιΓσσΡο , ι1σι ωσιτοα ισ ι)σωιτισ ισστατσα , σσω δασσιιο τσωσανιτ . Ροιι Πειτε

σωτιισσα ιισσσ σοωΡσΠτια , σιοιιτ Ματσε ατειιιωασσιτιτα Ι.ιιισστιιια , σσα:1σσ Έστ

‹ιστιΠα ΕΡιιεοΡσα ατισο ι)οωισι 1 οι 3. Ιστιιδτιστισ 1 τ. δ: ισ1οσιτσα στι ισ ωστιισ εσο

τι , ατιτσ ατα:ισα ίασδισατιι , Ρτι:ιισ Νοτιαα ]ασσατιι .

Τ1:ΑΝ5ι.ΑΤΙο δ. ΚΙΟΟΜΕΚΙΑΝωι
:οτα

::σΝτσα50ι:15 ΙΝ ΜΟΝΑΣΤΕΚΙΠΜ #·ΜΜι

ΜΑΙ..Ι..ΕΑΕΕΝΣΕ.

Ασέιστσ Ρετιισ ωσσασιιο ΜαιισαεσσΠ, Γσσαεσιιαιι.

ΟΒΣΕΚΡΑΤΖΟΝΕΣ ΡΚαΕΡΊ2Ε.

τ. "ΠΜ ::αποι:ισ Μαιισαεσπ|ι ταση: σ.τβτσδιο τωιαισσ ασια:: ρι·ισ[οδία: [αι]]στ, πω σπιτια τι:

πιω.: τσωροταιιιια.τ πιοπα|ιστισ [τω τοτσραταπάίτ , σωστα: .1τμιιτατισσ Βιισιοπ αιιοτπωτμσ ται

τοττωτ “ΜΜΜ κιαπιβεσιιτια σβικειπιτ, εσειτα·σιτι στ: σωστα :(9 τα· Ποεροτι||ίΜΜπ βίιισιτσ.ττσιτ , :μια

τατιωιε “τωρα ρω τοιπισι/]σ [ασδιοι·ισσ σωστα ιοσαριστατστατ. Ηπα ιιιώιιυπ μια σωσει μ· ιο·

ιισ Βοιωτια αά·υε::στιτ, εοιπιτισστσ, :μισά ρω ιτσσικιιιτατιιιπα [και εσεισ/ια: α/Πτσπάσ στ! ισπιπα .α

Ροβοιοτιστι [σΠερστατ . Σετ! Με: ,παρα με σωσει: νοτια· [ασιτ, φωσ τταστιατιο σοηιοι·ι.τ ωσιισ

_ςοιπσι·ι σ:: ιιτι›ε £εσοιπαππσπ|ι στι [κατα τσυπαβει·συσ , απιστεπτε Ησαοσε φτασω σε σωστο,

[σέΐα. Ητ4]14.τ σωστιοστ στα άτβι·φβτ °Ρεττα.τ ΜαιΖωιστηΠ.τ ηιοπσώπ.τ, ααδϊοι· /σικεφωι2.τ, στι;»

απ: στά ορια [παω σε πισπα]ιστιι Μαιισασσαβ: »ασια Οσάσταππο @Μεσοι ίσοι αισιπιτι, στι! Πισω

.ισα 58. Ο. Β. Τακ. ΠΙΣ Η ση @τω

ο(έαισιοια ισσιια σιι ισ σριΓσορ:ιτσ νστ:ισσΠ, :ισο, :ι σωσει εσωιιιιίτα Ηαιιι:ιιιιιτει εστω, εσιιιιιεστ:ιτ 5

λτι σ στα, ιι›ισσσ ισ ρι·2:ιιο Πι›ι σ) στα σταττοσα απο σσσΠτσ::στιιτ ιιισιι:ιΓιστιιιω, α:: :σωστα 55. διττι δ:_

δισιειι ΚσιιισσΠιιω σριισορστιισι εοιισσατατ, σκιά:: Πιαιτι ιιιιιται:ατ ιιια:εσΠιιι. Ειπε Αάαω στη). ισ. νετ ω Ροιτ

σιιιιτιιω τσωρστια Βστιιαι·ιισι Εριιτσριια νστιισσΠα ιιιισσ ιοσιισι Πι.σ :ιια:σσΠ τσιιιτσστσ νσιιιιτ. Κσ ατι σάσσι Α.

ρσιισιισσω «στα, ι.ιι›σστισα Οτιοτισισ ισ8ατσω Πισω Κοσιασι ωιΠτα ιιιισιισ σοταω 5στατιο Ριτσα σασιΞ σοσι

σε: Βσι·σατιιια, ατσσσ Καιτισσια Ι.ιι›στιτισ σσσΠτωατα στι ισ ιισσοτσσι 5.Ασισιιαι·ιι, στ στ ςτασταισα ισ Μεσα

Ροιι σα. α. σαι). 48. ΠΠ ρσΠσα Αιιασττσα :πωσ 1ο68ι Εριισορατσιιι νοιιιιτ στιιτστσ . ()στσι·ιιω ρ0ιισιιαισ ιισσ

ωοσαιιστισω ιιιιιτισα σε τσειιιατισιιΠ:ιριιιια νι8σιιιστ, ατι Πεσσιατσα τι·αι·ιΠιτ, ιιτιιιισισιτι τσισττ (:τ:ιστσισα. Ιστσι· σ

νιισεια Βι·σωστιΠα ΕσεισΠισ σσω: ειιρισισιι Οττσιιια ΙΙΙ.σσοι:ισσι σισισιιιστιιιω ΕεεισΠασ ΒτσσισσΠ εσσΠτσιατιισι ω!.

 



ιτε ΤΚΑΝΕΤ.ΑΤΙΟ

Άιο_(ΉΚ_ ττι:ιεβτιιιι αφτο τοπ. πρωι, ιιιτιιτιτρατιττ. Ητιιιτροι·το ιιτ/ιοι·ιττιιι τω: ιιι ιιιιε!ιο: τιβιιιέϊτιιιι, φισ

τοΙ4_ τω» ροβεττοι τι οπο: τισ Ιττ·τττι Βτεοιπετι ιι·ιιιι:!τιιιοιτε, ιιιιτιιι·τιιι :φάτε °Ριιιιιιιιιιτ: Ι.τώιιετττ Μπιτ.

το Μ,"Η Βιιιιιτιι|ιεω τιποτε, το! φττιιιι εοιιιιιιιιιτιι: .Με φωτ Με τττο[ει·ιιιιιι: ετ ιιι[ εστι. ιιιιιιιττβετιι τοτε·

Αττ6τω αιτι- εειτβ:, τω τοι :τέτοιο Ιιαιτειιτττι· φταιω [ττιτδιι Βιιιοιιτει·ι οπο, φωιιτ πώ· °Ρειι·ιτ: οι ιιττε[τιτιοπε

ιι0ιω· πω: αρτιο τοτε” τω, β οποτε :οι ετιιεεπι εσττεττΜε ρι·ο[ε[[ιτ: οι.

ΜοΠ,ω_ ε., Ραπ τοπικ ιιτοιιιι[ιετιιιιιι ιιτιιιτττω-, ·υιιι_ςο Μειιιε2:ιιε, [τι ιιετττι Ρετι·ι ιιττττοειιιιο τοιι_[ιττι

ποιο ΜτΙ, ιδιοι οι τωτιρ Ριτττοιιιτρ αφτο ισισ. τι @ΜΜΜ ./2φιιτττιιιτι Μια, φαιά τισ/ιτε, τιιτιτοβιιιτετ*

Ματιιτ- ηη. ΙοΙιτιιτιιτ.τ τιιιιι. [ιιιιιιιιτι: °Ροιτττ[ετ ιιι Ερι]τοριιιειιι [Μπιτ ει·ε.τιι, 6.τττ[ι·ιτιο 'Ροτιιιι·ετιιο ε: τι!

τιιιιο τιιιιιτττε το @φοραω ει·εττιο. Ετειι·βτι ·υει·ο ετιιιιετιταιιτ ττ[φιε τι [τατιιιιιιι ιτο[ιτττιιι [πιτ [Με

“·Στε το» τιτοιω[ιιτο ρει[ευεταιιιιτ β·ιι το το Βιτρε!!ιτιιι * τιιιιι:!τττττ, βιτ Ροτιιτ.τ τττΡι-ιιιτρ ερφοροιττι , φτι

“ω” φοιτ τι ττ!ιφτοτ φωτ: ιιιβιιιιιιι: [ττει·τιι, εφτετ, ιιιοιιιιι:ιιι τι κοιταω @πιο τι·ττιτ_|ιιιιτιι·ιτιιιε: απο

ισττ8. ιοτιτιιιτ [τετττΖτιιτιιι ιιιιιιτειιιιιι, Ριτρ·ριττο [ττττ:, σπιτι: [ιιιιδιιτατειιτ πο» τω: ιιοττεταιιτ, ρει·ιτε[ι,

ε.ττερτι: ιτοιτιτιι!!ι:,φτιτοιι: «πιω ττιιοι·ιτιιι τοιιιιιιιιιτ:, φωιτττιιτ [το [ττιτ, βιιιιιεττ[[ιτιιι, τιιιιτι-ιττττ.

τ. Ετ:ιτι·ιττιι τοι/ι απο ιι·τιιι:ιτιιιοιτειιι, ιιεττιιι: Κιτοιιιττιτ: το χριιιτιι: ΜττΙΙ:ιττειιβττιπ ριιτι·οιιιιτ το

Με: τ[ι, ειι]τι1°[6°[ιιτΜ οι!!ειιιιιιοτι ι·ιτιτ τιετιττιρ: τοιιτετε το: το τιιοιττττιιι. @το τοκοι στου, πιο!

φω τω· ρει·ιτέιτι [ο , οι πιο @οι ποπ ιιττιιεττττ ετρτ2[[ιιιιτι οι τιιιτιιιιιι τούρτα: επειτα Μειωτ

τοιοττιπ- σειι[ι: [το @οι ιττωτιιι που» τοιιι.2. ιιτιιιττωτι ΜΜΜ”, ιιιτ·υετιιιτ : Εσ τεττιΡστε Τιιεσ·

Ροτει"Πτε τιειιιιιτε το” τσιπ. τττιπιιοιιτ σιιε τιττετι Βιπστπετι Ρι·εεΒγτετι ε (Ξειισιτιεοπιεσ Ρεοο-, τεττιΡσ

ι="1°ω1°·· τιιτοε Ροιεσπιτ 8‹ Ηοτςσπιε Οστοιιιιιιι.. Με: ·υει·τι το· ιιδίι: το: ει·ιιτιιιιιι: το. 'Νοττττ τιιτεἶοτΜτιι·

ιεττετιιή:.τ :πιο πιει τε!ιφτιι: .Διιιιιχττοπιιι τιιιυειιιπε το Με, φτο πο” [τιιτέιτ φωτ τεΖειιττιιιετιιι,

_βφτειιτι ·υετο τα ιιιοιιιι[ιετιιτιιι Βιτι·_ςιτιιιειτ[ὲ ρετιιειιι[[ε, τω· Ρο/ιεττ[ιττι·ιτιιι ι[ιιιτι λεω: το! ετειιοιιιιιιιι

[ιτιιιιι άετιτιει·τιιιτ. Ετ φτιΒιι: ·ιτειιιι: ετιιτ]ιτιιιιιι:, ιιεττιι οι” εοητιιι: φωτια Ματσε τιποτε το ιιι

ιιιοιτττ[ιει·ιο τττιιι-τωτρ [Με ι·εεφττιιιι.. τω” φιιιιρε το· ιιιττιτιι , φαι ιι-τωιω [Με στιτττιιτ

πω», ιι0ιιιιι[ι πιο οιιιιτιιιο Ο Με .ιιιιτιοςττωτιιι, ε? [ἑφτειτιι Βιτιοςο!ιττιιι ρει··ιιι·ιιιτε _ιιοιττετττιττε

__ _ τιποτε τειιφιιιιιι τω, φαιά ρ!τι[φιτιιιι ·τιτττιι ο φτιιιφτεΙτιττι: ετιι[ιττι, φωτ: πω" τιιειιτ:τοιι

5°Μεοω”ι [τει]β· ετιιιιιιιιιιιιιτ:. .ΜΜΕ Βιςιιιιιετι ιιιιιοιιτ: κείται· το το. ποιοι φαι οιιιι[β ττειιιιιιτ Εοάειιτ

εοιτοττ. > _ , τ . . _ · _ _ ' __

τισ ι·ι·τοιιιιτι· τιιιιι ιιι Οττ!!ιατιτο Μιττητοιοττο, απο το αιτίου Ξειιετιτίι[τιιιδιοι·ιιιιι 'Ριιι!ιρρτΡειι·τιι·ιτ.

Νοττττ. 8οιιτιοιιιιεττι: ιιιοιιτττιιιιτ [πιο Πιιτειιτιι€ειτοφτιππειιβ.ι, απο τω” Βιτοιιιει·ιι ιιιτττιι: πιω

φοιτ: Τι·ειιε|ιιιιτι ειιτ:τιώιριιΖωτοτρττ: τα ετιιἰειιι -ιττιτε ιιι ιιιοιιττ[ιετιιιιιι Μιτ!!εττετιιβ [ιιι][: ιιειιιτττιιι .

Ότι·τιτ/φτε »τιποτα @τι £ειτοιιιαπιτο: πιο [πιτ ι:ε!ειιιι.ι, [πιτ φτοι·ιιιιτ ιιοιιιιιιε ιιοιιιιιιιιττ: ειστε/ιο:

ευιι/ιιιιδιο: [εφε @Μπιτ

τ ποιο τ. Ο ο τ εττίιτοδιοπτ πισπειιετιοπι " ΜειιιεεεπΓε ε Ο ο τ τ τ ο ι. τι σ· τι ι)οεε

;ί'ζωξή, Αττοιτεπιω οποσ ι σι σ. τε,ιτπεπτε ιπ ετιιιτ Κ σ τι ε τι τ· ο , δ: Ο ι ε τ. ε

Μιιιτττω- ιτειντσ· εΡιιεσΡετοπτ Ριέιενιεττιεοι σεεοΡεπτε δ: τιποτε ττετεπτε , τιοοτ :κι

ΐοι“Νιιιισ·· ΡτσΡτιε τεττιεεΠετ ποιοι Τ ο ο σ οτε τι ο ιτε , εεοΓε ιπτετεειιιτ , τιοε εοτο

Ηοεσ· ()επστπεπεπιιε (ισπτεε εσπνεπιτετ τι ίιτιοίτιετο ιπιπιιοεΒεπτ πιο Ρετ

ιοεττιτπειτε8στιε, τοτε εσ ιπεσπιιιιτσ( τιιιι,ιτειοετ πετοοιιε Μοτο ετιτιτετε ΙιΒε

τε) πιο τιτττειοετ πσειτοτε.τ (Σιιιοτιιιε ει: σπτπιιοοε ετοιιιοε ειιτο εσπιοιτοτοπι Ρε

τετετ, ε8τε8ιε εεεεΡιΠετ τειΡσπίε, τιειτιοοιειοε οτι ιπνιεετο ιεπιιιιετιε ειτετ

πετεπτ εσιισ ττοιε ; ιπτετ ιιεε δε Με (ιστοεε , οι νιτιετοτ, ι)σπιιπσ ιπίΡιτεπτε , Αιτ

ιτεττετπ τσ8ετ, οποιο πιο ετι τετιτι σΡετιε ιοΡΡιετπετιτοπι Βσπιειιιοετετ οι:εττεε,

«το επ ιο ειτεοττιειπτιετετ, οτ ιπ τεεεπτιιτοε ιε:Ρεεεειειιτ, τετοιο τεπιιιτεε.? Ατ
έιιὲἶτπἔτἱτιιιε :ο Ριοτιτττιο, ιττττοιτ, ο τ:ιε τετττΡοτειιΒοττιιιΡοτεε, Βστιστοπι το εττΡιετττιοττι

ΦωΟΜ,_ σπιπιοπι εισοπτισ εσΡιιει ; ιετι ποιο τπιιιιεττ πιο ίσι:ττπιπιε, τιιιτττ ιεττδιστοτπ Ρι8πσ

28ττ=2·-Β<ιι·τιιτοεεετεσ ιττετο-ιεπδιιε ι ζ.οπιτιιιε ειιετιεπτιε πιστισ πσποοιιε τεΡιιεετετ ; τω

τιοσπιετο τοιιιι τιοιτιοε σιτε οι ποτε ίειοοιε, νεπετειιιιεεεΡοτ τοπιο τιεΡτεεστ,

ιετιιιιτοσε ιοεπιστιε εετττΡσεΡετεοττεπτισ τεττεδιε, εε ο τ1οιτι Ρτε·νειεε, Ρισε

ιτε ιιτιειε πιο πιω εττιστ εεΡιετ τείτι,τιετιετ ο °

τι. το ποτε ετιιτιστιοπι εττοπιτοε (ιστοεε , Ρτιτοοτιτ ετοιειετο Ρειιοιοιο νετισε Γεο

ειΒοε σεειοτιιτ ; τιειπτιε : Ο.οσπιεπι , ιπτιοιτ , πεοοετ1οιιοι πειτε τοι τεπτοτπ εεοιε Ρε

τετε, τεστ , ττοιε Ρστιοε πιοιτστοπι εσπιπιστιι 8τετιε ,· δτ , οτιεειτοοε, Ριοτ ειιστοτο

ττοεπι ποίιτε ειοετετεττσε τιεεετ σΡΡσττοπε μεπττετ.τττε ειοειεΡοίιοιεε ιο ττοετιεπι

@το ιπειεεειείιε , τιτείεοτοπτ πιεστοτο Ρτσ8επιτστοπι τειετνενιτ ιπτιοιιτιτι , ιιοο

τοε σιτίιτιδιοετιιιεδιισπε πιε εττιΡσιισ , τιιιιτιοε ιιοπε ιιιτετε εσπεετισ . Γοιτ ιιττοιτιετπ

,,ωΡ,6Μ, ιτ-ωειιιιιτι [αντιο , νσεειτοιοβ ι ο σ το ε τι ο ε, τοπιο πιο ιε8οπτοτ εδιοε , δ: ε

ι; Β(11Ρσ< Ροτι οσε τιιοιτιε τετοιοετ πιιτεεοιιο , ειιιοε ιστΓεπ πεε Εττπειο εεεεΡετεε ιιεδιεποε.

Μ. ` Μεεοπι ιτεττοε ειιτιοετο ετεετιι ιιτιοπι εοιιστιεπι , τιεεπσπ δ: τειιιτιισπε Ρτσιτετοττι τιτ

τιειτσ; ε,<ισ εοτειο εμε ειιιεπετιστιε ετι οιττοε ιιοο ιπίετειιτιοε ειι ισεοτπ , τιι,ιιτισ ιο

τιοειπτοτττ νειοετο τιιεπιιιιπισ Ρτσιεττοετ σιτίεοοισ ,

τι. Ηιε

τι Βε ει: ΟοιιιεΙιπο, ιτε πισπιτιιετιι ΜεΙιεεεεπιιε εσπιιτο&ισιτε ιιτειιετ Ρειτι σΡοίειιιιιτπ , ιπ οιτίετντττισπι

(Με ιτιοτιετιιοι, νιτιεπειο: οπο” ιο ΗιΙιστιε Ριέιενιεπιι τ

 



Σ. ιιτοοΜπιιιοοΝΕΕεεοπιε. τη

3. Ηιε πιιοιτιε πππτιτο νιι· νετιειιπποπε ττιΡποιπνιτ έπποιο, πππιπππε ίειιιτιε ΑΝ_εΗΚ_

ίππιπιο ι)οτιιιτιο τπτιτιππε ι:οτιιιπι·πιτοτι πιπιτιΡιιεπετ ιτιππιιιετπε ιπιΡετιοιτ πιω 1οτ4,

τιπε , τετιεεο , πποπιππι ππιοεπι Ιπτππιοιτπιπ οτπτοι·πιπ Ροεπιπτπ πιο ιπεεπιπιιετε ε-Ματιιι

ει·εοο . Ι)ειππιτπι· τπτιοεττι εοπιτππιιι εοτιίιιιο ίτπτετ ππιοπττι , δε ιοοιιππτε εειεισει·

τιπιπο, δε· ιιπιπίτι·ιοοι τιεποτιι , ιιτ ιει·πιιτ , οι·οπιπτοτ Ρετιτιιιιτππε , Οοπιιτιππε

ιοτιπε Μ: πιω; οΡετιε ιτιτιπιπτιοτιε πιΤοειπτπτ . Ατ πιιι ()εποτππιιιεππι πιιπετιι ιτι

@οι ίπτιτ, πιτπιιπτ πιοππειιο Ριπτιπτπε εοιπεε, πι: π. ιπιεοτιίοιτιο Γε ιιιιιττπιιπτ ,

δε πποππο Ροτπετιτ , πε ο εππι π ίε ΡεΡπιετιτ , ιιοιΡιτπτιοι πτπτιπ οινεττπτ , ι·ειιπε

ποδιε οεεοιοτπτιε πο τω ιππίιοτιεπι ιεππτι το ππππι εειεττιτπε ποεπτ . Ηπιε νει·ιπιε ,

πιο ποπ , ιιπιιο πιιτετ ιπΡΡιενιτ πω . Πετιιππε ιτιπι·εοιετιε Με εοιπιτπτππι , π

ττιιιιπτιιιιιε Γε πιιπππιπιιδιοτπιπ ιοεπ ειιΡετετε νειιε οτπτιοτιιε εππιπ ιιττιπιπτ : ιππι

“πιο” οεττιππι , ιτεπιππε ιπΒιειεπτετιι πΡΡπτπτππι , Ρτοπτ ιοτιπιοτιε νιπε τιεεεΠι- Ρεπιδι.ι . .

πιο Ροιιππιπι , Ρπιπτι οιιιειπιιοπε ιπιι ειπιοεττι ποειιε πττιεπιο πιιΡετπτ . Έιτιιτο πυ

τεπι οιε , επιπ οπιιιεε ιπιτποτιιτιε Ρπι·ετιοο οΡΡοττπτιπ Ρπτπι·ειιτ ,. ποιο νετο επιιι

Ρει·επτιτιπτι νειιε οΡιιιπτετπτ , ι·ετπ τιππιτπττι ίπιιίεεπτπιππι , τιεε πιιπε ππιοεπι

. ιενιιιιττιε ιπίΡιεπτπε επ . (ιιπττι ιοεπι (ιοπιεε , πεεετιιτο ιεεπιιοπιιι ίιππιδιεπιπτιι

ι`οεοπε ίτπιτε , ποπ εππι εο εεεΙειιπιτι ίπιιδιι Κιποτιιετι Ρετιετι·πτ , επιιοοεε πππτε

οπο τεπι οεεπιπτιτ ιπτειπτπιιοο οιιιι.ππτ . Πειτιοε ιπΡΡιιεπετ ΡτιεπιιιΤο οι·πτιι πο

πιειιππι ποπ: ιπτιδιιΠιιτιπττι ΡτιειιιιπτιΡπττιε τετιπειιπτ εοτΡπεπΡΡτοΡιπτ . Ροιιτε

πιο Ρπτειπέιιε ειιιιοεπι πω: οιιιιε , ίπετο-ιππδιοε πττπε επττι ιτιοιειισιιι πιιιιτπιιεπε

τενετεπτιπ, ιτι ίετιιιιιε πο ιιοε οΡΡοττπτιιε Ρπτπτιε ττπτιείεττ,οιππιπ;οιιππετιπ ιι8τιπτ .

π.. (3πττιππε ιιπιε π(πετεπτπι· , ιπιπιτο πιοΡιτιπ εοτιετεΡπτιτ τοτιιτιππ, οετιπ Πιπιπππε

εοι·πίεπτιτ ιπιεπτπ,ιιεετ Ρππιιο πιιτε τεπιΡετιεε ειΤετ ππππι ιετειιπ . Μοιε πποππε το Ϊοιιιετιιε

. - . - τη πο Ετσι

Ρτοεπτπτοτεε Ρι·π:τει· εοπιιτεπι πε πιοτιπειιπιιι,ίειε ιιιτιε ιπισττπιιετιτεε πιετπ, εοττε- ωη,.,,π "_

Ρτιεοτιειππιποπτιτ Ρτιοτιοει:ετε τείιιτπιιοεο ίπτιιιιο Ριπτιοτπ ; πιιοππι τιεππππιιπτιι ιειώσεε· ο

ενπιπι·οε ειπιπιοοι οιίετιτιιιτιπ , πππ ιοεπεο , πι ετεοιπιπε , οινιτιπ επιτ Ροτετιτιπ ,

πππτετιπε ιο ππι εοτι πιιπτπι· ττπτιείεττι , ιοιιοιοτι νετιει·πτετιιτ δε εοιετετιιτ οιιιπειι

τιπ . Ετιιττινετο ΡππΙΙο Ροιτ ιετεπο τεοοιτο, (ζιιτιίιο νοιετιτε , εοπτέτπε οιπτιιιιπε

πω: πιο ιιπιπιτπιιπτ οιίΡοιιτιο , νιτιεεειειιππι επτεοιπιιτπι·, πττεΡτοππε ιτιιιετε ,

εοοετιι οιε πιο πιππε Αποε8πνεπίε οΡΡιοππι πιιτπ εεΙειιτπτε Ρτοιιειιεπιιτπι· . Ετ

πποτιιππι ιΡιπ εποεττι οιε πτιπινετιπτιτε ιοιιεπιτιιτπτιε ιιεπτιΑιοιτιι εΡιιεοΡι Αποε

8πνετιιιε Ριει›ε τοπ τεεοιει:πτ, Μιιιπ ποιΡιιεετιοπε νοτο ιιιιιειι τιιειππτι ι:πιπιι πι

Βππιιεπ ειιιιοεπι ιπτιειι τι οινεττπτιτ , ιετιτιιπ οεΡοτιπτιτ, οιιιειππι, επιπε εππιπ πεοεπι

| ίπει·πττι ποιετπτιτ,_εΧΡετπτιτ. Ξεο ποιο τπιιε τιονι Ρετ εκπτιιιιιπτπ τιοιιτι Κιποττιετι

ττιετπιππ εΙΤεεειιτ Αιιιιτετ ιπΡτεοιπε , Ρτοιειετιοππι πππιτι τπεετιοπιπ ετιτ Σπι·πτιπε .

Έ.ιτ π.ιτπππε ιιιιιε Ρππιιπιππι ιποεποο επιιπιπ: °

”ι·ιττιτ εεδία μπαι» τε[επε , ·υέτιπ»ιπαε /ἐΡιτιττωτ.

. Ροι·το ππτεπι οπττι ιπετο-ιππέιπ πινιιετιπ Ριπ:ιτοιπτετιτπι· νιτι , δε εποε , ειπα πι: `

τιιιτιττιπε , ιπει·ιε ετπτιτ Ριπποτιιιπποιτπτπ , πποειππι εεειειιπ: ιοεο εκΡοιιτπ ιιπιπετεπ

επι· ; Ρτοτπιπε πιιιοπιιι Ρπι·πιντιεπει Ρπετιε οπιιιιε εοτΡοτεπε νπιετποιιιιε ειτΡει·ε , _

Ροττιτοτιε οιιιειο ιιιο ποιεττπτε επιπππε ω” Ρι·πτοιοιπ ίει·ιπιπ οι·πιιοι πιπτιπ ιιε

ίειπε ππιο πι Γε τετιπετεπτ, Ριπε ίοιιτο τεεπιππτιε οιιτιπιτπι·, οεπιοε τοτιπεοπιπιοοι Μπιτ"

ιπίε1ιπτιοτιιισπε πειτπτπι·, πτ πιο νιτπιεπι ιιπτπιπ οποιο νιοετετπτ . Ροπιιο Ροιι

πιο, πιιτππι οιέτπ .ι ίιπΡειιτιππεππι ποει·πτιτ οπιπιιυπε , ποείι: ιτιοΡιτιπ ιπιπε , πε Ρετ

πιοττπι πιεπιιππ νινετιτι τπεοειπ οιπ Ρτπιιιοιπτπ Ροττιπιτπτ.

5. απο Ρπττπτο , οπτπ τω” , πω: ιιιπο Ιοιιεττιπι2πτιοι νεπει·πτ εππίπ , ποπ εππι

ττιειιοτπτο πέτο ειειπιτπτετ Ρτο πιιτπεπιο πι ι)οττιπιι ιπποιισιιε , τιπιιπιππε τει εεττι

. τποιπειιι πεποίεετετ Ρττετετ (:οπιιτεττι πε ιοειοε ειπε το πιο ππτετιι τιπιοτε Έ ο τ. ε ο

ιν ι ο ειπιοεπι πιΒιε εοτιιιτιε ,. πιο ππεττι πττιπεισπτ δε (Σεποττιππετιιιε εοττιππτπε , οε

ίπτιδιι Κπποτιιετι οεΡοττπτιοτιε , δε πιο εο εοιιπτπ π:8ι·οτο ιοΓΡιτπτε εοτιτιεετεπτ , Ρε

πιτπε ιιιπο Ρι·οοιπιππι ιοεπτι Αιιιίτιι ιπποιδπε τιιπππιιιεε πισωπι· . νει·πττι ίπτιδιι

τιιείππτι ιπτοτεεπιοτπεοιππεε ιππιΡεπτεε , πεεεΡτππι πετ ιιποιοιε Ρειιεππεπτεε ,
ι · ιε

 

ι: 5ιειι τιοτιτιιιιιιε ιιπδτοτιιιπε νοεπτιτπι· εππι :το οποιο οείετειιο:ιε οεΗτι·πιιιι; εοιιιιππιιιπε ττιπιετι , δεππι

ειετπ ιπειιιιε .5ισμιει·ιι οιεπιιτιιι·, :ι (Άπω αστερια, (Με απ” ιιετιιιιε:ιτ . νιοε (3ιοιιιιι·ιιιπι ετποιτι @ιαπω

& Ιω Μπακ ιιιοτιμιξει·ιπτη Οωπιιι ιιοιιτι , πποο ιι:ιέιειιπε ίιιΡετειι Οοτιε·τεεπτιοτιτ ποπ” ιιιτιάτ Μπιτ"

πιιιτπττι.



τ” τιιΑπετΑτ·ιο έ τττεοΜειιτ οοΝττεεεοπτε.

ΑΝ.επιι. 1ε@ιτεπτἰ ότι: εεεποὶτἱιτπτ Ρεττετε Βιιτ8οΙτεπίε κι . Ετ @ιτοπτειπτ ΤΙτεοττε1τπιτπ1 Αιτω

10141 τετπ τΙΙιτε ΐιτΐοτε:ιο:τπτιττ·, πειτπ ίΡο1τοποετειτ, οεειττττίΪε,ειτ@ιτε :τάνεπτιτπτ εοτιττπ

5·Μ“""° οΡΡετττὶ νεΜε ίοΙΙτειτε , ειΡοτιτειτιτπι@ιτο@ιτε πτΙιτΙοτπιπιτε ττιπτειε τετ ίοΗΜεπτετιι

:ΜΜΜ ωτ- ν18τΙο.πτετ Ρτοντόετε , ε @ειτε ειΙι·@ιιεπτ Ρτεεπιτττιτπτ τε τιάεΠε , ττετπ@ιτε ειιπέΈ:τ @οτε

Ειτε 1εωφ ο1ττεττιπτ , ειιτδτοτε Βοπιτπο (Πτττίτο , 8πεινττετ τω δ: ιτ1ττετ @παπι [Ρεττιπτ , @ιτι τπ

::;"' ἀ°£°'· ττπιπτετ εοτπΡΙείΐε . απο νττ Πει :ιεεετττο @ιτειπτο Ιει:ττπετιτιτε είτ τττΡιτότο , @ιτε.πτοτ

- @ιτε εττΙττΙειτο.τιτε τιττττΙο , @ιτειπεΙο ω ετΙιειιιιτε ετιΡεότετ ετιιιτπ ΚΙιετοττε οτατιο . Τει»

@επι :τεεετίτττε ειιτίοεκπ εοεποοπ ίτο.τττοιτε :επι Ρο.τετεεττ , ειτ@ιτε ιττ ίείε τε ίιτίοε

1τττοπετπ εεεΙείτιε πτιτπεττε ΡτεττΡειτειτεπτ ΐιτΡΡΙετι τπιΡΙοτεινττ . ΙΙΙινετο παο ετιίε

@ιτεπτεε οτππτ ίτιτάτο τεεεΡετ·ιττιτ , δ; ίπ εοεΙεΙτα ΒιττἔοΙιεπίὶ @ιτειτπ τΙεεεπτετ ετ:Ρο

1ιτετιτπτ , ίεΙιεεε Ιιοε Ρτ·οπιτπετιιπτεε , @ιτιοιτε τειΙε Πειτε άττ18επτιτ Ρειττοετπιιτπτ .

6. Ιπτετ·ετι Ρ:ττετ ΤΙτεοάεΙτπιτε τοΕι εικτετπ ποτε @ιτοιτο.πτ εὶτἱΠὶπιο πιτπεὶο τοττιτε

πειιτοτττ Γετιεπι ΜτιΙΙιτιοεπΗΒιιε ίτειτττοιτε τπττιπεινττ , @ιιτὸ@ιτε τΡΙὶε τπ Ρτοετπδτιτ ετι

εεΡττοπτε Ρτοντάεπόιιπτ δ: Ρι·οειττειπάιττπ πεεεἱΪειτἰο τπίτε.τετ , Πττετιε οτ·άτπο.νττ .

Οιτ)ιτε ΜτιΙΙιειοεπίεε πιτττοιτε πειιτίττε τε8ει.ττιτ·τοε εττειτπι@ιτει@ιτε ετπιττιτπτ τπιτΙτοτιιτπ

ΡοΡιτΙοτιτπτ εεττετνειε , ττετπ@ιιε τποπειεποπτιπ δ: ε!επεοτ·ιτιπ ποπ τπιπιτπιτπι εοετιτπι

-τττττ=ει ττετΙττετε εοΙΙιέιτιτπτ. Νοέτε τπτετττπ τΙΙει,@ιτει ετπτετιιτε ίετει·ο-ίοπέτει: @και ΜειΙ

Πειεεπίι τποπείτεττο ετεπτ τπτετεποειε , @ιττι:ιειτπ ίται.ττιττπ τπ εο @ιττείεεπε , Βειτειπο

°° Μοτο. πτε " πειτιοπε › δ( Τε2ο ποτπιπε , ττππιεπίιτιπ Ιιτπιὶπἰε ΓΡΙεπόοτετπ τπτ οτ·τεπτε τπ ίο

'”° τππτε ετπετ8ετε , τιετπάε Ρετὶετεπτἱπι οτππε εοεποοπ εοτΡιτε εοτπΡΙετε , πεε τπιτ1το
Ροίὶ τππιτπιετ:ττπΡοιτοΙοτιττπ ίιτε@ιτεπτὶιιπι ιτπἀτ@ιτε εοπειτττετε , ει: τπιτιττπ πετΑετο

ΝΕΟ πιο. @πιο εκ εοτιετπ ΙιττπιπείιτΓΡεπίε ετιίΡεδτειτε , ττετπ@ιτε @ιτειίὶ ίιτοτπιττπιιττο.ποο Ρτο

τμιττιτ ει: ε. πιτττετε: 8ετΡίιτπτ @ιτιάεπι πειθεπιτε παπι Κτ8οιπεττ Ιτιτεοειτ :ιάνεπτιτε . Στ ιιιττεπι

Ξξἑ>ἐῖ:'ἰ τποττιιΙτιττπ ίοπιπιτε ποίττει εοπτεδτιττει :Πειτε Ροτττ8ττιττ , ντάετιιτ· παπά ειΒίιτττΙε ποπ

τ ` . ιτπἰιτε ττιπτιτπιτΠτιτε πιει ίοΠεπτπεπτ Ιε:τττπιπι , @ιττπ Ροττιτε Βοποπττπ οπιπτιτιπ εί

Βιτεπτπιτπ , τα: τε8ττοτεπττιιπι ποπ ίοΙιττπ ε:ιτπε ίεά εττο.πτ επττπιε εοπίοΙιιτιοπεπτ ,

@παπι 2ο Βεειτι Βττ8οιπετι ίιττΐτει8το. εοπειιττεπττΒιτε εοπίετττ Ι)οπιτπιτε , Ροττεπτὶετε

οιττειττττπ .

δδ.Κεἱἰ@ιιἰε 7. ναυτια πει Ιειτοτ·εε τττΡωτειι πω. ειππ νεπεπτΜΙτ ΤπεοιτεΙτπο Ρτ·εττοΠΙΙΒ

ἔ°ΐἔΒ::ἑΧ_ τπειπτ 8ετπιπ:ττπ ΜεΙΙτετεεπίτ ιπίιιΙτε τ-πτιτΙετιτπτ,εΙτιπτοτ τπ8επε ιτττἰπ@ιτε οτττιτι·,τιιτείτ

τἱιτἰιιπτιιτι Εκει· εοπνεπτιτε ίτεττιιπι, Μπι: @ιιο@ιτε 8ττπιτε πτιτΙτἱΡΙεττ Γτε@ιτεπτἱει τιιτ!ται·ιτπι

Βιιτάεπτ Βοτπιπτ ιτπὸἰ@ιτε τείοπειπτὶιττπ:_τπἰπὶίὶ·τἰ πεεποπ επιπ ετ+ιτε5Βιτε &εετετε ω.

οιττπίτο.πττοιιε ετΙπε Ιτιττπεττε οντιπτεε βιπέτιττπ εοτΡιτε ἰπιΡοπιτπτ , τεΙτ@ιτο. νετο τπιτΙ

τττιιάο Ηεκτε ΡοοΙιττο ιτε Μπι Κτετοτπετι ειιτπ τπιτΙττε τετοτγτπιε οτττττόο Ιιεετ επιπε

τ·επτ τ·ο8ιτειπτ Ρ:τττοετπιιτπ=ι . Τ:τπάετπ Ωι.πε1ιτΡΡΙιοεττοπε εΙειτττο. εοπιΡΙετο.› επά

ΡΙιοπει@ιτε ἱπτιτοίὶτει , Μο.Πτ:ιεεπΠ τπάιτειττιτ εει:Ιείτα Ραπ οΙττπ :ι Ποτπιπο ΡτειατείΠ

πειτε επεττίτπ;ιτει τ ιτπὸἰ@ιτε εοπετ·ειτο.πτε Ιεττττε . Ετ-@ιτοπτειτπ πιτιτοτ· ετιιίτιεπι εε

εΙεΗτεετγΡτειιπίεδτει τιιτΙτιτε Με άτεοιτε τπειπεΒειτ, τπ εὶετιτττο πτετποτο εοτπΡοπιτπτ

οπιπτ ειππ οτΙι8επττετ , @ιτο Μπότα: Πει θεπτττττετε δ: Ρετ·Ρετιτα ντι·έτπιε πειττετιιτ·

στα . Πε τπἰττιειτΙτε ίετπε άετπεεΡε Ρεττειττπ Πττάεπτ 8είττε , @ιτε τοι: ετ: ττιπτει ίιτπτ , ιττ

. ευ. ΡΙεπε τ·είεττε πιτΙΙιτε !τοπιτπιτπτ,_ιττ ειιιτπτ,ίιττΠεττιτ , τπτ Ρατείεπε @ιττάετπ τττεετπιτε .

δι νἰτειτπ αιττετπ Ι)ειτε άεάετττ τιΙἰ@ιτ:τπτιτΙιτπτ Ιοπέειτπ, @ιτε νε! @ιτειπτει. ίεπτοι·ιττπ.

Ρτοοειττίπιποτιτπι ειίΤετττοπε ατε Με εεεε1τττπιτε,ειά ΙειιτιτΙεπι Ι)οπιτπτ ποίτττ 1είιι-ΩΝι·

Μ , @ιιτίεεττ @Με ίιττιιτει ίιτπτ·)_ εκειτ:τ.τ·ε ποίτπε (ετ·ΕΕττε.ο.88τεο·τετπιιιπ

νττΑ

 

| Ο ΒιττεοΙΙιιιπ ιιΒΒ:ιτί:ι Οτάιπτε ποίἱτ·ἰ τα άται:είϊ Απάεδανεπίἱ πω: . 8οτπμεΕΙ , απο οριάο εοεποπιἰιτί ;



Ε. ΑΠΕΙ.ΗΕΠΠ8 ΔΙΠ!. νΙΙ.Π)ΕΝ$. ιη

ν1τΑ ε. Αυει.ΗεΙυι: νιιιοιΝ1 ~ ΑΜ

ιοιῦ

τιιι1νωε `ΑΒΒ-ΑΤΙ85ΖΕ νιι1ε:1-:Νειε
Βἱε ε. Π!»

Ι Ν Ο1:1€ΜΑΝΙΑ ΙΝἘΕΚΙΟΒΕ.

Αιεθεοτε ΒΕ: π· ε: ε: ε:ιιίάεω Ιο:ὶ ίετιδὶἰιιιοπἰε.Η , δ: εοεε:1ι:ειΙε .

Ε:: δειτε: , θ Ρε:ετε:α:εο Βοἰἰαεεεἰἱαεειω

ΟΒΣΕΚπ.άΤΖΟΝΕδ ΡΚχΕΡΊ2Ε.

:. α!Ν(`Τ.4Μ .αάεΙοε:αεεπ, α:: , α: αΙεμ: εοει:›·αδἱε !ομεεεε:εεε·,, .ΔΙεαἰεπε, μου:: πο!εεεε:α- Αΐ:ΙΙ'°“ω

:ε , 27 ·τεί::ει:ε!εεε: ιι:α:::·μοα,ε: @με ε.: [ει!ε]εδ:α Με:: :είπε :::::$7ΜΜ ό: . Ο: ή:: μ “Μ”

πεα)ο:εοεε:, με ρεεεεεα: ἰει Ιεεφεεεο :ίιχτεε:α:ε: ο!ε:εεεεεεε:, βεβεα με:: α! εεοβεεαπ ετα/ΜΜΜ:: πο::

Ρ:::επε: . Μα:: :αεεεεεε βια: εειοεεεεπ:ε μ:: α: Μ: παε·:αει:εεε· ε:: ε;::: ·υε:α , ω:: αεεδ:οεε:α:επ:

[αρ:α: αάΜοεεε: Δημ:: ΕΙεεβι:α: ε:: ω: Ξεοεα!ο_ς::ε: ορεεε!εα:, ρεαβ·::εεει πιο: α: εἰοεε:ο :Εμμ

Ιεεεεεεε:α με:: . €.`ε:εεεμ Μερα;αειαει: α: Ο:›·Ι:ε›;ςα, οαο-ει:α::: Ραεεει:ε: , αεε:εοέααδίεεποπ:α:π χε

ω:: αοΜ::α:: ::α βΙ::έ::ε· :οπεπεπεεε, ι:: :ο |ααδίοεεεεεε [αβ:: α ποτυεαΙΙ:: α:: οε.!εεε: εεεεεεεεεεεε:

αερα:: . Ν:: :::[εεπ: με εειεειαεεοε :ε:εάεεεεε θοάε[ο·εάο ε:: ::α::: α: Β:::εαεἰα βεο:: :οπ:εΠεεε .

Ε:: ω: Η:εεεεααπει: Θεε·υεει:α: 6α::ειβααεε: α: ααάΞ::οα2:3α: αεί "Ο]::α:ά:4Μ Μ:: Μιά:: ΑὸΒεΙεΙὸἱ:

δ: Βει·τι·ειά::: νὶτἔὶπιιττι, δ: θετΒε:8:ε Ματιά: :παπι . Ρειβει: α: Μ: ας:: εεεεε::::: Οε!εμεε:: επ

ω:: :.`ο!οπέ:αβοε:: α:: η. Βεεεεαοε:: : Με:: ἰτι ΜΜΜ ιιττἱιιίηιιο Μαι: εοΠε ἰςι Ρε·ς:Ρο ε: ΚΗ:

πιο Μ. άεκττιιττι Ηιινἰἱ Επι:: εκ :ιάνετίο ΒοποεπΠε οΡἰὸἰ, Β:ειτί ΜοπΞοδ νεΙ ε:8οηΒοΗ , Πω

ἀειτοτἰε ἱΒἱάετπ, οιήιι5 μου: Γο!εβαιτ απ:: ΤτιιεΗἴεΙῖωι1ω ΒεΠσπι Με:: τεἱἱειιιἰοε οίὶεπτ::ἱ .ο Ρο

|ίεα αΙεεπο :Ι:εα›·αί:εεε: Παπ νεττει·οΒὶΙὶ: θει·Μι·εσε ωμή: Με:έεπεοΠ , ΗΝ:: ΟοὸεἔτΞ‹ὶἰ Πυ:ἰ: Ρτοτιεοειἰε ,

8: Μ:: θοάε!ΗάΙ εοτιεπκ!επι ΗΜ Ιιιιῇι:: τιεροτἰε ,ςιιἰ :κι ΒεΙΙο ΒΟΙ°10ΓΠἱ€Οὸ€Η1ΒᾶΠ$ , που::μποτ:: ν:

Ιἰ‹:ειε άεροϋτιιεεί:είο:οτε Πιο. 8 ΑάεΙΙπ:Με Ρι·1ηκωΒΒιιτΕΠο . δο[::8Μ Μεχ:α(εοιαΜ Φ“°Οε:Ιεεεεαμ οεα:ο:

θ:: αρρε!!α:.Ααοεε:α: Μεται:: :α Ραβ2:Βεξς::Ι:, Ρεμαεεε α:: μεεε:α Εεοτεεαι·εεζ ει:: α:: [α::δα μα::

Βεε:ίε, :με α:: 9. υε:ε:εε!εε: , με:: ῇυε:εαἰ:εεε Μεςεα_ςο·ι.ε πεεωοε·Ιαπι ::::οεα:. "Νο:Ξεο αμεα @Με

:ε ε‹›: Μπι:: :Μπι ρεώΙ::ο ειεε:αειαεε: είοεεαΜ [εεε|]ε, ω: Μεςεπ_ςο:.ε εφε:: , ει: :Μάο α:::οαεεεεε:,

ίπ::: [α:εα: εε:έμεα: α:: απ:ε·υα:εω: [αε:, ό· με: ο/β::αεα εερε›·ε:α›· ω:: α!:α Βεεεεε:οκεεάεα[::

:::|εβα: ΡεορτΙα, 4Ι:Ω Ηε:ι:::α: Εκμέκ: εμ: ω:: :ράφια α›ιπο Μος. €οΙοεεεα: ·υ:4(Ιου::.

π.. Β:α:α .αεε:οα::: παω:: /Εε:ρ/ε: Βεκτ::Α , μα” Μο!αεεεε: οπο: αω:ποι:πε:ΙΙ:: Βετττοόοω να: ω

πεια:εφα: . Με: β:: φ[αεα [απέϊεεαοα:α!εω οι Ιό!Ι:εεεβ ::ειιοϋεο @με ρα[|ἰεα άε:!α:α: : α: ε:: Ικα:: Με·

Ι/υο!ρο:Με ·υ::α α δοεεεααο :οααμα!ε αεώ:οεε ]:::Ρ:α ά:]:επ:εσ:, Με:: ερ[α::ε ε)α[αεεε: [παιδί που!

Ρὐεἰεεε: β›·ο:ε:ε: 8εε·::ιαεεαπε [ει:[[:, Με: :ΜΜΜ μια:: οι: ·ιεε:Ιε:: :οπ:!εια:: :ΕκΠίτε:οτ ΒιιΚ:Βεα

τἰΠὶτπο νἰτο, Ι:*υοΜοείπεο |:είεεε:, άπο· Βει·κτιετιιιε, Ρειιτοοἱὸυε ηοπιίπε, ίσια:: ΐπιθ:ίππωωεε

κὶιι:ι:, οιιαι·ιιτιι απο Οίννειιὁα ποττιἰπε , οπο: ίῖωρΙἰεἰτα:ἰ: 8: ἰειποοειπτἰω Μ: Μπήκα: μα”

νει·ο, Βεττ:ι τ111τ10ι1Ρατει,]ίτε:α:ιιτπ ΡΙιιτΙπιιιιτι εκτη:ιιπ ί:Ξετιτἰ:ι . Ητεε νποπ1Βε:ιτε ΑὸεΙΙιεἰἀἱ:

ΡτΞηκε νΠεεεηΠε οΒΒοτΠΤ:ε, εΙι2ἔαπτἰ (Με :ιάτποάιιω ίὶγΙο εοπίε::ΒΡΠ:, δ: ρ!ιιτἰππιεπ :εἱἱεςἰοπἰε

νε! Γ::ΙεπτΙοε Με Π·υάιιπι ὶετ εο:!εω Ιο::ο ὸεεεΙὶουἰτ . Β:α:ε Ι/υο!ροε!εεεί ·υε:αεα ε.: μα Μ: αε

[εεεεε:α [εετε:, εα:εδι·αεα :ία:εεεε:α: αεί αμα:: ιο9ι. μο ε νεο:: Με:: . .1α:ΙΙοεαϋ: :Με ·υε:α:::

μα:: Βεε:α [:::Ρ|:: , :: Βο!!απάο ρεο[εεεεεεεε: , με εαπ: α: /Μαεπ ρ·εεεε:ς:αΙεεειε , α δεε:ίο 1:28:84:

τεεεεε, ε.τ :οεἰεσε μα: Μοαα/:ε::: Εοε·/επαο:απέ :ο Β:αοαει:ία, ε:β::ειε:.

3. τα:: /απδ:ιεειοαΣα!ειμ Μοπα|:::έα μαμα:: νέα: [πα ε!!εεβ:.ευε:, :Μο ει: εεεὐεδοἰοαἰεπ|ἱε Ρ::- Μοηπίὶετἰ:ι

πω” |Η!εεε: [από:α:·εεεα Όε/ε:Ια Θ: /ο:εα›·εεεεε, αΙ:εεαπ: Με:: Μαυ·ίε :τι €`αρέ:οΖεο , :εε:2εεε:: απ: 90ΠΗΠΡ"·

7ϊίε:επ/ε ε:: Μία:: άέα:ε/ε, μη:: Βοπααπε ε!:δ:οεα:ε:: Οο!οοε:ειβ: :αρεσε . Πα: απο:: οταεεία :ε:ο- Μ"

:ια/Μαι α [αειδ:ε:εεοπέα!ιοα: Βεαεαε:ΐ:α:: οΜεεεπ:ο!εοαπ:α:; Μ: :Με ε::Ζεβα, ω: Θ· α!εα: εε:ε:Ι:α επ

θε:επαπία εο/:εεο:: ε: Βεωο, ε:: αοοε::εΙΖα: @οι :αποεεε:α: _ία:ει!αε:: με:: ρε·Μεεε: :οπτεεεεε:α:αβα:.

ῖΡοε·›·ο ποια: ]οΙεαοπε: Βο!!αωία:, Ρεεεατεαεα αΙεοῇαε αοαμ!ίο: ΙάΙ::αεε: Με:: .ΑΜε!οεεαε: εειαίε:οπ

[ειά:[]: απ:: αί:ε:·ο μμε:: πο:πίπί: ορεαο, μα: :β :ει :η[:ε·εο:: άιο:::|::δο!οπ:::ψ: με:: εει:ε›·Ιε: ::πΝηη"_

Παμε:: Θ· Βε:ίοαεχεμ . Εβ κατ:: Ιά!::εα_Ε· πεοπα|ίεε:αεεε , ε:: μο αμεα:: , ποπ :ποσά ού εποε νΜεοΜ

Εμ”, α! :μια βεεωεεω, ει:: ρεα:ε›· α!εΙ:α:εσαεο, ααοα::::α ::::ετε: οαοεα:εε: :αποπέ:α: , οπο::

μπε:: :ἰΙα_β›·::, Θ· ειμαι:: :αειοει::ε . Με:: Με:: ρε2εκαεεε α Οεἰε|›α›·ε!ο Τεεε:Ιβ=βο , μ: ε::(εβα

£`οἰο›ι:εει|ἱ: [εείεεεε ω: :α:|οο!::α ά:[ε:ΐεοπε [εεε!ατα:, α:Επάε α μα:: :με :οπ:::πΜ:Μ εβ, με: π.

|:αεε:αειαο .α›εεαπα Μαεδα:·ε:α α: Βαε/Ζ·Ι›:εα:, Μ:: α›ο.α::α, εειεεί:ε:ε:ι ε::::εάουε:, :ε: ε: ε:: Βο:Ζαμ.

ιίε:: . ω:: .αάε!!εεεά:: Μοε:ίο:ευα, απο: :π ::·:!εβα :αάετε: Ι›ο:ἰ::μ: ευεβτεε›·, τε!εμί:: Μ:: :Με εί:·

|ίε·αξ:::, ·υασμπ: ::εεεαπβ:; ρα:: :μπει εαε·εεεεε :εἰἰμα ε:: Μοαα[ί::Ιο δαποπέ:οεαπε εεεε:ία:Σαπε 8ο·

α2εεχεειβαεει α/β:1:α::47, α απο:: ::22::εα'Ω: ραε·::εεε ΜΜΜ οο:2αεεεεε.

α. ααειοεοω εεε:εκο›·εαπε εε:ο!αει: ΛΙαε:;εεοΙο_ςΙα Βεαεά::::πα .ακουω ΜΜΜ:: , ΒοαεάιΉ: Με:: οοκωα

ο:: Θ” Ηεεεοειε: Μεπατά:: , ω: °Ρ|εΙ!φρ:: Ρετ:α::::: ε:: 6α:αΙοςο Κ::1:ε°αἰε [από:οεαα: έ:: ματια ΜΗ·

Πω:



το °- νττΑ

ἈΝ. στ. τοοπτωτ . Σετ! ρι·ιο:οτοα Μέτωπο :π [τι/πο ΜΜΜ, Βπτε!ιππτΕπ ~8Ϊ,0ῶΧἰυ ΒοποοΖοΐ2τιο,αἰιιζ#ο°#ι·ι

@ΠΙΟ ρ:οι·ε:, ρο:ο|ίπιιιιπ Θει·πιαπι, ε.ι·πι!ιοπ: ε]π: απο :οοπρεποιπιπ, οο[πιπ:πιπ ·σιοο!ι::: σο: ·σ2:α "πιο

1·0Ι5 οι· 8ει·:πα ρι·ο[ετιτππτ . Μτι·πτπ τοπιο:: ·υποτ:πι· οποο αρτιο 6'οΙοπιοπβ.τ, πο· οπιοοπι :τι :ο!!οπιο [απ

ΒΪ# 5· Ρώ- δΐιο Όι|ποο, πο: :ποιιαβιοαπι στου:: ρι·ιτπποπ ρι·ο[ο/]α :/ἱ, απ: οι οε:ίοβα Μοτο Μαιου :π δη::

:ο!ιο, τι:: α!ιαπτιπιοιπ ρι·το[πι:, ππΠα ο]ιιτΙιαο:α:πτ οποτποι·ια. Ιοῇπ.τ οποιοι [οβπτπ πω: Ρο/:ττ 6ο

Ιοπιοπβοπ.τ αο/οι·ποβ: 6:2:πιπτ :το οιοιπ οποι:απι Εοοι·ππτ:2, π:ρο:ο οπο· ποπ ππο :Ι:πΙο :π πτοο ο?

:ο:α :!ια:εβ οιιΖ:ππι πιοι·ο:πτ. ω:: Ιά!ποπβ·.< :απ:α :τα [παπι βιποΐπ|ϋπαπι υπα:ι·οιπ οο·υο:2οπο :οἱ

_(οδίπ :ταπ:, π: ποπ @Μπι [οιπε!, οτε πω: :πιο ο!π:π.τ απιπ:α Ρεο:παι·ιι , οπο: [οβπτπ οοίοοι·τι-

πω, Μ! Μπιτ ιζο[πιπ το: απ: σκακι· :π αππο τερε:οτοπ:: οποοοοβ:·υαυι: Μο!αππ.τιπ Νο:α!ιοπτ

[απδϊοτποπ τετ-οτι . Επι: απτο οτε πα:αί::, α: [πια :οι·:ια ροβ Ρεπ:::οβοπ, Μ: αοοα:ι]]α μποτ οτ

|ίι·ιϋποτε Μα, απο: ιποο!το οι: Μποστ ροτοτππι ο.τρο!!εποο.τ αοΙιιοοπ: . Βεπιππο παπά ραπ! π πιο

πα_βοι·ιο ·υι]ὶ:πτ· [οπο , @πολο πτωοποπ μα” οπο, οπο:: Π9"ά |οαπ|ἔπ [:οτε.τ επτα:: [ει·ππ:.

ο", ,Μο ;. $πρει·οβ π: ποιοι :αιιοεπι οτε αππο οπο το:: Με αΙιοα:ι]]α ο πω: ε.τοςώ: οι:απιπ.τι [εοοπ

ωτωτ. οι· το νέα· πιτοπιτι απ: [Μπι ρο/]ε πί:ι·ο /π:οσππι· . Εῇπε οΙπ:ππι πι! αππππι πω" 1ση.ροβ Μι.

κατ:: :τι Ροβι:Βεω:ιτ το[ετ:]οοαπποτ Βο!!αποπτ, βεί ππἰἰο α!ιο [πποπιποπ:ο παω, απο:: :μισο απ

:ο _|Σιπδίππι Ηοι·ιοετ:πτπ Εο!οπιεπ_β·πι αττο:ορώορππο τοπιο . Ι4·ι·ππι α·ι·:ιππ οπτοειπ :β Μπι α Ιππι

το Ηετέθο::ο τ· Ιοί!ια·πβ πιοπαβοτιο, :το οαρι:ο!έπαπι ο::!οβαπ:[αιιδΐιο Ματέο τοςοποαιπ , ουο:α:απι

[πιῇἱ·, α:οπο _ίαπίίιβτπο .πτπ:ιβι:ο πιο ·υι·οοπτο, [πιΠΈ· πιοι·:πατπι α: απο αππο Με: :οπιποι·ιπ:,

πι:: οπο: απτο: πω:: πιοπαβει·ιο αοϋα:ιΠα ρι·α[ποτι:, οιβοο!ιπιπιπ εβαβίδπαι·ο, οπο: [απόΐπτ ΗΜ

Β:::πτ ε:ο!εβαι ΕοΙοπιεπ_β του αππο999. :το αππππι τσιπ. ρτιι|πει·ι:. .πωπω :απιοπ τση. :που

Ιαποα:ιτ απδϊοτιοπ.τ π:ιπ:ιππτ, ςποπ[οπο αΙιπππί οο::ιπ.τ αἱ: α!ιοπο α!ιο”ρτο,ίοι·ιτ:πτ.

ΡΚΟΙ.Οθυδ.

τ. Ο Μ τ ο ο Ν. ΑτοΙοστεοίοΙτ νοοοτειοοο, οιιοδττο @του οοΙτοττβοε Ρτο

τοοτττο σσοἱτειτὶε ο.οιοοοο , ΡειοΡοτ, ντΠε δ: Ροοοειττοτ Με. τοοιοοει

°νσοτιττ το οοοἰΠο , στο:Γοοττο νὶτεο Ροίτ το:οτει , τοτοτοεο Βοοτἰτοοἰτιἱε Ρτοετοἰο .

(?.οοίσττοτο οιτοτοΡΙσ ΑΒτοΙττο ΡοτττοτοΙοο, Ποιιτο ίοοιιΠειττ οιΙΙοοιττίσοο Βοστοε

οστινοτοτο οιοοοοττε, ε.οβοτοοτ ειοΙοιο Μοτο :το το οσοοτιοτο τοοοτο , οοιτο1 Μάο

τειτοτοτο τΡΠοε Ι)οτ στττοτΡστοττττε, ΙιοτοτΙΙττοο οΙοτοοοττοττι τυπο ττοΡΙστοοο ,τη

Ρτο οιοε οοτοτοο, στο ὶοοιοοοτἰε οΞνἰτοτο οσοοτὶἱε ΡτοοτοΗτ ουσ εοτοει τοιοιττει ντ

τω, οοοοοοτ οσο σΡοίοοΙοτττ 8τειτοοι τοπ οοοτἰοοτἱοοτ ίἰτ τοοουίοοΙοτο : οοοοιτο

οοτοσοοοττε, οτ τοοἰ ΡιιοΡοτοοΙα στειτο. τοτΡΙοτο οσο οΒΙὶνὶἴοοτἰε : οοειτοοο;Ρτο

το τοτοτοοοοοτο Βιοθτο ντττοοο, οιιιιτε τοοτττει Με οοΒοοτοτ οοίοττΡτο. , στοιοο.

τοπ Ιοττοειο:τ: ίτει8τΙττοττε οοΙοοοτοτ οοΙτέττι. Νοε οιοοοτο το , Ρτει:ίοΙοοι οτ8οο

ίττοο , Ροττοτο, δ: οστοἰοιτττι .ιΡΡοΙΙειοτοο, δεΙοοσ @πιο Ρτο τιοίττοτοτο νττοιτο

τοοοιιΙο νοοοτοιοτοε ; Ποιο ΠΠ οτοττοοο, οι1τι18 οτε:: οσε ντοοε Βετο, Νσο οοΙοε

])στοτοο, οσο ωστε, Ιοο οοτοὶοἰτοο οτι ΒΙστιο.το ,· ὶτο. ΡοΙὶ ΠΙοο1ο.οτοοιο Μοσ

τοτο τοΐοτττοιτο, οιοοτΙοίο ἔοίΐοτὶιοοε: Ιοοοο οΙ8οοο1. ()ιτοπ οοὶτο τοτο 0ο οοίττει,

:οπο ειΠοτοο1 ΓοΒοττστοτο, νο! οστττ8οοοει νο! οττειτο ΡτοΡοΙίοοοο. τοειΙοι , Μω

τοε ΪοἴοἱΡἰοο, @το οοσοιτο οι: το, οτα Βοσ :ιοτονοοτο τοδτο 8οτττοοο , οισοστ

:το το τοοὶτ. διο Ροκ Μο Μο8ἰίτοτ, οιοοε εε ντοειτιοε , ίοοτΠτο τ1ιοοοττι οὶΙοὶ

Ριοοε ίοοε ίτοΙτσο δ: το.τοσε οστοο :το οτοοοοοιοο, νο! ο.Ιοε το 8οοϊιε τοοοἱε :τιτα

ΡοΙΙοΒοτ; ει: οστειτο τοΡτοοοοΓοτἰσοε, τ1ιο οσο ίΡτοο.ε νοΙΙοοτοο, νοΙοΙὶειβτοὶΙὶο

τὶιοἰοοτοε, οειτΡοΒοοτ, τοντοτει τοτἰσοο τοοοοσε ίοΙοτΡτοΒοτ. Ιτοττιτο τοπιο ο,οσ ο

οττοο.τετ , οκτοοιιτο οσο τοπ οστοτοειττσοτ σέΐοτο τττοοοίοοΙοτο , οτ ο φοιτ το οσ οστώ

8οοοο. Ποτ , οο Ρτοτοτο νἰτοτιττο σΡοτει οτοοοοοε . Σττ1ιοε νοτο , τονιοοοττο Μοτο

1ειοτο,ΙΙΙοο οο.Ιοττιοτο.ττ νοΙἱτ , ούτω· οτοε,τΙοοττ1 πιω οτιτίτοο8,Μοτοοττ,οοίοοοοτο τιο

οοΒὶτοο : οτ ουτιτο ,οριο νιοοτο , ἱο οτοε τ1οσοοο νοίττ8τιε 8οεινττοτ ἱοίὶίὶο.ε . Ρσττο ο

οιιὶε σΡοο οτοοοοοτισοο τοοτεοοε μποτ οπο ὶοοἱἔοοττ1 , τ1οσο Μοτο: οιζοοττοττε νττο

τοιτοοε στΤοτο.τοτ, οονοτἰττε, τειτοοτο οοΙειτοτ ττιετ8οο οί: το!Ηοττοε , οσο Ρ:ιτνοοτ

τοτοοο το τΡο τοειτοτοι οττΙιτειτοο1τοοΙΤο.·ειτοοο τω. τ1οσο Ποιο ττοΡοΙἰτοε νὶοοτιιτο£

Βοοτο οσοτοτοττσΠο, το τοΠ8οτ Ρτοτὶσ ιοειτοττο: τουουε οίΠοτ 8τοιττΠιτοοτο . ]οιοοσ

τ1ιοοοτο Ϊοττοοοο οποτε: ΡτεοΙο.το :τρίτο ΡτοΪοτΙοἱτοιττ , μπει Μοτο: τοειττἰε Α ο το τ.

ο οι στο νττειτο .· φοτο απο Βστοττοιε :τιοτοτίοτττ το Βοειτστοτο οσοίστττοτο, οοἰ

οοοιοοοτττ οσο Ρτο ΡσΡοΙσ Ι)οτοτοοτο οοΡτοοοοτοτ, Μοτο: Ιὶ8οἰε ονὶοοοτἰΙΠττιἰε

οοοΙοτοτττ; @το τοοττττε :το οσο τιστιοττε οοΙο1οο σκέτο ο , τοστ οι τοί

τοτε , οοἱοοο οττοιο ΩοτὶΠἰειοἰε στοοισιτε οσίΐο Ρτσίοοτττ . Ποοο οττοιτο ου

τοοοιιτο οίτ Ρτοοοοτοο τοοε, οτ Ιὶνο οσο οσίττο, ίὶνο οιτοντε ειΠσ ίτοσ, ΜΒΜ

:το



δ. ΑΒΕΙ.ΗΕΠ)Ιδ ΑΒΒ. ν1ι.ιι:ΕΝε. η η

επι οιιιιιιπιιιιιοιιιιοπι Ροι·ίοιοιιιπι·; ιιιίοιοιιιοιιιιιοε, οΒιοποιοοιιιιοιιοιιι·ιε, Πει ΑΝιςΗις__

ΒοιιιΒιιιιοιο ιοθιπιιι οπο, ιιο ικα: οι οιιΙινιοιιοιιι. νοιιιιοιιι . Ρτοοιιο το ιπ οποοπε απ·

8ιοιιοε ο8οτο ειοΒοοιε Ι)οπιιτιο 8οινοιοτι, οιιι οπιιι οΙΤοι Βοπε , Ιιοιιιο Μι ι:Η- Ώ.1ΟΙΞώ

Βιιοτπε οι, νινοτιο δι ιοει·ιοιιε οπιιι Βοο Ροτιο ιο πιιιτοιο $οιτιιπε-ίοιιδιι μι· ο 'ο 5' ,

τοπιο. ίοι:οπΙο ΐοιοπΙοι·πιτι, Διιιοιι . ο ο

ιΝο_ιι>ιτ Μινι.

ο. Ι ΝοΕιοειιι οΕιει·ιο 8Ριι:ιιπο-Γοιιδιι οι:οιιο οπο οιιοι·άιο , οπι οΡοιοιπε οιι

οπιιιοπιά Βοοιοοποοποπιοοοοιππι νο! Ροιίοδιππι οιι ο ιιιπιιοι οιιοι·πιο :

πι Ιιοο οποιο οοπε Ροι·ποιοιπι· οιιιιιιιιιίιι·οιιοιιο Γποιππι άοιιοι·πιιι, πι. οιιιοπο εοτι

απο ιιιιιιπιιι δ: Ποιο οιιιιιιπιιι Βοιιοι·πιι1 . Ωοιιίιιιοι·οιο οπιοιιι ιιοιιι·οο Ροι·νιιοιιο

ιιιιιιοτιιιο, ιιιοΡιιιοιιιπε ιοιιιι οιιει·ιε ιοιιιοι·ο ιιιιιιο ; Ροι·ίιιοδιο νοι·ο ειινιιιι πιπιιο- Μ,,_ 3_ 8_

τιεΙοι·,οιιοιο, ιιιοιιε ιιοίιτο ποπ ίοι·ιιιιιιοι ; οπιο , ιοίιοιιιο Ενοιιοο!ιο , δΡίο·έτιιο

ιώἱ υα!:[υπω.·οποπι πιιιπιο οοΙοιιιο οπΓΡιτοι·ο ίΡοι·οιιιπε , ιιι Γοιιδιοι πιοιτιο πο

Πιοι ΑιιοΙΙιοιάιο ιιιοι·ιιΜιοποιοιτι ιιοοοιιιπε: οπιπε ΙοπιιοΒιιιε νιιοι ίοι·ιοιιι Ιιιιοι·ιε

οοιιιιιιοιιιιοι·ο οοιιοιι·ιπι· , ιιοε ΙιππιιΙοε ειπε οιιοιΙΙο: ,_ οι·ειιιιοε πι; ίοιιιιιο ίοιιδιι @ο

ι·ιιπε Ηοιιιιιιοίοοιιι ιο Ποιοι ιιοιπι·οΙιε ιιιοοιιιι ίοιιιιιΠοι .. β ο

ο. Οποιοι Ρτιιιιιο οοιιιΡειοιιε νιιιοτπι· , πι ειπε ιιιιιιιιιω ιιοΒιιιτοιιε ιοιιοοιπι· οιο

ιιοοΙοοιο ; οποιο ιΡίιπε ιιοπιιιιιο Ρι·οοιι οινπιοιοοιο .·πειιιιιο Ρι·οιίοιιιιιιιιε & ίπιπι·ιε

:κι οπιιιιοοιιοποιτι , οιπε ίοιιδιοε οοιινοτιοιιοπιε ιοτιοιιε ιιιιιονοιιιπε ιιιοιιιοτιοιιι.·

Ι)οιοπο πι οο πιιιοιιιοει νιτιπ ιοιιι , ιΡο τείοιοι:ιιπε οιοιιοπι , οπι , πιΑΡοίιοιπε το Ε· Χο·ΙΙ:$

!ιοιπτ, ΜΜΜΜοιππιόπι σΡοΜται· . Ροκ: οιπε Ωστοσο ιΠιιιιιιε , Μ ο ο ο π ο ο 2 οο-· οι, -

,οιιοπιιιιιοιπε, ιοΡιοιιιιο , ιιοΒιιιιοιο , ιιινιιιιε ; οιιοοΡτοοπο ι·οοιιιιιιιο δ: Ριοιιιο-- Μ·

ιιιιιιο τοοιιι , πι τοι; ίπο ιοτιιΡοι·ο πιο,οιιπε ιιιιοι· ΡιιιιοιΡοε ιιοΒοΒοτπι· δ: ιιοιιιιιιοιπε ._

Μο.ιοτ νοι·ο Ο ε ιι ο ι ιι ο ιιιιιιοπΡοιο , ιοοπο ΠΠ ιιοΒιιιΠιπιο οοι·πιιιιο ΡιοΡοΒοιο , ιι

1ιοοιιιιιιιι οποιο οπιιιίάοιτι, ιιοιιιιιιο Ο ο ο ο ο ιι ι ο ι , ιπιιο ιοιιιοοιιε ιιιο,οιιι 8οιιιοοιιι

Ρωιιιιιι νιτι .ι Ηπιο οιιιτιι ιιοιιιΙι πιο.ιιοιιοι ιποιιιιιι οποιποι· ιιτοιι·οε , Ρωιοοιιπω

ιιιιοτ πιιινοιίοο ιΠιπε ιοπιοοιιο Ρι·ιιιιοιοε : οποτιιιιι πιιπε Ροιοτιιο ποιτιιιιο 8ο Ιιοιιοιο

ίπΒΙιιιιοιπε οΒιιι, ποπ .ι Ιο,οιιιιιιο πικαπ δ: Ιιοοιοιτιιιιι ιποπιιόιιοιο ιιιιτιοποιιι Ιοετοιιιε. › , `

ΑΙιοι· νοι·ο εΙοιιοιπε Ροίιοτιτοιο τιοΒιιιΠιιιιοι ΡτοΙιε , οιονπείπιι Ηοιιιιοι ιιποοι· (ιο

ίιιιιδιι Ιτι·ιοοι·οιοτιο . Ετ ποινει·ίοε 1:ιοτΓΡιοποε Ρι:ιιιιοιοε , οπιΒιιε οιΙΙιπο Τοπιοιιιοο

Έτοιιοιο ιιοΒιιιιοιπι· , ο πποΒπε ι·οΙιοπιε ιι·οιι·ιοπο Ιιιιοοιι·ι ιιοιιιιιιοιιε ιι·οιιιίΤονοι·ο

το ίιιι·ιιοιιιο οοιιιιιι·οΒοιπτ . Ριο:ίοιι ι,οιιπι· οοιιιποοε Μοοοιι8οο δ: Ποιοιι·,ο , οποιποι·

ίΠιοε 8οιιοι·ιιιιι ,· οπ:ιτπιιι Βιιιιοε ιΡο Ροίιοιιιοιιε ιιπΡιπι ιτοπιάοι·πιιι : οπο: οιιιιιοι δι

πιοτιιοΙι Ροιοιιτιο, δ: οπιιιιππι Βοιιοτππι 8ο οινιιιοτπιιι ιΠπιιι·οο οιιιιιιοι·πιιι οἴΗποπ

ιιο . Εκ οπιοπε πιιο , ιιοιιιιιιο Κοιιιιιιιιποιε , & ονιο οι·οι Ηοιιιιοι πιοΒιιιιιοι Πποιε , .

&ΑιοΙνετοιιιε Μοιιοτιίιε @ποσοι , δε Έτοιιοι·ιοι Πποιε , ίι·οιι·πιιιοπο ίποτπιιι,

ιιιοοιιοι·πιιι ίοιΙιοοι Ιιπιμε ιοιιιιιοι·ιε. νιι·οι·ιιιιι. ΑΙιοτο νοτο, Αινοτοι ιιοπιιιιοιο,

ίοιιιοοι ίποι ιιοίιοιιιοιιε Ρι·ιοοΙοτιο ιιιοι·οιιιοιιιιε οιοι ιιοποιο .Βάι οποι νοτο ω” ,

(ΣοΙοιιιοι ·ιιπι·ιοπΡοιοι Γπιιι Γοινιιπιι & @οι πινιιιοι , πιιο πι ιιιοποίιοι·ιο @ιδιο

Πει διοιιιιι·ιοιο Μοι·ιοι ο , οπο: τοπιο ΡιοτιιονοΒοιπτ ιιιοπίιτιο πιοιπτιι , οΒιοι·

νοιιιιο ι·οδπΙοι·ιε ιιιιΡοιιι, πι @οπο οοιιίιιιποιοιπιζ Ποιιιιιιο δι Μοτο: ιΙΙιπε ιιιοιιο- τιιοιιοι

Ποιοι . - · - · - - ·

ο. Ηοιο νοι·ο , πο οπο ιιοΒιε οι ιοι·ιτιο , πι ιιιοιιοίιοτιο Γοιιδιοτπιιι νιτοιιιπιιι ω!» ιιιιιιιιιο.

ιι ίπονο ιποιιιιι Ποιτιιιιι , Γεοπιιοπιιι ι·ο,οπΙοιοιιι ιιιίιιιπτιοιιοπι ίοιιδιι Ηιοι·οιινιιιι .

Ιιι οπο ειπΙοιε Ρι·οοίιοιιοΒοι ιιιίοιιιιο , οποιιιο Ρι·οΒιιοιιε ίπιπιο οποιο οιιοιιιοιιιιο οί

ίει οι·οοιιοιιιιο ; Νοποπτιι οιιιιιι ιι·οιιίΐοοιιίιε οποιο ΡποΙΙοιιΒπε , οοεΡιτ ιιονοτο νει

ΐοτι ιο Ρι·οοΙιειιοι Ιοι·ιΒιιε .ιοπιπε ιιιίιιιιιιιοι·ιε ιιοίιοποιιι ιο οο,οιιονιι οιιιιιιοι τοιιοιιο

1ο , Ροι·νιζοιΙι οποιο Ιοοοι·οβοι τοιιοι ιοΡιοιιιιοι Με , οιιοει Ι)οιιιιιιπε , οπι ποπ ιιιι- ·

· Ριο

Χ

-----Ω
 

ο

ο Ροίι οπο: Ρισιο οι , ιο ιοάιοο οπο $πτιιιε Μπι οι , :πιω “οι ειιι Βοιωτοι νιι·ειι·ιοο οιιι·οδιπε , οποιο ιιιιιιοιι Με

ιιι·ονιιιιιι: οοπίο ποπ ιι, ΤπιΕι:ει·ε :απο ιιιοιιοτο οποιο ιο οο Βοπο ιοΒ:οι·ειιιι· Γε οι οποο Γιι·ιοίοι·οι , ε: ποΙοιιοιιο ·

οιιτπιιι , οπ:ο Αποι!ιοικιιο ιιιιιιπο νινοπτιιι άοάι·ιιιιι. οι οιοιιιριιο ιιιΠ:ιτπιπ ιποι·ιιιιι, ιιωκιιτο -. Τππι (ο ιιπι·ιο Ιιοοι- .

Σπιτι πιο οικω οιοιιιιιιοπιιπιιι οι:ιπιιίιο, ο οπιιοπο ἔπειτα οροι·οΒοιπο. ,

ό Η:ιτππι οοπεοιο,οι:ιτπιτι Γοι·ιοιιι ποιοι ορπά Αποτο:ιιιι ()ιιοίιιιιιιιι, τποιιιιιε πιο ο,οιι πο Ι.ποοιιιΒιιοξειιίι ΜΜΜ ο

ο Εο επ ποιο: Μαιο οοοΙείἰο ιιι ΏιριιοΙιο πιο, ειιι μια” νο πιο", ρι·πιιιιι ποιοι ΑιιοΙΙιειο.



Μό - -- ' ν Ι Τ Α

απο. στο. ΡτοΡετοοόοττειτ οτοοτοοε ειίΒιιεοτετ , Ηεττ Ρεττοἰίἰτ Μοτο το ΡοΠετοοι 11063 Μο!τΞε

?ΣΣ ΕτοΓοτοτοτο Εττι:νττοτ ·. *Πιο οετοποοε οοττἑτο·ο.Ιἱτοεοτ6, τοοτεε Ρτο-Βττειτὶεδτ τίττοττε

Με ρω), α1εΡιτστείεετε τοετεττιεοτο., ετοοοε ειδοτείεεοτιτιο τοοτοοι ,οττονιτοτε-ττεοίεεοόε

τετ, ιΗειτοοοε ίεοεδτοτετο εδώ δτΙοιοιτο το Γε Ρταοόεὶετετ, Ποτε', οτοειοετοττο

*δ* 87 ίεττΡττε, ω1τω5 ΡτοΡοεττε εοτοτοεοότιτοτ τΙτέτο:;· δέκεόΜε υεπετπὸΕ!ἱτ,°πεε δέιτ

Μτπα, πε9ισε πιτΜετο π:ιποτικο τροφ44Μτα , Χ ,

δ

5. Ιοτετοο απο θοάείτττΙοε-ίτοτετ ετοε·ΡτοεεΙΠΠετ το τοΒοτ νττΠε , εΙΤεττ1οε ε

Βοττωοτ 1ε8ειοτοε το: Πτεοοττο.ττε ποτε , ΙτοΡετο.τοτετο ο Βοοετοοε τοοπ εχετεὶτο ε.άεοοτεοι

ΐζ1Ρ.°όΜ· ΦΠ τοτοττοτοτ , οοοοττοεο. Γοοτοτο τοτΠτίοδ όοιοτοοε-ΙοεΙΙτεο ετΡΡοτειτο οετοττετ ΙΒ

112015: Μο τε;έτοέοεΙ!τΒετα·τοτ το-Π8οτε & τοτττε ,τ - οτετο_ὶτ οεστΡετε ντέτοττοιο 8Ιοττο

τα: ο1οτττέ .ίτοῇοε εετάεινετ :Μοτο ,ο Ηεεττοο!το ΜΒοτάσ τοάστε”,-τετοτεο το! Ρ8.τττειτο,

Βετ› ετούτο, τἔτὶοἐτοττι·είτ τ:οτο Βοοότε .-Ηειε οπτοοοε·οάνετίο Ρτωίειττ εοοῇοΒεε τει

δττ τοττοο8.·, τετοτόειτἶ Ιοοτ , ττοοτἰ , τεΠεΑΡοΠοΙο , Ρττετετττ Ι1οῇοε τοοοό1Ητοιτο ,

εοεΡετοοτοοε οττ τοοο‹ἑο ταοοοειτο οοο οτε οτεε,τοτο όεΙΜεττο κ! εωΙεττετο μιττοιοτ

τετιάεοτεε , τ1οειτο αιτεοτετο Με Γετετοοτ οοοιτ1οτιοτ Ροίΐε τοτετττε . Οοτοτοττι το

τοτ τετοτο , εμε Ι1οτε Ποτ: ὸετοοἑτο τεδὶεε ἀτίττ1ΒοτὶοοἱεΙὸττε εεετάετοοτ ,. [Μοτο

ίεοετοοτ οετετὶεοι ;· οτ τοεΗστ1εοτοΡεο1οττοοεΙτετ·ετΠτειτετο τοετοΙΓΓετ το Ρειτοτἰ11τ›

όεοετοτοοι , τά είτ , Ρειττε οοει-τοοτοτει τοοττε Ρτο:νεοτοε τετοιο το Με νειΠε Μαη

τοειτοτο . Τοοε το Ιοεο τΙοί -νάΙἱκει άττττοτ, τετοΡΙοο·ι οοοοτειοτΙε Ι)οτοτοο ετεκττ τι
τοοάτιο1εοττε , Ματ ὸεεδεοτετ Ρτττότοτοττι νε! ποιοετΡτοτοτο εοτοοΙειοεοιΡΡΙεοπεο

τίε . ΑτοΒοοοε τοεοΙοτοεε δ: @τοτ άεοτενετοοτ, ΡτοΡτετ (ζοτέίτοτττ ότετοο8τ ει Ιε8ε

τοοτοττετΙτ : τ1οΠοοε απο τοεΙτοττ ΙΡττττοε εοοτοοξΠοοτ , δ: ατ1οοΙτ εοεΡττ οΡετὶε εοΠἱ

πωπω Βετο τοτε , στο τοτ οοοτο δ: :ιοτοπι οοει . ΙΙΙε ετοιτο ΡτοΡτετ Έτεοοεοττοο1 Ιοοτοοπ

Η32°ΒΕ- δτ εκτετοτοτο, οοτ ΠΠ οτ Β ετή1τ:τοΡετ το,τττοεοετοτ , τΙοετο 1Ρεεἱε τεοοε τοοοτὶο τοίετ

τω". εντεΒοτ,Ρττεάτο Με Ιοίττε.οτΙο δε Ρτττ;Ποεοάο, €οτο”το1οε 8τειττει τοετοετοτε οιοοτει Ιστο

ττεοτετ & ῇοτὶε άΙΙΡοοεοάσ . $τ τΙοετοάο νετο ΡοΡοΙο ΡειΙΙοΙοτο τετοοτο, σ.Ιττ1οει τ1οτε

:το ἱονεοὶτ οττο, τοτε νεττετε Ποάο1τ το οοοείτο οεττοτοι , ειΠοεοτἰοοε ο1οε ():τΡεΙ

1:ιοοτοτο, οτ Ρετ εοε Τεοτοοἱεε ε:φοοετεοτοτ ΙεδΗοοεε νοΙοτοτοοτο τοντοοτοτο :

τ1οειε τόεο απο ειττὶεοτετ ε.οόίτε εΧΡετινττ , τ1οτει ΡττεεεΡτοτο μτεοΜ αΡοίτοΠ του,

μ" '° "· ττΙ1Ρ1ετε τ:οοεοΡτνττ : Ε/ίστε](οδίοτε: ·υστύί , Ο που απόίτοτε: τοπιο» . ΠΜ νετο Π- ·

ΙοΙττἱε τοττττοοει , ΡτοτΙοε αοτοΙτττοότοε ΡοΡοΙτ ίετοοτει , ΜΜΜοπιούτ το Ιοεο τε

άτος:ειοότ οποο:ιίτετττ,οεεεΙετειοε οΡοε1ττοδτοτε οπωτο Ρτοτἰεοτὶε τοο8τΠετττ,ίειο

Ρετττοε τοτεοτει!ετνττοττ ότντοετ , Μοοοε δε οτοττοοτοοε τονΙοτΙοβο.τ οοέτε εε το:: .

Ηττα εοὶτο Βιετεοόο οσο είτ τ!οΒτοτο τ1οτο ΡτεεεεΙΙετετ νἱὸοειε τΠεε,- του” τοετττο εσο

πωπω ΑΡο1τοΙοε τιΡΡεΙΙειτ νετοε , ουτε Ροίττοτιττττ οποττετο ίετετοοτ εκ οεεείοτει

“τε ντττοτετο: τ1οειτο δι οτικ ίεεττ οσο τοττωτ οποττττ οεεε1Βτοτε τοο.έ"τει , Μ! άτνΞ

ω ειτοοττε τΒοε τοτττοίεεοε τοξο). . -. . _

. ό. Τοοε το Ρττεάτέτο Ιοεο Μοοιιτει νττἔ-ἰοοτο ΓεὸιιΙἰττιτε , ο τΙοὶΒοε τοντοει εκο
(:`οι τω

- τω” Ρα..Ιετεοτοττετντττε ; ΗΙίειτο ειτοοοεττεττοΙοοδτατοτο _νττοιοοοτ τεὸιτοεοτε·‹ ,Μοτο

@ΜΒ τττιάτάετοοτ ΠΠ εοτιιοι τε8ἰοιὶιιἱε.Τοοε οειοποοε Ρτοόεοε ότ1Ρεο1οτττΧ τοο1τιτοτει το

τοειἔοτ Ρειτττε-ί:ιοττΙοιε άοτοο, ετιεΡὶτ ειοττεττ οτοοτ 1τοτοο ,δε ομπε Βοοο; το:=ιτετοετο

σ.1οε ίοΒάτττεοόΙοοεοε εοτειτο , θάεΗτετ το τεο1ΡοτεΙοο θ1'082.νΠ ττιτο:τ οτεοίοτετο .

Τοοε ειτοΙτειΒειοτ το ΠοτοΙοο Ρο Ρειτεοτεε , τοοτοτο Με ΡτοΙτε εωφτε 1οοτοττιτοοι

νἱτἔἱοοοι ΡτοΐετΉοτο ντοεοτεε: :εοΡτεοτείοοε εεε οτΠτοε εΧεεΠεοτίοτετο ειττἰΡετε

νταο1,τοο:ιοτιοτ οτ τοοτειτο οειοττο,τοοοοεοΜε εοονετΙοττοιοε Ιοοττεοτ νττοττι.Ηπε,

τ1οὶετ ετεΠιοτ: ῇονεοἱε εοΙτοιο νείττοτο τοτε τεΙὶτοοοτ εοο8τοεοτιοτο , οτ ὶΡί:ι ειΠετοΙτ ,

τοοΙτοτο εοοεοΡτνΙτ , ΙιοτοτΠ τεΓΡοοΒοοε τΠοτοτο Ρεττττοοτ εοοττειτνττ , οΙΉτοποοε

“])εοτο οοο οοεετετε τούτο Ιετνττοι,ίεά οοο‹ὶ νοΙοοτειτο τοττΠε ΙὶιοΡΙεΧ ειτΪεττ τοοο

ότττει . Ωοτοε οοτοΗε τεΙΡοοίοτο τιττεοόεοτεε , ίοΙντι Ρτετ:ιτε , ειοττοιιτο τενοεειοτιοτ

:το τοεεΡτο νοΙοοτιιτε .- Τοοε τεΒοε τεττε ὸεεὅοτετ οτοοττε Μοτο Ιοεοτο ττειτοτΙετιιοτ

τοειοο ΙτοΡετατοτΞε , τεττο τουτο θττοοτε , :ιό ΡετΡετοειτο τοτεΙειτο τε8τοε άείεοΠο

οτε . @οτ 8τειττει αποτο ὸἰΙεδΗοοὶε , Μοτο Ιοεοτο ειοΙόΙνττ το: οτοοὶ τομ ΙάτοΙειττε το

Πττδττοοτε άοοειοε Ιοτεττειο ίεεοοὸοτο Ιεττετο δ: εοοίΗτοττοοεοι τοοο:ιίτεττο
) δ _ . Ο ,

τοτο ·

 

το Ιοτ:εττοοπ ςοο Μ «ποιο εοοτξεετἱτ. Τείὶἱε είτ Ι.οτηΒεττοε $ωτο:ιΒοτ8εοΠε Οττοοετο ΙΙΙ, Βο!ιτ:τοοιιο άτω

τωοτε :ποιο ρ86. @οποτε Γεττοεοττ Αττικ: το ΓοΒ]εεΜε το :Μετα τΧΡωἰτἱοΜ



8. ΑΠΕΕΗΕΙΙ)Ιδ ΑΒΒ. νΙΕΛΙ(]ΕΝ8. τη

τιιπι θαπάετεεΙιειπι τι , απεεΙεΙεπΒιιτ8 , πωπω ; πα «απο , ιιτ πιιΙΙιιε ]ιιόειτ ΑΝ απ.

νε! Αιινσεατιιε ἰιιτὶε ιιτποιιατπ ει:ιεετετ ίετνιτιιιττι , αυτ πι ειιιίοεττι Ισει εοπΗτιιιε ΟΙΚΟ·

αξεετετ ΡΙαειτιιτπ , πιίὶ τιιιατιτιππ ΡΙαεπιπετ ΑΒΒατιίΐα νεΙ εσπ8τε8ατισπι απ σσω-Δ;)@π

τπιίΤ:ε: δειιτιπ ΡετΡετιιιιττι ΗΒετα ίτιιετετιιτ Ρστείτατε ΑΒΒατιΠ-ατπ πω εΙΙ(<τετε ιπ ε. °

ιΡία ίστστιιτπ ίαιιάϊα ΐσόαΙιτατε . (Σώπα ΙΠιεττατιε άσπατισ πε πι Ρετσετιιιιπι τατα

ίστετ 86Βτιπα , ααΒαπτιιτ τεΠατπεπτα Ι)στπιπι ΑΡσΓτσΙιει δε όιιστιιτπ ΙτπΡεταιστιιτπ,

τετιιωι Οτι;σπι:έ δ: Ηεπτιει , πιαπιιίετιΡτισπε ασ @Με ιιιιΡτεΙΠσπε εσπίιττπατα :

οποια ατΠιιισ αμιά τισε τετιπεπτιιτ ειιΠσόια παπι, πε Ρσίὶετσε Ιατεαενετιταε τιιιιιιε τετ .

7. Ετ ποπ τπιι!το ΡσΙὶ πστπιπα θετοιιτξε, Ρετἴενεταπ·τια. ΠατΙισΙιεα: πάει οπιπιιιττι- τω”Πω

οιιε Ιιστιστιιπι σΡετιιτπ,Βστπιπσ νεπιεπτε, νι8ιΙαπε τπνεπτα› ιΡίσ νσεαπτε , επ 2:_α·1τεΐ·

τεσπα τιιιτπαπιε εκεπιτα , πιτπιτιιτπ @παπά-αΜε Βεατιτιιόιπίε Ρτατπισ,, ποσό νι- ει:ΕΠΠ]4Π·ι__

8ιΙαπτιίετνισ Ι)σπιιπιιε Ρτστπιττιτ ιπ ΕνατιέεΙισ. Τιιπε τπαιτε στΙ:ατα ΒεαιιΙΙιτπα ΜΜΜ

Ρτοξεε ,. απ Βειιτπ , σιιετπ α Ρτιπια:να απατε εΙιΙειπτ ,ατάεπτιιιε @σε εστινεττιτ τπσ- τ". ι τ.

τεε : δ: πιασει ιιττσειιιε Ρατεπτι σε τππεαπόσ ΙιαΜτιι Ρτιπε εστιττατιικιτ , τιιτιε Β:αιτιιεπε _,

απτε σειιΙσε τπεπτιε , ίαΙιιστι εστπΡιιτιδτιστιε ταδτα εΠ 8τατια Πει στππἰΡστεπτιε ,ο δε

οιιαΙιτετ ασ πισπαρτιοατπτεΙι8ισπ·ετπ Ρει·νιεπιτε ιισΙΤετ , ίεει.ιτπ τεΡιιτα!ιατ στππ.ιΒιιε·

τπσπιεπτἰε . $αΡιεπτια νετο , σπα πι πιεπτε πια Ιιαβιτατισπ·ετπ Ηιπτ ,. πε Με :πιει

ίιισιτσ τπε!ισατει ιπτετοιιπτ ; πισπεπε ιι: πεεεΠατισε νιτιιιττι ίιιπιτιιε εσπιΡιιτατετ πι

Γεετετσ τπεπτιε , Η Έστω [ιιτΒεετε ΡσΠετ ασ ίιισειιιιάαιτι ΡιεΒιιΙαπι σεατι Βεπετιιθπ ,

πε πε όεί·ιειεπτισιιε εαάετετ ιπ σΡΡτσΒτὶιιτπ Εναπ8εΙιει τιτειι ; Ηέτ ύστατο τωτιάτ 82%· Ι_,“_ ΜΝ

]ΐεπτε , (7 ποπ μποτ εοπ/αΜΜστε . Ναπι Φωτιά ιαπα: τείεθτιστιτε !ιστα , ΓΡτετιε εατ

πισω εετετιίε1πε νατιιε δ: ειαιιιιίιτίε αΙιτιιετιπε , τπσπαετιΠιε εάιιΠι ταπτιιπι εστιιιετι

τα επ αΙιπιεπειε ; ιπίεπε τατπετι ειιπ&ιε ειτειιτπίεόεπτισιιε , εκεεΡ-τα ιιπα Γστστιιιιι ,

οι.ιατπ Μπα: εσπνετίατισπιε πιετιτσ ΡτσΒαταττι , εσπίετατπ Ιιασιιιτ Γεετετστιιπι . π·

τιειε ετἰαπι ιτιοιιτπεπτιε:ίστιε πιτεΒατ ατι σειιΙσε Ιισπιιππτπ· , ίιιστιιε αιιτεττι Ιαπεα: νε

Βιε α1-Ρετιτατε Π: παπα ΡτσΡτετ Πειιιιι , εάστιιαπε εστΡιιε πσΒιΠε δ: τπσΠιε πατιιτα:

ατι Γιιίΐετεπόατπ ιππτωττωεω Ντιπ αυτα . (Μπι επιτπ πεεεΠατισε νιτιιιπι πωπω

Ρετ ιιπιιπι αππι.ιπι πα ΙαΒστατιε εστπΡπτατετ, εσίι1ιιε τα ΡεταπεπεΙιιιπ Ιατιστεπι ιπ

επσατισΡετιε ΓιιίΒεετε ΓΡετατετ, ταπιεπ ποπ ίπτε εσπίιίαιπετιτιε , ίεά ετατια πω,

πιο σεΠΒετατιιτπ αιιιτπι νστιιπι εσπίιτπιανιτ επεθιΒιιε τει .

8. Τι1πε νοεατα νεπεταιιιΙι ΑΒΒατιίΤα , δ: Ρτιστιοιιε σε ίαπδΈσ Πει-θεπιττπ:ιε δικα οι

Μετα στα.
ττισπαίὶετισ & , ΙιιιττιΠι όενστίσπε ΠΙατιιττι ίείε ίιιΒόιάιτ τπα8ιπετισ , ιιτ Ρετ ιΠατιιτπ Μπω!”

εισδΙτιπατπ πισπαετιιεΙι:ε εσπνετίατισπιε ιπνεπιτετ νταπι ; 1ιιαάεπε ίιιιήε&ιε τπατετ- :ιτΜικτι.

πα Ρίετατε , πι: Ιιαπε εαπιοεπι ποπ άιισιτατεπτ ίεειιτπ ιπττατε . Ησε οιιιΒιιίάατπ τι

Ιατιιττι πσΙεπτΠιιιε, Μ! τεττσ ΡσΠ ίαεειιΙππι αΒειιπτισπε, ιΠα νετιετπεπτετ εσπιισ

Ιιιιτ , ποια πιστε ΑΡσΠσΙι στπτιεε ίὶειιτ ίειΡίατπ είΪε νσΙιπτ . Ηαε αιιτεπι , σα” Πεἱ

Γιιισιιε εατιταε πε αΒιτετιτ , ιττετινιτ , ταπι τπιταποσ ίαΙιπτε ειιετπΡΙο Ρτεινιτ , πι:

τ1ιιαττινιε εετετιε ΡταεεΙΤετ πστπιπε & σιππιτατε πια8ιίτετιι , ΓετπετιΡίαπι ταπιεπ στπ

τιισιιε ΠτιπιπίΤετ σπιπι οιίΒειιΙτατε τε8ιιΙατιε τιπΡετιι .· δ: αΙιαε , πε ίσττε εσττιιΠϊεπτ ,

ῇεῇιιπαπτισ δεσταπάσ, ίιιίτεπτατε ειιτανιτ, πεε ετείεεπτιε ίατιδτα: τεΗ8ιστιτε Πίτσ

εατεπτ πιω . Ναπι δε τπατετπατπ Γετναπε ιπ εστάε εατιτατεττι ,& ίσταε εκετεεπε πι

(Μι ἴενετὶτατεπι , τιιατετπσ ατιρεθιι Πα(ε)εΙΙα εκτετιστι εκτιιΒιιιτ Ιισιπιπι , ιιτ ίΡιτιτιιε

ίαΙνιιε Πετετ πι πιτ: Ποτπιπι ό; ΖεΙιιπι αιιτεπι τεδΗτιιάιπιε ΓεπιΡετ τετπΡετατε ειιτανιτ

£Ριπω τπαπίπετιιτΠπιε : σπιτι πιω πια τεεοΙιπτ Ρατεττιἱταε , :μισά ιιιίτιτια , Η πισ

τιιιπι ειισεάιτ, ίὶτ ίενετιταε . δα:Ρε επιτπ εσττεθιισπε Ρεταδια , ιιτ πιατετ εΙετπετιτιί

Ιὶτπα , εστπΡαΠισπε Ισια πι απἰπισ ταδια , πε αΙΙσειιτα επ Ρτσνεεια: α:τατιε ΐστστεε ,›

@Με ίιιι αΙΙσοιιισ άιζαπαε ίαπέτα Κε!ιέτισ δ: εστπΡσίιτι εΠεεεταπτ πιστεε : Ο σιιατιτα

τιιἰίετατιστιε πιονεστπ” ίιΠαε πιω:: , ειπα ετανι Ηατ>)εΙΙσ παπι εαε! οι (μισά

το8σ δ: αάτιισπεσ, ιιτ νεΙιτατιιτπ Ρια: αοτπσπιτισπεε νε! εσπΓοΙατισπεε πω εκτιισεαπ

τπτ , πε ίσττε αΒιιπάαπτιστι ττιίΗτια ασίστσεαπτιιτ; οιππ Ρστιιιε α. Ρτανιτατε εστω

δτ:ε , Πει πιεαεσπε πιω εΠιετατιτιιτ εΙεδιεε τ Ο ι1ιιατπ ίιιανια νετσα δ: Βεπι(·απα ,

αιτετπα

τι Πε ιιισιι:ιΠετισ Οαπάετεε!ιειιιι ρΙιιτα τΙιεεπτια. ετιιιιτ πι νιτα Ϊαπδτι Οσάειιαι·άι εριίτσρι ΗιΙάεπιειιπεπ

Πα ιπίτα. :κι :ιππιιιτι το”. πω” επ το @απο Βτιιπΐνιεεπίιτ πιιπετιιιε αΙ.ιιττιεταπιε ρσίΠάειιιτ. (ξιιπάειιΒιιι··

;ςιιιιι επ ἰτι 5ατσπια :τα ιιιππειιι Βιια:ιιιιι ΑΒιιιτιεπΓε νετο, ιιστι πιιπε ΕΠεποπι, Γεια Ε#ω νιιΙ8σ αρρεΠατιιτ,

ιπΒ5 οι ννεΠΡΙιαΠ:ε, πι ειπα ιιισιιιιιιετιιιπι οι (:ατιστιιαιτιιι:1 , οιιιιι·ιιιι·ι απαιτει ιιι·Ι.ιι , 8ε τεττιτστιο νιι;ιτισ

οσπιιπ:ιτιιτ.

θ Νστι πιω νιάετιιτ εΙΐε πιω πισιιαίτετἰιιπι :ισ εσ , «ο Γιτρτττ νιτΙιτιιιιι , ΛάεΠιεπιτε Γσι·στειιι ραπ.

δ)ταπι Με, πικάπ Ματια: πω" πι οιριτοιω τιμά (ζσΙσπιαπι, ποι τιιπε τιιπισιωτι τεΒιι|αι·ιε νιτςοϋπτ

 



Μ ε δ νιτά·τ τι ε:

ΆΝ_ (Πεκ εετεττιρ.ιτιετιιοττει ιιοττἰτιιτι1ετὶτο @στά .τ ὅτε Πε ττιἰΓεετιε τετηΡοττΒιτέτετπΡοτ:τ, τετ

ΠΚε- τοττΒιιε ΒΙατιάτωετιτα , άιτττε δε οΒίτἰτιειτἰε ίεειιτιάιτττι ΑΡοίτοΙτ Ρτει:εεΡτιιτι1 , ἰι1ετε·

132ΐζ:3% Ρειίτἰάο2 εΒίεετετ1τιάτί), τιτειιετιάο, τ:τττιάιιι ιτιίτειΒε.τ, τιιιοιιίετιιε πωπω τΙΙειτι1ττι ετ

Ρε ε νιτιοτιιττι και ετ . Έ · ε

Με, τω τα. Ι)οττ1ττιιτε ιτεισ.1ιιε Μεἑετιτἑοι Ροίτ οΒὶτυτιτεοτῇιιΒἰε ίι1Ρετνι:εττ τττιιττι ειτιτιοτικτι

με ειιιτ- ίΡειτττι, ειά εεεΙείττει τεττάετιε, ΓεΡἰετιτὶειδε ῇιιίτὶτἰο. άιιεε, Ι)οπιιτιο νοεειτιτε , το Ιο

εο ε1ιττΟεΜε τι άὶεττιιτ, τέττ8τανιτ :τά Βοπιἰτιιιττι εκ ΙπειεΙιιεε, ει!) εο εοτοτιειτιάιιε

ΡτοειιΙ άι1Βιο ο Ε:τιάεττι νετο τιοδτε τω οΒἰτιτε Μετα ΗΠεε τιι2 Πι ίττειτιι ε1ιιἰείεετιττ 5

1ιτὶΡΪ8 Απετ1τιτ , Με ειΡεττε νὶἔιΙειτιτἱ , τιεε ττιτε8τε άοτττιὶετιττ , ντΓιτε είτ τιιιιάειττι

ειάίτττιίΤε , ειιιίάιτε ο.ιιτττσιιε άιιΙεττετ εειτιτο.ττάο Πειτε νετΒει ΡτοΡτιεττεει ίιάάιίΤε : Εε

εε επτοσκοόο Μοστέτωτ/π/Με , Θ' πεΜοΡεπἱΡἱτ οστά· . Ϊ/ἱτἱ/ιι/ϋ τοί!απτωτ (Τε. 00111

ετιιε Βέτο ττιειτιε τιειτιε ντΠοτιετιι ίοτοττβιτε νεηίίΤετ ηιττιτιειτε ; τιοττάιπτι εοτττΡΙετο

Ιετπιοτιε, τιιιιιτιιιε ἴιτΡετνετιἰετιε ειιπι εκ τιοε ίεεειιΙο τιιί8ταΠε τιιιιιττεινττ. (Σιιιιιε

εΧΪεάιιἰὶεειίὶΙἰει Ρετε.δττε , ίτιιάιο τεΙἰΒἱοΠ ειΡΡειτειτιιε, ιτι ΡτοΡτιο ττιοτιείτετὶο σπιτι

ει.ιττι εοτιιιι8ε είτ Ιιοτιοτιθετε ΓεΡιιΙτιιττε ττιατιάειτιιε : ε1τιτ Ροίτιποάιιττι τη Γοττ1τιτε :ετυμ

τι1Ξτ ειιτάειτιι ΐοτοτι1πιτΙΠιτε ττιοτιειίτετἰὶ , άιτειίὶ ε)Ιοτίθεατιτε ΡοτετιτΞε δε άεεοτε τεμ

ὶὶε ττ11Ρετττ. @και ειπε άἱιιτίιιε ττιτιτττετττιττε.τετιιτ) δε επι ιΡἴε εΠετ άοττιἰτιιτε Με

Βετιξεο: Ρετειπιδτειτετιιτ )· ι Με τεΓΡοτιίἱοοε τειΠ ΜΙειτττετ εοεΡττ ΙΙΙ:τω ειίΐτιτΙ: Ηοε

ειοττιεπ Μάτι ετειτ ειάτιιιε εοτΡοτάΙι πιοΙε θανατο , τιιτιιε νετο Με8ετιἔειιιάιιε * νοεοτ

νοεπΒιιΙο το ττιεΠιιε ττιιιτειτο , Φωτ ειΒίοΙιιτιιε ντιπειιΙτε Ρεεεεττετιιττ1 , 8ειιιάτο Ρετετι

τπτ Ετιτοτ τη εοτιίοττἰε Ρειτττατετιειτιιωδε οττ1τιιιιιττ Βετττοτιιττι . ”

ΑΦωξάΗ8 το. Τεστ: ποΜΙτίΕπιει νἱτ8ο , άεϊιιιιέτο Ρειττε , ΗΒεττι τετιιτιι ίιιειτιιπι Ροττττι Βι

,ηξ,_ (Με ειιΙτεττε , τιτττιπιο ω” εει.νεΒο.τ , τιε ειΙἰάιιε. οεεειίἱοτιε τιεεείΠτιιάττιτε οΒίτεειιΙιιττι Πε

[ωιπἰωςω τετ Πε ττιεεάειιττΒιιε Ϊεττιἰττιε τεδΗτιιάττ1τε , ττιεπιοττ1ιιε ΡττεεεΡτοτιτττι Γο.τιθττ Βετιεάἰ

Έτἰ ΡΗ Ρειτττε , ίειδττε ττηΡΙενττ τιοιπετι νεΙ οΠάετιιττι Μο.τττε , ε1ιιτετ1ιτε ιιεεεΙΤε.ττει ντ

&ιιε , δε νείτττιιε νοΙιττιτο.ττε ΡτεΒετιε ἰἰε , τιε ίοττε τε ιιΙττ1ιιο Ρε.τετετιτι1τ άεττιιτιετ1

τα 8τεεεε. Ηγεπιτε τετττΡοτει ωειτιιτττιοτιιτιι οΗὶεἱο εοτιιΡΙετο, άοττηιτοττιιττι τε

Ρετεττε ειπε οτάἰτιε ίοτοτιιττι , ΙεδτιιΙοε ΡιιεΙΙετιιτη νία άὶΙἱΒετιτετ Ιιιίττεινιτ , · Ρεάεε

Βτι8ιιΙ:ιτιιττι, άοτιεε εειΙοτττεάάετετιτιιτ, Ρἰιε τΡίε ττιειτιὶΒιιε τττετινττ. Νε.ττι δεττι

Ετττιειε Γοτοτεε Γεειιηάιτττι ΡττεεεΡτειΚεξει.ιΙα τιοτι ίοΙιιττι ΡτιτάετιτΙΒιιε δε ίοΙΙτετττε Γο

:τοττΒιιε εοττιττιΗιτ, ίεά δε ἐμὲ, τιιτΙΙει οποία ὶιιτετεἰΡιετιτε , ειιιοττάτε τεντΠτ, δε

ειπε ΙεθτιιΙοε ΙιιιττιΠίτετ 8ετιιιο. Ηεδτετιε , τττετιίΒιιε ωΡτω εΙετι1 ειπτετ ετεκττ, ειΒοί

ε1ιιε εε Ροτιιε άιιΙεὶτετ ειά σε Ροττε:τττ : δε τω: Ιειτττττετ ΗετἰΒι1ε τιοΒἱΙεε Ρεττιτάιτ τιτα

:τιΙΙειε , :το Η εκ ΡτοΡττο ιιτετο Βετιι11πεττΙΙειε . Ηιτιιιτττιοάὶ ντ8ιΙ:ιτιτιο. Ρειίτοτιε τι ία

ειιΙ:ιττβιτε ειιτιε ονεε εΧΡεάίτειε , τειτιτἱε εττετενετιιτ1τ Ρτο(εθττΒιιε τεἔιιΙειτὶε ντττε , ιττ

Πε Ηετετιτ γιττιιτιε εκεττιΡΙιτπι , εμε Ρττιιε Πι ειε τιιι)τιε τεΙὶἔτοτιἰε Ροτι1ετιιτιτ τυπώ

11ιετιτιιττι . - ° ε

1 τ.. Ειπε ὶ8ἰτιιτ εά)ιινειτιτε Βοττιἰτιο πιω άεεετιτετ οτάὶτιτιίἶετ ἰιιτετὶοτει , ιπεεεί

2Έ:*"ω ίειττοειιιε ττιετιτειιι εκτετιάΠΤετ ειά εκτετἱοτει , ττιεττιοτ Βοττιιτιιε:ε εΧΙιοττιιττοιιτε , ίετ

“Μίλα” 1ιεετ , 23ττετττε Αρτττκτυπ τεέττιστττ Βια, Θ' όσο ουτπω πιίμετεπιπτ ·υούτε τεετιιιτ1ττ

· ' Ρετ ε1ιιετινιτ ειιττι ιΡΠε εκτετιοτιΒιιε , Ηάεττι , ίΡεττιετιιε τιειΒετιε άε τεειΡιετιάιε τατι

ιοττΒιιε . Νειττι εκ ΡοίΤείδοτιιΒιιε ττιοτιειίτετὶὶ ειιττεττι ιιτιειττι Βοττιιτιο ΒιιΒιιΙο.τττετ

άεΙε88.νιτ , εκ ειιιιιε :ιτ1τιιιιε ίτιιέΗΒιτε νε! τεάάιτΠοιτε ειιιτηάεετττι ΡειιτΡετεε νείτττι δε

εὶΒειτΞ ΡετΡετιιἰε τεττ1ΡοττΒιιε ττιειτιάεινττ : τιιιἱΒιιε δε ειτιοιιειτιττι , τιπίτειιιτε Ποττιιττιεο

Νειτο.Ιτ , ε1ιτιτιάεειπι ΙεΙτάοε ίτετιιετειτ άειττ . ΑΙιοε εττετε ειιιὶτιάεεὶττι Ρείεετιάοε τη

ίτττιιττ εκ ὶτιτετιοτὶΒιιε ΠτττιττΒιιε τηοτιειΓτετττ, τ1ιιτΒιτε ειτιτιιιο τεττιΡοτεειιεάτειεείἰ

:ΜΗ Ρτ:εἴετἱΡτειω Ρτετιτ εοπιττιιττειτιοηεττι άειτέ , δε Ρετ ετιτιιιττι τη ΓείττνττεττΒιτε Α

ΡοίτοΙοτιιττι άιιοάεεττ11 ίοΠάοε , δε τη Πτι8ιιΙἰε άιεΒιιε ιε)ιτηττ ε1ικιτι1οτ τετ11Ροτιιτι1 ττεε

τετιτιιτιι ηιιττιτι1οε ειιτι1 ΡΙετιει εετετειτιιττι τετιιττι ετο8:ιττοτιε . Πε Εεε εοτιίτιτιιτιοηε

εοτινετιίτ ΐει:Ρε ιιτκιτιιττιττο.τεπι ίοτοτιιττι , τιε ιιττιάιιετττι ίοΙντ Ρατετετιτιιτ τεττιΡοττΙ:ιιε

Πιτ ίιιεεεπε.τιιττι; νετειεττετ ΠΠε Ρτει:άτεειτε , Η ειιιειτιάο τιιτ)ιτίττ1οάτεοτιωτιιττοητε θε

τετ ττιΗτττιεττο; ιιτ Μάικ ΓεΙΞεἰτετἰε ΡτοειτΙ άιιΒτο ΗΜ ειδοτετ τωττιιτιιιττο. @οτι

11ι1τιεὶάεοΙὶττετὶε εοττιττιετιάειτιιτ , τιε ιιττηιιειιιι Ρετ τενιιττι οΒΙτνιοτιι ττειάειτιιτ .

12. αιιοάειττι τ8ττιιτ τεττιΡοτε , απο Ραπ οπιητε ττιιττιάιιε ετΗι8ετετιιτ τιιοΐο.

ειεετ α

|

δ' ει”. Με,

8ετιετιιιάταε.

 

. τι Ε:: Με ΜΜΕ πωπω Μαριε τοτε ΡτονιιιεΞε Οι:Ιάττ2, άιιε:ιτιιε τττιιΙο Μάρω, ειπε Με: Ιοειιιιι στ»

πιο" “πετ ίεΡτετιι εοτιίαάετω::ιε.

 



. δ. ΑΒΕΙ..ΗΕΠ)Ιδ ΑΒΒ. νη.10ΕΝε. παρ

ΑΝΝ.ΟΗ.
παπα: ίαππε, εοπιΡεττα τα_πτα Ιατεἰτατε , ία:πεΗετ ιιπτΠαιτε απ! ὶΡίατπ εοπΗωτε- ΟΙΚΟ

“Π”, τ1ιιαπ ω Ππιππ πιαττΞε , 8:Ρει· ΡΙατεαεδτ εκττιιε νἰατιππ :πιάτα ίεππν1νἱ ῇα- :οι 5.

εεπττ:ε εκίΡεθαΒαπτ ίοΠταπ1 άτ1“Ρεπίατ1οπεπι ίιπ εΙεεπ1οΐγπατιιτπ . διιΡει· αιιοτυπι Βἱ=ἐ·- ΕΦ

πεεείπταττΒιιε τπΞΪετΞεοτὸὶα πιστα , ΕπειιΙίε εοπίαΙει·ε ειιτανἰτ άενοτα : ειπα ίαπἰε η”& ναΙεπτὶΒιιε ίοΠάιιτπ ώΒιιπ1, π! ε:& , Ραπετπ δ: Ιατάιππ ετοΒανὶτ ,· τπίπιιε νετο να? τ=ωαοτ= ·

1επτ1Ιεπε τπὶπἰίττανἑτ οΙετα αυτ ΙεΒιιτπἰπα εατπε ευτὶοίε άεεεθτα : .τιιτπὶὰεε απτει:η 8ε

μπε αείΡετατοε πω, τεετεαεπτ ίοι·ΙεεΠιε τπιπτιε ατπια, φατσα ετταπτίατιππΙαε 8τ:1α

8ἰπα:ποε 1πιπππα Ρτοειιταπε όιΙι8επτια, πε τ:ιΒιε πιτπια ανιιὶιτατε @πατε ΡετιεΙιτατεπ

τω· εοι·Ροτα αΙἰπτεπτιε άιιι εατεπτια. Ηαπε πατπτ1ιιε Ια:πΡαάειπ Ριετατιε εατατπ παπί

πἰΒιιε ίεώτ Ιιιεετε ετα 8Ιοιαατπ εεΙείΗε Ρατι·1ε.8εά ὶπ αΒίεοπίο,πείείεπτε Βπὶίἑτα,ταπτῦ

ατά Ιαι·8Ιτατεκπ εΙεεπιοτγπατυπι Ροττεδτα εκατ άεΧττα:ατίαΡε όιππ θα εὶαταοταπ Ραπ

Ρετιππ πι1τπτποε αό πιαπιππ ποπ ΙιαΙπιπΙΤετ, εΙατπ ειτττατιεπε εαΠΒαε ὶπ πωπω ΡαιιΡε

Με τπἰΠΙΤετ . Ηαεε δε ειπα ααα πι αΒίεοπἴο , Ραττε πιο εα:Ιείτί νΜεπτε , ίαοΜαατ , Παπ:

πιο πτίιι απ οτππΠειπ ν1αεττεανεπατ.·τΙααε Ρετ ΠπειεΙα Η ταπΘετε ποίττα τεπιτατετ πατ

τατὶο , ππππιππ 1π 1πΗπἰτιππ Ρτοεεὸετετ οτατὶο . (Σια Ρτοπτετ Βοιπάπιιε ίπ εα νε

τε ίεπτεπτΙαπι εοπθττπανττ, κατω, ΟυπαΜαόεατέ άα&έτπσ·, θαύακάαέψ. Ηα- ώ 'τ'

Βεπε επὶτπ Πεἰ δ: Ρτοκἱππ εατἰτατεπι , ταπτατπ υττίαΙειιε !ιοιπΞπτε ιπετιπτ ίεΙἑεὶτα<

τεπι , α: επτετ1ιιε τετι·επατυπι ὸΙνΙτἰατππι εστω , Ιπτετταε ΓΡ1ι·ΞτιιαΙΙαπι νάτωτπιπ

ΡοΙΙετετ ὸοπὶε : :μια ὶπίΗτιιὶτ , αιικὶτ , δ( τιτπ1ανττίαπ&ατπ τε!τ83οπεπτ , δ: [επετ- $<ποΙε τα

Ιακπ τπντπΕ Γετνττπ , επτα: ίετπΡει· ίι:ετιιπτ ίιππτπα ειπα ίαΕ είπω . Ηαε ειιτπ ί:ετ1τιεπ- ”””Μ'"")°

τετ ἰπ8τεΙΐα; πιονετετ τΙε αστε 8τατππιατἰεα τ1ι1α:ΜαπειιΙαε , Η που. Κατσε Πω απαι

Ιὶἰοπὶ εοπέμιεεπττ τεΓΡοπΙὶοπε οπν1ανάτ , παοκ ΙΙΙατπ ττιατετπε ο(αι!απάο αΙταιια

π1ετεεάε άοπαν1τ , 8: ΓΡε τα Ρι·οίεέτπε , ΡετίαΓα επ ΓΡΜτιιαΙζ Ιατἐτὶα . Ο οατΞ-_

ταε απαεπα , ειιπέτπαιιε αιιτε ΡετεἰΡἱεπτΠαιιε τπἰταπτὶα , πω: πιππτ1ιιατπ πείττ8ετα

τα , Βοπο 2εΙο ΐεπ1Ρετ αίὶιιανὶτ ; φπα πι εο , Πεο Βτατὶαε , ὶπὶιἰυὶταε ποπ :παππ

όενπ · ° Ἐἱτ πω

ι α. Ιπτετἰτπ Ρτατὶὶέ`τα ίοτετε ε)ιιε Βεττπταιὶα Επ ΩπτὶΠο ίεΙ1εἰτετ οΒεππτε , Ατ- Με @οτε

ἀιἰΡττεΪιιΠαπδτυε ΗετΠαεττιιε , ἴεἰεπε παπε ποίττατπ ιπαττεπ·ι ἴεΡτατπ οπιπΞιεπι νὶτ- Με °

τατιιτπ τπιιπὶπιὶπε , νοΙιπτ ιιτ ἐείιιπέτα ίοτοτἰ Γιιεεεάετετ ἰπ τεειτπίπε . δα! Μαασ

τα νττπαιαε τεππεΒατιπ , ίετ1ιιε ταπτἰ ποποπε τπό18πατπ ίατεΒατιιτ . (Σπιτι ετΒο Ιππ

Ρετατοττ Ατιιιὶίἔταπἰ τυπο εοππποταπτἰ πιιπτἑατιιτπ παω , τ1ιιοτἰ παρε ειιπεπτἐ ,

παμε Ρετεπτὶ ΕΡὶίεοΡο εοπίεπίὶΙΤετ; εαιπ ΙπιΡετὶαΠ ΡοτεπτΙα νοεαΒατ , όείαπ

έττετ1πε16τοπε ποποτ·επ1ΒΙτπιαπατ . Μοκ αππ ι1επτε Ι)οπππο αεεΙατατιιτπ πι πι πιε

ττοΡοΙΙ είνέτατε (ἱοΙοπὶεπίὶυπ1 , (με Ρτ1ιιεοΡετατετιιτ ίπ οπΓειιτο νΠέ!τεπϋυπι τα

ττιπτο: δ: ππϋοίο επιίάεπι ΑτεπὶΡταιἱπΙἰε , ΙαΡἰεπτΙα , ι°€ΙἰΒὶοπε , οπ1πὶΨΙ€ Γατι

δΗτατε ειιπδὶὶε ω Οτἀὶπἱε άεεετπεβατιατ ΙπεοτπΡαταΒὶΙἱε . (ζι1αΡτοΡτετ νεπεταπ

Με ΑπτΠτεε ταπτο απιοτε επ ΠΠ εοΙΠΒατι1ε , ιατ εμε εοπίΠπε Ρατετετ π ειιαευπητ10

τἰτνὶπατπππ τετιππ οτάτπατΙοπε,εατπτ1πε ίιιτππια εστεοΙετετ νεπετατὶοπε . Ετατ επππ

1πτετ εοεταππ ιπἰτα εατὶταε , Ι)εοτ1ιτε 8τατα ίαιπὶΙἱατὶταε, τετ ἰπ οτππὶΒιιεοΡετΞΒαε

επτα ιιπὶι1ε νὶὸετεπτι1τ εΠε τποτὶε : δ: ὶατπ ποπ Ροτείτ ὸιιΒἱτατε οτππὶε ποτπο , παπι

δ: παπα παΒὶτεπτ ίπ σπα εαόεκπειιε ατετπὶτατὶε τΙοτπο . Ο εαπ πι ΠΠε πωπω Ποπ:

ι1ὶαΑ8τὶΡΡὶπα, πι οιιπδΠε :εποε Βεπε οπΗπατα Ιεξαε όίνΙπα ; άιππέΠε ίὶιιτἰὶοίἱίΪὶ

ιππε ὶιπὶτατοτ Ραπ , Ι)οθτοτ ατι Κάτω εκίὶὶτὶτ Ρομπ δ( ΕΚΠ )· δ: πα ταΠε αι: ταπ- "πω

τα νπ8ππτω εποτἰε Ρτείιπτ τεΙπποπε ίαπέτα .Ι . πω” πω"

η.. Ηαττ: @τω νεπεταΒ1Ηε νΙπππιιτπ τὶοιπἰπαδε Ματετ, τ1ιιατπ1π Ραιιι:αΜε ?δι ω”

Ιεπι1πΡι·α πιιιΙτα εοπίΗτιπτ εαΙείτἰε Ρατει·, εκεπ1ΡΙο νετὶ Ραίτοπε ἔετπ-ὶπατοονὶὶέ Ι.σσα.ια..48.

1πτεπτεΞπνέα1Ιαπατ , οτππἐΒιιε π1οτπεπτἰε ἰΙΙικὶ Εναπ8εΙτίτε ίσαμε ὶτεταπε ἰπ ίετ:τετο

1πεπτὶε : Ο τά παιι!ιιυπ @παταω ε/ἰ , πια!ιωκ απα:πετισ κι& ‹:ο . νετυπταπιεπ :μπε πι

νἱΙἱΒα Ποτπίπο Ραττιιτἰεπε πάτε ΪαΙιιτατὶε ἀοᾶτὶπα: πιιττΙνὶτ , Ππ8ιπατττατεπ1

ε1παππάαιπ 1πτετπὶ απ"εδτυιε ὶτπΡαττἑνἰτ . Ωιαοό πι1ΙΠ ππτυπι νΜετυτ , ειπα ειιοσἰ εα

τπιε αετ1ιπτάτιπ· , εατΞιιε δ: Ρο1Πάετιιτ . Ναπι οιππἱε πέτα (ΣοΙοιπεπΠε ε!οτ12 Με

πιιπηααιπ Ροτιπτ ετικ αιτίει·τε π1ετποτὶα: , αιππ ίετπΡετ όο1ετεΕ00€Ροτίε Ρτωἴεπτὶα

Με αΙηιια:πά1π @Με , ααα ταπιεπ ίΡΜτιι οπ1πὶποι·α εοπίαενΙτ αάείΐε . Μ απαπόο

νετο Ηπα ιτιαττὶε τετΗτιπ·π ιπετιιετυπτ , ασ Η ὶΡΓιι:π Πειππ Ρττείεπτειπ νΞάτ(ΐεπτ ,

εκίαΙτανετυπτ. @πα ιιτ ΡτιΠοε πε αΙαε εοπατε8α.τ ΒαΙΙὶπα , Πε οι:ππεε :τα Γε τκα›πτ

εαιατατε α‹: Βεπτεπττατε φέτα. ΥυΙτιιτπ,Ιταπίτπιπ,οπιπεπηαε ίὶπ8ιιΙατπτπ ετααΠτατεπι

»Μα Σ!. Ο. Β. Τοτπ._ ΡΊΠ. _ _ Ι ΦΠ·
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ιπειειιτ.

ε. Π". τι..

τιιΙιεειιτετ Ρτεινιειιτ : δε Η @ιτε ττεεείΐει·ιετιττττ τετιττπ ειετ”εδτιττττ εε εἰτίεπτε Ρεττετειι”

τπτ, ειιιι8επτετ Ρετ@ιτιίινιτ . νετε επιιπ Ρείιτιτε , δε ποπ τπετεεπετιε , @ιτιε πιττπ·

@ιτειπ Ρετιεοεττττ τττε8ι ειεεΠε νιττε ιτττιιτί@ιιε πεεεΙΤετιε . ΡΙετιττττ@ιτε επιτπ εΙετπ

εεΙιετιε , εετετετιττπιτιτε Γοτοτττπι Ρτοπιτττετιε ιπ8ι·είΓε . νιπιτπι , εετπεε, ΡιΓεεε εΙιε

@ιτε τπιτιτε Ποιπτετ ιΡίι ίιττειτετιττ . @πετ Διιτττωτι ΡιτεΠιε τπιποτιε εττετιε δε ιοτοτι

Με ιπτΙτεειΙΙιτετε 8τενετιε .· ιιτ Η @πιό ιπ εοπίτιτιττε επποπε ειείιτιίΤετ , Με πιο πιε

τποτειτιΙι τ”ιτττο ΓιτΡΡΙετι ΡοτιτιίΪετ . @Με ιτιεο ίιτττιτπ τιετι ειεετενιτ . @ιτιε Ρεττιε Πτι

ιπ ειτἴεοπἴο νιτιεπτιε τεττιοιττιοπει:ι1 ε1ε8ιτ . Ετ @υπ ιιε Ρτοειι8ε ειιΓΡειτίετιοπε τε

τιτιπ ε ίιτιε ἴτε@ιτεπτετ ετ8ιτεοετιττ , τειε ιιτττιττπ ιεειτ . Ο ίιτττιτπτ ποπ ιττττπετιτο Ιειτ

τιεπόιτιπ Ρτεΐεπτιοιτε , δε Ροίτετιε ιιττε ΡετΡετιτο εοττιτπετποτεπειιττπ ; @ποπ ειττιτ πιτ

τπεπο ιιτειιειο πτετιιτπιτπι ειεεετπετιττ νιτιιττπ, εάτπιτεπιιε νιττιτε Ϊεδτε ει Ρετ πτε

τετπε εετιτετιε οΗιειιττπ .' Ρετ @Με πιιτΙτι νεειιτπτ ετι τοττπεπτε , Ρετ Με ιΠε νιττιτ

τιππ δε τπετιτοτιττπ τπετιιιτ ιπετετπεπτε . Ο 8ετπτπε νττ8τττττω Ρτετιοιε , @ιτε επιιπι

νιττιττιττπ ιΡΙεπτιοτε τετπ τπειτπε·ετείτιτιτ δε Βιοτιοίε , ιιτ εειΙτιτε εοιτνεττετετπ ιιτ ιιιτιιτε

τποττειιτετιε Ρετεξιττιπετιοττε Ποπτιπττε εΙετιίιεετετ νιττιττιτπι οΡετετιοπε .| δι @ιτε

επιπτ ιοτοτιτπει , @ιτιε . ιιτ ΙετιΡτιττπ επ . Νοκ σωπεεΡο//τωτκε ΜΜΜ , εεπτεπτι επο

το Γοποτε: νοειε ποπ εοπτττττεοετ ιτεττποπιε )· εοττεΡτε, νεΙ ειεΡιε ΡετειτΠε ε Ριε

τττεττε , Ρετ οτππε τετπΡιτε Γε@ιτεπτιε νιτε ειεΙεξτειτιιι νοειε ιιοπετε ει εΙετιτετε . Εο

τιεπτ τποιιοδειετΡε ιπετεΡεὶτετ Ιοπζ<τε ετ8τιτιτειιπε ειι@ιτεε Ιειτοτεπτεε, @πιειπιττιιι

τετ τειπΡιτε νιτε: ετιΡεπειιίΤεπτ τπεπιιτιτε ποπ οΡετεπτεε : @πετ τποτε Ροίτ νετΒε ιπετε

Ρετιοπιε ε Ποπτιπο τπετιτετιτπτ 8τετιεπτ ίεΙνετιοπιε .

τ 5. (ΣεΠετετιετπ επιπτ ειι@ιιεπειο, νιπιτπτ ειε ειτΡε Ρτοειιτεεπτεπτ , ίείτιπεπτετ

Ρετ πιτπτιιττπ εεεετίινιτ: @πετ ιπ οιτειιιεπτιε πειειεπε τποτετπ . ειπε Ρττείειττιεπτ

νειοειτετ ετιινιτ . οτε ειτΡε: ποπ οοιιττπετο , Γεει ειιτειττιτιο ιεειττπ ιτι πτεπιοιτε εΓΡοτ

τετο. (Στοά ειττπ ιπ ΓετττετιΡΓεπι τενετΓε εττεπάετετ. δε ιιε επιτίιοπε νιπι ττιττε

@ιτεττι ετεειι ΡοΠετ τιτπιτιίΤετ. Ρτοειττεττικ ωτειττιττω εοπτοττεπε Ριετετε τπετετ

πε . ειετπεπτετ ΡτοτιτΡιτ ιπ πιτιιτίιττοιιι νετιτε: ΝοΙο ., ιοτοτ . ιιτ εοπττιίτετιε οιτ

ενεπτιτττι Ιτιτιιτετει . @πιει Με ειεπιπιτπι τεειτΡετεΒιΙε ετιτ Ρετ νιττιιτετπ δε τττετιετπ

Πει ; νετιτιτττετπεπ @πιό εειιτιπ ίιτ νιειεπειιτπτ εετπιτε , δε Πνε ΡτοΓΡετε ίινε εάνετ

τετ οεειτττετιπτ , Ποιπιπο τττετιεε εξετειπιτε . @ιτε ειτιπ Ρετι ίοΠιειτιτειιιτε νεπιίΤεπτ ,

δε πεε ιτπε ΓεΙτετττ 8ιτττε τιετππιτπι νει ειιτπιπιιτιοπειπ ιπνεπιΙΤεπτ; εεΙΙετετιε Μπιτ

Ιιτετ ΡτονοΙιττε Ρετιιοττε Μεττιε, Με πτετποτειτιιε τεθιτπτιπ1Ριττεοετ πτετιτο Με:

Γεπέτιτετιε ; τα! ιΠε ε εοπττετιο Με ιιινιιτε: Ροτεπτιτε 1ιτε:@ιτε Ροτιιτε εειίετιιτεπειιτπι

ιιτειιεεπε οΒεειιεπτιεε . ιπτεττιιτειτ , πε ιιοε ειινιτΙΖετετετ . @ιτετπειιιτ ΡτωΓεπε νιτε ειπε

εοτΡοτιε εττιτε νεεετετετ . ΙΠε νετο πάτε εΠε ιιτειιεειτε ιτοε τιινιπε νιττιττιε ιπιιιειιττπ

ΗΙεπτιο τετττι, @ιτιοιτίειεπτ ίοτοτιοιτείεετετιιτε ιπόιεενιτ Ρτο Ιειτειε Πει . Ιπ ιτε επιπτ , δε

ιπ οτππιΒιτε @πετ τεειτ Ρετ ιΠεπτ Ποτπιπιτε) ΓετττΡετ τετιτ8ιτ πιιτπειι ετετοΠι ίενοτιοιτε ,

πιεπτε τενοΙνεπε πιτπιε εΙΤε Ρετιειτιοίιτπι Ιειτειετε ίεΙιειτετεπτ ττενιττεπτιε Ρετ Με

τπετε τπε8πιττπ δε ΓΡετιοίιττπ , ετττπ επιτπιτε ιπ όποιο ΓεπτΡετ Ιιετπίΐετ , Η ιοττε ετ! οΡ

τετι Ροττιτε ίτετιοττετπ Ρετνεπτιττε πιω . Σεει Ρετετ ποΙτετ εετΙείτιε . @ιτι ειτιιτίετιτε

οΡετιε ιπ εΒίεοπίο ΡετΡεττετι εοπίειιτε Ρτοιτετιττ δε τείτιε , ιτεπε Ιιτεετπετπ πιο τπο

ιτιο Ιετετε Μπιτ , τω ίιτΡετ εεπειεΙειττιττπ Ροίὶτεπι ΓΡΙεπε!οτε Μπιτετιε πτττΙτιε Ιιτεε

τε νοιιτιτ . @ιτε τιττπ ε!ετιιτε τπιτπειο ιΠιττειτ . Ροίτ@ιτεπι εετπ Ποπτιπιτε ε. @πιο ιιιτιιτε

πενιττιι τε εεττιτιτάιπετπ Ροττιτε Ρετιιιττειτ .

1 ό. Σετι ειττπ Ποπτιπιτε , @ιτι , τείτε δετιΡτιττε . τ·τ·τιΜέτ απισκέμερωτω :φπα/ετα .

τΡπτω Ρτο τπετιτιε νεΠετ τεπιιτπετετε; εοεΡιτ ΡειτΠετιτπ νιτιττιτε εοτΡοτιε ετεπεετε ,

ίεει ίοΙιτιε νιττιττιττπ ίιιτειιιε Ρτοίιεετε: @ιτιε νοεε Ποιπιπι εει ΑΡοίτοΙιττπ ετιειτιττ:

ΝΜπ ·υέττω έ» έκπτωέτατεΡεητάτατ . ΑΡΡτοΡιπετιιεπτε @Με οΒιτιτε Πτι όιε . ειπε

όεΒιτε Ρτονιίιοπιε τενιΙιτ τποιτείτετιιττπ Μπότα Πει θεπιττιειε Μετιτε , δε ιιτ Με

νιτετε ίεπετι Με πτεττγτιε Ροίτ νεΓΡεττιπεΙειπ εοεπετπ εοττεΡτε ει ΡετιειτΙοίο άο

Ιοτε @Με @πιτ Ροίτ (]οτπΡΙετοτιιτιπ ΙεότιτΙο τεεΙιπετε , Πεπιε ιπποτιτιτ επι

τιετπ ιοτοτι , Υειε ποτπιπε . @ιτεπτ ιπ τποπείτετιο ΡτοΡτιο τεττιτ1ετιτετ εειιτεετεπτ

ίεειττπ ΓετπΡετ ίοΙεΙτετ ΙιεΒετε: @ιτε ΓΡετεπε πιΙτιΙείΤε Ρετιειτιι, ίεειττε τενιίιτ ίο

τπεπτε ΙεδτιτΙι . ΙΡιε νετο Γειεπε τε Με τείοΙνι ειοΙοτε , Ρετνι8ιιετπ ειιττειτ ποδιεττι ,

τιτποτε πιοττιε , @πετ ιιτίτο :ε@ιτε δε ιτπΡιο τιτπεπειε εοπίτετ . @οτε επ ετπετε δε τω

τιε . @ται πιτΠι πιιτιττπ νιόεετιττ , @ιιτε ιΡίε Ποτπιπιτε εΡΡτοΡιιτ@ιιεπτε τποττε ιτι

Πειτε
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παει τιιίΐοιατιοιιιε

· ·· πινα.ειι.
Ωπωιιιιτ . -(ξααΡτοπτετ ιπ απατα ιαπιπ.ετεποπ ναΙεπε ποδιιε·τιιοταπ Ρπτρπιπιι€; πιοπ.ι- ° ωιω_

έτετιαπι , οταπτιο Ρτεενεπιτε νοιεπετπατατιπαιεεποταε , παρε νιττατε Ροτιιιτ ° ι οι 5.

ιπίιίτεπτιο ιετνιτιο Πει , Μιιιαπι πω εειετιτατι ίες.ετατ ιπιπιο.ετεπαιεαιο ιατέεπτια Με 7· Με

πιει : ιπ παα Π: Βοτπιπιοι (ζοτΡοτιε δ( δαππαιπιε Βαεταπιεπτο.τπαπιαιτ : ίαπξτιιιππαε -

Ηετεοετταπι ιιείε ιαιιπαε εοπνεπιεπτιατπ ατιινιτ , παι ιΡία πατταπτε ειε ιιιοττε επιο

εεττιίιεαταε , αΙττα παατπ α ετεάι Ροίπτ , επ τπεπτε οοπίὶετπαταπ ιιοΙεπε ιι: ιπ πιοττε

ειπε αι: εα ΓεΡατατι , εαιιπ νιτα ιπόιίιοΙαιιιιι οατιτατε εοπίαενετατ αΙΙιπατι .

ι 7.ΑτΠιαε τατπεπ ιιτιπιτετ τετιπεπε τπατετπα ιπτεπτιοπιε ίιάεπι,ίιιαε παω εταπτ ιπ

νιιιΙτα τιιιεκιτ αίπαε ια ίιπεπι)παιΒαε Ρετ παπτιαιπ ιπποταιτ,ιε πιοτιιοατπ ταπτατπ ιτι

Ιιττπατι , πε ιΠαε ιττιπιοειετατο πια:τοτε εοπτιπιίΤετ τιιτιιατι )· τοπαπε ιιτ πικιιιτοειιιε

εαττι νεπιτεπτ νιίεπιιαπι . (1απάΙιεα .| πειειαε ιπιτπιπεπτιε ττιιίετι:ε ιπ εταίτιπαιιι ειε

ετενεταπτ ιιιίιετεπιιαπι . .απο τιιιατιοπιε ιπτετί)τιτιο ιαπει:αιΗα απιπια εατιιιε _εττια

ιιιιΙο τείοΙατα , παιιτιια Ραταπιθ , ατι πατε νινεπε ιπίατιτπαΒιιιτετ ίαΐΡιτα να , Ρετεπ

πιτετ ειπα ()ιιτιίτο νιθτατα, παιιτιεπε ιπττοινιτ . @ποπ τιατιιιπ νιιιΙτα ίαιεπαπτιαπ- (χω

παπι ιατιετνεπιίΐετ @παταει , πααπτι ταπε 8εττιιταε , πααπταιπιιε ιπτετιαε δ( εκτε

τιαε οπιπιατπ εΠετ Ιαξιαε , Ριπετ τετπιπιίοι ειε παο ιιιατετιει : παια τπαζπιε Βετε

παει ) πααπι αΙιπαιτι ΡΙαε τιιεετε τα ταπτα εαΙαττιιτατιε τπιίετια . Σεπ τπαιτιπιαιπ αιι

ίοτε οτειιεΒαπτ τεαιετιιαπι , π ιαιτεττι εατπ τιείαπδιατπ ια Ιιαι:τετιιτα

τιατπ @πω ίαιΠεπτ ΐαΐοιπετε τποπαιτετιατα; δε ιιιεο εΡιἴοοΡαΙεπι απειιιιτεε Ρτα:

ίεπτιατπ , Γοπιιαε παπιετο Ρεπιπαε ΡτονοΙιιται, ι·Ρίιαε Ιαι:γπιαβιιιτετ ιππαιτεΒαπτ ειε

ιπεπτιαπι , αι οοιιεειιετετ οοτΡαε: αΡατιιΙΙαε ιιαιτιατι, α παιΒαε ίεττιΡετ οΡταΒατ Γε

παπιπααπι ίετιατατι . @αι Ρταινιτιεπε ιπ ΒΡιτιτα-ιατιθ:ο , παπι Ι)οπ1ιπαε ια ΡτοΧιιπο

Ρετ ιΙΙαπι εΙΤετ οΡεταταταε , οοπττα απο ατι τειπΡαε ιπειτοτατιιιιε ιπαπίὶτ , δε τὶαταε :

δ: Ροιτεα εατατπ Ηετιιιαε νιδταε , τποπεπτε Ποτπιπο , ττιιίετιεοττιια τποταε πιονεισα

τπτ ιαπετ αΠιιξιαε , δε ταπτιετπ τετιιιεπε εοτΡαε πιαιτιε ιαοτγτιιιε ειτοταταπι , πε εαε

αΠοεατιιε επ , ιαπτιεπε ιατπιτετ ΡΙοταταττι : ει εοτΡαε ιαπξιτω Α(πατιια: νιτζπιπιε , ειι- _

. ΠΊ0ΠΞΗΕ

ιιιε ιιοπιε ίεΡτινιταε οοιιτατ , παοετε ιπεταιιΤεπι , ια Ρταιεπτια , τείτε Ι)εο , παΠα πιι- Μ", γω;

πι ιπτετ πο:: δι ιΠ:ατι είἶετ τιιιτετεπτια ; παια ποπ ειὶ τιαιαιαπι παιπ απιτπα ειπε Ρτετιοια Σαβ τα·

ιιτ αΡατι Ι)εαπι . Ταπε οοπεεΙΤα νιιιι:επΠοαε αιΡοτταπτιι ίει:απι εοτΡοτιε ιιοεπτια) τω”

ιΡἴε Πεο τιιΣππαε Ροπτιιεκ ) απο αττιιιιπαε ίειταε οτιιιπιιιαε , δε τοτιαε ατοαπι Ρομπ

ιι ιαιιιεειιταε είτ ιτεπαεπτια . Ετι.ιπδτο εοτΡοτε πανι ιοτ:ατο εατπ ιειι8ιοπ αΡΡαττι

ιιιε ιιοποτε , ποπιιαιπ αΡΡοίιτιε τετιιιε , ίατίαπι εοπττα ιτπΡετιιιπαπιιαι νεΙοοιτετ αί

ιι:επτιιτ :ιοιπαε τετιιιΒιι Ιαι:οτε : παα τπιτα τιινιπαι οίτεπίιοπιενιττατε Ποτπιπα8 (Σο

Ιοπιεπίεε ιπτειιιιπετε νοιαιτ , πασα ιιιαε ιπ καιω ειπε ιαπέτο τοτΡοτε οτιιατι ποιαιτ .

Ταπε εκιεπιιιιε τιτε εειεατατιε , δ: απιτπα , ποπ επ τὶαιιιαιπ , εκιαΙταπτε ιπ ΡατατιιΠ

Ρτατιε ; αιι ιιιία ετιατ:ατα πια Για:: ιοτοτιε , Πεο νοΙεπτε , ιιιεεεΠιτ ια ιοτ:αιτι ποικι

τα: παω οτππι Ρτοοιτατεοιππιπαε εΙεπαπτια ναΙταε. δ: πατατα ιπ Π: Ρτατεπτιειιατ .
εΙατιται:ετπ ποοιιιε πατατα. ι α -

ι 8. Ηιε ιταπαε τιιπείτιε απξπτετιιατπιιτ ιπίπππια ιπιταεαΙοτατπ , Ρετ παει: ιΠαπι Μἱτ°£ιιΙ=

Βοπιιπαε τπαπτιο ιπποταιτ νιττατιιιιιε τπαπιτείτιε , ιαατιαιτι οΗιεια ΡετίοΙνεπτεειΙΙι , Μαι-ιι πι·

ται ιιε ιπαπετε Ρτοπιετιιιτ παιτιπαιτι Ιιιιι οΡετατα είτ τιιππε . Απτε ττιεείιπιιιιπ απ οιιι- “Μ”η °

πιο τιιεπι ΡααΡετιιιαε ιπιτα εΙααίττα ιιιοπαΙιετιι εοπΗαεπτιΒαε ατι ειεειποιγιιαπι,

πιιιιιαττι τ:αιτ:ιιε τ:αιπ παπα Πιο νεπετατ , ατι πιαπιιείιαπτιατπ πω”νιττατιε Βιοτιαιπ :

πιιι πεπιι(πεπτια τω ιιαδιοτιειπταιιτε οΠειιτιεπε ιπ!αΡιτιετπ,παο τατπαιαεειαατιεΒα

τπτ, οοι·ταιτ τοτο οοτΡοτε Ρτοίτταταε , τω πιω ειαε ιπετιτιε ιιιττειτιτ πω τιοπατιιε .ο ο :Με γ1·

@ιο πειοωΡιω τιιοτιετπασ πείοΙατιοπιε ττιίτιτια, ιπ .οτππιιιαε ταοεττιαοαιιε ποίιτιε Παπ τα»

1οπαιτ παπα . - .. ° . . . - ._Ρ"° · ι

ι ο. Ηαιε επιιπ παιιιιιο πιω πιαιιι.ε ππαιτιιιιιπ ίιιεεεΠιτ , παώ οττιπε Γαπιιιτιιε πω-.

πιτ τιιιοιατπ , πασα πι Ρποπ ίιππο σοτιια αΙιπαοτατπ οΡΡτείΙὶτ . Μαιιετ παιικιαττι, ΜΒΜ. πι)

ετιεπτιε νεττπιε ιιιοετε ιπετατιιιαε πτανιτετ νειτατα , ατπτιαΙατε πεπαινιιτ, πια νικ αα=τώια

Βαεαιο ιαίιεπτατα . @ατε ιπ νιία ατιιτιοπιτα , ατι ίεΡαιοταπι ιιιτΡοτιπι νεπιτε ιι αισι Μ'

ειπε ιπτετνεπτα παατιια ιαπιτατιε ιπεταιτ ιπνεπιτε . ()αιαε ενεπταιτι τει εαπι παω εα- Με"Μ

πι: τα ΡτοπαιαΠετ ιπ Ιαικιεπι Πει , αΙτεταπαατιαπι τιετοπανιτ ιιιι , . πααίι πιεπτιεπτι ; παπα..

παα”ιιοπ τπαιτο Ροίτ εοττεΡτα πι. τι αιαιιοΙο : πια ιπα.ιτιε ΔΜπωιιω νετΒοταπι ειτοτ- Ρ“'"""°

ειιιπιε επιτεεοπΗτιδταε , νιττατεε επιιαι, παω Ρετ Υιτζπιπεπι ίααττι Ποτπιπαε

ΟΡθ1°ετΕι13 , νει οιιετατατατετατ , ταπτιεπι οοπτειΤαπ επ νιέτιιε; ει: εατιιτπιιΙιετ τταΙιε

τετατ ατι ιεπαιττι Ιοεατπ , εαπι πιιπιο νοιπιτα εκιεπε:, Ρο!ΤειΤαπι τειιπαετειτ τιοτπαιπ .

Ηττα δδ. Ο. Β. Τσοκ. ΡΊΠ. Ι ιι - 20. Με

€οτριιτ ια
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ΑΙἑΨἑΞ-Ι' ασ. Πινιι!εατιε ικαι1ιιε Πε αΙιιίεμιε Ει!ατιΒιι8 ΒααΪι8ενΜηιιειιεώνιαίε, ταιιιιιε

ιοι5. εοιιειιτίιιε ΕιοιιιιΙι ιίαΒιιε εΠεκιοπείαςαι8 καψει ΡατειΒιιε, ειιαιιςιιε ειενίειιιΞει

ΠΊ ?δια ειιιΒιιε Ρα:ιιε οΙαιιίιτα ιιιαιαθει·ιι ταιιιΡατιζα 1”ικιιαΙιτ ΒιέΉ1, σε Μυ1τΗΠ1 άιΠιιι·βατι

Ξξε3:6:: νιειει·ετιιι· ιιιιιεε ίοι·οι·ιιιτι , ίατιΡια τεΙιΒιοπι άεε:ειιτευ αμα . ΒαεΙει:ιι ειιιιιι ΑΜιατιί

(Μαΐ9τω- ία αεΠιιιε νἰνειιε ιιι εοτΡοτε , ειπε πιει· Ρτα:εεΡτί Ποιαιιιιι, , ειπε ω ιιονιίΠιτιο @αι κε

ευπιεει·ε ῇιιΠὶτ πιά ιιιιιιιιαε ιιινιταιο Ιιοιιιιιιι , τοεανιτ οι Η ειια;ιειοα ;ηι,ιιιι:[ο ει·αιιίιεεε

Ποπιιτιο νοεαιιτε ,· ιιοιι ιο ίαετιε Με , ίεά ἰτιΪτα σΜαθτα πιοιιαΠετιι τυπ1Φωετατ .

8ει! Βοπιιιιιιε ι·είΡιειειιε ΙιιιιιιιΙιτατειιι αιιειΠεε Εμ: , ιιιιια Ροιετιε εΠ ιιι άαπιιαατιοιιε

οπιιιιε ετεατιιται , ε1ιιαΙι άιικιΙΐετ: Αιιιιεα αΐεειπαε ίαιτειάιια, & ΦΕΚ τὶἱιὶεἱοτἱα @απο

διοιιοτιίτιεε ιιιίτα πωπω ιιιοιιαίὶετιι τεεεεταιιι, ειιτιι εετεεἱε Μετα [Με αιφετιια Εεεε

Ρ _ τα: εεΙεΒτατι κτιετιιοεια . . - .

Η :"τ”22ϊ α. ι . ΒεΙιιιιε ιααα8ιε :ιο ιιια8ιε ιιιικ1ιιε ετε!ιτείεεκιτε Π84ιοιιιιιιι ίαιιια , ιΠο τεπἀεπε

ίοΐνιανι· οιιιιιιε πιώ νεΙ αιιωιω πιοΙείιια: Ιαιιοταιιατ ΡΙαεα , ειιαίι εετιιΙΒιιιιιιτι Βια: ΙιΒετατιο

Με εοιιίι18ιιιιιι ειπε ίτεςιιειιταιε που εείΪανεταιιτ τιιιιιιιΙοτι:ι. Ιιιεει· εποε νειιεκαε

ειιιιααπι ιιοΒιΙιε , Ρι·ο Ροειιιτειιτὶα ειιιιιωαιιι εαΡιταΙιε ει·ιιη,ιιιιε ἴε;;εὶε ιιεκιΕμιε ΑΡο

ΠοΗεα αιι&οτιταςε ΗΒατιιε : α φαω Ροίἔ @Με ίατιθ:οπωπ Ρει!118ταςα 1ιιιιιιια , ισι

Μ Μπάση ιιιει·ιτιε ιΙΙ.ιιιε ταττι ενιάειιτευ εΒ τεΙαι:ατιιε , οι άιίΐο1ατοτιιιιιι , Ρι·οειιιαιιε

ιΠΠΠιειιιιιιιιι νιτιουΙοτιιιιι τιιιιιιτιιε , οττιιιιι.ιιιι πως Πι πιοααίἱετιο εοιιΒίΙειιιιιιιιι

ΡετειιΠιτ αιιώμιε . Υειιεταιιαα@ω ΑΝιιατιΠα ::ιατει€ει:α Με@ΦΠ ΡἰΘΕ8$€ › ΙΙΙ-ΙΜ.

ειιιίοΙιιτιιιιι Ρε: αΙιειιαιιτιιιτι τεσιμπιε ειιαΒιι:ι Βιιιιιιαιιιτατιε ττα&αΙιατ οιΕοιο , ειπα

απο Βειτιιιατιο ίταττε, ιιιιι Ριο.κιιιιιιιιι ται;τι.αιιαιτι ίειΡ(ιιιη όιΠΒειιε, εατιτατε τιοτι

ααα , Πεετ ιιιτιοεετιε , ει:εεΡ.ειε νιιιςιιΙιε Ρετ οιιιιαια εοααιωιιηιεατο Ιαιιοτε Βατι·ιε

ειιιειιαανιτ άεΙι&α , (ἱιιιιαειιιε αάΙιιιιιτο πω παπι:: Ρά.«ετατιε ίοι:ιειαεο , ειιμοιετιια πια

ι·ιιιε ,- νε! Βι·αεΙ·ιια , Ρι·ιίΠιιι ν18οι·ιε ι·ενινιίεετεω ιιιειιετιιειιω , @αιτία εα.ΙιαΙΙιε νε!
νεθ:ιιιιιειιτιε τεΡαττιατε ιρεσιιιιΕτ ιιιαΒιια ΙισζΙατιτατε :καιω , Δ

πι. Α‹Ι νιιιειιΙα @σε , ίατιδὶι Ριπή ίειΙιεετ ίΡεοιαΙιε Ραετοιιι , ειιιι,ιε Με απορω.

επι όεεΠεατιιπι θα Ιιοιιμι·ι , ειιιιααιτι Ρατα!γειειιε, αι1τίωτι απαιιε οειιΙοτιιιιι οέΒειο

Ρι·ινατι.ιε, ΜΙ ίαετα: τιιιιιιιαιιι ίαιιιτατιεθ άοιιιατυε. δι€1ιιι.8 ΡαιιΡει·ιι_ι;ια αΙιιιιιαπι ΠΠ

οΒΙατιο:ιεττι ιιοιι ει: αΒιιιιααιιτια εαπ ίαειιΙτατιε , ίαι ει; ιαι;ειιιέριιε Ρεοτιειταε νοΙιιιι

τατιε , Ρετ εμε ΒὸεΙιΙΤιιιιιιικι ιιιιεεΝεαιτιιια;ι όιειιιεεΡε τοειιιε_ ιαεεείΤατια: τειιιιετιιιτ

αιι8ιτιεπιτιιιιι ,_ Βε ιιιιο:ιε φαω πιαιιεατ ειιιίϊμιαι11 ΒάεΠ.ε , ΠΠ ΡιὲοΡοιιιιτιυε Ρι·οϊε

Βιιιιιτι ΡαιιΡετειιΙατ π1ααΠετια, ειιι!ια:ε ΠάεΙΠΒιιια ιετπιιιιιεταττικ αΡΡατιιιτ ιιοΒιιτιια

νιΠοιιε , οι ΗΜ ει: ΡιιοΡι·ιο Ιβα.Βοτε αΙΒατιι αΕΐει:τετ Ροτειιεί αιΦα10ιιιιι: ιιιΙΓιοαε . @Μό

αυτι ίε ιΠα Ξιφιας· και Ροίΐε τεἴΡοιιὸὶίΪετ Ρι:ομετ ιιιιιιαα: ΡαιιΡεττατἱε-ιιιεμὸιαιειι

τιιιιι , ίσηιτει· εοεδιε , οι Β.ιτεεειε όΠιιειιΙο α ι·ὶεὶτιἱ5 απ ΜΜι:ιε @ιο Ρεπετετ ΓιιΡΡΙε

ωειιτι.ιιαι . @ικα ειιιιι πι! :απατα , Γε‹ὶ ίαΘεο πι:ιιιε εινεαΪπισε_ τοΒαιιάο , ἴαετα κωμ

ιιιε ειιταΙΤετ ιιιιΡΙει·ε τιιαιαάατιιιτι ; καιιτΠΠί άατα (Πι εεριαΙιεια, Μ; ΗΘΗΜΜΜ:ΜΜΜ ;

ία! ετιαπι ιιεεείΐαι·ιιιιτι ιιιάιιιτιειιιιιιιι οιιει·αι·ετιιι· Με . αι.ιαιιι Ροίηιιαιτι α‹.ὶ ίεΡιιΙ

ει·ιιιτι άετιιΙΠΕετ , ταιατα ιοτιιιε ιιεεεΙΤατι:ιε τειαιιΒιιιειιτα Ρι·οτιιει·ιιια ,α ιι: Ρετ οιιιιιε

τει:ιιιιιιε νιται Για ,ε τενοΙιιτιοτιε τετιιΡοτυα11 ατιιιινε:ία_τια 2 ΜΜΕ ιαιιτ μεσω; , νει

:Μια ειιαΕΒετ ΠΙο.ειετιιΙισετ άοιιαι·ια ε -

φωιωειιιι α 3. Ηα:ε ει:ιιιτι , αΙιααιιε ιιιιιιιιιιετα ιιιίκαοιιΙα , ειιιιΒιιε εαιτι πως πειιιΡοιάρ Βο

ω"'"'· ιιιιιιιιιε ίεεεται εοι·ιιίεαι·ε , ιιο&ι:ιι: τατιιιΙΙιταιιε ίωικτιεςιιιι Πια,8ιΙΙααιιιι εκαεατε : εΙε

«1ιιιΙιιιε ειιακἱαπι ταιιτι1τι1 ειπε ιιοΡοιιε τειιιΡοιιΒιιε ία&α δ: αιιάιτα ΡιιοΒανιτειιε ,' ποπ

τετιεετε εοιιαιιιιιτ , πε ειιΙΡα ίΠειιιτιι ίιι1ήαεετε εε-0.Κ08ιΕΒΛατ . Πιιιεια.ε ευ-ιιιίαατη πια

Με Η1ιιιε οδἴο αιιιιοε απαιιε , ι:οι;Μειιηιιε 8ει=ειιιιε ι.ιειΕιατιιαατιε , εκεεμο Ιιτι8ι.ια

δ: νιίιι , οπιιιιιιτιι τιιετιιΒιιοτιιιτι όείὶἰτιιτιιε εκατ ιιΓιι . (ζώ ίαιι&ιΠιιιια νι:8ο Πι

ΓοιιιιιΞε ειιιαάαιιι ιιοδὶε «Λία ει): ωιιωπιι , οπιιιείεικ τιετνοτιιιιι ι·εττα&ιιε ι·είοΙν Με: .

(ζιιιιιιιιιε εκ Ιιαε ιιιειιιΒι·οι·ιαπι ίοΙατιοιιε τιιααιι_α νοειΓειαι·ι εφΡιω εκεΙατιιαειο

ιιε , οτιιιιεε ιιι άοπιο ειιιείεειιτειξ Πω» ίἰυΡει:ε ΡεεευΗιε , Ιεδ)ειιΙρ @με αὸνειιε

»Με , οιιιιιιι·ιιιίαιιε ιιατιιι·αΙιτει· εοιπΡοΗτια ιιιει;:ιΕπιε δε πεδία , ειιιιει γεΙιιτ εκ

αιιιιιιειιι ικινειιετιιιιτ . Ηιε ειιιιιι Ροίϊ ιιιιιιιε @και ΕΡατιιιιιι_ ιη Κανει; ι=ενετίιιε ,

(μια ει»ναείε: εἰτειιιιιίὶατιτιΒιιε ιιιτιετιιιτ ; ίεεμε ‹1ιιαιι τοειιιεειιιιι οΒΙατιοιιε αει

τιιιιιιι1ιιιιι ίαει::ι: νιι·ΒιιιΞε άείεττι, Ρατεεπι πιαττετικ1ιιε ιιι&α-ιιτει· αά.ιιιοιιιιιε . @εἰ

‹ὶε ίσ.ιιιοαπε 5111 Βαιιάειιτεε , ια Ρατειιτιιο οΒΙαιιοτιεπι π1οτα111 ιιείειετιιι=ιτ : Γε‹Ι μισο

αιιιιιιαΙι ιιιιΡού.το , ὶΡίξι ίείΒιιιαιιτετ α.ιιι!πι1απόο ιτετ εατΡίετιιι;ιτ . Τπω: Πειιε θα (με

- είὶ

διιιαιιιι·- ει·

Μπιειιι σ.
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οί: :ο ΜΗ:: Το:: νετε πιπ·ειο:ΙΙ:, :ΡΠε:τετ ο8ειπτὶΒιιε οεειπ:ετε ΡετπιιΕτ πιίοπιι- ΑΝ.οπκ.

:ήπιο :ΜΗ ΙειετγτιπιοΙΙ:: .· ι:: :Μπι εκ πω: ΓιιΒΙενοτειπι1τ, :πίτα οικω επι: εο ΡΜ: Οέΐο·

τηοπὶἴείὶειτειπιιτ . (Σιιιι:ίεΙοιτι αυτ:: πωπω:: Ροπτειπ ττειπίειιτιτἰΒι:ε πιπιεπτυπι 8ε- Βἔο 5 ΕΞ”

Παπ: Ριιει·ιιττι άε Ροπτε ΡεοΠΙΠτ , δ( Με αυτ: Ριιετο απο: :πιπιε:ίιιπι Ρετ αποφ ίετε _ _

Ι1οτειιτι :ιτ:ίοικιο1 εοπ1Ρο.τιιιτ . Οιιπιοιιε ιττε:τιεόπιοΙΙΙτετ εἰε ΒΙ1ἰΡετὸὶτἱοηε ειιιΙει- ΕΣΞἔΞΪ=Ἑ]`

τιιττι επιἰττετεοτ εκειπιπ1ειοοτά:ίουε εοπττὶτὶοπε ΐειπ&επιοι1ε ΑάεΙΙιειάεπι εΙοιπο.ἑ ΜΜΜ

τειιτ ::11Ριειτι1δε ετι:εΙεΙεπι, τιιιΙΠι:ίοι:ε ωετΞτἱ αμκ: Βευπ1 )· ΠιΜτο ν:όετιπιτ πιο ω"

υπε:ιτυπι οπο. απο ίεΠοτε [πο εάΙίτι1εΡετνεοι!Τε 1ΙΙ:είι:οι. Τιπιε @Μοτο πωπω

απο: νετίοιπ ΜΙει:εττι νοεε:τι 8ο.ιιόετιτίιιω , εοεοτιιπ1Ρετιι8επτεε πετ, π: Γεί:Ινί

:ειτε ίεοδΗθετεοοιε , :Μπι Γοιιιιτετι:τ Ρτἰιπιιιπ :οοτιιτιτιοΙιε ο!Ηεύ , νΙΙΙΙοειτο νεοε

:·ι:ιω;: οιιὶιποκὶτιἰΡἴοἱπτ:οὶτιι ιοτι::ειΒ:Ιιο, Πει ΡτοΡειΙεινετιιοτ. @πωπω ΡιιοΠεε

Ρτοιεάιωτεοτυτ , :Ρίο ὸἰε ΜΜΜ ίοάειΙ1τοτ:: επτει·νοι ΒΙοτ:ο.:τι Πεο εειι1εΒε.τ Εγτοπιιτ11

ἴΡἱτΞτιιπΙἰε πιεΙοάπε . ·

απ. Ωυἰὸο.ω οι :ΠοιοοΙο εο.Ρτινιιε :ο επι: τιιιπ.υΙιπτι είϊ ΙὶΒετειτπε , ΦΠ οι:οτοι:οτ πιο ΡΙ_Μ>ιιε

:ιοε 1τι:ΡετνΙΧεπιτ, Ρι·οππΗειο πω: Ιὲιτιἰτοτὶε εεοίιπι1 :Πο άετιι1επιτ . οοπ1Ριοπι ?ΟττιπΞΒιιε θεο:: , δε νιττι:τιΒι:ε , οι:ιοικ , εκεεΡτο. τε1ο1ειτοτιο:ιε ο1οπιιοτιπο, ιι!

1ιιπι ΠΜ εΙεΗι:πι Ποπππιιε :τιι:1Ηεεινιτ, ετἱοπι Μπα π1ι:Μο πιοπίίεθονιτ. ΙΡίὶ

Ιο.ιιο, δ: @οπο Ρετί:1ΗπιτοΒεεοΙοτιιωίπουΙει, Απιετι. ·
δ 'Η

.τ.λ.π.:.4.χ.:..:3Κ.ι:.:.Χιλ.πΧ.ι:Απ .μελι πε-9€.π..·ο.9!.π 8.πλ.κ.α.'|έ.π..π_Χ.ι ε.π.χ.:Α.:*ια.*.ω

κατ:: οποιο:: ::ΜεοΝ1: ΜοΝΑοΗΡ“22'2°

ε: ::κεΜιΤιε :Ν ΜοΝΑ:Τεκιο ””3“”

ε.εεΝεοιοτιοΕΜοοιικοΝο ζ

Αιι&οτε πιοικιεΙιο Α Ν ο Ν :ι Μ ο ίιιοοεουοΙἰ .

Εεε εοείιι'. εππ/ιἰεπι πιοππ/ϊεπιι.ΟΒΣΕΚ7.4ΤΖΟΝΕδ” ΡΚπΕΡΊ]Ε.

:. Ν·οιεπε πο: ππδιοιππι ειιππι ε:ειει·οι·πιπ, πιει είε ι·ε!ιπ: Βεπεπιεΐιπι: πειρβι·ππι, επειπρΙππι , <

π: Βεπιππι $πιπεοπειπ πει/Μ: πεεεππ:·ππιπ:. Επίιπ·ιιεεο Με: [πειΙε εεεπιπειιιπ ππιππιιππι πι: 8_ 5γηιεοπ'

ευ Βεπειίιδιιιιπ Βεεπιπ.· ριιο[ει|ἱοπεεπ ειπι!|ππο |πι1]ε , εππΙει: ιππιεπ ειιπίι: !οεππι επτα· πεπει Βε- Μ' πωπω.

,Μπι πίπιππο: οπιιπειε πεοει. @Μπι επιπι ΒεπεπιεΐΕπι: πεεεπ[ει·ειιιι· , ππι ποπ Μπι εππι πιο ᾶἰιιω

ιπιει· ευ: ιπποπππιπ ππιι: επ Μ: εοπιιποεπιιι: ε/ί, ·υει·ππι εειππι .πΖοϋπει εεεει·ποπε [ι·πιι·ιοιι:ιεπ

οπεπιεΙιπε, πι πιι[οπε εοεππι ρει·ιπιππ ε εε!!π επιι·ε πω ποπ ε[]ε Ιιειιπιπ αι[!ιιππι·ει ? Στοπ: πιε

επ: ιι·πιι·ππι ρπι·πΙιπι ιε[εδειοπειπ, παμπ· επιπ ει: πι! εε[εδίοι·ιππο απππιππε πεεεπεοπι , πιο πιοι·ε

0ι·είιπι: ποβι·ι ιεειιι/οι·ππι ; Θ" [ι απ! πι πει·εππι: ιποππ_βει·ιι πεποτιι: εἰῇἰεπἰιπει: επιειχειεε , /

ιρ[ε ρι·πβο ππει·πι πιὶ εεεεεοεπιπ [επειππι ΙπΙιοι·ε: [πο!ε·ιιπππο: . Ωω οιππιπ επ· επ: Μπι επιπε

πω. πι: πεεεπιι εμ: _Επιπ!επεπ ιπ πιοππ/ίει·ιι πο/ἰιι Οιπἰιιιι: εεε!εππ, πιιππι ροβεπ ιπππιπει·ι: Ριο

ρε πιοιίππι επιι·πειιίι:·· εοπιἰεεοιπυΖε.

ε. Ι/ιεπιπ Ιιεπει .Ππιεοπι: πιο α!ε_/επιο ρπιειππ|ιπ |ει·ο]ο!)·πιιιππο :ιεειιτο.τε άείει·ποτε.ττ1 [πιβ Με :Με ειι

πι Ό8ΙιεΙ!π: τοπιο ι. Ιεπίπε [πει·π, πω πε Μππιπππι: ερώορι: : οι Με ·υππ π_ιποιπ πι . Επιπ Μι

επιπι άι·υει·[πιπ Με πο ερπίο!π α2ε_/ε·πιι ιπ[ει·ιπ: ε.τοιπεπππ εο!!ιπιιππ: ε:: ιρ_ίπ εἱπ[:ἰεπι ·υιιπ, :πππο

πο ππδιοι·ε ππππ!ι βπιζιιιππι ιπ[ει·ιπ: πππο: , πω μπαι:: .9]πιεοπι: ει: .πίππ·πιι πιω ίππιίππ

απ, πε ειππιπ: ιπιπεπ πιει! Μπα εριβο!π πιππει Ιπιπἰπεπ . Τει·ιιπιπ ιιεπι υππιπ πὐ Ηι!πι·ιοιιε

εποππεπο Βεπειίιδιιπο _βι·ιπιτπιπ !ππππι Βπι·οπιπε: ιπ ποτε: πεί πιω πό. μπι, πππιπ εππι ποπ Μπιε

ειι, επιπ ιρ[ππι ε/]ε βόριεπιπ: ε|ί, 424! επ Ι/πιπ:ππο πω: ππιπ. ·7οο. πποεεπε: π: ε:: .πιε

πο£πο Ι/αποπε ποιο ;. :πιο πππο πεί επιπάεπι πιειπ ιό. μπι , είψιπιπ: εει·ιιππι ι!!πιπ ·υιιπιπ πε

εειιιιοι·ειπ ε/β·, επιπ επι: ππίἰοι πἰιπ: ποπ π: πο Ηι!πι·ιοπε ιποιιπειιο, επι ]πεο!ιι πε Ιπππ_ειπε Ιε

διεπππτπ ππι·επιπ πιο, ιπ ειιῇπ: πω: [πρρέεπιεπεο ·υιεπιπ !ιεπιι Σππεοπι: π _βε.τπι·πιπιπ ιπ_π·ι·πι.ι.

Ωππιπ απο Με ρι·οβπιπιπ: πιπ!ιο ππιιπιιιοι·επι, Θ· πο πιιδίοι·ε εοππππίι πια [πἰιειιι [πιιρπει είε

_|ει·πιιπιπ, αν πιπιιι: ι1τιππ: πππο όσοι: εο!!ιςιπιπ:, π!π πο: πω: πώ· ππἄοε πιέπει·πε, πιει πωπει: Χ

ποιπιπιοπ: [Με πιςπι: πεεερεεπι,εε[επε. Επιπ ππιεπι εποππει'οιππ Βεπεπιδειπππι [ιιιΠε μια: ε: απο. 136 (μ.
3·. ιπιεπεπΙοεππι, πο: Ιιεπιππο Βεπεπιεΐππι οΙππΗεοπι :Μιτου οοΠειιω πρρε!!πε: ππιπο Ο· π ε.: Μ: Μ”

π: ππππι [πι|β·, πιει Ποιππιπ Ιεο;πει @σε πεί ριοεπιπππππι Ιιεπιι «πει επιιοπιππιιοπεεπ, πρεπε πε

ε!πι·πε επριτε π!ιππο, :μισεί |ιε πιω:: Τα:: οτε :πιο Ρτο εαοοοἰιοηεἱο @Μετα ίοι:&:$γτιπεο.

οι: @οποίο εοτΡ01°ε ίοπέϊ:οπι ΑροΠοΗεπω ίεεΙειο οεεεΙΙὶππιε, 8εε.

;. Ηπε ππιεπι Μια, βεί ρππ!ίο εοπτεπδίπ, επιιπ [παπι επιπ ε)π[πεπι [ππδἱι ·τιιι·ι πω: , Ρε

πειιι: πππο ην.. μπω ιπιεπιιεπει [πιο ι·επάιεποπ , επιπ εοπεπι ο1]ϊειο πι! πο·υι Βι·επιπι·ιι ι·εεπιπ:

ε.τπδἱο, πππο Μη. Οιεεοι·ιο πε 6`π/ἰιἰ3οπε ποϋπιι 'Ρπάο!ιι·οπεπβ πππεπχιπιπιπ , ίπ Ιπεεπι ΡιοιπΖιε

που 8.9.0.Β:Τοιπ.71Ι!. Η ει; άοιππιι:



η.: Υ Ι Τ Λ

ΑΝ. ΟΗΠι ποιππιι: ξιιιιεοπ Βα_ππετιπ :):ι/π:ιπ Ιο:ι ιποιιπι·ιιπ:, ε.: μο ::ιιπ ;ιπιπρπι:. Επι:: ::ι.πιι :παπα

χοχό πω:: ιπ πιιοπιι: :οπι:ιππ:, ιιπο πω:: Μαιιτιιιιπο, αι::το :ιι·ιιοπιι “Ρεποι'ιτοιιειιπ:.

πό. ]ι1ι.

$3ιιικοιιι:

πιο: ο

Άπω::

πιστή: .

Όπιοιιιπα

μα.

Επι: τε”

ειιιιο:.

Εριίἱοι:ι

Αι·ἴειιιἱ

]ετοΐοιμ

:Παω .

π. :απ Β:πεπιδιι ροπ:ιπ:α:ιι $'_ιιπ:οπεττι Βοιιιαπο αππεπιι]: ::τ:ιπτι π: ε.: πι:: :αρ.:. οι: απιπ

π: Βεπ:πιἔἔο π. μι απ απτιο 975. απ ιιππιιιπ 984. πι:: , απ π: Β:πεπι:ΐο 8. μι πω: ω»

πι: αππο ιοι:. ιπ:ειιιἐςι π:π:α:, ιιιππαιπι: :[ι, μπω ε: πέιποπο ιπ Ζ.:ι::τ.ιιι:πιι μι:: :ο ω”.

ποπ: μο Βοππ: $πιπ:οιι π:τπιππιιιτ ποιοι, πιι|οιπ:τ: ποπ ρπ]ιιπιπ:. :απ π:τομ: :ιιιπι °Ροιι:ιιι:ε

Ζ.α::ταπ:π_|:: $πιποπι παπ:τι ιιο:ιι:τιιτι: , π:: πι: /ιιπ ιι:τομ: :ο Ροπ:ι]ι:: Ε'οπ:ιιιιιπι πω:: απ:ο

::ἰ:πτ:, μα! _ςει:τι: ρτι::ει·πιμ”: απ[οιιι:: :οτιοιιιιιπι Ι.π:εταπ:ππ· αρ,ο:ιιατι μα:: . Θ: π! πω::

απ ρτιοτι: Β:π:πιδιι :ειπροτα τεπο::ιππ:, ποπ πω: [α:ι: πιιι:ιιτπα δ;ιπεοπι: πιω:: μια °1πιπώ.

τοπ:ππ· πιοπα/ι:τιιιτα, :πι αιιμο: ιιτιτιι: πο!! :]ιι: ιιι Μπι: αππ:π:ιππ , α: :ιο/ι ρ:ι·αχτα::: πα

τια: Ο::ιπ:π:αι:: ρτοπιπ:ια: πω: ει: πιω :οιιιπι:ιιτι π: :τι ιιο:π/ιτπιιτπ π:ππ:ιτπιι: ω· ι:αρ. π.

«πω, ιπ μ: .5°ππεοπ Ρατττιαιπ πω: πι:ι:ιιτ πο: πι:: ::ιπροι·: , μ: πιω:: επιι[π:ιπ ιοι:ι

ερώοριι: πω:: Ρ:ιι:ιιιι: :οτριι: :ταπιιιιι5:. διςπτ:πιι: μπι:: β·π:ιι:: Β:π:πιδιο π. Φπι·πιι·πιι π..

:Ζε/πε πιω:: , ιποτ:ιιιι: απ::μπιπ Β:πεπιδιιι: 'δ. τπτοπιιπι αροβοιι:ππι :οππειιπ:τι: , π: Η: Ο.

@πιο παπι: πω:: :οπιο π. :οπ|ια:, ιιπι Ειπαιιπ: π: Ειπιιτιτιι: ιπ ρτιπι!εςιο μοπαιπ .9:τ3ιι 'Ρα

Ρά :ιτο Νοπαπ:πι:ππ τποπα|ιετιο, ιρήοιιιι: Ρατπι:π|ι: πρρειια:πτ . Ηιπιτιοιι: πει·ο :)ιιιπ:ιπ Ειπιιιιι

_πι:::ι]οτ Ρτιπιι:ειο Ρτιιδιιιπι·ιεπιι ιπ .9)·ιιοπο Βοπιαπω αππο τοις. ιιιιι-πιπι. $ιποπιι: ιταμ: 2.::

τ:ταπ:πιι:, ματτι πι: Β:π:πι€Ιο :μια :ειεπτα:ατπ [ιιι]]: πι:ιποτπ: πι:: μποτ , :ιιπι δΪιττι:οπ Βο

ιπαπι αππι·πι:, :α ιρ[α :Πε ιιο:ιιι: , μ.: πι:: 1)ι:πτπατο :το :απ/π :πιω Μιι_ςπ:πιιτ3επ,ιι: :ιτ

:πι:ρώορι ππ:π:ι:ππα, απιιο 983. παπι:π πι, :πι $';ποπο Κ Ε. 5::ρπατιι:: Βιιιι:ιιι: ιπ πο:ι: :κι

Ιιπτιιτπ ό. πε €οπι:οτπιιι δ'α::τπο:ιι απ· Ξιπ,τιετιι, πεοτε:ιιττι 15:π:πιπι μπι:: :οπ:τα 5:τποπια:ο: ιπ:ιιπι

αιιτιπιιιι. ·

;. 6`οπ]ι:ιτπιι: ι:αμ: 87τπ:οπ:τπ αππο 983. πι Ι:α!ιατπ ιιππ:πιι]:, ιππεμε :ο!ιπιπιιι: :πιππ:τπ

ποπ πατι'α: Ρει·εδτιπα:ιοπε:, π:::ιπ :ιτι:ι::ι· αππι:, οι:: α τποπα(ι:τιι ιιιππο:ιοιιε , ιπ:ετ πο: πι:

αππιι:ι: Ραπο!ιτοπεπιι: οπεπι:ιι:ια πξιιι :. 0πιι: μπι:: αππο ποιό. πι: ι6.]ιιιιι, π: ε.: πι:: αιι

διοτ: :οπ|ιατι: ει!. δαπέιι:α::τπ μι: πο:: ιπιππ: :τοπ πιοτ::τπ , μαπι πιιπι πιπ:τ:: :τ:πτα Μέτα

:ιιια π::ἰαταπ:τιιπ:. Ωι:ατ: ποπ τπιιι:ο Ρ:: ιρπιι: οπι:ππι, Βοππα:ιιι: Μαπ:ιιι: Μ.ιτ:πιο, μι πω

:ιιτπ «πω» ιιτοπε ποπ:τα:, π Βεπ:πι:ΐο ΠΙ: παρα ια:πι:α::τπ οπ:ιπιιι: :::ι:/ιιιτπ ιπ ει:: ποικι

τ:ιπ :οπ|ιτπ:ππι. Β:πεπιδιι π::τ::ιιτπ :οπβι·πιατιιπ: /ιιππμ:π::: 'Ροπ:ιπ::: [ατιδιιι: Ζει: 9.π· .Διε

παππετ :. μοι·ιιτπ :ρι]ιοπι: :π π: τ: πιω:: ιπι:ι·ιιι: ρτο[:τ:πιπ: ει; :οπι:: πι[ Βιπιιο:π::: Ρα

πο!ιτοπ:πιι:, μαπιματπ πω: ω· :ι: μπι απ πω:: Ι/*υιοπε :::π[:: [ιι:ι·ιπ:.

ό. 6`πττι αιι::πι οπ:ο ι::ι:πτι: πω: πεα:ι Σππι:οπι: :αποπιπα:ιο , πιιτπιπ ποπ π: τπεταοτιαπι πι:

βιι: πατιι: ιτι Ματ:ατοιοδιι: ιππ:πιτι. Επι: ::ι:πτοπ: μι! Ματ:)·τοιοςιππι Ηοιπαπιιπι [α|ιι :ιιπι Β:

πιπιπιιιι, :ιιπι πω:: πι: ιό. πω, μια @μπι οιιιιιι :: πι:: :αριι: ιιι:ιπιο πιπιπιιι: . πω:

π: εοπετπ [απέΐο παπ:ιι: πατιι απέ:οτ::, Ρο:ιιπιπιιτπ Βεπ:πιδιιπι θ' Ι:πιι , μι π: τεμ: Λι.ιπ:ιια

πι: _άτιπιπ:τ:. 13: πι: π: .πιτποιπιι: 7πιοπ Ραποιιτοπ:ππ: ιποπα:πιι: ιιπτο ::τ:ιο :μι «πω, πι::

οππ·τπα: .83τπ:οπ:πι π: αι:ατι ποπ:: ποιπιπι πι:ιι:ο μια: ιπ @ιι/πα χω:: :σεις/πο °Ραποιιτοπ:π

ω, οι: ::ιαπι πω: τπιτα:ιι!ι: σωμα: . Ιπ :πι/πιω ιποπα|ι:τιι :π:[πιιτο, :οπ:πι πιιδιοτε :ε/ιαπ::,

/ίει·πα:ιιτ :αρ[ιιια , ιπ μι: ΡΜΓΕτ :ιιι:ιιιττι οιι:ρμ: π:ιι:ι διπιεοτιι: τειιμιο: , παπ:π:ιιτ ποιοι:

.πρ-πι :ράφι |:το_πιππι:απι , 'Νοπιιτπ ::|ιαιπ:π:ιιτπ π· ιππιι:οι·ιιιιπ , μιιι·τπ:πι:ι: :!ιατπδ::τιπιι:

:οπβτιπ:α. Ερι|ιο!ατπ παπι:, ιπ ια:ιτιιιπι, π: πι: πιι:'::πτ,:ταιι:ια:απι, :.ιτπιπε: ιπ:ιπαπδιοτ, έ9·ρο|ι

:ιιπι πω:: 'Ραρεπτο:πιπ: ιπ Ηι|ιοτια ι:πτοποιοχι:α :ρώοροτππι ]:τοπιιιπιι:αποτιιιπ :οπιο 3. Απ::

Βο!ιαππιππι, μι :ῇιι/π:ιπ :,ιιι/ιοιπ απόΐοτι:ιι:ε .πτ/:πιπιπ ιιι::ι· :ιπ:τιιιτ:πα: ]:τοπιιππι:απο: τ::Μ

/:: , πω: ιπ πιιπςιι:ι: :α:α!ο_ςι: ποπ ο::ιιττα:. δ:π :απι πιει: α :ταπ:ια:οτ: ιιι::ι·ροια:απι, μοπιπ

:ιι ποππιιιια ο::ιιτταπ: π: Σιπι:οπι: ρετειιτιππ:ιοπιππ: , μα: απ πω:: ατι:: 5`ιιπ:οπι: πι/Εεπιιτπ

οι:: ποπ ρο:ιι:τιπ:. .πι /πρι·π ρτοπαπιπιιι: πιιπι.ι. ερι]ιοιατπ |ετοβιππι:αιιι ::Ωορι, μπιιι απδἱοτ

πι:: Ιαιιπα:, α πιιπςα:α πιπετπιπ [ιιιΠ: . :ι π:το μι: :ριβοπιττι .Ατιπ:πι:ι: ιι::τι: πιω:: ιιι

:πεπιιιτο Ριιπο!ιτοπ:ιι|ι πιιιωιιιι: ιππιι::τε:, π: πι: [α:ιιιιι: [οτ:τι|]: :οτπροπ:τ::ιιτ . Β:πιμε ι:

πω: ιποπετ: ππιιτπ πι, 'Ριι::πτο:ιιιιιττι πι:τποτια !αρ_πιπι, ιο:ο ιαιιπα:ο, ιιπι πω:: πειι:ιιιιι 6`_τ

ιπ:οπ:πι Μιι:ιππ πειππέ:ιιπι , π· Μπι επι:[π:ττι πι:: :1υμο,οι α: Βοππ”π:ιι Ματ:πιοπι: απ:: α

Βοιιιία:ιο 8. ροπ:ιιι:ε Βοπιαπο :τιποπιπα:ιιτπ [ιιιι]:. Το: :πιπι πω: :ττ:ιιπ οπο: πω. 8ιτπ:οπ:πι

πωσ:: ιπ υποπαιι:ι·ιο :Μπι Β:π:πιδιι π: Ραποιιτοπ: ιιτοιι: Μαπ:ιιατπ πι.τι|]:, ιιιιι: π:[ιιιιδιιιπι (ιιιΈ

π α: [:ρπι:ιιιπ, πιστα: [ιιπιομαιι: πι:: “πο” ιπ:ιπ ::|ιατι:ιιτ :ιιι/ξι:ιπ ::!!α ιπιπ:τπ πι:: πρι:: ,

_πι::Πιιττι ιπ μυ ε:ιαιππιιτπ [:ριιι:τιιτπ μι: πιπ:ιιτ , π· μοιμο: [ιιιι:τ|ιιπ: εα π: τ: τιιοπιιτπ:π:α. Ιπ

πω: πω:: αι]:τιιπ: Ματ::τοιοδια , μιπιι: οπιπ:: :τοτ/ισ πω: πι:: έ: ποτπ:/ιι:ι αιιέΐοτ:: πι::

ιιιπαπ:ιιτ. .Στπι:οτι:πι π:το α Βεπεπιδιο δ. πω:: Βοππ'-α:ιο Μαπιιια: Ματ:ιιιοπε :ιιι:ιι ριιπιι:ο ποπα_

:ιιτπ [ιιι1π πριν:: π::πιτατι: :,οι]ιοια ιιιι:τιιι: τ:[:τ:ππ.:; π μιπ:τπ ι2ατιπιι: Μιιιιπ:π/ι: :ρώοριι: τ.:

:πιο ι π. Βοιιιία:ιιι: π:το παρα 8. [απο π::ιτπο::τ:ιο :.τ:ιιπ:: Ηοιπαπιι: ροπ:ι[επ τεπιιπ:ια:ιι: πι. π:

ιπιπωι ποτιι:π ιο:ο Βετιεπιδιι ιιι ιιπ:ιιιιπι οιιιιιι π: εοπ:τπ τω:: Μαπ:ιιι: επι:ιιπι πιφριι: πορτειι:π

πιτπιι: , μοπ πι:: πιτο :τιιπι:ο :ττατιπι οι:αποπ:τπ ρτππιιι: . π: πεα:ι δ';πιεοπι: πι:: ρτο[:τ:τιπα

π, :πι [ππ)ι:ι:ττιπ: α: :οπ. πι[ 'Ραπο!ιτοπ:τιβ πω: :ριβοιπιπ :οιπτπ:ππα:ι:ιαπι ιιι Σπιπ:οπι: μα,

:ιαπι, :ιιπι 'Ροπ:ιπ:ιιπι Βοπι.ιποτιιιπ ιι::τα: π: πι:: :ιιιιιι πιω: ιιι Ε::ι:βα :ει:πταππο.

ΙΝ(:Ι.
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ΙΝΟΙΡΙΤ ντΤΑ $ΑΝΕΤΙ ΕΥΜΕΟΝΙδ τ ΑΝ.εαιι.

ιοιό

ΜοΝΑεατετεκαΜ_ττα. “ααα

Ι Ο να· 8ΙοτΞοί.ιιε, δγτττεοα εΠέτιιε αΒαιταε , τα ΡαττἱΒαε Ατα1εαίω τι , Ραττε

Ηε&οτε , ττιαττε ΓεΙτεε ααταε , ιτιοααΠτεαε ΚεΠέτοατε αΒ ἱαευατε :πατε ΦΑΝΗ Σ·

ΡτοΡοίὶταια τεξαυΙατττετ τεαιατ: απ! Βταεοααταε οίΗεΞατα Ρτονεδτιιε, Ρείττασόιατι

νττταττΒαε 8τεΙΠΒιιε νττΙΙττετ :τά αΙττοτα εοαίεεαόεαε , ιΠε-Βιιε ΡΙατατιτε Ετειαὶ ειιΙ

τω· Ειτε . Ηατιιε @παμε Ρατεατεε αοα αονταιαε , ίεά Ποια: τενετεαὸὶΙΙὶταιιε Ητε

τοΓοΙγα1οτατα Ρατττατεαα , & ετα αοταε , δ: ἰαταὶΙὶατἱίἴὶτααεαοΒὶε Ρετ εΡὶίἔοΙατα τε

ταΠτ , εκ εΙατα αοΒτΙτιται ίτττΡε ΡτοεΠετιε , Μαξείίτττ ταὶΙἱτατα Μακ ατα . Ηὶε @τα

άεττι ταττα ΡαετΠεε αααοε , πατα δ: ααα8αταεα εοεΡὶτ α8ετε , νοΙιιΡτατἰε ΗΒττυαι ταο

άετααοατε ίτεαο τείἙτἰαΒετε , εοτΡιιε ῇεῇααἱὶε εάοταατε , ίΡίτττα ΡτοΡαετταε αΙταιιαα

ά: ΡοΠετε , οτατΙοαὶΒιιε αΠὶτἰαε ταΐαάατε . ειπαμε αυτι αόοΙε1εετιτταε τεταΡαε ἴαΒ Ν Ε Ρ _
ααῇαἴαποτὶτ εοανετίατὶοαἰε ίταςΠο τταα!ε8ΕΙΤετ , δε @τα Μια! τταταταετετ , τ1ιτο ῇιινε- εἰΐαΐΒ ω·

αἰΙὶε αταε εαταα!.τ ίεΙετ ὶταΡΙὶεατΞ εοαααΜο: Ρατετ [ααα , Ιἱεετὶανἑτιιια , ίεειιαάααι

ία:εαΙτ όΕΡταττατεαι , ακοτὶε ειπα εοΡιιΙανἱτ εοα)ιι8το . @Μό εΠεατα ?' @τα τείεταττι ? ε

ΒοΙοτὶ, 8εταωίτὶτἱαι ίετνὶ Πεἱ εοταΡατὶ, δ€εοαἴαΙετε νοΙο: [αἱ αακἰετατεττι, δε

τααετοτετα εοττΠε ε)ιιε τετεκετε Ρεαὶτι1ε ὶΒαοτο . αυτά α8ετετ Γετνι1ε Βεἰ ? Αττ1ττιιε ,

ττεΡΜαε εΧεο8ττατε άτα εοεΡΞτ τα ααἰταο , εΙααΠτετίε άτΠοΙνετετ αΙ› ιικοττε εοαῇα8ὶο .

51ΠΙαα1 τεαετετ , εοτΡοτὶε τατε8τττατειτι ντοΙατε τὶταεΒατ: Η εα1α άττατττετετ , τα

τατατε τα Ραττὶα τιιτΡὶτετ νὶνετε ΡεταοττεΒατ . Ταατα τεττιιτ, αε ταΗ ατικτετιιάταε

ότε , αοδ'τικ1ιιε εκαΙτιιααε , εκτεττιιε εοι·Ραε αττεαιιααε , τατετίαε α1ετιτεττι εκτα

ετααε , τααεὶεττι τΠνταο ααταπατιτε οταειιΙο ), ὶΠιπὶ Εναα8εΙτεατα ΓεΡε τενοΙνεΒατ τα

:παταω Οταπέτ , εμέ τεἰἱαιιετἱτ τίτυπωη , υεἰ[ταττ·ε.τ , ωπ/οτ·στε: , πατΡαττεΜ , απ:

υπιττεΜ ) πω· ιικοτ·ετα , αατ/Πἱο: , στα πέτο:ΡτοΡτετ πουτανα ΜΜΜ , σεπτκΡΙαηα πε

σέ10ίετ , Θ” Ρέππα τετεαααωΡο#τἰεύἰτ . Ετ ττετατα : @τά που: τεπαπείατ οταπίθω· ακα

ΡοΜαετ , ποπΡοτε/Ϊ πω” ε#ἐ: άέ/σέΡιώκ . Τα!τΒιιε ἱταττιιε Κεάεα1Ρτοττε εναα8εΙτετε

άτξΗε να Ι)οταἱαὶ τοΒοταταε Ρατττατα , Ρατεατείαιτε άείετιατ , ειιαθττε Ματια Βεατ

Η ΡοττιΡτε αατεαιιαετααε , δε ι1Χο1°εττ1 ΡτοΡττατα , δτεΠατα αοταἱτιε , ἴετνατα τατεα

2τττατε , αετεΙταιιττ , :παμε αααΓτα81αττι1αήαε α:ταττιαοΒ ίαεεαΙτ εειι ΡτοεεΙΙοβ πιατα

τεα1Ρείὶατε αι1απατιτε αιαάαε εναΠτ . , τ τ; - _ Σ - _ Ρ ῖ _

(ΣατΙ1οΠεα θάετε!γΡεο ταατατιιε, ίτεαο εαἱἙΙτατἰε Ρτα:εία&αε , ΒΙα:Πο ΓΡτττταε , Η

τ1ιιοά είὶ νεταιια1 Βετ , ίτεειαεατετ τ8τιίταε , Ποταἱττο ΒαΒετααατε ττιοααἱὶετὶυτα Ρε· τα τετοια.

τα ε : τα (με εοεαοΒταΙτε ντεκ τταταττετα Ρτικὶεατετ αταΡΙεδτεαε , ΜΜΜ , ντατΙττε , ΦΠ·

8( οταττοα1Βε εΠε αοδταεΙυε ()αττΠο ταίαττ8αΒΞΙττετ ίετντετιε , ία ΐατιδττταττ.6ρΡεωφω

πε Βαεετττετ ναατ. ΡΙιαΙΡαε τατΙε @ασια ττιοααίτ.ίεο ειιΙτττΓαα&ΙΡατττε ΒαΠΙ1_ὶτεΒιιΙα_

αΡΡτοΒαταε, ΡτοΜε ταοττΒιιε αΡΡττττιε εκοτααταε, αόετετατάεαταΡαταΡι·ωΙτατιι

τω εκτνΙτ . ΠΜ ίτει1ιιεατετ αΒ ααττττα1αοίττεΙαΠάίτε Ιαεείατιιε , εκατο ειπα εο εσα

Ητέτατα τατεαε , αάνετίαε τααάετα εαιετα1Ρετιιε ττΞαταΡΙ1α1εα1 ντδτοτέ2 Ρα(Ιταααταβ

τττιετε Ρτοταετιατ . Ωαοόατα αγετιιαΙτ τεταΡοτε άιιτα να· Βετ τα Ετεα1ὶ ίοΙΒΜίαε 5 (4. .

ααα άαοΒιιε ίτατττΒιιε ατ18εΙτεατα νὶτατα αΒετετ,τατιτα ὸεΓαΡετ ατντατα ατα!εε εταΡττ, α::2,,$, Ϊ”

@Με οτααετα εεΙΙιιΙα:,τα ααα ταααεΒατιτ, ται αότταταεττευταεΙαΠτ,ααοά Παω τ!Ιφτια1Μ 7

Ρετ ίεΡτετα άτα α!α1ιτα εοεεατε αεεεΠὶτατε ίοτειε εζςτετὶἰ Ροταττ,ντάεατε_ε αατεττιΒεξῖ

1ετν11εΓε ιαντατα ταιιτο εΧτετὶαε εττει1α1όαττ, ται:εττιιε ίαιτιε εα·μετατ.τ,; εαατα_ααιααο

ι1ετ1ι1ευατίετανατε ΓοΙατὶο , ότνττιατα ίείττααατετ εοεΡετιαπ ἰττιΡΙοτατε ίααΠότατα .;

Ηαε εταο πιατα, :το ααα πατα ατντε τααἔτιἰτυεἰἰαε ααεὶὶτΒ εττεααιία:Ρτα εα:Ιείτία ατακα

εοαΒόεατετ ατττΡΙαατ,εΙεναττε τα εεΙατα οεαΙτε,εκτεαίαε Γιιτἴατα ττταααε ειπα εΙαταο-_

ττΒιιε ατὶ Μετα τοΠιιατ , Ηεκτε 8εαταιαι Ρι18αίε Ρεδϊοτα Ρετειιτὶαατα ΐυιΒαΙαετγτατε

οαπατΡοτεαττε Ι)ετ ιατἴετἱεοτὁὶαττι νοεε ΜΜΕ εΧΡετιιατ . ΩιιοΒετιι-(Ξατἱίττ Ϊετνα.ε: _

$γταεοτι νεΙτεταεατετ εοταταοωε , αιιῇαίεεταοεἱτ οταττοαεαι :τα Ποαααατα Ιαετγαια.

.ατα π. ο. α. τ” κατ. ·: ε 1 τα; ια1ιωτ

π

το Ια ΙεέττοατΒιιε οΠἰεΗ αατιτε αυτ" τα ατΒε Αι·[τυαστε ίειι ΑτίαατοΓοαι . Βήτα τ10ταίατε “τω” οΙἰαι

τα Αταπεαἰα εε1εατεαι ααα Ϊεἰιαιιε, αι· αααε τεαοτ:τ. ε!τ -ι

ό Ια :ιΙτετ:ι εάτττοαε εΠώτατ ΑτΓεαατε.

ο Ϊα αΙτετα εάΜοιιε τἱἱεττατ ατοααΠετταατ :ια·ιΡ!τ Πῖαιιιαπ τα ΓοΙἰτατΞα ΡαΙιιΙΙτἰαιιε τε8ἰοαε εὶτεα ΕαΡατατετα Πα:ια .

α. .νΞττται ετεααιἰεαια π! Πρ” Αααα Ηιιααατε ααα (ααα τε1ὶατατ αωετα κατα ετ!Μο.

'
τα·
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Κοίπίοἰι:ι‹

Μιιτει ίπιιιίίε Ροιιιιιιοτπτ . ΟτππιΡοιοπε ,· @απο , δε ιιιιιΠιτπο Ι)επε διιι:ιιο.ιιι , ιιιιι

οππδιο. οι: πιιιιιο οτεειίιι, ι1πι ιιοπιιποιπ οπτπποπ οίίετ , πο! ιπιππιπιε πιο ιιπιιιιτπιιι

ποιπ ιπιτειΜΙιτετ ωωιιιιιιι , ατομο επι οΜιποπιιιι ιικοτπιε ιιοπιιτιιοιιπιε 8οιπόιο. οοπιιι

τππι τπιτειιιιιιπε τοίοι·ιπειιιι; οιπι Ιίιέπειιιιοπιπ ΡοΡπιππι πο :ΈΡ<ιγΡτιειοπ ίετνιτπτο ιι

ιιοτιιτπιπ ΚιιΜππι ιππι·ο ίιοοο νειιιΒιο τεειπίνοιιιιιι , δ; επιπάειπ ιπ ειείοιτι τοπιοπο

Βιιπο Ιειιιοικιπτοιιι , οιοιείιι Ρειπε ει: ίπΡοιπιειπιΜιιυπε Ροιι·οοιο οίιιποπτοι· ΜΜΜ

ππιοιπε οτιππι επι :ιτιιιιτειτο ίιιτιππιππι ηπα. οκ Ρουφ. ι·οκιπδιο. οιοιποπτετ ΡοκειΠι ;

ίποοπτι·ε ποΜε ιπιίοτιε ιπ Με ίοΙιτιπιιπιε ο.ποπίιιπ οοπ ιιπτιε , πινιε , δε οποιοι τι"

8οι·ο οοπίιτιδιιε , πιπιιιι ίπιτιιε ττιππιπτιοπο ιπιιειιι ; :Μονο ποο οιοιποπτιίιιιπε: τ πιο

πω: Ριοτο.τιε ιιπΧιιιο , δε πε ίιππε πω πιο εκίιιπΡ,πι ίππ ποο:Με ί;ιπιιε Ροτιοπιο .

Η:ιο @τπτ οτειτιοπε οοιπΡιοτει , ιιιοο οοτνπε :πιιο ιπ:ιππιτπάιπιε , δοίοιπιοίιτει.τιε

απτο οίι:ιππι οειιπι:ιε πινιπιπ ιποιιιιπε ιπιιαι·οπε οιΡΡε.ι·πιτ , οιπι οοι·νιοε οιοιιοκει πι»

τπιιιτοτ πιίπ ππο Ροτοι·ειτ ίτιιττιππε ίειιππιειτι ποιποπίιτειπε , ίείο πιο ιπ οιιιπιιι ίΡοπτο

ιιινιπο πιιτιι Ρι·:οΜιιτ . @πι νιειοπτοε ισοιιιοπι ιιιπο ποοοιιοτε ιπίοιιτειπι , τπιτιιιο:ι.

Πει νιττπτε ίο νιίιτπιποτοπιάοτπιιτ , πο ιππ8πιίιοπιπ ειπε οιοτποπτιππι ειιιι Ρ·:τοππ

διειππο ίιπιιιΙ ιπιι·πι·ι οοοΡοτππτ . Τιιπο Βιοτιοίιιε νιτ Πει $νπιοοπ ιιιπ πιοπτε Ρετ

ιτειδιιιπε , οι ίππ‹ιο οοτόιε ο‹ιεΡιτ πιιι8επτοι· οιπιπιτοτο , ππιειπειιπ παο ιπιιιετ-ε ιιείιιιο

νιίιτιιτιο πιω ιπειιοπτοτ . (]πιπε ππιποπι ειπιτπιιε ιπτοτ πω. ιιινοιπ πιε , ίιπδὶπιιπ

ιιο οοεΡιτ Μπο ιπιιο ειιίοπεοτε,παπιπ πινω οιοπιεπτιει επι τείοοιιιππιιι οοτΡοτει , απ

ππτιι1πι ποίιιε ίτειπειιιιοπτει οειιιιόιτειε επι ίπιινοττοπό:ιε επιιιππε ιιιειπι οοινι ίΡοοιοπι

απτο οοιιιοε οοι·ππι :ιειθιιιοοτετ . Ριπτιτπο. :ιο ιιινοτίει Βοι ιιιπιπιπε ιποιο όιίοπτιεπε ,

τειπάειιι ίειΒιιοι ιπεπτε οιοιιιιοτοτ , ειπο‹ι ίπΡοιπει Ριοτ:ιε :κι οΧΡειΙεπειππι ίιιτπι Ρετι

οπιιιιιι Ρπωιππω ΠΜ οοι·νππι οι: πιο. ι:ι.εειτ:ιτο ττειπιιπιίετειτ; πο Ριπε Βοιπιππε πμ

σε Ροι·ιπιττει·οτ ίοι·νοε ίποε πιπιπιπα ίππιιε ιιιτοιιτο οιιιτιο ; ππι Πεπιειοπι ίοινππι

ίππιπ ιπ Μου ιοοπιιι·π ιιιιοπτιο.ιιι Ρ:ινιτ Ρετ Απεοιπιπ . ιο πεπιππο οοι·νπε ιππιωτιοε

επ οι:Ρπιίιιε πι: οίιιο , πε Ρτο ειοοιΜτειτο ίειιπιε ποιοι πιο ιπ οοιποειοποιο Ραονιιτιοπ

τιοπιε οοοειίιο .· @πι πωπω άπτιπε οι:ΡειιεΜιτπι· , τοπιο ίτοι1πεπτιιιε ι·ενοι·τοιιοτπτ ο

δω οιιιιιιι ίοι·νπε $γιποοπ νοτιιε Ιίι·ειοΙιτει, ιη οπο (πω. ποπ ίπιτ > πποπι ιιιιιιο νοπ

πιο ιπεΙπνιοε τετιΒιι , πιιοπι ππΙΙει μίιτιι·ποι·Βιο. Ροιιπιτ , πποπι ίοΙπε ίοι·πι·ιιιπ επιτο

ίιιπιπ Ρ:ιίιπε πωπω :Μπιτ , οιιιπιπ ΗΜ ςιινιπιτπε οιιοπιιιπι , ίιοπτ οι οπιιτπε έπεται:

ιιιιΡοι·πτπιπ, ιιππιιιιτει· ίπιι:οΡιτ, ατομο ίπίοεΡτπιπ πωπω οοπιοιιοτο Ροιίπειίιτ .

Νεο :ποτε . Τππο νιιι ειπποιιοτιτεο , Πει νοιππτειτο ιιιπι οο8πιτει , νεπειτιοποιπ ππιφ

ιο ιποειο ει: ιποιπίιτιπΡοτιτοτπ , ππιιο ιιτιιοτο ι1πιιιίιτειιπ , ίεει ο ι)οο ίιΜ οοιιο.πιπι πε

οιιιει·ππτ , δ: ίο.πιοιιοπ οοι·Ροτει Ραπ όιπιπι·πιι οίπτιο ίπποιε.τει , ίοΜ·ιετ:ιτο ι·οιεπτει ,

_οπι·πιε Ρειιιπιο ι:οίοοετιιπτ. Ππειε ι·οίοδιι, Ρτοίτι·ειτι πι ίποιοτπ ειινιπππι Ρτοτιππε

πιο.ιείιπτοιπ πόοτεινοτιιπτ , ειπε οιοπιοπτιιιιπ οοιιοιποιο.ιιτεε ) & Ρι·ο τειπ:ιε ίπιει πεπο

ίιοιιε ιιοΜτειε ΠΜ 8ι·ειτιο.ε :ο τπιετππτ .

Πππε ειπτοπι οι ίπιτι·ιιιιιο, $τοΡιιπππε ποπιιπο , ίειπέιι νιτι ενιποοπιε νοι·Με το

ίτιτιτ όιοοιιέ , ιιοο είίο 8τ:ινο ίοοιπε: ειπε οοπίιιιο ιιι ππο «Μπα ποτο82.νιτ . Μιιοτ ,

οποπιιιπι παπι νιτι ίπιιιΜι οοπΠιιο οι·οιιοτο τοππιτ , ειπίππε μπω οΒοοιιτο οοπτοπι

Πι , ιοΡοπτιιιοι ιποι·τιε Ροοπ:ιπι οιτιπε Ρι·ο νιπιιιέιπ ίπίιιπιιιτ . Μπα εεε , οιιιπ ίπποι,

ίπιι οοειοπι πιοιποπτο , ππο επι Πει νοι·Με ιιειεπι Ρο αποτο Μπιτ , οοοιιιτο Πει ιπ

ιιιοιο , Ροτοπίίπε ιιιτοτιιτ .ο Πο επιπο τοΡοπιιπο ιιιτοτιτπ Μπα ]οίπ-Ειιιιίιι ίοι·νπε Βγ

πιοοπ οιοιιποιιπιπ πιω -ειίεοιπε , 8τεινι ιιιια:ι·οι·ο οοιιοιΡιπε , τοι·τω τοππε τοτπιιι ίο

Ρτοίιτεινιτ ιπ 8οιπιτπιπ ; πΜ ίο τειπτιο ιπ ιειιποπτιε οοπίιτιπκιτ , επ πίππε πινω Ριο

τιιτιο “πω” Ρτοοιιιπο Ρπιπνιι, πποπίππο ίπΡοιπει οιοιποπτιο..οιπε :παει οιειιποτι

Μπι , ειπιτπππι $ιοΡιιειπι οι ιποιτιε ίπποιιιιιε οτοΡτειπι , οοτΡοτι τπιίοτειποιο ι·οίιιτπιτ .·

ι1πι κήπο τοπιιιτιιε , πιιο ινιτ , νοι ππειιιτει· πιω ίιιΜτο :ιο ιιοο ιποο πιιοτεινιτ ιπτοπο

8:ιτπε ο ίει·τπι· πιιο ίτιιτι·ιππε όοιιιίίο ι·οίΡοιιίππι . (Μπι :πο , ιπππιε , οπιπιΡοτοπτιε

πει ιπιίιι, πε νιἀιἱιιε', τοΡεπτιπο ιιιοπιίπ επι ιιοο νιτει πιιιςτοτο οοπτιοιίΤοτ, οοπίε

Μπι πιιιιι ΑπΒοΙπε πινει οιιπάοιιιε ο.ΡΡ-οι·πιμ ιιπι πιο ίιπι οιποειτπ πει Βεειτοιππι ίεάοε

ειι€2.5 ίπίιοιιοπε , :κι πωπω ]πειιοιε Ρτωίοπτεινιτ , πΜ Ριπτιιιιιε οίίοιιίιε απ ιιπτιππο

ποίιο επι ιποάιππι Ρτοιο.τιε ,. ίσιο τπο ιποιιοάιοπτιπ: , πο ιιοιοδειτιοπιε οπΙΡιι @πιπε

νιτ . Τππο Διιιπειιιι ]ποιοκ ιι:οιπο ιιΜειπιιπε ιπιιιοιππι Ροπίειπε , :μια Ριει:οο·Ρτιε Ρο

ττιε πιει δντπεοπιε οιιεειιτο οοπτοιπίι, τοποΜιειπίοι·ποτπιπ πιο Ρσ:ιιειε ιποι·ο ιιιοι·ι

ιο ποίιιππνιτ. επιιιππειιιιιοΡιπι·οε οια:ιποππτπ ίΡιι·ιτπε ικιΡποιτει· ιπιιιειι·επτ, π:

επ

 



δ.8ΥΜΕΟΝΙΣ·ΕΚΕΜΙΤΕ, τα?

αδ Ξτιίετοἰ εΙαιτίττα με ταΡετεοτ , εεεε αμκ εκ εαΙείΗ ττιΙΙὶτἰα τιιωεΞιιε ομοσ ίι.ιΙΒοτε ΑΝ.εμε

τιιτΠατιεττι ττιεεὶὶιμα ττιἰειτττ, εμἰεΙατα νοοε Βεατοτιιτ11_ίΡὶτὶτἰΒιπ εὶτειιωίὶατιτἱΒιιε “πό

εΠΧίτ: ΚεεΙεΗτε ατιτττιαττι δτεΡΙτατιτ Ιαετγττιτε $γττιεοτιὶε, εμὶα εὶὶντπεε Μαῇείὶατἐε δα Μ·

αιττεε ὶοἀείὶτιετττετ εοιπΡεΠττ Ιοέδειτοεε 8εττιττιτ ΡΙοτατἰοτιἱε . @σα νοεε ΡτοΙατα Πἰεο

ΡτἰίΗτιαε κάτω μπι τεεΙεὶὶτοε , δε εματιτα Ετ οΒεεἰὶετιτΞ:ε , ίειτ εαττταττεγΙττιιε , Ρετ αιτι

ε:τα Ετεττιἰ Ιοε:α ετιαττατε Ητττιττετ α Ι)εο Ηττα τ11οττττιιε . Ετ [Μάϊο δγωεοτιέ μιμττ:

ΤιιΙε·τιετοΡε , Βεατε Ρατετ , Ρτεε:μιτε ἴοΓεὶτατι1ε αττιἰΙΐατι1 τεεεμ αττμιαττι , δε ματι

δατα Πετ , εμε ττ1τΜ€απόετε μΙΤα ματ , αε Μία μἴεττιὶΓυΡΡΙἰεὶα , ε1ιτα:αιτεΙΕτα :τοπ

ετεεΗεΗ , κάνετπΗμε ὶιΡετὶε τεττμΙΠτετ Ραοε!αττ1 . Ηττα δτεΡΗαπιτε τετιιΠτ , δ: μα·

τὶοι1ε εματτιεΗο νὶΧὶτ μ ττιοτιεἰο , Παπ ΗΜ εοτιτἱΒΕτ , τείετανττ .

(Μπιουτ: ῇαττ1Ιοτι8ο εκαδὶο τεπιΡοτε ίιτΡεττιαε μεταττ ΡΙαεοὶίϊετ , οτ Βεατιιε Ωτττἰ- την.
ίἱἰ ε:οτιίεΙΤοτ δγττιεοτι ναίὶατη ΓοΙττοετΕτιεττι εἱεΓετετετ , ατεμε εἱὶνετταε ττιιιτιεΠ Ραττεε @δω

Ρετ Ιοεἰε εκεττιΡΙα τοτταςιιΠε ΠΙιιίττατετ ,, Ετεττιιιττι εὶείετοὶτ , (Πιτιίτο ῆΒΙ ε!ιτε:ατιιττι °

Ρτωοετιτε ΗΙετοΓο1γωαπι ΡεττΞτ . Ετ Βετιε ΗιετοΓο1γτιιαπι , οπο: ιπτετοτετατιιτ νι

Πο Ραεὶε , εμἰα νἰτ Ραςὶε αττιατοτ ΡΙιιτεε ττ1τετ .ίε , δε α (Πιττίτο εΠΓε:οτετεε αεΙ ιιτιίτα

τεμ ίὶεὶεὶ,δε αεἱ Ραετε 8τατταττι τενοε:ανττ . @παπι απο νὶτ [κατω Ι1ιιπιΠτ ει1Ιτα μμε

ε1ετωττ, εματτιάαττι @τουτο ΙιοττοτΞε ΡΙετιατη1τιττοτνττ, ιιοτίε1ττεττιΙ1ι1τπαοαοοτ

Ροτα ίεΡτεττ1 τιεετμἰίῖττηἰε πιαοετΡατα (Ρ1τ1τμιτε τεΡετ1τ , εμε ατ› ὶΡίἰε αε!εο νεἴαοἰα:

τοτεμε!:ατιτι1τ τιποτε , εμοεὶ Η εμΙΙμετ εα πἰτετετιτιιτ ε:οτιττ8ετε , εοπίεΠ:τττΙ εοε Ια

εετοΠε· τοοτΙὶΒιιε ιτιοΙἰτεοτιττ εΠίοετΡετε. @ομιτε νὶτ Ι)εΞ όμοια ίτετιτε ντττοτε,

εοπίτατιτετ ἰτττΡετατιε , Ρτοτὶτιιιε αἱ: οΒίεΠὶε εστΡοτΗμε ΗΙοε τιεεματτι ΓΡὶτὶτιιε μετε

Ρατιεἱο Γο8ανὶτ, - ` ,

Νοτι111ι1ΙτοΡοατετηΡοτε Γετνοτ ΠεΞ 8γτοεοτι ετεαΕτο μπι ετετιιἱτἰεα: εοπνετΓα- ν.

τἰοτιἰε ΡτεεΙἰοΙο τγτοεὶτιἰο, εμἱα ίἱΒΙεΠνὶτιΙτιιε τενεΙατιττττ είὶ, ΪοΙὶτυεὶὶτιἱε ατ1ττα εὶε- Κ°"'°"'·

ίετιτἰτ , δε οτατὶοτιἰε Ιμάμ Καπακι Ρετε8τὶιιιιε εΧΡετοτ . Οιτττιεμε ίατιδτοτυπι του!

τα τοτΡοτα εττειπτιεοπόο νΠὶτατετ , εμεττ1 τιιτΙΙιιε το οταπεἰο Ιαοοτ να αΙτεματιάο Γο

Ρετατετ, τατιε!εττι αεΙ οτατοττοττι ΓατιδτΙ]οττατιώε ΒαΡτἱίὶα; ΙτατεταπεοΠε εεεΙεΠα:

αΡΡΙἰειιἱτ , Μή (πέτα Κοττ1απα εεε:ΙεΠατ Ροτιτὶίὶεεπι , Βεοεὸἰἔὶοττι οοττιμε , απο

τττιιΙττε τεΙἱ8ὶοίὶε ΕΡἰίεοΡἰε οττΙοοετο$ετε 0ὶτὶε το εοοετε8ατα 8γτιοεὶο τεΒε!ετε το.

νεττἱτ . 1η εμο απο ε!ενοτε οτατἰοιπΞε τιτοτατο, οτ ετ ίεττ1Ρετ εοτι(ιιετιτοο Βιετ8τ,

άτα το 1οπ8ι1ττ1ΡτοτταΗετετ, τοπικ εκ εΙετο τιεεμξττα: αε: ίιιΡετετατ ίιττοτε ΡΙετιιτε , @ή Με

$γττιεοτιεττι νομο ΙαπόΈτιτο δε εατΙτοΗειττττ οττιοΙοιτε μ δγττοεἰο τεΠοεοττοοε οτε ως .τμ

ΡοΙΙοτο ττιίαπιανττ Ιτετεττειιττι; δε οι: απο πιοττὶ τταε!ετετ, ατεμε αεΙ πεοατιάιττο ω”

οσοι Ρ0Ρι1Ιι1111£οτι6ἰτατ€τ ,, ταΙἰα αεΙνετίιτε νττοττι Ι)ετ νετΒα ΡοΠι1το οτε εὶεΙαττα

βατ , εΠεειιε .· Νοτπιε , ἰοεμἱτ, οπιπεε ντε!εττε το «πω, το ττιοεΙΤο ,δε τοτἱιτε σοτ

Ροτὶε Βείτιτ τιοττιἰτιεττι μια: Ρτανιιττι, δε τττιΡοΠοτεττι Ι1αετεττεε α8ετε ? Ιπίιιτδα

ττιιτε ετ8ο το ειπε , δε ιτε εετετὶ ε:οοττεπ1τίε:ατιτ , αυτ ΙαΡὶεὶΙΒιιε οΒτοαιτιοε , αυτ νἰ

νι1τ11ἱ8τ1ὶεοττ1Βι1ταττ1ι18. Ηεε:Πα8τττοΓιιε αῇεΒατ , δε εμε Ηα8Μο Ρμτεε αομοθτ

Ποπ οτιατι1ιττττετ εοοίμτατιτεε, εμέ , τττΠΙ(<τατιτε εἱὶαΒοΙο, νττιιτττ ίαο&υπ1, μ

Ιτιττττδε Ρἰοττι , τοτε εοτιαττιὶπε οεοΙεὶετε τττοΙίεΒατιτιιτ . @ιια εἱε τε Κοιτιατιιτε Ροτυ

, ττΓετε απο ωιὶνετΓο εΡΠε:οΡοτιιω εσ!Ιε8ὶο τιιτοαΒατιιτ , δε ε1ιττοικττιόίεττε Με νετε

εο,εμοίετ ΡοτιτΠΓετ, εΙίΙΙΒετττετ ἴεὶίεὶταΒατιιτ. Αεἰετατ τυπο με εμτεὶαττι τεΙὶεὶοίιιε

δε τενετετιεΙοε ΕμίεοΡιτε , εμὶ αἱ: Ατττιεπταε ΠοΗμε Ρετε8τε, Κσπτατη Ρετεπε , ειστε

ΙὶΙἰο , δε ίαΡτετιττα Ρταεεἰὶτιιε , τενετετιτὶα Γαττἔτὶτατἱε Ιταβεβατοτ εετεεμε . @ή άο

Π1ἱτ1ιτττ1 ΡαΡαττι Ι1ι1π1ΠΠετ αεΠετ18 , Με εΙιιΙεεεΗτι1ε νετΜε Μοτο εκΙτοτταΒατιιτ, άτ

οεττε .· Τιμ., Βεατε Ρατετ, μοεπτε αιτέτοτττατε , τιιτοτ ΡομτΗ εοοεμτείται, δ;

εμἰε ντττΙΙε Μ, νεΙουμε ΡτοίεΙΒοητε, Γεω εμαΙὶτετ ΩατΙποΙτεατι·ι Ηεὶετο ετεεοΠτ ,

με Ρετειιτιδὶαπτε, τιια Ρατετοἱταε τεεοεοοίεατ. (μμε ίαΡτετιτΙεοτιδΙτοτενετεο
δω ΡαΡα ετεεΠάττ, εοεμε μΒετττε ΡομτΙτ ΓεεΙττΞο εοτιεμἰενὶτ. Τοτε νετο 1δοΡτα

τοεμοτατιιε ΕΡΙίεοΡιτε νἰτοιο Πεἱ $γτττεοπεπτ α88τεοΗτοτ , εε Ιμτ3ιια ,° εμα ατεΒα

τοτ, Κα. εμε αΙΙοεμΕτιιτ. @ιιτεεξ Πτιεἰε εεἔ (ῖομε εε? Ότο ετ,εο, ίτατετ οιο

τταε1=τε; 8εΠε:ατττοΙττα: Βε!ετ ωΙτοττι τετιεε, Ρετ με Πε οτιπιτοι.ιε ττιτιοτείεε . Αα

11ατκ: νοε:εττι Γετνιτε Βεὶ δγττ1εοτι , εμέ ετατ Πεο ΡΙετιιιε , ττοίοιιαττι νετο α Γδ.Ρ.ίξΠε

τἰα ναετιιιε, όετιιιοεμε έτττεττοεατιττ Ρτοε!επτετ τε[Ροτιόετιε, (]ατ11οΙΞτα: δεΑΡο-ο Ι' Γ

ΠοΠεα: ίὶεὶετ Ρετ.ίεδΕτοττεπα ἱτα ·εοπτττεττόο Ρετεἰοεοὶτ, οιιαΙττετ Ρετι1τ1τνεττι1ΙΣοτ-,εΐοΕ,22':

, επι
Χ
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Εκτυοτ

@το εατΝ18

Βετο ΑΡοΠοἙοτοττι ίγτττΒο1υτο , το Ντε:ειτει ίγοοεΙο Ρετοτοτυττι , εΙειτ:τ νοεε Ρετίο

που. (Στοά απο Ρετεξετάττοε ΕΡΗεοΡυε ιιοεΠΙΤετ, ΕιτουΙυττι ντάεΙΞεετ Ι)ετ δγ

τοεουετο ΡΙετιυττι Με δε Βιοδτττατε νετειεττετ εο8τιοντΙΤετ , τοετευο τεΡΙετοε 8ειυάτο

Ρτο τενετευττει ίειιτᾶὶτειτἱε, ε3υε Ρεεἰὶουε Γε Ρτοίττο.νττ ΙτοττυΠτετ οΒΙεεΙιιἰο. Ράτ

ε1υ:ιττι ετ8ο ΡΙιυπι ἰοτετ τε Ατυ1ευἱεει ΙἰιτΒοα εοτττοΙἰίΪεοτ ε.τττοντεετο , ε1ό εκττε

τουτο Ρετε8τἱτιο ΕΡΠεοΡο τοτυτο τἰε Γετνο ΒεΪ ε1οοό ε1υεετεΒ:ιτ ττιττοτυττ, ε1οοά

Ρτοτὶττοε ΡειΡτε εε οττ1τυοοε ε1ιιτ:ιόετευτ , νττοτυ , 1εΠτεετ $γττιεουετο , νεττε Ηόετ

ΡτοίεΙΐοτεττι, ῇυίὶοιτι δε Ειυέτοττι, :ετεττι:ε ΤτΞτιἱτειτἱε ευΙτοτεττι , οτυτοΡοτετιτὶε

Ώεττιόοτειτοτετι1 ΡειΙεττι οπτττΙουε_όεεΙειτονττ. Σετ! ε1ιτοιΙ)εοε οιοτοΡοτευε τουσ.

τιυτττ Ι)εοε είὶ, ε1υτ τιὶΙιἰΙυιιοεἰὶτήυίτε ουΙΡ:ιτιιτ τοιι1τιιττι ειΒὶτε ΡετττιΙττἰτ, (Πεο

ευιτι , ετοἰειτὶ υεεειττόυττι ίετνοτο Ι)ετ ΡοΡοΙυτο εοοείττινετειτ, εειάεττι Μοτο. ΓΡτττ

τυε ττιο.Ιί8ηυε ειττἰΡοὶτ, :το ΡτοτΙΙ8.τει ἴετνο ΒετεοτιτοτυεΙτα άτοττΙΠτττε νοΙυτ_υτιεΙο

νεκο.νττ. ντε!ετιτεε ειυτεττι Κστηειτιυε Ροτιττΐεκ, πε τοτυε (Πετυε, οιυνετίυίουε

ΡοΡυΙυε τουτο. τττοευετου, εωυτ·16ωΟΡω, εΙενε.ττε οι επΙυττι τοειτττουε Π

τουΙευττι εΙετττοτἰΒυε, οτττυἰΡοτευτἱ Βεο Ιευόεε δεἔτειτἰειε τεΓετεΒετττ, τ1υττιοτι

ΡετττοττΙτ Γετνυττι ίουττι ὶτιτιοεετιτετο Ρετἱττο Μ: οοετοοτοτο Ρτιεῇυὸτεἰο, τιεεἰτι.

τετίεδττοττεττι εῇοε :Ποτε Ποε νττιτΙίδτεε Ρτεειτττο . Τοττε ἴετνιιε ΟτττΗΠ 5γτττεοτι εετ

τιεττε Ρετνετίοτυ εΙεττευττι ειδ υΙτοτε ΐΡίτττο ετοετεΠτετ άεττιετττειττ , τττειτιοτ Ενετι

Βε1τώτττξΗ, ε1οο εΠε:ίτυτ : Βἱἰἐὅἱτε Μτπήεω· σώσετε, δεπε[ασέτε ότε, ε” Μεταπτ

πω: , δε ττ1τω.- ΟτατεΡτο Ρετ]ε?τιεπτἱἐιι: , θ" ωίωκκΑυττέύπτ πω: .· εουτΡειτττοτ

πιίΓεττττττο (Πεττεο, εΙενειτειο; ίοΡετ ΠΙυττι ττοιου, Π8ουττι (Στοετε ὶοετεΡυτιεὶο ευτ

ὸἱτ, οπο”, ττ1ει!τετιοε ἴΡἰτἱτυε Ρετ οε νεΧετἱ τοτΡΙτετ εκεΙειτο:ιοε υ1οΙουόο ενο.ττοττ .

Εεάεττι νετο Βοτο.Ιτοετο.τοε το: Ι1οίὶΦΟΙετἱεοε, ΡεευΒοε νού Ι)ετ $γωεοτυε Ρτο

νοΙοτοε εοττοἰτ , το: ἰυἔεοτἱ εεττοτο ἀῇυτἱίΠιτιε ΡΙοτειοε , Η: τευτυ , 1ε εοΙΡειο1Ιετο

ττ1ο1τυπι πεεοΐο.τιε , δε ΡετΡεττειτο ίεεΙετε νετιτειιττ ΡοίτοΙο.νττ . αυεττι ]ε1ο-(]Ι1τέ

το ΒιτυοΙοε δγτττεοτι , οτ ετειτ ίεττιΡετ· Ρτετατε δε 1το1εττεοτάτα ΡΙεοοε , εοτάε Ρτο

·Πτειτοττι, εοτΡοτε :το τοευτεΒιοανττ.· εὶεἰτιτἰε Ρεεοὶτευτἰε άοδ"το, τεΙειΧειτυττι ΗΜ

ίτ:εΙοε εΙεττιετττετ τοττοΙοτ . Ατ νετο Ρττείο.το5 Ρουτττ”εκ , τοτοε (:Ιετοε , απ: οιυνετ

τω ΡοΡιιΙυε , Γειοθτοιο 5Υτ11εΟτ1εττιἔΙοτἱ0Ϊο1°τ1 εοιπϊείΐοτειο Ιωτο εοτόε ίυ1ετΡ1υιιτ ,

Ξτιττει εεεΙείὶαίὶὶεει τττοετιἱει , ΙτοοοτειΒἱΠ τη Ιοεο ε1Ρτυττι το ΙιειΒΞτιιευΙυττι τττουοτιτ .

Διὶ ευετο ΡΙυτεε εεὅτὶ , ὸὶνετΙἱΙτΙυε Ι:ιοΒιιοτΕΒοε οΡΡτείἱὶ εεττειττιο Ρι·οΡετειυτ ,

ε1οί Γειτιττετε Ρετ τιττΡουτΙοτιετο ττ1ειτιυε Γειτιδττ ντο τεεεΡτει , ττιεοΙουτεε ευτυ Βο.υότο

Μ ΡτοΡττει τεεὶευτ1τ , ΡΙοτὶτυ:ι εἰ @τη , το: ἀἱνετἴει-ττιουετει οδετευτεε: ουτε Βετ

ίετνυε Ρετε8τὶτιΞε , τοόΞ8ετιττουε, -_νἱτἰοὶε ,οτΡοειυἰε, ΡειυΡεττοο1ουε όΙίΡετττετιε ,,

Ρετ ὶΠοτιιττι τοετουε οι εαΙείτεττι Βειεαττ1 τεεοτιάειτόο τττιο1τοτΠτ . νιιΙεΙε τοττοτοττι

ττιετυετιε , ιτε ίεινοτεΒἱΙὶε αυτα , αυτ ΡοΡοΙΙ τοτττοτ , ετυεβιέτε. Ιου,<τε ΙειτεεΙυε εκ

τοΙΙεττάο Ρτοτετιεὶετετ , πάτε Βοο1ευτι όείετετιε το Τυίεοε Ηυεε Ρετ εἰενοι ε1ιτ:2ουε

Ρτο8τεΙΤοε ίεετετο ίεεεΠὶτ . -

Ητε άετοεΙυε οτι ΡετειδΠε , ΡΙοττΒοίεΙυε νἰττυτυιο Π8οτε Ρετ ετοε ττιετἰτο. το όα
εΙειτειττε, Βεειτυε δγττιεοτι Κατω. ετΙΓεευετιε, δ ττιειτὶτἱτυει Ιοεο. Ρετττο.υΠεττε , :τό

ε1υουτΙ:τττι ττιοτοιίτεττοτο σ εετίο νετοτ, υΒὶ Γοττοτιτι ίετνε.τα Με: ττε.τοττε ντεε Ρτοί

Ρετει οι ειάνετΓει τοοτε.νττ . Ντου ίτειττεε ΓετΠεετ , ε1υτ ίι·ειττεττι εἱεΒυετειτιτ οτ (Πτή
Ιτυττι ΐοίςετΡετε , εοεΡετυτιτ ετυάεΠτετ νετΒετὶβυε ΡετΓεεΙυευόο Ρετευτετε . (1οοά

ΓεεΙυε άουτ ΕΡτΙεοΡοε ετντττιττε ττιαυὶίείὶε τηττοτοτΠετ, ΜουεεΙτιοε , τ1υτ Ποττοτυ

ίειτοο!υτο δγτοεετιεττι Ρετειιίΐετ:ττττ, εοτοΡτεΙτευότ, δε το οΜευτου1 ε:ιτεετεττι

τεττυότ τοΙΠτ. δεό νετυε (Συττ(Η εΠΓετΡυ!υε,τ του” τ11ειετίττ1 νεΙἙἱΡςὶε Γετ1υετιε ,

ε1οΞ ει ]υά:ετε εοττιΡτεΒευεἱἰ, ΗειΒε1Ιεττ , εουίΡοτ, Ιειττεεει Ρετίοτειττ, Ροίττετττο

ετυετο8τ Ρτο τττυοεὶὶ ίε.Ιυτε που Ιιοττυἰτ , Ρτεινοτοτυ οΡΡτοΒτὶο. ττοττ τεΙΡυὶτ , ευτε

ευτικ1υε ΗειττεΙΙ:ι ΠΠ ίτειττεε ΗΜ ττιτιιΙετειοτ Ρετὶετιτετ ΙοίΗτιυττ . Εεεε τιουε Ρὶετειτε

ετοο.τιτειτεάυοόειτ Ι)ετεο1τοτδγτττεου. Ντου ἰυτετοΡείτα πάτο ίὶΙετττὶοΪοτ8ετιε ,

ἰτιεΙυίοε ττιοτιο.εΙ1οε τ:ιεττε Μου , εΙειοίττει ΐουε πό Ι)ευττι Ρτεετουε ειΡετοἰτ , :το εστι

Βόετττετ εκἰτε ειότττοττεττε, δε τττιΡοτοτοε αουτ Ρετττοττετιε , Ποετοε ίοτο.ε εΧεΙυίὶτ .

Ε8τείΠ ε1οτάετο ω Ρεόεε νττ11)ετ νεΙοεττετ εοττοτιτ , υΒτ τεειτοττι ίυοτυ , Δωττω

- Ηετιτεε

έ.-....____.ζ-.____.__εκτά

τι Ηοε ππου:ιΠεττυπι ω ΤυΓεἰ.›ε ΙἱτιἱΒοε τουτο ίυίΠ-ε του: εΙτετα αυτώ, :τά φωτ Ρετ οπο; Μπάτί27Μ: Ρετ

νευεττιο: ντι· ἴαυᾶυ55 ε: πωπω που τωτω.
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Ηεπτεε τ: :ΙεΙίουυΤε , πε:1υττετ εττειΠε ει:ευΓεπτεε , Ρεσεπτει :1υετ:τπ ἴειπδὶο Πετ εοτπ· ΑΝ. απ:

πιίΓετο.πτ , ΙειετγππἰεΓρυπἰυπτ . @πω @ΜΙΒ Γπτπυ1υε Βεπτ8πο , υπ ίεττιΡετ :πετ , 1 οι 6

ειπτπ1οπτ8υεπ:Ιο, ου εετεπόο, Ιπετεμιππο,π1οπιιττ Ι)ευτπ , δ: Ρτοκυπυπτ :υποο- 26· Μ·

τε , επτἰτπτετππποετε , πουπτεπα τειττι:1υπτιπ (Σπττίτυπι ΓυίεὶΡετε , Ρετ οτππτο. , δ:

ἰποτππἰΒυε ίειπέΒε Κευυπε τι ΡτεεεεΡτὶεπττπττετ ουε:Ητε . αυτι εΧποττπτὶοπε Βιω

οτττετ πτὶτττοπὶτὶ , ει ΡττΙτΙπἰε πω:: ευτειτἰ , ει:: Ρετ ε@ο άυΙετε. νετΙσπ ίπ π·ιεΙΙυε τετα

πτειτἰ , τ1υο:Ι :1υΜετπ υίυ Ρτεινττειττε άυπεετεπτ , Ροίττπουυτπ πό ποπείτετ τποτειΙιτει- ·

τἰε υίυτπ Ρεττπυτ:ιτε ίτυ:Ιυετυπτ . Αυ:Πεπε ε.υτετπ ίυΡτει πιετποτε.τυε ΕΡιίεοΡυε ταπ

τετπ νττΙ Πεὶ πυτπἰΙὶτπτὶ,ε εοπΗ:απτυιτπ ,_ το.πτειτπουε Ρειττεπτπιπ1 , ειδ Ιε :1υο.πτοςτυε
1Πυπι εκ1υΒεττπω δ, τυτπ:1υε Γεευτπ ι1υοπ:ὶ ντν ετετ Ρτο ἴυετ ίππἔτἱτειτἱε τε νετεπτπι

οππυ:Ξε Ρτεεἰουε τποπετε το8ο.νΙτ . (Συτοτπτυπο τεπυεπε , πό όε1Ηπατυτπ πετ, Η

ευτ εἰ :Πντπ1τυε εαπ 1πτΡετ:ιτυτπ , επτπιυπι :υττεεπε , ίε1Ιππω.πετε ποπ ΡοΙΤε οπι

π1πο άεπεπειπε , πεφτει πεπεεὶὶἑὶὶοπε :Πί:είΠτ .

Τυπ1Βεειτυεδγτπεοπτπάευτο8τευτεπε, ειδ ετνΙτειτετπ, οπο: Ρέίο ποτπἰππτυτ , . νυ.

τεθο ττειππτε 8τεΠυτπ Ηεδτεπε , :ΜοοΙυπ1 :1υειίἰ Ιεοπεπ1 τυΒἰεπτετπ ουντυπι πο- πω.

Βυὶτ , :1υὶ εἰ πω: (διο τεπ:Πε τποπειεπε ? (ζώ ίειπδτυε ειίτ: @πο :πε πωπω: άυ

εετε νοΙυετὶτ . @που ευπι τυπου πυ:Ηίΐετ , ει!» οευΙἱε ετυε νεΙυτ Γυττιυε εν::.πυίτ .·

Πετ νετο ίετνυε 8.Βί:Ιυε Ρανοτε πετ :μου εοεΡετειτ ΞπττεΡτόυε τεπυὶτ . Ιππτε:Πεπε

πυτετπ Ρτπ:άτέτε.τπ ετνττειτετπ , ευ)υ!”:Ιειππ ΡειυΡετὶε :ὶοτπυτπευΙειπ1 ποΓΡὶτἱο πειπυὶτ ,

ίπττ8ειτυτπ ΙπΠὶτιιἀἰπε εοτΡυε , υτ ετ ίεπ·ιΡετ ::οπίυετυάο ίυετειτ , Ροτπἰε δ: :αμε τε

εεττ , Μιιπε ειυτετπ Βιδτο , ὶπ:Ιε εκἰεπε : ποπ Ιοπεε ει ετνττειτε :1υειπάειτπ ποτπὶπεπι

ευτπ είπω 8.:Ππίεόεπάυπι ΡτεεΡειτατο 1πίττπετε τεΡετἱτ, :1υί εἰ πει :Μάτ .· Αίσω

ε , :ἰοτπἰπε Ρετεὲτἰπε , τπευτπ ε.τεεπόε ειππυιπ , υτ ειδ Ρετπεὶεπτἰυτπ εοεΡτυτπ πετ

ειΠουοά ω» ν ο.Ιεπτ είΪε ΓυΗτειΒἰυττι . (Συοά ευπ1 ου:Πΐετ , Πτεο Ιεΐυ- :Μπιτ ίετνυτπ

ίυΡτει ππΡοίιπτ , ἱΡίε :1υο:1υε ειίὶπυτπ εειΡἱίὶτο :ὶυεεπε , :ιό Ι.υεειπειττι εἰνἰτπτεπι πά- Τ" ω

νεπἱτ, του1υεΙπ ευῇυἴὸειτπ Ιυὸεεἰᾶοπτο, :ὶὶνὶπει Ρτοντάεπτπι Ρτοευτεπτε , ποίΡΙ- α”

τειτυε :1υἰενΙτ . Ηοπυπεπ1 Πουτάεττι, ίὶευτ άτδτυτπ τα, ουτπ :ιίεΠο ΡταΡει·πτο τα!

1ε ΓυΒνεΙιεπάυτπ Επττίτὶ ΒιτπυΙυε Ξπνεπὶτ) [επ ε. υπο ΗΜ πυίΤυε Γιιετε.τ .Ρεπὶτυε ίου

τε πεουὶνἰτ : `

ΕάεπτΠουε_ σ.υτεππ ΗΜ , εοεΡἱτ Γετνυε Βεἱ δγτπεοπ ίειΙυτἰε νετουτπ Ρτεεότεαπόο νΙΠ

πΓΗυεπτετ :Ηίΐυππετε , παμε πε ὶπεοτπειτΞοπε υπἰ8επὶτὶ ΗΜ Πεὶ ευπι ]υότετε εοπ

Πέτυτπ π:=.Βετε . Αυ :1υετπ ΡΙυτεε ]υ:ὶεεοτυτπ τυπο εοπνεπετυπτ, :μυ (Π1ττίτυιπ

Ι)εΙ ΗΠυιπ δε τπτεπτετατειε νΙτ8Ξπἰε υτετο πυ:πεπειτπ επτπετπΙὶιιπΙὶΙΤε πεπειπτεε ,

ευτπ:!ετπ Ι)οπυπυτπ ποπτυπ1]εΙυτπ-(Σπττίτυπι ΙπήυΙππουτ ΜπίΡπετπτα υΙτοτετπ ἱπ . _

ΡτοΡατυΙο ΡετΓεπίετυπτ. Ηοτυπι πιιτπ:Ιυε υπυε :Μπι ΚεάετττΡτοτεπα ποίὶτυττι εκ Β:[Ξέ

Μπττο. νεου: πατυτπ εκίεετειπάο πεπειτετ , εοτειπι :Μπέτυ :1υτ σ.άετειπτ , ίΡττΙτυπι :οπνετιιι .

ιιΙυΙειπάο ετπὶίὶτ . Τυπε ]υδεττ 1ΒΙεττευιπίτειπτεε , δ: πο: Πεὶ τετττοΠε )υ:Πετυπι

τοιιτυεπτεε , τΙΙυτπ τπτεΙυ:ετπ , δ: τεΡεπτἱπει τποττε πεεειτυττι τυΙετυπτ , δ: ὶπ επάεπι

:Ιοτπο ἴυΒὶΡἴει πάτε, Πευτ εοπίυετυόοτΙΙοτυτπ εκί8ττ, οεευ!τε ίεΡεΠετυπτ. Μει

πε ειυτετπ ίειδιο ω: τοταὶΙΙειεὶνἰτπτε :1υτουτπ:1ιιε Ηευτεεί Ρεινοτε εοπευΠὶ ἰπ υπυπ1

εοπνεπτυπτ , δ: εΧποττππτε ἰΠοε πωπω νὶτο δγτπεοπε ὶπ ()πτΠτυπι Ποτ ΗΠυπ1 ετε

:Πάετυπτ, ε.τυυε εο.τ!ιοΙίειε πάεὶ ἴγττιΒοΙο ίε νεΠε ὸοεετἱ, υπειπἰπιἱτετ ίΡ0Ροπάε

τυπτ . ΝυΙΙει ΙΒὶτυτ ἐπτετνεπτεπτε πιστα , ΙεΓυ-(Σπττίττ ίετνυε 5γτπεοπ υπο. ευιπ ]υ-

:ἰεεοτυτπ ΡοΡυΙο ειδ (ῖπτἰίτυτπ εοπνετἴο , ε)υΓάεπτ εἰνἰτειτὶε ΕΡἱίεοΡυττι, :μυ τυπο

τετπροττε ίο.πέτ:ε Ι.υεεπίἰε εεεΙεΠεε τε8υτιεπ 8υΒετπποειτ, ἴείὶἰπππτετ ειδυτ , :Ιππ

τεπυε :1υοε τευθο εττοτε (ΣπτΠτο ετευετε , δ: [υπ πίΪεττἰοπε νετε: Η:!ετ Ρτοπτετὶ π

:ἰεΙὶτετ πονετειτ, ίειετὶΒπΡτὶΓππιτἰε υπό:ι Ρετίυπόετετ. Αυ:Πεπε πω:: τενετεπ:Ιυε
Ροπτὶίε›:, ὶπ8επτἱτεΡΙετυε 8ειυότο, υττ:ι1:1υε πωπω ετεκἰτ ετ! Μετα., ει: ΙδιιΙνε.-

τοτὶε ]εΪυ-ΩΙ1τὶίτΞεοεΡὶτ ΙπεείΪειπτετ Ιο.υπο.τε τππΒππΙἱε . Τυτπ νετο Ρετ οπ1πεε εἰνὶ

τιιττε εεεΙεπειε ΡυΙΓπτὶε @Με , εοπίείτυπ τειτπ ειάτπΞτππάε πονὶτειτὶε τυπιοτ ΞπΓοπυἱτ .

πω εοΙΙεἐἙεἰππυτπετει υτττυί:1υε ίεκυε, π:: ὸὶνετίπτυιπ π:τειτυτπ ΡοΡυΠ τπυΙτττυ

:υπε, εοεΡἱτὶἀεπι ΕΡ1ίεοΡυε οπιπίΡοτεπττΙ)εο, Ρτο ]υ:ὶειἰεει τυτοει επ (Σπττίτυπτ

ιπετἰτὶε δ: ίπτετεεΙΠοπε ίππδττΕγτπεοπτε εοπνετίει, Ιειυ:Ιεε δ:@Με ει8ετε, τΡ

!υτπ:1υε (ἱΙιτὶίΗ εοπίεΙΤοτετττ ) υτ π:ΙεΙεπι εοοΡετειτοτετπ , Ρτο τεπτει Πετ 8Ιοττει

ίυπιτπα

 

τι Ηὶε ΚεΒυΙππ 8. Ρ.Βεπεδά&ΞΙ:ιυάπτε ντάετυτ, πω: πάτο ΙιοΓΡἰτυππἴυίΕεότἱοπεπι τοπυπεπάπτ τ:ιο.”τ
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Εστω: Θ..

Με ·

@τετ , άσο νετιετιιτ ΡτοΡειο τεάιτσ ιεΙιειτει· τεττιεσνιτ :κι ΡτοΡτιει

Χ.

ΡΙιιεειιτιτιιιι

γειιιτ .

στι σωσ

τιιιιτειιι Ει

ιι:ιτ .

ίσιωσε ιιοιιοι·ειι·ε ι·ενετετιτισ . Βειιιάε τενετετιάσε ΑιιτιΠεε ιιιιιάειιτ:ιτιε @σε ·

(ζιιτεειισισειιοε ίειειειιε, ιτιει·ι ΒιιΡτιιιιιστιε ειδιοιστιοιιε ΡετΓστιάειιε σει σετει·σιτε.τιε

Βιοτιειισιιιιιονεινιτ, ειτάσε ΡετσάοΡτιοιιιε άι·ειτι:ιιιι ισιιθτει: εεεΙειιιι: 8τειιιιο εοΡσ

ιο.νιτ . Ηιιε ιτειάσε Ρει·ειδτιε , ΕΡιιεοΡσε εστιι τοτο Ι.σετιτιο ΡοΡσΙο Γειιιέισιιι Βει Βγ

ιτιεοιιετιι , στ ιεεσιιι ιι›ι ιιισιιετετ, ττιειζάιιιε Ρι·εειδσε τοάτιτε εσεΡετσιιτ, σε ιΡιε

εοτσιτι νοειιιιιε Ποπ ειεάσιειεειιε , ισι:ιτιιο άιισεσιο ιτιάε άιΓεειιιτ .

8σιι εοάειιι άσοάσε τειτιΡοι·ε Ματσε δγτιιεοιι ττειιιίιειιε Ρετ Ι.σεειιίιστιι εινιτειτιε

ιιτιεε , ισ άσειιιάτιιιι νιεσιιι ιιοΙΡιτειιιάι (ματιά νετιιτ, ισ άσο ιτισιτοε Ιεισάσιάοε , σε

ιεΙιτιετιστεε τιάιιτισι ιΠιε ιοΙσισιτιοάο Βετιεάιέιειιιι ιτιιΡει·τιειιε εστεινιτ. ιιιάε ε8τεἔ

άιειιε ιιειΙ.ιιι·ιετιίειιι τι εινιτειτειιι :ιΡΡΙιεσιτ, ιιιιάσε ΡτοΡε ειιιιιάειιι στΒεπι ιιοΓΡι

τισιτι ειστε ιιο.Βιιιτ , ιιι άιιο ιιιιιιιιιισιτι άσετσάειιτι , τιιιιιτο @τι τετιιΡοι·ε εοτΡοτεει. ιτι

ιιι·ιιιιτειτε άετειιτσιτι, Ισιιτάσετε ιιινετιιτ: εσι εσιιι ]εισ-()ιιιιίιι ιετνσε Ροττιστιεσ

Μπι σιιισε Ροιιιι εστι1 Βειιεάιέιιοτιε ττιι5σιιΤετ, Ρτιιιιτιε. Πιτιιττι.τε ι·εεεΡτει, εοτειιι

εστιδτιε ειάίὶειιτιΒιιε, άε Πισω ίσο Πατιτιι Γειιιιιεειειιιιιτ. Ιιιάε άσοάσε ΡτοΕάτειισ8 ,

Πισω εστιι εοτινιειτοτε ίσο Ρετ Βιιι·άοιιειιι πιοτιτειιι ιτετ Γτιειειιε , τιιιιάειιι σει Βιιιιιι

εδω ίειιιδτι Μοάει·τιιιιιιιιε & ιτιιιετιιιιάο άινεττειιε , οτειιιάι Πωσ! δε ΙιοΙΡιτσιιάι έτει.

τι:ι ίισάιοίειδιεκεσΒιιτε εστεινιτ. Μειιιε ειστειιι οι·ειτιοτιε ειιιιι τιιτιτστιτιειΙιδσε σγ

πιιιιε Ρετειδιτι, Πειίετνσε Εεειειιιιιιι ειειιτ, δε Ρτιτάιέιστιι ιοειιιτιι σιιιι εστιι ειΒιιο

ειά ισΒνειιειιάιιιιι ει» ΡταΡ:ιτειτο ) ίοτιε ίε Ρτιιείτοι:ιτι ιιινετιιτ . @σι τσιπ ει .· Νιιιιε

τσάι, νετιετσΒιιιε Ριιτει·, ίεετετσισ ιιοιιτι ιτιτιετιε Ρειιιάειττι, άσοά ιισιιε σιάσε σε

τιισι τιιοΙείισιτι νιάετετιιτ ειΡετιι·ε Ρεττιισσι . (1σειάειιιι , ιιιάιιιτ , ιιοδιε άσιι·ι ιιιεινι

ττιτε ΡιιιισειιιιΙεδτσΙο ιιιεοιοΡιτσε άσιείεετειιι , νοεε τιιιιιι άε ιιιΡετσιε Ρτοιειττι άι

νιιιιτσε τι Ι)οιτιιτιο ισΠιιτιι είτ , άιιιιτειισε τε Με τιιεο αίσιο Με σιάσε Γσιινειιετεπι ,

δε ΙειΒοτειιι τσι ιτιιιετιε τεεστιι Ρειτιτει· ΓσΡΡοττιιτειιι . Βει ιδιτσειιιιιιι ι·ισιιε Βς:τιεάι

δτιοιιετιι τστιιιι , άσε τστιιε τιά άοιιισιτι τιιετιιτι ειιιιι 8εισάιο τεάιι·ε ντιΙε:ιτιι . @σι Με

νειιιε ειά εει:Ισπι οεσΙοε εσισ πιειιιιιισε Με Ιαετγιτιιιε Βιοτιίιεεινιτ Ι)οτιιιιισττι , δε πιεσ

τε άενοτο. Βεσεάιιτιτ ιοειιιιιι . (2σιεισδισε Βειιεάιδιιοιιε, τοΒοτειτσε Ιεετιτιει, Ρετ

; ΡειίΠιιι τείετ:ιτι

άο ειστε δεισ:ιάιιιΗεσ εισαι Ρτοάι8ιο. , άστε Ρετ ιετνσισ ισσισ ίεειιιτι Ρ)τειάιειιτειιι
σαι νιάετιιτ . ι _

Ρεισειε ιιιιάει·ιι ιιιοτειτσε άιεΒσε , ΡισιιΒιιιάσε νιι·τστιιισ ιι·ιιτειεσιιε άεε1τιτστιε ,

Βε:ιτιιε δγισεοιι ειιιιιιΒσειΙΙιε εάτειιιιε , νιτιιισε εοι·Ροι·ιε , άιιισσε Ροτεττιτ ΡεισΙΙ:ι

τιιι·ι εστιάο , ΡΙειεειιτισιιι ιιεεεΠιτ ειά στιιεττι , σΒι σι·ιι·ει άσε: Βεο εοοΡετειιιτε Ρετ

εξάιτ ισΒιιιιετ8.πι: δεάσιει άιΒιισ 1'818.ΕΙ1 νιάειιτστ, τιάειισιττι ειστιιισε ιστιττιειτε σου

Ριάεειτ . Ωστι.ιιι εσιιι ίσιιΤετ ιιιέιτεΙΤσε , δε ειισάσε οτειτιοτιιιισε νο.εσιιε ίεισδιοι·στιι εστ

Ροι·σιτι ιιιτιισει οι·ο.τιάι άτο.τισ ειι·εσιτετ , σιιτεάσειιιι ιιιεάιιι: ιιοδτιε τετιιιιτισε ιιιεσιιι

τιετετ σει Βεειτι διιετι ΡιιΡει: δε ιιισττγι·ιε ) (]ιιτιίτο άσεειιτε , ΡτοΡετσ.νιτ εεειειισττι ε .

(δώσε ιοτιιισε άσι*ιι άενοτσε εκίιίιει·ετ, δεττιοάσιστιε νοειΒσε οάειε άσιειιοιιειε άι:

εει.ιιτστετ, εσιιοάεε Μεσα άσιειάετο.τιτ, ιΙιεο ισττειεετσιιτ σει εισάιειιάειε ττιεΠι

Πσσε ιιιεΙοάισε , δε εκεσΒιιτε εοεΡετστιτ . (1ιιιιισεισσάιιισε σιιτι εκ σιιειΠιε Βει , Μει

τι:ι ιιοτιιιιιε , Βιετιιτει εισιάειιι εεεΙειιπ: , νειιεισειιτετ ειετετι·ιτει ειά ΒειΠΙιετι: ιειιισειε

ειιεστιιτ , δεάσειε νεδιιιισε, δείετιε οΒιιττιιεινετ:ιτ, άσιτι ειΡεττειε ιιινειιιτ, :πιτσ

τιι οιιιτσΡσιτ . Σεά Πιιτιιιιτισειιιτι ισ εδω δε οΡετειτιοιιε Βεειτι δγισεοιιιε εισιτο Ρετ

Ρειιάιτ , άσοά νετι15 ()Ιιτιίτι είιετ άιιειΡσιιιε δε ιιάεΙιε [επεσε , δε άσοά ιιειιιο ει εε

εΙεστε νο.ιντιε, τιιίι :σιτε Πει Ροτειιτιει τείετειιιετ.· τσοκ άσιει νειειιτιοιιε ίεΒτιιιτιι

ιΡιτι ιιιιτιισιιι τοτάσετετστ,--ειτισε εισε Ρεάιιισε :ιΡΡετιιτ, δε στ Ρτο επ Ποιτιιιισιτι

ειτοττιτετ Με Ιειετγτιιιε εστι1 Ρτοίιτει.τει τοάτινιτ . Ρτοιιιάε ιιιεε ιτε ισΒιιιτιιιιτ : διάιιιι

ιιιε, ιιιάσιτ, Βεο.τε Ρειτει·, τσει άειετετει , δεειΒ :ιτάοτε ίεΒιισιιι τσιε :σε Γειιιδιιε

οτειτιοιιιιισε σάισντι . @σι Πάτση ετεειει τιιιιιισ ίιάτιιιιιι ιιιιιδιτε (Στσειε ιιιΡει· ετιιιι ισι

Ροισιτ , δε ιειστιειτειιιτειιι ι)ει ισιιισΙτιιιι ει ίεΒι·ισιτι νειιετσάιιιε ιιιιεττινιτ . Πτ νει·ο

ειστε άιεε είτ ιεεάάιτει τει·ι·ιε , ΒεισιιειΠει τι ίεΙπιιισε ετεΡτσ , τοτισε Οοτιάι·εξάο.τιο

ιιιε

 

ιι Εστω στι” ει·τιτ νεισιιιΠιιιισ. στά οΠιει Μιιετσε ιιιινιι , ιιιιιιε ειιειί:ι , ειιιιιε (εάεε εΡι&οΡ:ιιιε 5τιι·ιιισειιιι Με Ιοιιεε

άιίιειιιιετιι ετ:ιιιεΙιιτ:ι είΙ ·

& Ι.εΒειιάσισ Μσιίαιωιππι ο Ηιε άιι ιρρε ιι.σδιοι· ιοάσι νιάειιιι· άε εεειείιε

άει:ιιιιιιιιε ΓερσΙτιιε ιιιιτ:ιειιΙιε ειιιτιιιτι πιο δια. 3. Ραι·τε ι - με. 486.

:

Μάι Κειιιι8ιι άε Βετεετο , ιιι άσε Μο

Μοιι:ιΠει·ιιιιιιιιιιιότι δικα τσιπ ιικιιιιτιιιιιιιι , ΡιιιιΠο ρωτά ιιιοσ:ιειιιερι·άισιε ιιοίιτι ιιιιιιιΒιτιιτσιιι , ειισιτιιιιιιιε

ρειΓενει·ιιτω (:οιι€τεΒιιιιοιιε (::ιΠιιειιιι. ν. ΙτετΙ::ι!ιειιιιι στά άιειι·ι ι. 8. Μιιιι μιά. ιορ.



εετΜεοΝιεεκεΜιτεε. τι!

Με ΓΡιτιππεΙεπι πιειττετπ , ευτιδπιίειιε Γοτοτεε με: Βιιιιάιο Ιειετγπιειπάο ειόΓεινιτ , 8‹ Απ. στι.

. φωτια· τι πιο πει πι ποδι:: ίειπετιι Γιιετιιτ οτππιιιιιε Ρατεΐεειτ ο Σεπ ειπα παπι Κε- 1 Οι ό

ειετπΡτο.ττε νετιότειιπι Γεπτεπτιειιπ , Νοηεοτώεύ[ωπόέσένέσε: @κι ωοπτειωΡο/Ξ- έξω!”::

Μ, Ρετ ειιι188 ιιτΒιεττιοεπιε ίιιπέΗ νιτιΡετετεευιτ Βιτπε.Ππάε ν νΞἀεπὸιιπε ευπι Ι4. .

Ιππιιτπετ:ι ΡοΡιιΙι τπιιΙτιτιιτΙο εε π1·Επιτιτ ο δεσ! @Μείετνι:ε , επί πιιιπάεπει ίεΙὶειτα

ττεΡοτπΡεπιεοπτειπΕτ πι ιαει.ι1τμ πι άΞνεεθετετ πι εοεΙο, Ρτεε!ετιι νιτευτιιτπΒ

8πει οττιπιπο εοπτε8ιπιειΙεπε, Βιοτιοτιιτι τιπωπω οττιπιπιοόο τείΡμότ , δ: Ρο

ΡιτΙι τ ιπποτεπι ίιι8ιεπε , ετεΡπίευ1ο ειιιιιι ιιτΒεπι ἀεἴετιιἑΙ , επιπηιιε τΜεεΠιτ .

ΡΙιιτεε ιπάε ΠΜ Ρετε8τιποε εΠοειιι.πε, Ρει!ιιιιι Βιιπιεπ Ρως, επιπεντδιππι , _ ΧΙ

ειιο Βιιπιεπ ττεπίτπεετετ τιιιΠιππ πινεπιτ : ίεά @τα Πει εΙ:Μεπτί,ει ΓοΙιτο ει» πιιτα- :ῷΐιἶ.Ϊ

πω!εδω, ειιπιΠιπιινεπι εκττει πωπω Ροπτειιιι, Με 0110 Νιώστε Μειωτ

πε, επίπιτε ιιΙΙο τεπιτειο επι τ-τεπείτετεπάιι εεΙετι αιτία ὸὶτετὶ: . πιτ Ι)ει

ειιπι Ρετεἔτιω ίεειιτπ εοτιππιπτιιιιτε εοιιίὶὸεπτετ ιπττεινιτ , δ: όεειιττεπεειιι Μ·

νιππι ίοΙο ειιπιιιειειιΙο ττεπΐιιτιντεενιτ. Ττεπίιεπε ιπειε Ρετ νιειιιτι, ς11ίοιιπιο!ιιε

ειπε”, επι τποπεπετιιιιιι ίετι&ιε εω-ιεπε νιτε;ιιιιε παπι-τε, ει» εμε ειιετιιάετιι

ΡειιιΡετειιΙετπ νιάιιειιπ, ειπα Με ΡΑτ:ιΙγιιειιε Ιειιι8ι1εΒεω 1ιοΕΡειωτι εεεεΡιι; ·

(Ξοξεπιτο. άεπιπιιε Πιτ εωιιιι ίεπιπ1ιΒιπέΕπιτιε κάποτε , ΡτεειΒιιε είἔῖἀιιἱε ίιιΡ-Ρ1ι

εειΒειτ, τπειιεΙο.τπ ΗΠο ειιιπΙειετγπιιε ἀεΡοίεεΙιιιτ. Τιιπε νιτ ιεπ&ιιε, επιίε-ιτιΡετ πιτ-τω.

πιιίετιεοττΙιε: νιΓεετιππειπππάο.Βετ , Ροιπιιιετπ Ριεπιτε πιστ·ιιείειετε πιετιιι Ρετστιγ- "ω" “""°

Με τπεπιπτει πεπ8ιτ, όπιτιιτπε ΡετειΙγίὶ πιεεει·ετιιε, ειιάετπ ποτε ίετιιιε ὸεΙεδἰο

[ιιττειιιτ. Κεε τπιτει, επι πΓεπε τι Ρτεε ειοΙοτε πιιπιο ποπ νε.ιεεεε πεε ίε ιπΙατιιε

εΠιιιι νεττετε , πεε πιειπιιπι επι ο:: όιιεετε , ΡτοΡι·πε τείπτιιτπε 8ιεττωτ εαιΡιτ ευπ

τἰο Με ιΙΙιιετιιιε ΒτετιιΙ:ιεππάπε όιίειτττετε , 8εΠειπ188πεΙιε έιΡετείε νσειιιιιε Ιππ

όειΙπΙιτετ ΡτοεΙιιτπ:ιτε . Ρτειάίθει πεπιε1ιτε νιάιιε τιε ΓειΙιιτε ΗΜ εισ.ιπιοάπιπ Εεεε , ειπε

εππικ1ιιε π» οΜετιιιιε Ροτιιιτ εΧΙιιΙιετε πιπιιιιτ , @και πιω ίεειιΙτετιε ττιοάπιππι :πεπ

11ιΙτιπι :ιΡΡοίυπ, ειΒιπτι πω ίεάιιΙτι ωιπιπωω. Ο ττιιτε επτει Ρτετεε, οπιιτει

εΙετπεπιιιι , ειιιΒιιε 1ειιώΒιιε εῇιιε Ιππτ ειττοΙΙεπά;ι Ρτεεοπτε , :Μπι νιττιπιιπι ουτε.

τιοπεε, ειπε Ρετ ίετπεπΡίιιπι εοτΡοτεΙιτετ ειιιιιΒιιιτ, Ρετ ίετνοε ίιιοε ΙοτιΒε Ιππ

ι1ιιε επιτετε άιίΡοίιιιτ! ΒιιοΒιιε ιΒιάετιιιτεπτιππ Ρετεδὶιε εΠεΒιιε, ΠειειιΙτοτ διτ

ιπεοπ Ρο.Ριετπ πτΒετπ ειιΡετιιτ, ει» ΡΙιιτεε :ι:8τοτοε Με τιιτιπιιε ιτπΡοίιτιοπε , ιπ-·

νοεειτο μω-ετωπι ποπιιπε , Ρετ ι:Ιινιτιεπι νιττπτετιι μπω Μπι-καει Με

Π.Πτι

Βιππ ειιειόιιιπ τπε, ιιτ ίοΙιτιιε ετειτ, Βιι·ιδιοτυπι εεεΙεπειε, πειτε νεπετιιΒ1Ιιε ΧΗ

ιποπειΠετιιι νέπτειπάο ειτειιιππιπιπιιε οτειτιοπιε 8τειττει ειτειιιτει, εε ίεει8ετιιπιι με: Ρ“Ρ“”'

ΙεΠιιιιι:Ηπε εοτΡιιε πι ειππίεΙτιπι τεΙι8ιοίι νει :πππο ειιπι Ρετε8τὶπιἰε ίεειιιτι εοπιιτο.π

τιΒιιε άιίειιι:ιιΒετετ , ιπιιΙιετ πιιει:επιτπ όπτποπιο ΡΙεπει , Ρετ εινττειιτιε Ριατεεε πιπ!το

πιω τπτιπιΒιιε ττιιΙιεΒετιιι· ειιι ίσπδιιΕγτι·εεεΙείΞεπι . (Μπι επτεττι αΡΡτεΡιπειιιιτετ

τἱοιππἰ , π ειτε (ΠιτΠΗ άιΓετΡιι!πε δγπι€οι1 Ιιοπιιπιβιιε ίπεοξ,πιτιι8 ιιιιιπεΒετ , εσεΡιι:

ιττειπ άιετιιοπ 8τεΡΓιιτπ @πειτε , εε τιιτΡιΒιιε νοειΒιιε Ρετ σε ίετπιππ ε1επιστε, άιεεπε :

Ηιε ιιπιτε εκ ό.ιΓετΡπΙιε νείιτι ΟπτιίτιοεειιΙτισε Ιετιι:ειτ , ειιι τπε εσ.ιεπιε @Με1ιΒετ ,

δε π: ιιΙτετιιιε Με Ρετνεΐωπ εστΡι.ιεειιΙειεετετπ, εῇιιε πιε τιπιοτ επετιιε.ἰειτ_. @πώ ΒΜ1,0Πω

ΠΠ ειιὶτἰεειτιοπιειεεπι άπεεΒεπτ ειιιεἰιεπτεε , ω εοιήιιτιιτιοπιε νιο!επειε εοεΡετιιιιτ ω” Μ· ·

ΠΠ..

πι1ι8επτετεκπιιιτετε, ειτε νοεπετιιτ ποπιιπε, ίειι πι ειπιιε ποΓΡέιιιτε-τιιτ @πιο .

(ζιιιεοπιστωτιοπε εοπΗτι&ιιε, δεποπιεπ ΓεπδτιΡεπεΙιτ, 8τάοιπιππιπςμπΜπειε

πι: οίιεπάιτ. απο επάιπο, Πειίετνιιε ίετιεπ_ΕγτιΒιιΕΙιεειπ μια, Μεπειπετα

ετγΡτειιτι, πατε Γεπέιιιιπ εοτΡιιε ΡτοειιττιΡεπε, τειειτιιε Ιο.πιι-τ. Τακ: «τα οιππε8

ίὶειιτ ειιιτΙιετεπτ εοεΡετιιπι Πει ίειτππΙππι ειιΠ8επτετ επεετετε, τω ειι-ιε. )επιιπάε

πεταει πιιίε1ιιειπι Ροτετεπτ ιπνετιιτε . Ρετ8ετττεε ιθιτιιτ ειιι-πεετιδγτιεεειεθωπ ,

δε νιτιιιπ Πει ε νειει8ιο ίεπιιεπτεε , ειιτπ επάεπι άοεπιοπιοΕπεπειπ ἴεευπι άιιιτειπιτιτ

- ιπττοιετιιπτ, δ:Βειιιιιιπ δγιτιεοπεπι πατε ετγΡω.πι Ιεπτειπτειιι, δε οτειπ-ιετπ, Η

ειιτ τετ-ω πιε.Ιι8πιιε ΓΡιτιτιιε Ρτοάιετε.τ, πινεπετιιπτ. Οιιιιηπε τοτ-ιεεππιίἱ πωπω

Με πι νεπειιεπι :ιτΠ:ιετιιι 5γτι εοτ ιτε εοπετεπιιιτ ττειπετε , εεεΡΜπετιι πεπιπιττι ίΡι

τιτιιε τειΒιόει & εοπιιΕτο. νεα: ιππδξιιπι νιτι1πι πο. ὸεΡτοττιετε .· νε1ιπ ειιπ11ι. επει

Ρπω, ι1ιιιτπε πιιπεΙιεεινττ, Με εβίεοπτιιτιιεΙειτττετ , επιιιε τπε τιπιοτ νεπεπιεπ

τετ·εΧετιιειετ , ειιι ς_ιιοπιιε εοπεεΙΤιιτπεΒ:, ιτε πιο εκΜε ίιιιήεδτο εοτΡοτε νιοΙεπ

τετ φωτ η Αυ·επεπε πειειιε επτει εοπίεΙΤοτ , Με ΡτοΙιιιο ποιτιἰπε , Ιε πιιΙΙο·πιο

- πο
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Με. ετσι.
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Χττι

Εοιιιιιιι

:σπα .

πω: σήτα
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τσιπ νιΠιστ .

Χνι1.

Μιι·:ιειιΙιε|

ειπε: ισ

ΗιτΡωσ .

τῖοΡοΠε εοιιτεζει,' ιισΙΙιισΒίεοιιΠοτιε εε!ειτἱ, Δωσε ιιιιττιιιιε τ”τετιιε όιεττ10ιιιο νιτι

ΙττετιιιιΡετειτ, δεόισοσιεΙΤσττι εοτΡιιεεΒιιιιιιιστιάο1ΡιτιτσΙιβετετ. .τ

ω..-'υ

· ε Ηὶε σειιιεισε τὶτε Ρετειδιιε ) οσιει ντι· Με δγιτι εοιι τη θειΙΙιετσττι Ρεττεε :κι Γεωθε

τστιι εοτΡοτει ιτινιίετιόει τεθτο εειΙΙε εοεΡτσττι ὶτετ όιτεκετειτ , Ρεισειε ει» τιιοτειτσε ότε

Βσε , ΡειΡι;ιόιίεεάετιε εσττι·:ιίειτιε Δωιωιε νετεεΙΗιτι ΡτοΡετιινιτ ω στΒεττι . Εει

νετο οσε , οσε ει: στΒε ε8τετιιεΒ:ιτστ , εισιτι Ρετ Τιειιιι Ροτιτεττι ττε.τιίιτσττι Ι·ι:ιβετετ ,

ιτινετιιτ ει» σιτετιισιιττι Ιετιετσ Πειιτεττι, σε Ρτω ττιετοτε τιἰιτιὶο ι:ιεετιτεττι. (Ζήσε

ει1σσειτι Ροτιτε σεΙειΡΐσε Με εεεισιτ , οσοει @σε εοκιιιτι εΙσοτιιιιι Ιιε)τιοτσττι ίττιδΈστιι

ίτειδιαιτι εοτιττινιτ . @τι νιτιειιε ΐειιετιι τιὶιιιὶε τιοΙετιτεττι , πε Ρετσιτι ειισι όειττιτισττι

ΡΙοτειτιτετιι , εισε ειοΙοτι εοτιιΡείΤσε , τω Ρετεοτιτειτιιε είτ , όιεετιε : @σο ττιοόο τεσ

(σε, νεΙεστ ΡΙοτειε, ττιιΐετ:ιτιειε ίετιεΧΡ (]ιιι Με: Κοττιειττι, ιτισσιτ, Βεειτε Ρ:ι

τετ , ειστε εσΡιο ,' τω Ι1εσ Με, σιιἰει ετ1σιιε ιιιειιε σι Με Ροιιτε εοΠιισε τιιεετ , τω·

τισε ττιεετιετε ιιεεισεο . (Σσισε εεισι εοκειττι πιο:: σε νιτ Ι)ει τετι8ιτ , τι·ιιτειΒιιε ιιι6”τσ !

Βιιι:ιτιιιτι ετ1σστι1 Ηετιτι τω τεόάισιτ;ΐιιΡτε τ1σεττι ιτιιΡοίιτσττι απο Βεισάιο ειστε Δωσ

ίὶτ. (ζωο νιτιδείειιιιιιε:, τ1σἰιΙΙἰε 28τοτι ]ειεεΒειτιτ, ίεσ τισι ει: ιΠο Πιιιιτετιε άο

ιισιιιειεεεΡετειιιι: νιάετσιιτ, δείοΙΡιτεε τετιειιτι, σαιτ εο8τιονετετιιτ, Ρετ του. στιιιε

ιπποειιιει Ισ.ιιόε ει!οτιθεει τετσΙετστιτ . Ιτισε νετεεΙΙειε ωιΒιι , σει ε!σττι ΡΙιιτεε νιττιι

τστιιεστε.τιοτιεε , τ1σειε ειιτιιιτσετιιτε Ιοιι€σττι είτ , ὶιιίἰττιιὶε εοτΡοτιΒιιε ιτιίστιάετει ,

ειιιοε Ριιετοε ιτινετιιτ , ειιιοτιιττι στισττι οι: ει.ττιοτε ίεΒτισιτι , ειΙτετσττι νετο τι ίι1ιιιιΙοτε

νσΙτιετστι·ι ίετιιινιτ . @ιοε εισι νιτιιτ , τετσΙιτ , δε τισειιιτετ ει Βε:ιτο νιτο εστιιτι ίσοι ,

Ροίτετιε άεεΙειτανιτ . -

ΑΒ Ιιιιιε τ1σοεισε Ρετ Ρε.Ιει:Ητιεσιιι Βστ8σιτι Ματσε δγττ1εοιι ιτετ Βιεἰειιε , φιστι

τι:ιιτι1 ΙεΡτοΓστιιτεΡετἱτ , ειιιιιε τσΒστισιτι ττιττιιιιε, ίοΙο τ112.τιι1ε τ8.εϊσ τι ΙεΡτιι: ίοεάιτει

τε ττισιιάεινττ .

Εκ ιιιόε Τοτιιἰετιίὶστιι τι Βιιεε εΡΡετετιε , ισ Ροιιτε Ώστε: Ηιιττιιτιὶε εειεεσττι οΒνιο.ιιι

ΙιειΒσιι: , εσἱ ετσεἱε Π8τι:ιειιΙο οεσΙοτσιιι Ισττιετι τείτιτσιτ .

Α. Τστιιἱετιίὶ στΒε εσττι ωμιΠεικ ίὶΒιίοεἰἰε άΠσεσΙο εκἰετιε, Ρετ $8σίειιιειτιπ

νιιΙΙειτιεΙεΐεετιάετιε, :κι Γε.τιδτιΡεττιεοειιοΜστιι , εισαι Εσειε-τιον:εάιειιιιτ, Ιιεετ

τιιτιιιστιι ίειτἰἔετσε , νειιιτ; σΒι ί)ΙιτιΠι ΒιιτισΙιιετιιιι εστΡοτειιιτιστττιιτετε ειετετιτσε

όειιιΙιε ῇειεσἰτ . ()σιιισσε ττιΒιιε ισ ιτιθττιιιτειτε άεεστΠε ττιειιΠΒιιε ειΠεο Βειιε εστει

τσε , όείι:ιτιιιτιιτιι ιτετ Ίσοτι εοεΡετατ ε:ιτΡετε ιιιτετετστ , :κι τ1ιιεττισειιι ὸεεσττετιτἱε

ποια Ησνισιιι νετιιτ, ίοΙοΠΒι:ιόιιιιιιιεσΙατιτε Β:ιεσΙο, ιισΠο ίεειιττι εοιιιιτειιιτε ίο

ειο . (ζσειιι @και εαεσπι οσειιισε.ιιι ειιττι Ρσετο , ίεΠιεει: τω εισθτοτε ίεάετε τε Ρετιτ ,

εισειιι ιιιτσιτσε Πε εσττι ει.Ποτιιιιτιιτ όιεετιε .· Νιιτιε ίτειτετ πιτ αιτιίσττιε Ιο.νειιισε πιει

τισε , δ: ἴειεἰεε , δε σε :ισ εισεΙιετιάειττι ΜΜΜ είτισε ΡτοΡετεττισε τισειτετιιιε τιοίττιιττι

πετ Πεο εισαστε εΧΡετΠτιιιε Ρετε.8τιιιιιιε . Ωω εεει:σε οϋετιιετιε, στι :ι.ΒΙσετιόειε ΠΜ

τιιειτισε εσττι νιτο Πει τινσΙο ειεεΙινσε ΡτοεσΒσιτ. Ιτι εσισε νσΙτιιτιι ίε.τιέτσε Ιγττι

Ρτιειτιι τιιιιτιιΒσε ΓΡειιτ8εσε εΙειταττι οεσΠε Ισεεττι Ρτοιιτισε τειιεΠόιτ . @ή ίετε:·ιοε οεσ

Ιοε επι εεεισιι·ι ειιττι ιιιιιιιιΒσε εΙεν:ιτιε, εεΙειστεε Ι)εο Ιεισάεε τετσΙιτ, παμε ττιοιτ

ιΙΙστιιιιιειτοτι ἴσο εοσιεε εΙΐε&σε , εσιιι Ρετ νται: ιΡειτισττι τιοτι ιιείετσιτ .

τω. Ρετει8τειτιε ΒιιιΒιιε , ιτιττεινιτ Ασιιιτο.τισιτιι , σειιιτιε Ρετειιε θσιιίεοτιὶειττι Ρε

τιεττεινιτ ΗίΐΡε.τιιειττι , Ρετνειιἰτ ιτι εισαστε , εεε!είιεισι Μαι ]ειεοΒι :ιΡοίτοΙι

Ρετιιτ οτειτιοιιιε 8τειτίε. @ωστε σι Ρειττιβσειιιττιττισε δ: σπασω οΡἰίεκ Ι)εσε Ρετ

ΗτιεΙειιι ίο.τιισΙσιτι ίσσττι ττιιιΙτε. , δ: ΡτεεεΙειτο. Ρετεέςιτ @σε νιττιιτιιτιι , οσε: ειστε. ιτι

ιισττιετειίστιτ, δε ίσιο άεΠ:τιΡτιοτιιε εοττιΡετιιιιο σετετιιιιτιο.τε ιιετιιιιτιισε, εοττιΡε

τετιτισε οτιιιιττετε εετιίεττιιιε, φωτο Ρετ τιιίΐσίε τιεττειτιοηιε ΓΡετι:ι ΙοιιΒισε ενειΡ.<ι|ε

ττισε. Πι ειστετιι νὶτὶΠειοΡἱτιἱο Ρετ σινετίει ειιικιω Ιοε:ιι ιτιεΙε.τσιτ, επεσε Γατι

ᾶἰτειτἰε ἴειτιιει Κεετι ιΠισε Ρτονιτιει:ειτιτιοτσιτ , Ισπιτι1ει ει·ιτι νετιετειτιοτιε ειπιιιιιω

νιιτττεΧεοΙσιτ; ιΡίε νετο Γ:ιτιέτσε (Ματια ιΡίισε Κε3ιε οι) ιτιιιτιστιόο ΙΡιτιτσ ειττεΡτ:ιτι1

Γσιε ΡτεεἰΒσεΙἰΒετεινἰτ. Ρτο εσισεΙιΒετατιοτιε Κω: ΠΜ ΡΙστιιτι:ι Με, δ: :ττ<έειιτι

όοτιει οΒτσΙίτ. ΒΧ οιιἱΒσε οτιιτιΠοσε τιιΙιιΙ ΗΜ ΜΗ ιετνσΙστιι ιιτισττι , ΙοΙιειτιιιεττι πιο

τιιιτιε , ιιεεεΡιτ . Ωσετιι τιοτι οι Τετνιιιιι , Ιετι στ ίτειττετιι ιιιιι5ω , στ Ματσε Μακι

τισε ιι8εΒειτ , τω. Με ίσο νετίει νιεε ΙισττιιΠτετ ττιιιιιίιτειΒειτ .

Μι
.ε

Ο

π ΑΙτετ;ι ετιιτιοΙιεΕει: Οι», μι· Ναυἰοε, αΡ:Μ με: Η:: τοτε: πιεπβετ ιρ·στπυΞτ,ττωείνετι δεσ τησι ίἰιιτ “Η "Μή

ιι·ιεοττιΡεττσιιιεΠ. (ῖεττε Με ε!εσεςπ:ιτιιι·ιοειιε τσ Ρεσειιιοστιο, τιιιοτι πω: τσιπ ωιιωε όιίΡοιιτιο , ισιιιΙ)σ

Μ Γειι Ροτιιιε ΠισΙι Ηιινιι Ρεσειιιοιικιιιι ιιιειιιιο. Οετετιιιιι Ρτο Τστπέ:ηβτυπ Ιεἔειιἀσιιι Ρστο Τωσσπσπ[Μπ ι

ό: εφ. Γη. ΤπκτΙπεκ[. δ: ιιιίι·ε $εςτά.τι::ιπ.

 



δ. 8ΥΜΕΟ'ΝΈδ ΕΚΕΜΙΤΖΕ. «η

Τιττοπιαιτι ειόϋτ , ἰΒὶειτε Βεειτἰ Μεττἱτιἰ ττια8τιτ, δ: ἱτιεοττιΡειτειΒΙΙἱε νἰτὶ οτετοττιιττι

ΡετΙἱτ ; υΒἰ @τη που ττιιτΙττε τταπίε.&τε εὶιεΒιτε Ιτε.Ιιειιτιπ νετιιτ . @απο ει-τευττηυειςιιε

ΡετΙιτίττο.τιε, Μετιτυο.τιιε τατιάεπι Ρτονιτιειεε εοι1Ητιιο. εττιζειτ. ΠΜ μικτει Η_ιιτι1ετι Ιπιποικι

Πετἰιιπι Γε

εεο:Πε μωρε

Μετηιιαιιι.

Ρειἀιπτιττιοτιειίἱετὶιιωἰτι Ι1οτιοτε ειΙιτιἰ Ρειτττε ΒετιεἀἰδΗ ει ΤΙπειιάειΙάο Μετε!1τοιτε ,

ΑΙΒεττὶΗΙὶο εοπίΈτιι&ιιττι , εε ΡτοΒἱε έτειττιεπι ττιοτὶΒιιε ὸἰ8ιιὶτετ εκετ·ηετιιπι τεΡε.

Με, τη ειτε ΓεηδτωιτΞε εοπνετίετὶοτιε ΕΙιτ1Πο άιιεε ίιιΞ εοτΡοτἰε ειι1ετεπι εΙε8ἱτ ..

Ω11επιτενετ811άι1ε:1ΒΒ8.8, νεπετειπάιτε ποιτύπε, τοτειτ1ια.ε έτο.ττιτπι τεΙὶ8ἰοΓο.(.ἶοτι-_

ἔτεἔειτὶοίιιπιττιει ειιιτ1εειτἰτειτε ΓυίεεΡετιττιτ, ΙὶΒὶιΙιιε ΒιιττιΠε ΒετΒιτεειιΙιτωῇιιΧτει ΠΠ

εοιτιΡετετιτὶεττι ίπ Ιοεο εμεινε ἰΡίε εΙε8ετειτ εοπίττιικετιιτιτ . ΠΡι αι:ΙΙΒεττ1 ει8ετιε ντ

τ:τιτττ παρε ίειτ1&τε οτατὶοπἰΒιτε ΜΜΜ νειεειτιε, ΟΙιτΕίτε Βοττιιπο ΡΙεεαΜΙττετ (ετ

ντεΒειτ, ατομα: Ρετ τοττιιε ττιοτεΙἰτετὶε ίὶυἀἰει οι11τιἱΒιιε εοττ1ΡΙειεεΒειτ. Ετειτ ετ11τιτ

νετιιε ΠεἱειιΙτοτ, Ρο.ετεδεεετ1τειττε ειττιειτοτ , οτὶε :τά ΠΙετιττιιτι1 ειιίτοε , εΙεεπιοίγ

τιετιιττιΙετ,ετι1ε ἀὶίὶτὶΒιιτοτ, ὶτι νἰτιε;ι (Π1ττΜΜοττειιε εοοΡετειτοτ , ίπ ὶτιεείΪιιΙιιιωἱ

Ηε, ὶη εΙοεΙυἱο εἰιιΙεἰε, τη Με εοτιίτειπε, ἰτι οτειτὶοπε Ρετίενετατιε, Πι ῇεῇυτιἰο ειΒ

Πόιιιτε, ἰτι νὶΡἰΙὶἰε ἴεὸυΙιιε . αυτ ηττπΞτιιττι ᾶοιτιὶτιο Πιιεὶ Βοηἱἴειεἰο, ε)υΙζ1ιτε8Ιο
ττο1δε: εοτι)υ8ἰ, ειιτιδὶὶἴειεε ἴιιἰε ττιἰΙἱτὶΒυε, τιεεττοτι ιιηἐνετίὶε ΙτειΠε ΡτὶηεὶΡὶΒιιε Ρτο

απτο. ττιοτιπτι ΒοηεΠειτεετει ε:4ιτιιε εαπ, ι1τ ε1ιι2ειττ11εΙυε Μ: εὶε Ρτοιπετειιάει Ρετε

τετ, ίεεὶΙΙἱΜεὶπιΡεττειτετ. @υοτυττ10ΙΠΙ1ὶι1Ιϊ1ἀὶ1€δὶὶοτ1€ δε ΒεπενοΙετιττει ειττ18.Μ

Ιττετ εΠ άΠε&ιιε, πετηται ΡειΙετὶτιειε πάω , Η ευειτιάο ε:3.ιιίει εκτ8εΒειτ, ΙποποτΞθεε

είτ ίιτίεεΡτι1ε . δὶ Ρτο Πειτι1ετιάει Ρειεε ει!ηι1επάο ίοτειε εετεόὶ Βεἰ Βιτηι1Ιο ΡΙιιειιὶΒ

ίετ, Ρττιτε ει πιοτιειίὶετὶἰ Ρειττε , δ: ει ἴτειττΙΒιιε ΒετιεάτεΗοηΙεΙτεεηττειπι Ρετε!πιτ , σε

Πε ω ΡετΗεἰετιὸυττι Ρειεἰε οΡιιε ΒάεΙ1τετ ΜεεάεΒετ. Βοηει νεΙεκεττὶει Ρτο.νοτι.ιτιι

Ιιοττ1ττ1ιιω νεΙιιττ Πετεοτει ειίΡετικιτιάο εΧΙ1οττεΒειτ: ειτε: νετο ε. Βοτιτε, δεΙιοτιείὶἰε

νἰτΞε ε.Ιτε1ιιιιτιάο εοιι&ιιε ειεε1ΡτεΒ:4.τ , Ρειι1Ρετιιιτι τιεεεΙΠτειτἱΒιιε ΙτηΡεπάεΒο.τ . @Με

νε.Ιετ Ιὶηὲιι:ι εκΡτἰττιετε , ειτε εετπἱε ττιοτττθεο.ττοττε ὶτι εΠεΒιτε ίειιιέΉε φυειάτειεςεΠ

τω: τπεεετιιΒιιτ εοτΡι1ε ? (ζικιτποε Ρετ ΙὶεετιτΙειττι ΓΡΜτιταΙΞε Ρεττὶε ἰτιοΡεε ειΙεΒειτ ,

ειιειιιτοε τιιιόοε νείὶἰΒι1ε τε8εΒειτ,ττι ε1ιιὶΒιιε Γ:ι:Ρε :τοπ ΜΒ τετ, δε, ιττὶτει όίεειτι1,ΒΞε

Μ ΙιεΒάοτι1εόει ειτΜιιττι εοτΡιτε τειτιτιπτι νείΡεττττιο τεττ1Ροτε ντΠ εεὶυΙἰο τεετεειΒετ .

Πι ιιΙτίωσ. (μωρε εῇυἴεἱετι1 (Συειότε.8εθττιο: ΗεΒάοτττειάσ. 11ιιΠιιττ1 οττιι1ἰηοεἰΒυτ11 ,

νεΙ Ροτιιιτι ίιιττιεΙ:ειτ , παμε ειπε Ιιοπ1τώΒιιε εοΙΙοι1ιττωτι Ι1ειΒεΒ:ιτ , Ρτατετ Ωεττωπ

Ι)οτηἰτιἰ , φαω ειιτη ίτειττ1ΒιτεΞτι τείεδτοττο @και Με ΡτωΡειτειτὶοπὶε ωοάυΙιωιόε

εετιτΠΕπιε εκοττ·ιαβετ, ττἰΒυετιε υτιἰειιὶειτε απο ωσεί νετιετειτιζοτιε, δ: εειτἰτετε

Ω!1τίίΗ εο&ο. Ιε8υττιὶτ1ει , ειπε ίιιἰε ττιετιἱΒιιε ὸἱΙἱεετιτἱίὶῖτπε ΡτεεΡειτ:ιτιε , οΙεἰ απέφε

ὸἱτιε εοτιὸὶεΒετ. Πι τΡί:ι νετο ίετ18. Ρειτείεενε ΓιιΒ εκετπΡΙο ΚεόετιπΡτοττε.τιοΓτττ

:ιεετιιττ1 ειεεττὶπιιπτι Ροίὶ ίοΠε οεεείιιτι1Ι:ιετγττιατιάο ΒἱΒεΒ:ιτ : ΜΜΜ τοτε.τι1 τ1οδτειτι

απο ΐεπιτετιτἰ δειΒΒειτο ἰι1 τ11ε:τοτε , δε ειΠΠέΗοτιε ΡετνἱΒὶΙετιε , ιτίε1ιιε 8.ά ΐειτ18ει: Κε

11ιττε&1οτιέε ιΠεττι τιιτΙΙο.ττι Πιο εοτΡοτὶ ‹1ιιΙετετιπ, αυτ οει1Πε ίοττιτιιιτη ειεεοττπτιο-·

όειΒειτ.
Η00€111οάίςυΒίεηι1οτ, Γειτἰε ηοΜε νΙὁετυτΙευὸεΒἰΙε τ1ικιτπιιτιι ΡετΡετιὸἱτυτ, δ:

·νετιετειΒὶΙε. Βετο ε1ικιάειττι εΠε ντι· Επιδτιιε ε]ι1ΐόεττι Ρτεεΐειτί ωοτιειΗετὶἰ, Μ ‹1ιιο

όεεεΒειτ, εκἱ8ετιτε ειιιιίο. ‹ἰε εεΙΙε εκὶτετ , δε πό ΡΙοτἰοἴιιττι Βιιεεπι Βοτιτίειετυπι

ΡτοΡετετιε , Ρετ ευῇιιἴεἰετιι ίὶΙνεείοΙἰτιιὸἰτιετπ ττετ Μιβετετ , ειττ1ιτε ΙιοττΜει τιἰνἰε δε

ΡΙειεὶεἱ εἴΡετὶτ εε ται1τειὶτι8τιιετετιιτ , ιιτ νὶκ ειω1ιτίε άε Γαβ τεδὶο εκἱτε ΡτεεΓιτττιετετ ,

ευΜειω ΡειιιΡετειιΙο ίετειπιιεὶο, δε τ1ικΠε ετιιι·τβιτε ὶπεεὸετιτὶ οΒνἱπνἰτ. ΟΠ τηΠε

τατιεΙοεοωΡειττετιε, εεΙἰΡεε, ε1ιιειεὶτι ετιιτώιτε Ι1ειΒεβετ, εοτιίείΗτιι ειΒίὶτεΧἰτ, δε

ε Πωσ ΡειιτΡετειιΙο ττ1Πετειιπε ττἰΒιιἰτ , εἱειιε Πε ειΙὶευἱ εεε νεπόετετ εά]ιιτειτίοττε Ρτο

ΜΜΜ. (διειε ΡειιΡετ ειΒιετττετ ίιιίεεΡιτ, δε Βεειτι1ε δγτττεοπ ἰτετ ε1ιτοά εεπεΡετειτ Μἱταεμιε

ΡοΠ Με €1ιιίόεττ1 Βε:ιτιτε ΦΗΜΗ εοιτίεΙΤοτ $γωεοιπ , νἰίἰτετὶε ίειτιδτοι·ωτι εοτ·Ρο- Με. εΗπι.

τΙΒιτε , εκἰτκἰε τεεΠειιε , Ρετ Βτἱτειτιτιἱειττι ττειιιΕτυττι ΜΜΜ . ΙτιΒτεάττιιτ Ρτετιετεω , ΠΊ ό

2.6. Μ.

@ως

ΧΙΧ.

Βειιάεπτετ ΡετεεΡτ . ΈεΗκ ίεΙὶεεττιὶττιἰτειτιτε Μειττὶτιυπι, ειιὶ Ρ:ιττε Με: νείΗε ἰι1 ""ω·

Ροττει ΑττιΒΞεπετιθυττι τιιτάιτιπ νεΐΗνττ , δ: Μ πάτε ]είιιτι1-(Πιττίτυττι εειάειπ Ρειττε

νείΗτιπτι , @σε ΡειιΡετεπι τεκετατ , ντεΙετε Ρτοττιετιιίτ . $ἰε εΙυοε1ιιετΠε νετιιε Βεἱ

εΠΓείΡιιΙιτε ΠΠιΙΙ τη ίε ἀεΓοτττιἰτειτὶε ττιετι1ετιε εδά , δ: υτιάε Με 8ειιιεΙετττετ πιω; , ,ίπ

ὸε ΡειιιΡεττε ετιιτε ττιὶΓετὶεοτεΙἱτετ εοτιτεκἰτ . Φωτ ειιττειπ @τη ειπε εΠ&ιττη Ι)ιτεειπ

Βοτήί:ιείιιττι Με. ιπιτΠε ετιιτὶΒιιε ειὸνετιὶίΪετ , ἰπτιιετιε ειπι1 Βια , ὶτηιιἰτ: (:ιττ δε:

ΞτιεΡτε Με εειΙΙΒὶε δε εε.Ιεεειωειπ1ε ὶτιεεὸΕε , άοττιΙτιε Ρατετ Ϊ”.Ωι1ἱἱΙΙε.°Ω8.Ιἱ8εε , τιπ

‹1ι: ἱτ ,



τα; ν1ΤΑ

ΑΝ.ΩΗ1τ.τ1ιιττ, τιιιαετττιΒοααπ1, ]οία-Πτιι·τίτο ττοεττ, αιιτ εττκττ.· @Μέ "τα τα· »:Μέτυέτ Μάτ

ΗΜ ]'ατ/Μ, Μεύι|τ:ετ/?ιτ. (Στοά ττοτπιπαε Πιατ ειαότοπε μα: ααπιτταττοπο οΜταΡαττ ,

ω. ]ιιτ.

Μι22β. η.

πο.

ΧΧ. °

].οοιτοπτ

τπάοτπττιιι·π

τπττοτα ία

' τα.

ΧΧ!.

Μτηςιιτττωπ

(απο: .

ΧΧΠτ

Πτ ,ωτ

ττειιιπ .

δοοοπτοττττπ οταειε ττττεοταπτ Ροττοε ατΤοττ·τ, απτο ΠΜ ατταε οοαίατ ταΠττ. @ατα τττο

τοετΡοτο τοπαττ , πατα τι τοιπαποτ:ιτοτο οταπτιαπ Βοποιαιτι1 Ποο ατε το αα:ορτατιτατ

2Ποτιιττ .

Ροτειέτα πατοτπ ετιατει Ρτο παει τοι·τιτ , τα τποπ:ιττοττατα απτά:: τι οποτοτ τετττττ . Με

ττεατ Ρτταε , ςιαοτττττο πιτ ειΙττοτο. εοπτεοπετοπε τα οοπτοτπΡΙετττοαο ίαΡοι·πα ντα: τα»

αοτττοτ ντ:τττ . Νοπ πιαΙτο Ροττ οκειέτο τοπ1Ροτο , τι @παπα τιιτπ τιτα Βτεττοτττει τι;»

πιτπο , ττοτπτπτ Βαιιτίττεττ οοπτιιττο , ττοειταε $γπιοοπ τοττειτιιε Μετπταειτπ νοπττ . τω

τΙαοτπ ντόοπτταπι ΡΙατττπει ΡαΡατοτιιπτ ταττ:τι εοπειιττττ . (1αττταατττοατοοετοΠαιπ τη·

8τοότοπε , ταταιτο Ρτοττκταε οταττοπτε :πατα τττιιτταε ΡτοτταΙιοπε, ειται.ιο _Ρτατττ›αε

ττιπτττιττε Βοποττεττι ΡτεοΒοπε, τοιτττοτπ τοπια οτττνττ, δ( Ρειτειτταπι Ροττττ. Παταααο

οκ πατα Ρττπετατε , απτο τ1ιιατττειτα: εαττταπτ :το Ροτττα1Ρτε τΙ1111ττΠΕτ:2.ϊ αιτία , @ἔπειτα .

τοται·, 8ο :τετ τποπτιίτοττατπ ι·οττττο νοΠοτ, Ιοοποιπ οτττΠτε απατα, ααοε.Ρττποορε

ιπ:ι8πττιεοπτττττπιο ειτοτστιτ τατπτα τα: Ραπτη ,. οττνττιπτ ΙταΒιιττ . Ιε οπτιπ ττειδτα αιτο

πατιιτπ τοτι1ιτο , απο. τπντΠαε ττοττποΒοτατ , :τετοιο οποτε εατίαττιιο εοπεττειτοειε ταττ- ,

τ:απττο μι· ίοτατπ τΠιιττ τττνειΒιιΒατατ , ατοτπποε , αυτ ταπο Ρτα:τοατοο τιιτοττιπτ , ,

οκειπτπιαττ Ρτ:τοτΡτταπτοτ τπ ταετιτπ νοττοκοπτατ , ετααΠτααο τατιοτπτε οπτττεο5 [απο '

τπΙαττεοπίατοτοαττπ τοέ"ττε. Ταιπ $γπτοοπ ττττπ τποοπττ Ροττεατο ετνταιτιοστατ.αοετ

τω, ττοταίααο ίο1ττο Ποτ Εινοτο, εοπττει τοπικα ποττοπττειτπ , απτιοΙαπτοτπ; πι, ,

ατοπτοτπαιτο Ρτο8ποττττατ, πιο.πατπααο τΠταε ίο.αεττταε τπαττα οοιπτπτίτα ταΒτο,ΓΡια _

πιο. τοτττττετε 2.εττπονοπε, ττει ττοττταττοπτ ειδταταιπ τοττανττ τττταε τπττπα..πττο.τοιτ1, τα -

παταω ττττττΠοε .· Παμε: τι ταπδτο νττο το.τπ οίΐοτει ττοττιτο. τττοντ ετεατατο. , :τα τ:0τ1ττ1οτ

τα ίτε.ΒαταταΒοπττοπτπτατπ ΠαΡοτο :το ΡΙαατα ταετπταοτο τοτταδτει οΠ; . δγτποοπο.α

τοτπ , εδώ ΡαΒττεο 8τειτττε Ποο , τα! ταιιτπ τονοτίαε οίτ ττατιττατπ .

Νοειαο Με ττΙοπττο τιιΡΡττπτο, παπά ττττοττατπ τοττιττοπο ΡτοΒοταατ τοεοτο . @απο

@τα ποτπααο τοτπΡοτο ιτατπ να Ποτ $γτποοπ :τα Βατέαπι ταπέττ Ποτππτπτ τα:: τατο

τοτ , εοπττεττ ααοτπά:ιπτ Ιτιπέαττταιπ , τ1ατ ττοεοππτο δ: τιπτΡΙταε εοι·Ροτοα ταττττπτττα

το ττοττποΒατατ , πιτ ειπα ττοτταετ . @αἱ ττοε ττεοταπτ ίταδταε ΗΜ επτα Βοποτττδττοπο

ττττπαττ , πατα ειοεοΡτοε ιιτ εοτποττττ , τποκ ντττΒαε τοεοΡττε τοπικ α:: Ιοετο ταττο1τττ ,.

ατομο τα ο1ττιταοπααε Ποο τααττοε εοΙοι·ττοτ τοτττπεινττ . @ααα τοετ τΠτιιε τπεοτικ εετ

ποπτοε :παμε ειπα νοποτ:τττοπο .τπτ οατπ νοποταπτ , Ρτιαττπει οτ τα: τττνοι·ία :παπο

τ:τ αιτοτττοποαταΙοταπτ, @με ττεοτ τπντταε αοετΡοιτοτ, οτππτΡοτοπττ τεσπα Ποο

ποπ τατε τποττττε μπακ τοταΙττ , δ( εαπέτετ ΡτιιιΡοτττ:αε , 8ο τπτττ8οπττΒιιε οτοέπνττ ,_

Μ: τττο οι·8ο ατο τι εαποττε οτα[ττοπτ τοετ ττειτ:τττειτοττΒαε τα πττα<τιτα ατττπτωττοπο οίτ ται

τ:τταε , :το ντττιιτατπ οταε @Με Ρετ· ντετπει τοεα των. εοαπτττε :τι ΡταττΒαε οίτ τττΙοέταε .

Ρετ Μετα ειπαμε τοπτΡαε τπττο άτέτοότοπε , ατακα ετνττειτοτπ Ρειττπειτπ :ττττπ,<τοτοτ,

δε οταϊττοπι αι·Βτε οΡττοοΡαε , δτ8τττοτταε ασπαιτε , Μετα 1τοττοατεε νττ8τιττε εοτΡαε τι

Ιοεο , τα παο αατοίοοβειτ , ἔΙοττοἴο. εοτοτπττατο τττιπετοτοιτε , τα οεοτοττιι τοποττ Πια

Ιτττοεοπτττττιπο εοπττοτοτ, Ποτ πατα εοπττοττ Βοειτιτττι $γιποοποτπ οτττοτπ τταπεττα

ττοπττπτετοΙΤο . @ατι τα εοτοατττατο (Πιττττττοι·ναε τι Ρτεοτειτο τονοτοπάο ΕΡττεοΡο

ττοποιττττεο τιιτεοΡταε, όατπτπττ:ι Μτττατατπ τοττοτππτει τακτει τιττατο οταίττοπι Μετά

ΡπαΙτααοίτοττοι·πττοαττποατπΒοτοτ, πετ Ιτατατατοττττοίταατ ααει:εταπι πιαττοτ, πατατ

ττΒαε οπο πειτει_ΙτΒαε ττο Ρει8ο, ατα Μοπττεαταε τττεττατ , φωτα Ρτιτ·ειτγΙτε τοτπιπ το:

ίοι·ειτ , ΡτοΡτπςταοταπι αΙπτε ίαΒτειττι , τιταιτο τα @και @τοτε , ιιΒτ ντι· Ποτ Ματ ,

Ρώτα ταοτειτ . (1αωΙαετγαιτε Ρτοίιιίτι , Μπότα ντι·8τπτε ΈοΙτεαΙετ τιπΡΙοτεΒειτ παπα

Ιτατπ . Ποτών; Βοειττ ντττ ΡτονοΙατ:τ Ροτττααε , εοΗτττ› εοτΡοττ ετοποτεο!):ιτ τοτποτττει .

Ιπτιιοπε :τιποτα τΙΙειπτ να· Ποτ, :Ηττα : 5ατέο Ηττα , @μια το Ειπδτω Εκτοτε ττεπ:ιειιτο ..

βατ Με». τοτΡοπττττ : Ξταιτε.το απο , όοπττπο Ρειτοτ , Ροπττιιε ποτταοο , απτο Ροεεπττε

:ποτε οκτ8οπττΒαε τοττε εοτΡοττε ντττΒαε οποσ . Νοε αποτο , τΙτεο Πτττττττ ίοι·ναε πρ·

ΡτοΡτπτ1αεπε, τιοεοΡτο. οταε :Μπιτ ττοκτοτ:τ οτοττττ επτα, δε τττττττ: Ξαι·,<το Ηττα, δε

οττο τπεοΙαπιτε , εοπτιτπιτι το ττΒατιεπτο Πι·αοτε , ξαατο. (ζτπτίταε Ποπιτπαε Ροττ:τπέττε

ντι·,<ττπτε Έοττοατσε ταοτττε. το Μποντ @Με εοπττπαο Ειπα ίαττοκττ, το Η παΠειπ1

Ρτταε τα εοτΡοτο Ιει:ίτοποτπ ταττττοτ . (Σα-ποτε: :ιατοπτ ντττ δ: ίσταται απώτατο ετ:οΡο- τ

Ματ , παταω οτιιε , πιο Ροττοε εοτττιτττπ οτεαταπτοε , τπ:ταπτε οττο.τπ Ρτοεττσιτε , ατ

:ιΡατττττοε ειΙτααειπττΙτα πταποτοτ,_ αττατοοεπτοε , ΑΜ τα παταω Παπ τττττοτο , παπα

ται



8. ΣΥΜΕΟΝΙδ ΕΚΕΜΙΤΖΕ. Ι ω

τι

υιτιτου:ι , νετοιι.τουε τυτ:τε τεευττετεττι ττιυυυτευτε τττιτοττεττε εοττεΒειιτυτ·.οτοτττε (ΣΙττττττ ττιτΙεε υτττ εεεεΡετετ , Ρευοεττουε , δ: ττιτττΒευτττιυε τττουετιετ , τιτ

τιττουε τττττ εττ τυε υτττττεττε υτυττι ττι ΡτοΡττυττι τετετνεΒετ τ·

Ροίτ τιπε ουτττεττι ε Ρττετετο υττττε Ρτε:τυτε τιετιετττδττοττε ΡετεεΡτε , ττιυττοουε τε

ειτττι εοττιττευτε οοΡυΙο, εε! εεΡυτ τ.υτττιτ νετιττ . οτι τιενττιι τυοτεΠυε, Ρετ Ρετ

τττει: Ηυντυτιι τυ Ρεουιτι ττετεετιετττ , εε Πε Ρετ Ρετττ εΙνευττι :το ττιοττεττεττυπι , ττι ουσ

ττι:ιττετε ττετεξοετετ , ευττιττττ ττττεττττ . Πιι‹τε ευττι υεντοετετιτ , εοτιτετττιιτ Πειυττοιτε

νετιττε , τετιτε εοε τη Βιιττιττιε Ρτοεεττοττ τυττιττιτε τετιιΡεττεε τιινοΙνττ , οιιοττ τοτε

ιιεντε , το ουε ετετ εκτιττἱοετιτε Πυδτυ , ττιτετ υτιττετυτιτ ευττυττοε Ρτευε ντττετετυτ ἀε

τ ττ·τετξοτ . Νευττετ νετο τττιιοτε Ρεττετττττ , εΙενεττε νοετουε ετετττενετυτιτ , τττεετιτεε :

Ξετνε τ)ετ οτε Ρτο τιοτιτε , τη τυιιτειττο Ροίτττ Ρεττετττεττ ττιετΡττιιυε . ]εττι ετιττιτ τιοτιτε

ττιτευτετιτ οττττττε ττιοττεττι . Οοττευε τοτε : Οοτιττττττε , ττιουττ , ττεττεε , εοτιττττττε , δ:

τιοτττε ττττιετε , νοτουε του ττιεευττι (]τιττττττυττεττεοττττεττι τττιΡτοτετε . (Συ ττεττττι

ετεέττε ττετττετε , εοτιττε νετιτοτυτυ ττιτΡετυτυ ττετιυτττ ετυετε τεετειιε , τττττττ: Κεεε

ττττε νετιττ εστι ττετττ , τεεειτττε . ]ετυε-(Σττττττυε: νοτιτε τττιΡετετ , ετιττε . (ζυττιυε

νεττιτε ετττυε τττέττε , οτιιτιτε νευτοτυττι ττεττοτ εοτιοιιτενττ , τοτεουε εουττεττετε3 :

τεδτεουε ττττε ττιεττττε ττετιουτΙτττετε , τττεο τεάτττ ετετε τετευττεε . Ιτιττε ττεντττευτεε ,

ευττι τετττ Μειιτιτευτε εΡΡτοΡτττουετετιτ ΡεΙυότΒιιε ττΙτε , ουτττυε ττετ ετετ :το ιιιοττεττε

ττυττι , τεττδ”τε ευ ττοεττι τιεντ , δοτιΖεσεττι οΡτττυττι που τεττι εετετιεττττττυιιι , ουεττι

οτι ττεοιτευτεε νετιεττοττεε ΡτττιετΡυτυ ττεττετοτυιιτ δ: εττιοευυτττ , Ρτοτεδτιτε εττ , υτττ

νττ τετιδτυε υιιυττι ουοττ εξοττ ττιττεευτυτυ τετετο: δ: ουτε εττ τττεττιοττε εττε_τιυττι , τιου

εττ Ρτεττετευτιάυτιι . το εοετετιιτοεο ετετ ου:εάεττι Ρυεττε τιεττετιε τουτου εετεο εστι

Ηεττοτιε εουεΙυτυτιτ , ουοετ τιεουε τοουτ , τιεουε ουτεουεττι εττοτ ττεζοτυτττε υΠο πιο

ετο Ροτετετ . αυτι: τετιδττ $γτττεουτε ευιτττο εττνειιτυ , εεεεττττ ευ ευττι , ττεΡτεεευε ,

ιττ τττε Ρτετετε ετ τττττετετετυτ , ττε τετττεετ υτ τυε τεετε τττετιυ τυτιιτόυτιτ:8υττυτ αυτ ε

τε εττετιετετυτ . @του ευττι νττ τετιδτυε εΒετε τττττεττετ , δε ττιττετετιεττ τττοτεττι τυ

ττι του2ουττι Ρτοττετιετετ , ττιττετετιτττε Ρυεττε εεττ ετοτοτε τεττοετε , νοεε ουε Ροτετετ

ΑΝΝ ΌΗ.

τοτό

Μ. ΙΜ.

ΧΧττΙ

ττε τττεετιττοε Ρτεετοιτε που εεττεττετ: Βοτιιττιε ΡττΠτυτε εάτυνε οτε. (Ζυτ Ρτετετε τ

εοττιτττοτυε , τυΡετ τυΠετυττι ουττυτ ττ8τιυττι Οτυετε εεττττττ τετττο ττε εττεευόο: $εττετ

τε ]ετιτε-(ΣΙιττττιτε . @υπ τιιοΧ υοΙοτε τυ8ετο, ττιττετιττττετεττ τευετε, ετουε ττιττε

ττοιτε τυΒουδτε τυ Ρττττττιυττι ττεεοτετιι τετοτττιετε .

Ηοτυτιτ ουοουε ττυοτυτττ τιιττεευτοτιυιι , ουε τυΒτεουοτ , που υτιυτυ τεττετυ τυο

τιιτετο, ουτε τη Με τοτ τεττεε ετευυυετο, ουοτ ετττεττι τετ ττιτεττυτττε , ττιττιτουε τ!

τυ‹τ τετυττττε τεεοτο. @τειιτευι τιετττουε οτε , ττυττι ττεττεε ετυτττεττι τιιουεττετττ ευττι

νττο Ι)ετ δγτιιεουε Ροττ ετυτετε εε:Ιετττε νται: εοττοουτε το εεττε εοτιττττετετιτ, δευ

τιιιευτυ νετευτυτιτ , τη ουσ ετετ οτευττι , ουσ οτιτττττ τετνυε τη τυτε εετυτττε τττετιετιιτ ,

Ρτε: τιτυιτε νετυττετε εοτιτυττιτυπι , ττεέτττουε εττευττε τττττοΙυτυπι εεττιετευτ , Πε

δετιέτο τυουτιττιτ: (Συτ , Ρετετ $γτιιεοτι , οτευττι ουο νετεεττε Ρετττττυττι ττε εοτιτε

τιιτιτεἔ Νοτιττε νετευτυττι τυ ουο τιεοετυτ , τττττοτυττε εοτττΡεξοτουε ετττυττι εετιιτε? ]εττι

ΡετεττττιΡετε, υτ νετευτυτιι τττικτ εττευττε εοτιτττττιοετυτ, ευτ οτευττι ουοετ ττιτυε

ττεοετυττυ εττυετ ττετιετυτιττετυτ. αυτοι” τετιδτυε τετττετ τετοουότττε τεττυτ: Σττιτ

τε, ττιουττ, ττεττεετττυο, ττιιττε. €ττττττυε-]ετυε, ουτοττττιτουεττιτε ετεετετιτττιυε

ντότυτιι τττουττ , τοτε τυο ττοειιιτιιε Με νετευτυτιτ ττττττεττ . αιτοττ τω. εττττττττυτιι τοτε

τιγετιιε , 8τ τυτυτε ε:ττετε τοτε άτνττιε ντττυτε τττιε εττευττε ττιετττττ , & τιυυιοιιεττι τυ

ττε νετ ιιτιε οτετ Βυττε υττεττυε ετττττ .

Αττο ουοουε τεττιΡοτε, ττυτιτ ουτττετιτ ττετετ ετυτόευττυοτιεττετττ, Ατιεττεεε τισ

ττττυε, ευτυ εττο ουοττεττι ττεττε, τιοτιιττιε ΡτοτΡετο, ττευτ ττεοττττιυε ττιοε ερτ, ευ

ττιετττεττι τττετιετυεετιε τεττετετ , εετιι εεετττευτε , οε Ρττετε τη ετυε ευττυτε ττε νεττετυπι

ευ, υτ υεετττυό ττεοτυτττε, ττεε τοπιο εττεετε νεΙετ·ετ. (διττιτττιτε Ρτεττοεετυε ετι

8υττττι, τοτυττι τε ντττετιτττιυε ττιοττουττττυττι ΡτεεεεΒετ, εε νεΙυτ τιιοττετιε τενοΙυττε

οευτττ εΧττετιιεττι τε εττττετετε ετεττεοετ ετιττιιετττ . ουτε ότεεττιτ Ρετ τοτυττι τυο

τιεττεττυτιι τυττιοτ ττιτουυττ, ε‹τ ττιοττετιτετιι ττιουεετιυττι τοτε ττεττυτττ εοττ8τεξοε

ττο ττε Ατττττεε ττιοττε Μπείτε ευευττττ . αυτ ντττευτεε ττεττετιττετε @τι τιιοττυυττι,

ε‹τ νττυττι Πετ , ουτ το εεττε ττεοεττετ , τυο εεΙετττετε τττττετυ τιτ . αυτ ευττι νεττττετ , δ:

ττεττετιι Ατιτττεειι·ι τετττ Ρτ:εττιοττυυττι ντττετετ , ετεέττε το εοετυττι οευττε , (ζτττττττ πιτ

τεττεοττττετιι Ηεοττττετ τπτ ΡΙοτ7ιε , εΙενετε τιιετιυ @τουτο ετυετε τυοτετεεετετυτιι ουτ

ττδτα δδ. Ο. Β. Το”. τ/Π!. Κ τυτ

ΧΧΙν.

Αιι€τ·ιι·τε

Με: .

 



τ_:_ό Δ' ' ` ν. Τ Α.

_ ΑΝ.ς:ιιιι. τω· ιτε τ:ιοιιιιτ,δε εοτιιείτιιιι τετιινινικ ιιιοηειειιιιε Ρ:ιτειοι:ιιιι) ειπε τιιιιτιιιιιε ει») Με;»

1ο ι ό· ιετ:ιτ-,ειιτιι Βιιιειιιιιε τιιικτοιιι ενοπιιιιτ . @τι βιτιιιε Ειδιιιε οπιιιιΡοτειιτι Ι)εο ματια:

#6- Μ· τετιιΙιτ, δ: ιιιιο ιΡίε :ιεινικιτ , Ρετ δ. Εγττιεοιιιε νιττιιτειτι τε βιιι:ιτιιιιι Ριιτιτετ Μιετιιιτ .

ΩιιιειιδιτιιτνιτΓειτιδτοε1ΡιτιτιιΡτοΡιιετι:ι:εΙειτιιιτ, Η ειε Ρτει:τετιτιε ΡτοΡΙιετε.Ιιε

ειιεειιτιοττι τι” ιιιιιιιε τιιιετιιΒιετιιιιιιιιιτ εΧΡεάιτε ιιοτι Ριέιιιτ. (ζιιοτι:ιιιιτιειιιιιιιε

ΠΟΡιπω0 τεπιΡοτε άοττιιιιιι Βιετιειεια) (μπει ιιιοτει τιιετιιοτηιτιιιιε, τιιιιτι (Σιιτιίτι 1ετιτιιιιι

ἴἔἑ:τττι με 5δητιεοτιε1Τη οιιεττι Ρτο ιιιιε Βιιιδιιε ειδιιΒιιε ισεΡε ΠΒιειάείΐε 88.ιιόειι:ιτ, οτε.τιοτιιε

. _ιιικιιο ιεειιτιι Κοιιιειιιι ειιιεετετ)· απο όιετιιιιι ιτι τιοδτε ουτε ΡτεεεΠετετ , ω» πιει

ττειτι ττωΠιωιετωιε :ιττείτετιιε είτ . @οι Παπ ΡετΓΡιτιτιιττι ‹1ιιο Ροιιειιειτ εοετιο

νιτ , ιτε τιιετιιοτειτ:ε όοττιιτιωτ ΡΙιιτιοιι1οιιε ειτε Ριοτιιιιε ιτιτιοτιιιτ . ΑΙτετει τρωμε

ειιε ειιιιειειιι εοιωτιιτε τιιι:ιτιι ειτε ττι:ιττι ιιιοττιιεττι τιιιιιειεινιτ , ττιιιιτειειιιε Μια , ουσ:

Παπ ει) ιΡω ΡτοΡτιετιεο [Ριτιτιι ιιιιιτ Ρτοιατει , ιτε (ιιτιτιιι νετιτειτε εοιιιΡεττει . @τι

ειιτι·ι ΡτωΗΧιιττιειιεττι ιιιιιΡτεεΒγτετο, Ι)οτιιιιιιεο ιιοττιιιιε, τετιιιιίΤετ, εεττιιιτιοιιε

.τιιετιι & Ιιοτειτιι εοττιΡιιτειιιτιο ιιοτεινιτ; ιιε ιτε. ΡιιεΙΙ:ιιιι τω) ειιιίτιειιι «Πει τιττιειιιο ἀε

τιιτιέιαττιτετιετιτ, ουσ νιτ Πει ιοιιΒε Ροίιτιιε Δω δ: τιι:ιττι ιιιοττιιειτιι τιιιιιει:ινιτ .

Ητεε ειε Βεειτιδγιτιεοτιιε νιττιιτιουε, οικω νινειιε ιτι ιέι:ειιΙο εςεΠιτ, οικω ετιειτιι ιτι

εετιιιιιε ίετιΡτ:ιε ιιινειιιτιιιιε, τειιοι1ειεεινετιόιειε τεΪεττι ειικιινιιιιιιε, ιιιιειιι ιιε άι

ΒείΒιιε ιιιτΙιειειτ . Νιιτιε νετο τιοε :κι εΧΡετιετικιιι εε › ουτε ιτι Ιοεο ιιΒι ειιιε ία(ιιιέιιιττι
' εοτΡιιε οιιιεΙειτ , ειιιε τωιειιειω ειττιοτ , ιειι εειτιτιιτιε :ιττιοτ ειεεετιόειτ , - ι

Ρο1τοιιιιτιιι€ιτιιτιιιε νετε ειιτιιιιειιιειΡιιΙυε Ρετ ττιιιιτ:ι ειτιτιοτιιιτι ειιττιειιιει [ειπ

δτε δε ιιι1τε νινειιτιο ΡΙιιτιιιιτιε νιττιιτυτιι οΡετετιοτιεε ειεεΙειτ:ινιτ ιιι Ιέτειιιο; ι.ιιιι ἀε

ειιι·Ιο Ρτεείετιτιε τω φωτο, όενιδιοειιιε εειττιειιιιιττι νιτιοττιττι εεττιιιιιιιιε , σε τε

Ρτιιιιο ΩειΙειιει:ιτιιιιι Αιιτιιιίτι ειιετιι εεωτ ειτττεττιιιτιι . Πιιιιιε Μετα :ιτιιττιει , Ροττ

Ροίιτο Ιιτιιιιε ίπειιιι ττετιωιο, (Πιτιίτιιιιι 1)οπιιτιιιτιι νιτε ειιιδιοτετιι ίετιιΡετ :ιππι

νιτ, τειιδιο ε:ιττιιε Ροτιτιετε, :ιτι εοειι Ραιο.τιιιιιι ίεΙιειτετ ΡτοΡετιινιτ, ειιιτιο Βο

ττιιτιιετε Ιιιεειττι:ιτιοιιιε 1οιό. Ιιιτιιἔτιοιιε η.. Κοττιιιιιι ΙττιΡετιιιιιοιιατειιιτιπι οιιτιιιετι

τε Ηετιτιεο Ρτιττιο ΑιιΒιιίτο, Πιιεειτιιε ε1ιιοειιιε ΡτιτιειΡετιιιιι ττιτιιιιΡΙιο.τιτε Βοτιιίει

ω) 8ΙοτιοΓο Βιιεε εε ΡτιιιειΡε , τεττιιιιιετειιιτε ει ΙειΒοτιε ίιιι τιιετεετιεε Βοπιιτιο πιο

ιιτο ]ειιι-ΩΙιτιίτο: οιιιειιττι Ρειττε, δ:$Ριτιτιι-Γειτιδτο νινιτ δε τεεμιτιτ ιτι ίεειιΙει τα

ειιιοτιιτιι . Αιιιετι τ

ΧΧνΙ.

πατε

Με οιιιτ .

ΠΕ ΜΙΚΑ(ΣΠΙ.Ιδ Ε]Πδ ΡΟ$Τ ΟΒΙΤΠΜ.

ΕτόινετΓει οιιοτιιιε ιιιτετνειιει τετιιΡοτιιτιι ιιι εοτιετιιιοεο, ιιΒι ειιιίτιειτι Γε.τιδιι

νιτιΡτετιοιει τιιεττιιιτει ειιιιενετιιιιτ, ΡΙιιτιτιιτι ττιιτειειιιει, ιιτ ιιονιτιιιιε, οια

τιιετωιτ . @τα Ι)ειιε οττιτιιΡοτειιε οτι ιιιετεττιετιτιιτιι Πάει οίιετιτιετε ειιτιιι:ιτιιε είτ ιι

τιειιΒιιε τω, τιιιατειιιιε ειΠειιετω ειιιε ιιιετιτιιιτι τ:ιτιτο εεττιιιε ιΠιε ιιιιιοτειεετετ ,

ε1τιε,τιτο νιττιιτιιτιι @μια ετειιτιιιε ιιΡΡεττετειιτ .

ΒΑΡΙ” Ι_ Ωιιο.ειειττι τιειττιοιιε τιιε ιιιιιιιετ ιττιιιιιιιιτιο ειττεΡτ:ι ίΡιτιτιι , ω ίεΡιιιετιιτιι ε ιιιε ει. Ρο.

ΙΜΠΟΠω τειιτιιιιιε ωωεω είτ , τιιιετιι ιιετ1ιιιίΠτιιιιε τΡιτιτιιε ειτιεο ττιιτεταιιιιιτετ ει8ιτειισε.τ , ιιτ

επιιοετατιιτ. Πει απο ιιιιοιιειιιτιο τιεκιΒιιε Ιττιτιεςετετιτ, τμιοίειιτιιτ1ιιε :ιττιιι€ετε Ροτετειτ, ετιιειι

τιε ιιιοτίιιιιιε Ιειιι:ιτετ . Ηεεε ειιιτετιι τιοτιιιιτε ιιετιιιιΒειτ , τρια εειιτιτιειιι ετικιειιίΠιιιιιε

Ιιοίτιε :ιιε , τιοδιιιοιιε εοΠιειετε εστι εεΠεΒιιτ . Δε ειιιιιε τιιττιιιιιιττι απο τιιιέιει Με

τετ , εοεΡιτ απο τια:τιιοιι :ιετιτετ ιιιιιι8ετε , ιιιιτιιιιι ιτι ιιιοειιιττι ΗΠτωτ τενοΙιιτιοτιι

Με ετιιειειιτετ άιίιοτειιιετε , εε ιτε Ρετ οε ιΠιιιε ιιιδιιιοΙιε νοειιιιιε τιιτΡιτετ εκει:ιτιιτι

τε: δγττιεοιι πιε ειιειτ , δγιτιεοτι τιιε ειτΡεΠιτ . Αττ1ιιε οποτε Με τεΡετιτει νοεε ,

τιε οΜείΤο εοτΡοτε νιοΙετιτετ εΧΡιιιιιιε εΧινιτ. Τοτε ΡτοΡιιηιιι δεοπιτιεε οιιι τω·

τσιπ, τιοε να;) ιτιιτειειιιο τιιειιιιιε επι Ι)ειιιιι απο ειιιτιιοτιιιιιε εκτιιΙετιιιιτ, τιειιιτιε

ειιιιι Μια τι ειο:ττιοιιε Ιιοετιιτει, ιιε Βιιιιτ:ιτι @ειτε , ιιΙ:ιετεε ειιτι·ι8ειιιάιο 8ςΙο:τιτιει

ατι ΡτοΡτιο. τεειιετιιτιτ .

Π· - Ηιιιε τιιιτεειιΙο ειΙιικι ΓιιΒιιιίετο: δε ορια τι νετιε τείτιΒιιε ΡτοΙειτιιττι εοεςιιονιττιιιε ,

ειιι·:ιτιιι·τα- τιιετιιιιιι τοτε ιιιειτιοτιει εΧιίτιπιενιιτιιιε , Μιιιιετ οιιιτει:ιττι ειε Ιοεο, οιιι Μιιιιιε ιιιιιι

""ΥΜ· ειιΡειτιιτ , ειιιιτι ΡτοΡτιο Ρτινο.τει 8τεΠιι Ρετ ίειιιεετιετε τιιιΠοιτιοειο νειιειπιτ, :Πιο

τιιιιι τιιειιιιιιιιε επι ωτ61ινιτι εοτΡιιε ίιιΒνεετει ειιτ Εειιιι ειιιτεττι Ρείτιιετιι ΡειττιιγΙιε

ιτε ειιίιοΙνετετ , τιιιοτι ιτι τοτο Πιο εοτΡοτε τιιιιιυιιι τω τιιειτιιιτιιτιι ΡτοΡτιιιιτι οι'τιειιιτι1

εΧΡΙετε νειιειιειτ . ΙΜΔω τωειε είιετ , δε τεττεε-τειιιιε τοτε εοτΡοτε Ρτοίττειτα ιειεετιε ,
ν τιιιιιι
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:ιιιοτι ε18ει·ε Πιο τειιιτοπι Ι:ιΜετ ιιιονετε τιιιιτστ , Ποιο Ιοιι8:ι ιτιτστνσιιιετιτσ ιιιοτ:ι Πιιι- ΑΝΝ. (πι.
ΜιΒγιτισοιιιε ΠΜ ίσιιΠτ ει:ιείΤε ίοΠιτει8ιει. Ρτοιιτιιε τοτιο :πεδια 8ι·σιΠιιοε, τιοΙΙιοε 1016

ίοΜειτο ιονοιτιιτιε , σιιτιέιει εεοΙσΠετε ειιτειιιει οοιιιισ.οσιιΒοε δ:Ιοττιιτιοτιοοεοιαστιτετ "· Μ·

εοεοιτ σι:τιστστε : @μαι Μαι τιοι :ιτιστειιιτ ιτιτοετιτσε, οιι·ιιιιΡοτστιτιι)σο ι;ιοτιεε

ο;:ιο:ιειιτειτ ι·είστοιιτ, :ιτ:1οσσοτιι σο. ΠιιιιτιτσΠιτοτει ειόΙοσει οποσ νετιστειιιτ Μαστι
τετ τσττιεο.τοτιτ,ι (ζοαι.Ροίτσο ΡΙοι·ιΒοε νιι:ιτ @ΗΜ δ:τισ ΠιοοΙτσιτι!ιοειοιε ωτειι

δγττιεοιιιε σοτ με ιιιΠτειτε ιισΡσ οοτεινιτ. ι ' 1 ο ο

ι. ΑιιιιτιοοοοΠε ςιεΠιιιέτο νιτο τιιιτειοοιοοι Με Ρωιωτιε ΓοιιιοοΒιιιιοε . Ιτι σώσω ιιτ. -

νιιιο,]:1οεσιμοτιαΠετιο ΠοΜειοετ, οοεκιο.οι ττιοΙισττισεσοειτ, τιοειιιι ιοτιτιει ισιιττε Β” “μι”

.ΩΠιο1ιοιιτο'δοΒοοι:στειτ, οοοτι τιοΠοε Ιοοοε εοτιιοτι ιτιεΙΤε νιτιεοο.τοτ, οοσιτι τιοτι

_οΒτσεστειισΡτετνετιστοε. (ῖοιιιοοε ΡΙοτιοοε ΠΜ ιιτιιιιΜτιε οιετιιοετοιιτιιιιοε, δ:ιιι

_ _ @με ε τοοι ΠΜ' το:ισΠε εοτιί ιεστετ , Με οτιοιιι εοτιΠΙιιιιτι τοσιιτιοσεοττιτ , οο‹ι:'Βιιιτιστιι τετιιοδιοΕττι ετε:Ιιτιιτ , [Π νιτισΙιοετ σιιιοιιιπι Γατιδτι $γοιεοιιιε :τουσ :ι.οΙοςιι·στ,

- εςεεμιτοφτεεΦοε Γοιιττι Ρει·ίοτιάστστ , εοιιισΠιπι τειιιι:ιετ οοτιε Ρι·ιΠιιιοτιι όσοοι·στιι

"τεςιιιετστ: ιιιι νετοΙοοο;ι ιιιετιτ2τειδιει(;τιτ , οιιστε ιιτιΡΙστσ τιοιι όι)ίΈΙιτ . Μοις?έ__ι

-τειιι ιιτ οι ισιι ειττιοο ειιτι εινιτ , ει:ιτι ε σοι· οε στοτιι:ιτ, τιιοτ ι τι απο τι ι
τιιιεσ [Διοτι τΞετιιτι , δ: σοτιε Ρτιοε :ισίοι·ττιιε ΡιιιΡτιιο τισσοτι εΠ τσΠιτοτο . @οιἐ πιο

Ιιετ Πεοτ1Ποιοσει:Ιιτ δ: ίετιΡτοττι σΠ , τετοΙιτ , :το Ποπ οοτ:ιτιοιιιε τείτιτιιοιιιοιιι ετ

,τσΠειιιτιο στιιιΒιιιτ. 4 κ . |

__ ι' Ρει·ιειι)ι:τι ιεττιΡοε εποε. :ιο:ιτιιειιιι :κι τωειι ναι ::οτιιοε :ισ:ιοθτα εΠ , οοειιτι Ροτιο

ο ιι πιοιτιτοτιο οιι οικιιτο. ΡΙοτιττιει ΓειτιέτινιτιΠ8τιο ε νεΠιέςιο ίσειιτει σίτ. ()οτιιοοσ

' τιτοΡε Πιιιδτι να; τοττιοιιιττι Ρώτα , ιιιοτγιιιιε δ: οτειτιοιιιιιοε ιτισειΠιοτετ ιτιΠΠετετ ,

ο Πεο εΠ σιτιοε σκοιιτιιτει , :ιοι ΡοιιΡστοττι Ρτεεεε τιοτι τισιτιισιτ , δ: ε. Πιιιδιο δγττισο

ιιε εισττιστιτστ ε:ιιοτει, ιοττιστι :1ιιο τιιοτιιιε οιιτιιιτ, εειστιτστ ωτΡιτει Ρτοτιιστοιτ.

ΑΙιτι οσιτιόε εεεοο. τισ ΡιιΒο , τιοι ΒειτοειΠοιιι τιισιτοι· , Γοιιδτι δγιιισοτιιε ίο.ιτιο ει:οιτει

το , οτι εοπι ΡτοΡετειτε Πο:ιιιιτ , ουτε , :ιτιτιοσιιτε Πεο , ιειιτι Ρετ ίσΡτετιτιιοιτι οσο

ιοτοιτι ιοττιειι ειπιιιστειτ . δσ‹ι απο ιειττι τιιτιιιο ττιωτοτε οοιιἴεδτει ιιιοιιιιτιοτιοιιιε :οικι

Ιιοτιι :ιο σο σΧΡστστστ , Ποιιτ ΠΜ Γειιιετειτ ει:Ρσάιτε , τιοτι πιιτιιιιιο ίσοιιττι ει: σο:ισιιι

Ρειειο τοτΜι εοοιιτειιιτε :το ιιεει.τιιίιτισοτιιοε ίεΠιτιο.τιτετ ειισοιττιτ. ΠΜ ττιτιοο απο

Με , οοι ίσεοττι νσιιστ:ιτιτ , νι8ιιιιε , δ:(οτειτιοτιιοοε Ιειστγοιο.ΜΙιτστ σι:οοιιο.νιτ . (διο

τιιοΙιετ ιιο:ισιιτστ τσεσΡτο,:ιτι Ιοοει οτι σ νστιστειτ,οοτιι τοτο ο οιιοοιτιιτειττιοιιιτιι
ΡοτειιτιιΙ)εο, δ: ίειιιέιο 5γτιισοτιι 8τιιτιοε ει8στιε , Γειισιτστ τΕτιιιτ: δ: :με Ρτιοε στο

ιΠιοδιοττι :ι.ιιοτοιτι @απο ιιισεΙΤστειτ , τοπιο τεοΙ:ιιτο ΠΜ νιΠι Πτιε :ιοδτοι·σ τε:Ποετ .

Ε· 1 @σε ιιοτιειοοιοο8ιτοοε, ω Πτισιιοττι ιιοτιτι.ειττι ΡτοΓσττιοΡστα Ρτσοιοιτι τω» ν.

Ζοιοε ε_ :1ιιοτιοοσ τ;ιιιτο νστιοε εοτιΠ:ιτ :ιοοι:1τιε Π:ιεισε στε:ιστε , τΙοειιιτο εει·τιοε σοί- Β2%"δι"

:ίσοι τσΙισε, οοιίσ Με νιτιετε Πιτειιτιιτ, Μουτ: τιονιιτιοε ιοΡετσίιε-. (ξοι:Πιιιι ει: .
ι σιοΠισιιι εσεισΠε: Πιιτιιιιιι, Μειττιιιοε ιιοτιιιιισ, σο τεττιιιοτε Μετα” :Πισω τιιοτιοε

ειο.ηετιιοτ ιετττι Ρετ ιιονστιτιιιιττι ιτε οοιιττειι:στειτ , οοοιι τιοΠο τιιοτιο ιτιοετιστε Πιο τι οσ

· ιιοε ίιιιιιιιι:οειοεισοιιε νειισιιειτ. (2οο:Πιιτι :τοκοι τιοέισ ειιτιιιιισι Ρειττιε τιοΠτι Βσιισ

Ξ :Με ιιιιιδιώιεΠινιτοτιε , :ιοιιι τιιοτιπειιοτοιτι οοετιιε πιοτοτιιιοισοΗισιοττι ιοΙΙετιιτιιτστ
Ρ_σσιειιτ:ιτειτιτ , ι Ρι·ε:ιιοοιιιιειτοε ωιἔτιιτω νιτιοιιε , τ1οιιιοε ίσιοΠειιτοτε Ροτετατ , σο

εισΠιιτο ιοιιοτιοίο εοιιιιιιιιτισ σ.ΡΡετειιετ .· Λο τοτιιΜιιτι και σωσει δγτοεοοιε Πισ

ι €ειιε :, οι τοτο ει:τστιτο εοι·Ροτσ 8εττισΜιιι:ιε τιι·οοοΒοιτ , ει-τοοε, πιοΙτειε ιιιιΜ οτειιιτιο

η οιι:ισιιε Μετγτιιοε, τιιτιάσττι ΓοΡοτε τιειιτσΠοε οικιοτττιινιτ . Οοιάοτττιιειιτιοσειτοε

@Μαι εοτιίεΠοτβοιιιιτιοειιιοε απο Πιτιδτο $γπισοιισ ιο νιίο-ειΡΡατοιτ, ιτιτστ :ιοοε

1έιοτιοιιιενιτΠοοιιτιι Βσιιετιιδ)τοε ιΡσσιοΠ ιιειΜτοε , ειειτιτοτε :ισσοτιιε ιιισειιοε :ΜΜ

__ τιτ. 1Βσειτοε ιιτ.ει:1ιισ (:οιιιτιιΜιτιοε επι ίετιδιιιιιι 5γιιισοτιστιι νεττσιιε ιτιτοιτιιττι, Π::

ἔσοτιιτσνε”τετιτστ ειιΙοτιοιτιιτ: Ποτ, ιιιοιιιτ, Ποια· Ξγιτιεοιι, Ποιο τε;ςι·οτο ΠιΙοτσιτι

σοοιετι·στιεηεοειε , :1ο:ιττι ΠΜ Ρωεω τιΜ σοτιτοιιτ τ:ιινιτιει οιειιιειιτιο. ? Λο Πωσ νιτ

ιοιιέτοε , ιιτ ίετιιιιστ ετιιτ , ιιίΡσδὶο ειιι8σιισοε, τειιιτσι· ιισειτο ΟοΙοοιΜιιιο τεΓΡοτιτιιτ ,

ι οιοσιιε; Ωιιι:ι οι :ιοιιιο Πιοδτι Ρετττιε Βστιεσιι&ι τοπιιιιειτιιε ιοεσο,ίετιιτειτιε :ιοιιοιιι Πιισ

ιΠιοε Ποιο ΠΜ ιιτιιισιι:ιει·ε ιιοτι οταιοτιιο.Ποι νι: Ι)οττιιιιι Βσιισάιδιοε Μοτο δγιιισο

1ν.

Φάσο ι·ιἰἶιιιι

καιρο .

ι

|

·θιω .

οι ιτε ΓοΜοτιι:ιτ , :Πεειιε: ()οτειτιοτιιε οειιεΠειοιιι, :μισο ο Πεο τιΜ εοΠειτοτο εΠε Πτι- -·

ο τσι· ιιοτι τιιιιιιτετε,Ιιοισ ΙειοΒοιόοοιτστιοε Ιειτο)ιτι ιιε άιδετε.ε, :μια ιειιιι ει: Μοτο τσιιιτιο

τε Ρετ τεοωιιιι ιτιιίστισοτάιοτιι ιιιτσττισιιιιτ;Ηιιε Διακ Ρτοτιοοε ειιιιΒο :το αετοιτι εισ

Ϊ εσ:ιοτιτ, τιιειιιιΒοε ιιιισθιε ιονετιτιο εοτιτιιι8οτιτ, οιΠΜιε δ: τιστνιε ιιιιοιττοιω, ττιστιιΜ·ει.

Κ ι :ιιοτιοο
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τιιπτιιιοτιποτεεοπίττιθτι, ΡτιίτιππΙππιπιτιτείτιτπιιπτ. @πι ΓοΓΡἱτατ1ι·ετὶόιτπε, πει

ΡτοΡτπε 8τεΙΠΒπε τείοτιπειτπε, τοτειπι τιεπττιΒιιΙππόο ειι·επινιτ εετ:Ιεπαιτι , παμπ:

Ιιγτππιόιεειε Ιειπάεε Πεο τείετεπε, νοεε ππει Ρ0ττΓειτ & 908 Π0ν€1°8τ› ΒΠτξΗ 55,· .

τπεοπιε ΒΙοτιθετι ὸεΡτοττιΡίὶτ τπειἔπει1ιτι. Τππε πι εεκιετπ εεεΙεΠει :κι Ϊετνὶεπόιιττι

Βεο όενοτει. ιπεπτε ίε ττειτπόιτ , πε ειππάε Ρετ ὸἰνθτίὶ15 ΦΙ"επττεπε ΡτονιπεΕπε ευπ

δττι πιπππίεπΙει › πια εὶτεππιπιιειτιπε ειετ1ιπτετε @ΣΜΙΘ , ω ΠῖθΠἴἰ1ἰ8 αθΙτωΒ 0031·

Πτπεπόει εοπτζτε8ειτε ποπ τ!είιπιτ. ΩπιεὸΙιπε1ιιΡετείτ, δαπαιιόεπτετ ειιιππικιειτ ,

πωπω ειται επτπ ίτιπέτπε δγττιεοπ Ρετεπιτ πεπεπειει .

ΑΙιπε ειιπάετπ υπ , ΗετιΒεττιιε ποπιιπε , Μπα; ίπ1ιετεΠ, & πι ετιάεττι νιΠει ,

ειπε τποπειίτετιοειά):ιεετ, νινιτδτΙιππιτειτ, ι1πεπι Ρ:ιττιΙγτιεπε Ιππτζποτ Πιτ: ποίττο

τεττιτιοτε 8τεινιτετόε1ιτιπιεπετ. ΩπιεπτπΙοπττει εοτΡοτιε. τ>.:8τιτπτιιπε πιειοετειτπε ,

ππΠπτπ τω: επτο.τιοπιε τετπετιιππι ιπνεπιτετ , τ:ιπάεπι πω” ειπιπιιιτπτ εοπίιΠο ,

πτ ωειι δγτπεοπιε ΪεΡπΙετππι ειτΡετετετ , ππειτεπιιε πι: εο εστΡοτιε τπεόε1:ιπι Ρετ

οιΡετετ . Ετ τιπι ΡετΙε ὶπἔτε‹ὶὶ πετιιιΠπιτ , ειΙὶοτπττι πι:ιιιιΒπε ω ίτιπει.πττι ΕΟΐΡΙ.Ι5 πι

ΡτοΡπτιιΙο Γε ίπΡΡοττ:ιτι ιπΠετειτ . Τπτιε Ρπτει πιετιτιε τΙενοτιοπε Ι:ιετγπιίε ἰπΠίὶετιε ,

:ιο Ρτεοιτιπε, οιππὶΡοτειιτὶΠεο δε Ιππἔὶο Ξγττιεοπι τιοπτι ίΡοΡοπτὶἰτ, ππειτεπιιε Π

ιΠπιπ ει εοτΡοτπΠ πιοΙείτιει ετι€ετετ , νοτππι πποπ νονετειτ ΡτοεπΙτἰπΒιο ειππιπι!ιτετ

τετΗετετ . (Σπα νοεε ΡτοΙ:ιττι, φοιτ απει·, τπιτειΒΠε τΠέτπ./ πε ΠτατιιτποΙατιιε Βιτ

τε:τιτ, άετιιιιε Ρετειέτιεόπτπιε ΒεοΙειπέιβπε, :ιο τεΡειτειτἱε ΠΜ 8ι·εΙΠΒιιε, πεττιπττι

ππτἱε νεπετειτιποοΙππιιε τετπιτ .

Ιπ εοπετπ νται, τ1ιπ νιειιΙπε ποττππειτπτ, τιπεεό:ιτπ ιιιιιΠετ ίπετειτ, φταιω τοτ

Ροτ:ιΙιε :ιτ8τιτπάο οτππιπο άετπετΙετιιτ . (Σπα ειιιτπτιε ΙΕιπέτι $γιπεοπιε νιττιιτιἱαπε ποι

@το επ Ρώτα, ἀπό ίειπδτυπι εοττιπε τ:εΙετιτετ επ ειότιιιδτει. ΠΜ ποπ πιιιΙτιε πιε

Βιιε ειπτείέιπδτειε τεΙιτιπὶειε άεεπΒειπε, επτπ οτειτιοπιππε πιττεΕπειιτετ Ρετίπτετετ ,

ειπα Ρπτο εΧΡετιιτ άεπόετιο τ:εΙετι πι εοπτεπππτει εΠεέτπ . (Σπα τἰππι ιπτετ Ρτεεεε

:ιΙιτιπειπτειε πιοτπΙειε Β.«:ετετ, δτί:ιιιδτι $γττιεοπιε ιπι1:Ιοτετετιπδτππιπ, ίπτειιΜόεπ1

οΜετ1πιιετιεεεπτετειτπὶΒἱτἱε, τ:οπτιππο ίειΙπτι επ τεόάιτ:ι.· ετΠοειιττι ππάε νεπετειτ

τζιπιτετε τεεεΡτει επτπ @πιο πι τενει·ίει .

Νοπ ττιπΙτο Ροίτ τετπΡοτε εκ Ρωπιετο Ιοεο ΡπεΠει τυπο νεπετιιτ , επιπε Πει πω.

τπ ιτιτιππε ειτπετειτ. @τα Μ Βιπέτιδγπιεοπιε τ:οττιπε ειεεείπτ, δττππππε ειπα! οΙιΙα

τπτει Ι)εο απ, τπεπτιε Ρπτιτειτε ιΊεΜΙιτετ οΙιτπΙιτ.· τιιιοά ΒόεΙιτετ Ρετπτ ετΕιαιει

τετ ιτπΡεττειτε Ρτοπιετιιιτ. Μοιτ ειπτετπ πτ :αἱ ΜΠΤει: εεΙεΙιτειτιοπειπ εππι τπειττε &

Ρ:ιτεπτΠιπε πει/οτε ιπίπτετετ ) ω: πατα πιοτετπ ε:ιπτιεΙειτπ ΡτειιΒγτετο οίΐεττετ , πιει

τιππι :ιτιάειττι, τιππιπ επτπΙπτπιπε Ρτεεϋγτει·ο Ροττειπτ, τιτΜιτ:ιτε τεΡεπτε εκτιιι

έτει, ίειπειτπ τεεεΡιτ.

Ηιειτα Ρεπιθιε, πιω τπετποτππόπτπ τΙε Γειιιθο νιτο ίπΡΡοπιτππε, τιποτὶ επι

παπι τποπειεΙιοιπ εοόεττι τποπειίτετιο πποπό:ιπι εοπτιπιΠε τιππινιπιπε. Εττιτετ πιπ

ά.ειιτπιπ εοάεπιτποποιίτετιο, νπιάοιιοπιιπε, τ1ποάεπιτειπΡοτε ΙιειΒεπειτιιτ, επιπι

νται & εοτινετΙὶιτἱο ίειτπιάοπετι είπε Ρτο!ιατιιτ . @πόπττι ππει όιετπιπ επι τπεπίειπι

επτπ πωπω εοιπιτιππιτετ Μετα, ω ματι πει Βιιττπτι ειπε ιιιΕπιτιιτ, ειποτι επ

ετιάεττι ιπτικιοπε Ιτιιτιτιιττι επιιττετε Ρεπιτπε ει·επεπειτπτ. @π πιτπιει Ρτεττιαιτπε

ειπ8πίτιει, τειπτο εκτιπε ετπειειΕπιτπτάοΙοτε , τ1πτιπτο Πω νιοιπιπε ίειπετειτ Ρετιεπ

Ιππιιπιπιίπετε . @πιό ει8ετετ, πτ πιοττεττι ενειτἰετετ? Α ιπεπ1π Ρτοτπιπε εοπει

τπε ίπττειτιτ, δεππίτιπέτιδγπιεοιιιεΙοειιΙπιπ ππιττπιε ι:ιτπ εΙειττιοτΠσπε τποτΠσππόπε

επεπττιτ. ]ειτπ ιιιττιππε πει επιπτεΡεπτὶπειπιοτε ιιειπΒιιε 1”ττιτικεττιτ, πποετ ι·ενοΙπ

τιε οτ:πΙιε , οπιτιεε ιΠπιτι νιτππι εκτιειΙοιτε ετεπεΒο.πτ . ΠΜ αΙιτ1πειττιόιιι ΡτονοΙπτπε ,

ττιπάειιτι Μάτι δγτπεοπιε Ριετειε Με πατώ ΐπΒνεπιτ , τιποτι Ριίειε ΓΡπιτιεπΙπττι , πποτι

τεπεκιτετ Βιιττπτι πιπείεττιτ , επτπ ίτιπ8πιπε νιοΙεπτετ εῇεεἱτ .

Βετποπιειαι πιι:ιετιτιπι τἰε Ιοτ:ο , τιιιι ΑτιοΙε ὸιεὶιιιτ , πι!» εοτΙεπι τετιιΡοτε ίπετειτ,

τιπειτπ πετιιιειτπ ίΡιτιτπε πει όιίτοτίετ:ιτ, πποό τοτει ειπε τιτιειππτει ὸιίεετΡειιτὶτι τοπ

ττινετειτ. Ηειπε ειΠτιπαπόο ιπεοιπτιε: τιδτιΙσπε, :το ττιιιΙτιπιοτΠε άείοττπιτ:ιτιππε ιπ

πιοάπτπ ίοΙΙιειππππάο Πε άείοττπεινετειτ, πποτΠιιιτπππιτπε τόττπειπι ιπίτειτ :ιΙιεπιπε

ιπΓοτπιιε τποπίττιτπτΡετπ τεότιετπιτ. Απ εοτΡπε @τπτ ί:ιιιέτι δγιπεοπιε πω, πιτ

τιπε εΠεΒιιε πε ποδτΠιπε ιειιιππε & στετιοπιβπε ν18ιΙτιπτετ Ρετποδειτα, εοπτιππο

ποττιτὶπε όοεττιοπ ίειτιδτι νιτττεττοτε εοπειιπιιε, πε οΒἴείΪο εοτΡοτε τεττιτπε Φωτ )

ιιτππε ιπ ντιεπειε ειπτειε ει:ΡιιΙΓπε ει7ειπιπτ .

(Σππι



.--τ_Φε

ε. οιτΜεοι·.ιιε ΕιεεΜιττε. τ”

Εκει ιιιτετττιτιιιιιιεττι ΜΜΕ νιτιττιιτειειιΙα ΡΙιιτιιτιοε ειε άινετίιε Ρεττιοιιε νιττιι- ΑΝΝ.εΗ.

τιιττι ε μ... τ”.ιττιο :ιό οοτιτιετιειιι ίειΙιιτιο τεττιεεὶιτι εκειτοτετ , δε Ρειόιιτιιιιιε ΡοΡιιΙιιε ειιτη

όεττι τατιδτιιιτι Με ίιιτιιττιει ειιττι οΙενοτιοιιε εκ ττιοτε εΧΡετετετ . τιτε1τιε ΡτοΡε Πιστια

ίτετιιιτιι , το ειιιο ειιιε ΒΙοτιοίτι ττιεττιοτει οιιιείειιιιτ , @οι τε ειάεΠε 8:.ιιιόετειιτ , Μνε

τιετιιιιτ εΙυεττιειο.τιι Βιινιιιττι , Κονετιτιειττι τιοττιιτιε , ειόεο ὶιιιιτιἀοτε , φοιτ ιΠιιττι οτι!

Ιο τρωμε ιιι€ειιιο Ροτετε.τιτ ττειτιίιτιεειτε . Η:ιε @οι όὶΗἱειιΙττιτε εοιιιΡεττει , τη τι!

°τεττοτετιι τἱΡειιτι :ιίΒιετιιιι τι;ινιετι ετιιιτιιιε εοτιΓΡεΧετιιτιτ , φωτο Ιιεετ τιεοείΓειτιο

οΡττιτειιτ, Μοτο τ:ιττιετι :κι ττετιείετετιάσ.ττι τιιιΠο ειιιοετιτε Ιιειοετε τιοτι Ροτιιετιιτιτ.

(]υττιε1ιιε ότιιτιιιε Με ιΠιιεειιιε οιτειιττιίΡιεετετιτ , & ιιεττιιτιεττι οιιι τω τιειντττι Ροττι

8ετετ υίειοειτι1 ειειεΠε ντόετειιτ , Ιιιιτιιειτιο ειείτιτιιτι ΪοΙοτὶο , Γειτιδτι $γττιεοτιιε ιιτιειιιί

πιιτετ ιτιιΡΙοτ:ιτε εοεΡετιιιιτ τιιιιεΠιιιιτι . Κεε ττιιτει! Πεντε @με ειεττει Βιινιιιττι ΜΒΜ

τετιεοειτιιτ , ίε εειειετιι Ιιοτει εΠΠοΙνιτ , :πειτε Ρτωειω τιοιιιιιιεε @τι νεΙοει ειιτίτι Η

ιιε τεττιιεε Ρετιιτ , :το Η ετιττιειετι·ι αΙιειιιιε 8ιιοεττιειειιΙο τεττιι8:ιιιόο άτττοετετ . Τιπο

τω ιτιάε Βιινιο τιεὶ ΒιιιΒιιιιι εοι·Ροε νετιετιιτιτ , ω» οττιτιίΡοτειιτι Ι)εο , 8ε ί:ιτιέτο Σγ

ιτιεοτιι Ρτο ιττιΡεττειτιε ΒετιεΗειιε 8τ:.ιτιειε απο 1.τω1τωτ τείετετιτεε , Ρετ νιετττι οιιο.

νετιετατιτ :.ιΙ:ιετεε τεεΠετιιτιτ . ' τ .

Ιιι Ρ:ιτττιετιίι ειιοεεείὶ τη .πιο , ουτε Βιτιέτο:-ΕιιΙ:ιΙιτε τιιιτιειιΡειτιιτ , ειιιιόιιιιι νΙτ .

ιιοπιιιιε Μουτ , ιιοίττο τεττιΡοτε ίιιετειτ , ειιι ἰτιΒτιιετιτε εειΡιτιε ττιοΙείττει Ρετ Μεττ

τιιιιτιι οειιΙοτιιττι Ιιιττιετι ειττιιίεττιτ . @οι αειετιιτο Ιο1τιττιε :ΜΜΜ το Μοτο δε τιια:τοτε Γε

εΙεοτιτ , δε στι” Ρτεε1Βιιε οτ Ιιιττιετι τεειΡετε τιιετετετιιτ , @ΜΠΕ εΙεττιετιτἰειττι ιττι

Ιοτειοο.τ . δεό ειιιεὶἰτἰε ίο.τιδ”τι δγττιεοτιίε νιττοτιοιιε , :κι Γειτιδτιιιτι εοτΡιιε ειιιε . ίοΙο

ΡοετοΙο (ευ όιιδτοτε εοτιτετιτιιε , ΡτοΡεττιτε ίτιιάιιιτ , οιιτιτειιιιε Για ε:ι:ειττιτιε ίοΙε.

ιτιετι ειΠοιιοει . Πειιτ εκ τιιιιΙτιε :ιιιοιεττιτ , ιττιΡεττειτετ . οτι ττιόιιο νιΒιιιιτ δε σπιτιο

ιιιΒιιε ειεειιοειτιε , ειιττι Ροίτ ΜὶίΪ:ε οεΙεοτειτἰοτιεττι ττιοτι:ιο!ιοτιιττι εοετιιε , ιιτ πιω είτ .

Πεο 8τοτἰειε τι8ετετιτ , 1Ρίε ίιιτίιιττι ετεδΗε οειιΙιε , ειι1:2ειιτι1ε1ιιε τω οΡΡοΗτει εΙτιτε

νιεὶετε εΙΤετιιιτ, σ.τοιιε Πιεο τεεεΡτο νιίιι ίτι Ιο.ιιάειτι Βει ίε τοτἱε νιτιοιιε ειετιιΠτ . ΑΙΞ

ειικιτιτιε τοι Ρετειδἔιε όιεΒιιε το Ρ:ιττιεττι τετΗιτ , δε οιιι Ρτιιιε οΙτετιιιε οΙιι&ιι νετιιτ ,

Ροίτιτιοειιιτιι Ιιιττιειι :ιτὶεΡτιιε ὸιιᾶοτεττι τουτο Ιτιττιιε ΡττεοείΙιτ .

ΤεττιΡοτε οπο Ρτο αιτιοτιι2ο.τιάο ετιιίεΙεττι ίειτιδΗ δγττιεοτιιε 8Ιοτιοίο εοτΡοτε Γατι

δὶειτιι ΑΡοίτοΙιεειτιι $εειετιι τιεοεΠιιτιιιε , ειιιοτιάσ.τιι εἰε εοόεττι ίειτιέτο νιτο πιιτ:ιειιΙιιιιι

Φωτ , ειιιοτι :το ΈιεΙεΙιιιττι ιιοτιτΞετιι Ιιιιἱε οΡιιΓειιΙο ει” Γιιττιττιιτετε ΡΙο.ειιιτ . Ριιετ

οιιιετε.ττι εκ (Στεπιοιιειιίιιιιτι ί:ιτιτοιιε ΒττινιΙτιτιΒιιοτε εοττεΡτιιε, τω ειιιίειετιι Βιιιθττ

ναι ίτιτι·ιει εκοιτειτοε , ουτε Ρετιεο ιτιεεόετε τιεοτιτνετειτ . ω! ίετι&τιττι εοτΡιιε τιεινιο)ιο

είτ τιειάιι&ιιε . @το ειιτη καντε , ειτε: ειιτη ο.ότιιιιεετ:ιτ , αΡΡΙιουΠΐετ , ιιτιιιε εοτιιτπ ,

ειιι ειιτη ειάειιικετο.τιτ . Ριετο.τε εοττιττιοτιιε , ιΠιιτιι Ηετιτεττι ο. πανι ΡτοΡτιιε ίεειΡτιΙιε

ίιιίτιτιιιιτ , πειτε ειτιτε δγτιιεοιιιε τιιπιιιΙιιττι τιιιίετειιιεΙο ὸεΡοίιιἰτ . (Σιιτιιοιιε ὶτιιοι πιει

τιιτιιτε απο: ίοΙο τιειττειιτιοιιε . ίιιΡεττοτ Ραπ εοτΡοτἰε ειά τω. τοτε. Ρτοειιττιοετετ . Ρο

Πετιοτ νετο τιετνοτιιττι εοιιττειδὶιοιιε εοΙΙιτει , Με ιΠιιε εὶεΒΠὶτι Ροίὶ Γε ετιιτει ττειτιε

τετ , νικ Ποτ Ρετ ττιιιττι Ιιοττιτιιτιι φωτ οιιετιιΙοΠε νοοιΒιιε ῇαειιὶτ , τειιιειεττι Ρετ :Ντετ

το 8το.άιιε ΡειιιΙΙειτιττι τεΡετιὸο Ρτο8τεοιετιε , ΙοοιιΙο τη ειιιο ίειτιδὶει ττιεττιοτει οιιτείειιτιτ

ε)ιιΙτιιιτιο ὶτιΙιτυΙὶτ . οτι νοτιε εε ΡτεειΒιιε , οιιιοιιε Πειιττι τοέμιτε τιονετειτ , εειτετιιιε

ΠεοιΙιτετ ιττιΡΙοτειτε τιοτι τἱείἱὶτ , οιιοιιΐοιιε Ρετ ἴατιδὶι δγιιιεοτιιε ιιιετίτιιττι ττιεεἰεΙειττι

Ποτ όινιτιίτιιεΜε οοΙΙει.ττιττι εεΙετττετ ωτω . Μοιε τιιιτειτι Ρ:ιτνει ιιιτετνειιιειι τε πιο

τιι , τιετνοτιιττι ειιιοε Ρο.ττιΙγτιετι Ρείτιε εοτιττειιεετειτ , ετεΡἰτιιε Ρειτειιτετ ειιιεΗτιιτ ,

:το (Μπιτ. Ριιετ εΠιι οοίττιδτιιε τουτο 8τείΠοιιε Ρτοτιιιιιε τείτιτιιιτιιτ . τω οιιοει νιάετι

ειιιπι ΡοΡιιΙοτιιττι τιιτττιο: εειτετνατιτιι εοιιΒιιιιιιτ , τιττ1ιιε Ρτο τειιιτο ττιιτ:ιειιΙο οττιτιἰΡο

τετιτι Πεο , δε ίειτιθο 5γττιεοτιι Βτο.τιειε τείετιιτιτ ειιτη ῇιιοιΙο ; δε Μ Ριιτει ειιτη εἰενο

τιοιιε αΙιοικιττιόιτι ιτιιττιοτε.τιιε , Ροίτττιοτιιιτιι νετο Γειτιιτειτι τεάάιτιι ε . πιο Με απο

Β:ιοάιο είτ τενετίιτε .

ΒΡΙ
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:.6. μι.

ει>ιεττοιε σε ε. ενΜεοιν1:.

-_ΕΡωσία Ασε:: Ν Ρατο·ιαπβα ει·ο/σέγωιΜπι Ρε:: εοπαωεπόεύοπε /απε?έ

πο/ἰτἰ δχωεοπἱε, εποππεύί θ" ετεποιηε,

1, Ντιοτσισε Ποτιιιτιι τιοίιτι ]είσΡ(]ΙιτιΠιΝειΖειτετιι, στσσε ίεισδιιίΠσιιεισε ίε

ο ΡσΙετι, ε. πι:: ισσι8τιο Πιτιισιο ίσο ειιΠοσιτι . ΕξεοΑ ιι ε ε Ν, σοσ τσειε πω..

@σε Ρειττιστειι:ι ]ετοίοιντσιεε , Πτττιο @σε ίεισέιι ίεΡσιετι οττισι ΕεεΙεΠε Μεσιτ

ετιι ίειιστεττι δ: Ρειεεττι . Ρτε::οτ 0σισεε .τισ :ισοτσισ Ρειττεε 5 ν Μ ε ο Ν ιΠε ττιοσειειισε

ΠισδιιίΠιτισε, εΙιτιΠιεισσε ειισσε ετετσιτει, ινετιτ, στ ει σεσεί:ιειειτ, :Ισια Βοτισε

:ιτ:ισε ειειδτιιε εΠ . Ασ ίεΡσιετσσι εσιτσ Ποσιισι ινιτ , ιτισε νεσιτ εισ εεειεΠετσ Πετι

τ τι Ρεττι ειΡοΠοιι )· ΡοΠ ιιισε :ισ Ιιττιισ:ι ω:: ]εεοΒι (ιιιιιιειετιι Ρεττει:ιτ , :ιτ:1σε Πε ισ

σου: [επ/ισ.

ΜΜΜ. ;6.

24

Π:

ΜΜΕΠ:_ ι ο.

τι τ .

ΠΙ.

ι' πισω::

Π!.

" ΑΙεκ:ιιι

σετ.

"" ΗεΙιίεο -

τσοσσττι :ιΡοΠοιοτσττι Πεο δ:Ποσιιτιο σοίιτο ειισιιο ίετνιεσσο ειτεσιτ τοτστσ οτ

ι· ΡΑΡεέτο!; δεισ , δ: σοτι Ιιεσσιτ εοτσΡειτεττι " σιΠ ]είσττι-ΩιιτιΠστσ . Π: Με:: ΠσΡε:ιε , Ρεισεσι

εοιιιιιειιι.εο.
σοσ τσεισσσεειτ , τιεε εστσετσ , σεε εισιΡεττι , τιε:1σε ετιίεσττι , σεε ενα . Ωσιεσττι:1σε

ετ8οισ1Ρετειτοτ, Πνε τει: , νειτε8ισει, Πνε εΡιίεοΡιιε , ίεσ εισΒ:ιε , Πνε σιιιτειιιο,

ίεσ εοσιεε , νει σσιεστσ:1σε :σπασω ειττιοτε ειισσι ΠΙει Βεσείεεετιτ , νει εστσ σε

ίετισετιτ , δ: νιεισι ειοΠεσσετιτ , σιιιιι σοτι ίειτ Ιισ8σειτσ , Π: Ρεσεσιδισε τι Ρειιτε δ:

Ειιιο ίεισδιοι1σε εΡιωσ: εοσίετνετ ε στη Ποττιισσε ισ οσιτιι οΡετε Ποσο , Βεσεσιεειτ

δ:ίεισδιιΠεετ εσττι Ρειτετ Ρ ισ σε ισσιειι ασ σει:τετεισι εισ-ιιιι εοΠοεετστ εσσι ειε

σε , σσετιτισε ΡοιΠτ Μάικ : Πείτε όιεπειίέδιι Ρεισ·ιε Με , θα εοσΠτσιετ δΡιτιτιιεε

ίεισεισε σ: νετιισττι Πει εοτσε ΡετεεΡτσττι Πττσιτει° επεσε ισεοτσισστεΒιιιτετ τεσε:ιτ,

στ σε ιτιισσιίΠΠ10 σιιιιιοΙο ηοη Με: εινεΠι ; :μι νετο ΠΜ τσε1είεεετιτ , νει εσσι ισ:

ιστιεινετιτ ) εοσσεσισειισε Ρετεειτ ισ ειι:ιεττισττι δ: ισ ίτε:;σισ ίεεισοτστσ , Ατιπετι .

ΒΡι]ιο|ε ΒεκειΠδ!έ ]Μ22:; σε ακοπιχεύοπε, Ο” ευπ/ιεκδιιοπε

ει:Μεβε ρεεε: δ)σκεσηέε κο/ἰτἱ , ` Δ

ΒΕΝεοτστσε εΡιίεοΡσε ίετνσε ίετνστσισ Πει, Βοινι:=Αειο Ρςτειτισ Πει τιιειτειιιο:

σι ισεΙντο ίεΙστετσ εειτιίΠσιεσι εσσι Βεσεσιδειοσε αΡοΠοΙιεει , ιζε:1σιΠ Πιε ισσιεισττι

σοίττσσι , Πειιτ σι€τισττι ίσετστ, σττιιτσ ισ ιιστιοτε δνττιεοσιε τιιιΡετ ΠιτιδιιΠεειτι , :1ιιοσ

οΡετε ΡτοΒεισι; ,δ: ιστιστσετει σε σινετίε τσιτει.εσΙει τεΠιΠειιστ,Ιιεετετ νοισιε εεεΙεΠεισι

εοσΠτσετε , δ: εισε νεσετεΠιιε εοτΡσε ιιοτιοτιΠεε εοΙΙοεστε ιδισεττι. Πε :με τείΡοσ

σετσσε .· ε: σε εοτσίεειε ισιτ:ι,εσΠε , στ νεΠετ Ιιο.σιο σώσε ο.ίίετιιιτ , εεσιΠεειτε εεεΙε

Πεισ1 , εοιΙοεειι€ ισ εε εστσσετσ , ιιιι:τε σσεσι :ιΙτετε εοσίεετειτι τοσα:: , ισ :με τε

Ιισσιω ειστι:Ισοτσττι ίεισδιοτσσι τεεοσσιιτιιστ εισσ ίειετ:ιτιίΠιτιο εοτΡοτε Ποτσισι σα.

Πτι ]είσ-ΩΙιτιίὶι , δ: Πε σε:Μπι σινισει τσγΠετιει εεΙεστεστστ . Ττειέσιτε εσσι στ Πισ

διστσ , στ 58Π&Πε Πισθοτσττι τεσσειτ Με τιιετεεσεισ σιισι , σου: σε σαιτ :

ἐπί εεεΦι:ΡεοΡέιεσεω ἐκ ποικιπε·ΡεοΡύετε)Μεεεσεω Ρτορόεσε :παρα . ΙΡίε ισίΡε

Ποτ εΠ τεσστιι δ: εοτσισττι , δ: ιΡίε σε σιέσειττι τεεοτιιΡεσίεςιοσεττι τεισσσετετ , δ:

νοσιε Ρτο :αστο σεΠσετιο ετε.ει:ισι ίιιο.σι ιιισσιε;ειιτ ._

ΑΠ:: ΕΡωσία Πεοπ-ι:ΡαΡιε (ΙΧ. ) σε ·υεπετετἰοσε δ” δχπσεοπιε .

1, Ε ο ΕΡιίεοΡσε ίετνσε ιετνοτσισ Πει νν._ " ΜιιτισεσΠ εΡιίεοΡο ίσΙστεσι δ: ειΡο-.

ΠοΗαισι Ρεσεσιδιιοσεττι . Μισσιιε Πεσε ισ ίεισδιιε ίσιε , 8Ιοτιοίσε δ: Με , πισ

εσεε τσιίετιεοτσιιι: , δ: ίσΡετ τι;ιειιιιι:ιιττι Ρωσσι1ε , τσιιιτοτσσι Πσειισσι σ: νετει :ετσ

Ρετισισε τεΙατιοσε , εεστσΡΠι τεττισσετ;ιτιοσε σοσεινιε σιτειι ίσι εοσίειίοτιε πιεσ

τιιττι δ:Πισοτεττι δντιιεοσιε . ΒενετεσιιίΠτσο ειιβειτιί:ισδιο Βεσεσιόιο εισιισεειτστ

Ποσοτ , 8.σιι1τι&ο σε: ίοει0 δνισε0σε τσοσειειιο, ετεσιιτει δ: σιειεοσο ._ Μειτιτσειτισε

εΡιίεοΡσε σονειττι σε εοσίεετεισιτ εεειεΠειττι , εσι νοιιιτσ σε σι: ει:Πισεε.ε ΠοσοτιΠεετι

τι:ιτσ: ίειιιεετ ιστετείίε τε νοισσισε σσιε εοσίεετιιτιοσι , δ:Πσισε εοτΡοτιε ειενει

τιοσι , δ: ειιτ:ιτε ισ ειιιε Ποσοτε εοσίεετετστ , σιιετσ Πεσε ίσιωσε. νιττστσττι εσω

Πε:ινιτ σιιισιτειτε . '

!τεεε: :Με δΡφθΠίδι

Α. * εΡιίεοΡσε ίετνσε ίετνοτιισι Πει. Η. ”' Μειστσεισο ΡοστιΠει ίεΙστεττι

δ: εΡοΠοΙιεεισι σειιεσιδιιοσεσι . νισε Πττετιε , σσειε ιιστεεείίοτ τιοΠετ δεσει:

τσεττιοτια Ραμ Ι.εο εοσιετιΒι ίε:ετειτ σε εοτΡοτε δνσιεοσιε ισοιι:ιεΙιι δ:

ετεσιι
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σκοπια , σου [οηθειτο.τε οιιηΗΠ οιιιοουἰά ἰΡΓε πωπω Με Ιειυόσιωιιε . Διὶ Με ει» ΑΝ. απ.

τσιπ Ρστἱὶοὶετιὸιιπι Ρετ: ειτισιπίσπι ίσο νοτοπστιίετιισΡΙΐεοΡοε εΙΤοε1ειτουε . 011€

ι ο:

λλλλωλμ.λλλλλλλλλλλλλ Ηο Βετ.

ΒΕ ΒΕΑΤΟ ννιΕΕ111ο

| πιοοο.ε!ιο Βε:οττιεισοΗ.

Ι Εαιἰ Μπα;; ποιέιιαω ιἰσοσωπε οπο” Κοιίπσο , σπ/πε απδιοιίια: σο ωαιο- ννΜ,Ι.ϋ

Β ι·ι:Ροιιιίσιι: σαι/στι πάσι , πποιί σα παπα απο: ίπ ωοιια/ισι·ιο |απδιι θσι·- σεω

ωαπι έπιιβοσίοι·σιι/ι: , ποι ιππσ ·ιιι·υσπαι , απ: σσι·ισΡαπ!|ο αιιισ σ/πε ισιαισω σοιιιιέσ

Μπι . 7·ιιασι·ιι' απιρρσ ·υφοπσ.τ ι·σ/σι·ι ι!ίσ απδιοι· ιπισι σα απα:/ισσπ!ί 1 1 . »που έο7ια

πωπω· . @πιο σ.ισιο[πσι·ιι σκιι·σωπι 7·υασι·ιι αωιπε ) ιπσοωΡσι·ιπωφ οωωπο , Με

[ασἰἰσ όσα'πσπροτσ/ι σκΡιαίιι: δαι·ασσποε Μια· Θ' Ηί!):α πο: σιἰἰιἱ: , πω: πισω απδιοι·

σοωωσωοι·αι , απ: σκ πιέσιιιι σἰαιἰσ απαω ιπ/ωπει :παπιάσω,[σισ σοπιω παΡσι· ωπί

το: αιιποε σα ισιαισ[πωπω πισω ἱἰἰα: παιιοπσε ἔισἰἰα . Βσιωίσ πι σσβιισιιιἰὶ: ιαω δα

ι·ασσιιοι·πω πσέιε , απαιιι Ναυαισισι Βποιε ποωιπιόπε σι·ι·οι·σω ίπ Οίαοι·έπωπω ἐπισ

Ρ/ἱ#σ ·υο!πω. πΠωπποι· πσω1οσ δαπασσποι·πω ισ(εσω αοωωαι, 7ωἰἰσἰωπω σο·

ιιοωσπιο δ`αιιδἔπω Ναυαι·ι·σοι·πω Βπσσω : απαωοπαω πι ω”ποι ωοππωσπιέ: ππἰ

2 οσσπιταπι [ο πεσει δαι·ασσαοι·πω απ: Να··ιιαι·ισοι·πω Ρι·ιπσέΡσε . Οπω ιαωσιι ?και

Κοιίσιισπω Τοἰσιαππω , πι ού/σι··ιιαι Κο·τισιππ: πι Ηωοτια ωοπα/ἰσιἱι/απδΐι]ο αιι

πι: Κσοωασπ#': , ¦σέαωπε .ἄἰωαιιζοιἱε @ει ά!έπιθο Ηι!Φαπιαε π/απσ Βαι·σιποπσω

ιπιισ ισωιοοι·ιε ιἰσροιοπἰαιιιι (ἱπἱἰἰσἰωιιω Οοιι/απυπω δαἰ σσω: Οοωισσω θ" θαι·βιπιι

δαπσιι , σοέιιοωσιιιο Τισωπἰπω , Να·ιιαι·ι·ισ πέσω [οιιιισι· ού/ι'ιιφ· Ω· ΑΠ11ι12οτ

το Α1ωεω16Γιπ (Παοι·ί πωπω αιἰωιἄ-πωσ/ασἱἰσ σσσιἰἱιἰσιιω , Θ” σκ (ἶπἱἰἰσ|ωο
ειπα ασ Οαι·βα δαιισιι ι·σέσ ΟπἰἰΙσἰωπω δαπδίπαι|ππσ σ]7κοι·ωαιπω . @πιο ωσιιαα δ.

ἐιιαιὶἰ:Ροιἰπε απαω ποπ θΐαοιοωα.ίπσιιω ιι·ιοπσισ . (:'σισι·πω σιῇ απο απο οο/σπια·

[ω , πωσ ιαωσπ σπΡιβαππα σ/ἰ 7·υ#σι·π φαω: , σπω αἰἱπιί ποπ[πΡΡσιαι αιί/ιαοί

|ισιιέπω σ/πε «απο τσι·ωιππω . πίἰωαιιχοι· απισω , [ Μαι·ιαπισ σι·σπαωπε > αωιο 9981

](πιι/πέαιπ:. Αι δαι·ασσιιοι·πω πι ά/σισαω ισέι·σ[πι , απ· απο παω θία|ισι·1 πωπω

·υιέιπιι Ρο/ι παπι· σἰαιἰσω αωιι: σοπιιέπ , απο /οι·ισ τσω1οοιι: ιπισι··τια||ο Ρ”πι![σι·έπο

]ιο/ι |ιαίιιια: ·υφοπσε[ποι·σωπω πέσω οϋπι: αποιίΡο/ι αιιππω 1 Ο 1 Ι . σοπιἱἔαΤσ ουσσω

όιιω σ/ΐ . Ναω (Παύσι·Ρι·ιωπω πσ[αωσ πια ωπ-εοιιι ο·πιπαιισιιπαιι , οπαω υπιέατι

απδιοισε αππο 1006. ιιισα1οω”σ σοπ[σπιιπιιι , αέπ ; πιω ιἰσ δασασσιιοι·πω ιι·ι·πΡιιοιιί- ·· ι ·

απ: πατι·αιίοπσωριο/σαπέιπι , πω: οπιάσωιιιο/ἰ παπι· /αωσω ἰοσαι .. 8ΙΙΒ[8(1ΠΟΠΈθ >

ἰπαππ , τοτπΡοτε έ5σιτε δο.τειοεποτιιιτι , (Το. πωἰσ πυθ"σιιέωοι·ισω απ αωιπω πω

τσι· 1 ο 1 ό. ι·σισι·ι·σ πω” σ/ἰ , ιἰπω πωπι σσι·ιέπε οσσπτ·ι·αι -

π. Ροι·ι·ο σπω Ι/·ιιϋσι·έπε οπο αίιπωίσ ιιοιπ: πι απαω σκ Οίαοι·ι ΗΜοι·ία , σπωαπσ εαπ” _

1οσπσ ἰὅποισπι (;σιιωαιισιι/σι ωοιιασπι φπα Λπιφοειοτπω , ποι ιἰσπἑκἱι , (7/σιοπίιπε

σ/ἰ Δ; έωωο θ' Κσοωασιι/σε ιπισι· απο: «πω» σαιτ , ἰοσπω πω· απδι'οι·ι: ἱιιισὅιπω πω·

Ρι·ο[σι·ι·σ ·ω]πωψ . [ιι [.ιιαπιέε ταωσιι , :μια ιπξαι·πσπισ αιιοπα σαἰαωἰιαισ σα· ·υσισι·ι

π ιιι/?ιιπιο σαπιαι·ι/οίσπι ω ωοπα/ίσιιο/απδίι ()σι·ωαπέ πίπιΜοιι'οισπ/ί:, 7υασι·ιπ: ιπ

ισι· σσισι·ο: ἰοσἱΡαιιοιιο: ιπ·υοσαιπι· : α: Ρια·ισι·σα ππ[!ομ·οι]π:Ρποίίσο σπἰιπ σ/πε οσ

| ἰσὸιαιπι· ωσωοι·ια .; κα· ι·σ[σιισ Μπι: αποιιαω ίπ ἰοσο |ασππω σ/π: σοι·Ρπ:[σΡπ!ιπω

[Μάι . @ωιαωσα ωέπέωσιω1οσιι'ένσιππι , αποωιιιιι: γ~~~~ π: Μαιιαιοἰοὅἱο

Οα“ισαπο , Μσααι·ιι'π: πι Βσιισιιιέΐιαο , Βποσίπιπ: πι πω) οὅἰο @πει ι·σσσπιέοι·σε

άπ/α/Μ/ασι·ιε σι οπω βσειτι ιιιπ!ο ἰοσπω εισάσι·έπι , ιιισ 1 1. Βσσσωαι·ι: . ὅσα Οἰαἔιιπω

απόιισ/παιαι σου σ/πι Ηπιοιπσ πι. π. οπο. ρ. ποι απο παύει .ο · ··

- 3." ΒιιΒίσοιιστιτε τσπιΡοιε έσω Ξειτειοοτιοτυπι απο τε8σ Πιο , ΑΙτιιυ2οι· τιοτιιἱπε , νι6<>Μ'<==

εξει·είΤ:ι πι :ιο Αππωε Ρειπτώιιε , οοοιιΡειιιε Ρεοε ιιοινστίειω .ΗΙΓΡοοπιε τσἔἱοπσω Ξΐίΐ:_ο Μ”

ιι1οιισ ιο ιιιιίὶτειΙσε (ἱαΙΙὶειτιιιη Βτισε , Ρ|υτιττιο.ίε1ιισ ΟΒτὶίἱἱεποτοπι άσόσ το Πτειἔεε .

δα! Ποστ ὶπιΡετ εκετοἰτιι , ΓωΡἱυε πωπω ἱι1ἱὶτ αποω ΡτειτΙὶ:ι ννἱΙΙστιτιι1ε άιιιςΝει

νοι·πι , εο8Ποτ11611το88Ι18118 . Τιιικ: στἱ:ιω οἱ: εκστώτιιε τειτἰτιιτστη εοττιΡιιΗὶ Ηπα

τσεὶοηὶε ΙΙΙὶιιε πιοποαΜ ίιιπιστε ποπ ΒσΠιοει . θείο: άεπιπ1; 8ι·:ι.νιτετ μττε:κιιιε Ριιι·τεε ο

τειικΜπι εοποείΕι (Πιτὶίἱἱειτιὶε νΙἔὶοτἰο. . Μι ετο.τιάσ Γυοτιπτι ὸἰΓΡετιἀἱιιτι1 , πιο ΓιιΡει·- ·

Ειστε Βατ:ιεσποτυπι :αἱ Αίτίαιπι ία:στε εοτιίιι8ἰυττι . δω & ίπ ΠΜ ὸὶιιτὶπἰε εοπΒιέΗ

Βιιε ΡττσΙὶοτιιττι εοτιίὶειτ ΩΙιτἱίὶἰαοοτῦ τεΙὶΒὶοίοε ΡΙιιτσε οοουΒιιὶίΪσ , ι1ιιὶ Ροτὶιιε οΒ Επι.

πεπιε: αιτἰτοτΙε ειττ1οτεττ1 ειιΡἰεΒειτιτ όεεεττειτε,‹1ιιειω ΡτοΡτστ οΙὶεΙυεω 8Ιοι·πιπι Ιων

.ό!διαδδ.Ο. Β. Τοω. Ι/Π!. - · Κ. ἱἱή όϋ
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ΑΝ. ΟΗΚ.

. ΟΙΚΟ

τοι8

τι. 1)ατ.

Άοτιίιοτιο

τιιε οοιιιο:ιτιοα: . ΕτατοιιιΡΡα ασ τατιιΡοτα ίτατατ οοιίΡιατιι , ν ν τ. Ρ ε τι ι ο ε ιιοιιιι

τια , @Με ατιττιοτιοτιι ττιοι·ιΒοε, οι: εοπνοτιατιοιια πι Μοπαίται·ιο ΚαοττιαΒατιί-α ,

@οτι οι ίιτοτο πι ΡαΒο Τοττιοτιατατιἴα , οοιατιαιιι αΡΡατοιτ τιια τιοατιαπι Ι)οπιιιιιαα

νιίιο Γατιε ατατιοιιτατι αοπιττιοτια . Νατιι τιοττι ιιοο αιιΡΙατιοπαιιι τιιατοτιιιαιιοπι Ιου.

τιοττι ιιιιοΡτα τιιδὶο οτατοτοε οοιανιίΐατ τιιοτιαίτατιο, αατατιε ίταττιιιοε ποια α'Ιιτιοατι

τοΙοττι ατι Ραοίαττι ταοαοιιτιοοε , Μπα ταΡΙιατμε οι τοτιοε α]οίτιατιι ααοιαίια: αττιιτιι

τοε Με, ίαιιιαατ ναίιιιοοε αΙΒιε ιιιτιοτιε, αα Ροττιοταιε ΠοΙιειτιίιατιιτιε, τιοοτοττι

οτιαττι οοιιτιιιατιτιατ 8τανιταε Ριοτιττιοττι πα ιΡΠε ιιιίτιτοαΒα·τ ασε οαττιατιταπι . (1οι να.

ι·ο ασε Ρται:οαοαΙιατ ατιιαατιι πιατιο τιαΠαπε, ΕΡιίαοΡοττι ία αΠα πιοιτατοιο τιιααΒατ

Ριαιιιοπι ,· ιιιιτιοα τ1ιαιΡτο ίαοτα Μιίΐατοιιι ααιατιτατα ια οιιοτ.τατα ΡατιιιΒαοατ . Βα

ἴαταιιατ ατιατι·ι τατιι ιΡία οοαπι αατατι , Ια ιΠιιιε ιιοθιε απο παττιΒοε αιοίτιατιι πιοιια

τοι-ιι ττιατοτιτιαιαε ιτιταττοιΠα ίοΙΙατιιιιαε . ΑΙΤαταΒαιιτ ιιαίοτιατ οΡτιιτιατ Ιαοτιιε.οβι.

αιοπι οοοτι αοτιιατατιτ , ιΙΙι τιιαι οοιιετιιατα . Ετατ αοτατιι Βοτιιιιιιαα όιαε οξτανα Ραπ

τααοιταε , ιτι τιοα ΡτοΡτατ 8αοτιιι αιτΡΙατιοιιατο ταΐοττα&ιοτιιε Ποττιιτιιααα , αιοιάατο

οοα Αίααιτίιοτιιε, 8τατινατιτοε ΒΡιτιτοε-ίατιδτι οι Ριατιίτιοα αιινατίατοοι τααιοτιοττι

ιοαιε πιοε αίτ Ρ(αι!ατα ΚαΓΡοτιιοτια νατοιε ναιτια ιιοτιαίτιΠιττιιε αοττιΡοίιτα , :το 1οανι

ίοι·ιοτιτατα ταΪαττα, δα, οτ τιιαιιε ιιαΙατιιοιιιαιια , όαιΒοαι Ττιοιτατιαοτιοιτέτια .

α.. ()οατιιτιοταταα τιοι Ρτα·:ατατΕΡιίαοΡοε Ποιοι· αιτατα ιατιθτιΜαοτιαιι τιιαττγτιε

ΜιΙΤατοττι ίοΙΙαπιτιια , αιοίαιαπι Ττιτιιτατιε αιιτιΡΙιοτιαττι έτιτοτιαοε , ααιαΙιτατα . Ιπ

τατιττι ναι·ο ατοοτιδτατοε οι ίοοτατιιδιοε ίτατατ οοι, αοτοιιτια αΠαιιτ, Ρτο :μανα

οαοία ιΠοα έξ:νατιιίΐατιτ . Πιο ιατιε ιατιιτατ ταια τιαςιατοπτ ταιτιοπίοπι : ΡτοιαΠιοιι_απι ,

ιιιττοιοιιτ, ΕΙιτιίτιαιιιτατιε ,ααΠαττιοε, ία! σο τοταιατιι Ραττιτα, αατιιοιιο;,τομα Ριτς»

Με τιαίατιιιοτιαιτι , 8Ιατιιοε τιοε οι ΒαΠο 5αταααιιοτοττι ίαΡατανιτ αι: ιιοιτιατιοτοτττοοτ

1ιοτοπι ιιαΙιιτατιοτια . Ιτιαιτοο ιιοε οττιτιαε τιατιτατ τιινιιια νοοατιο τιοτιο ττατιείαττ ιτι

τοτταττι Βαατοτοττι. 8ατι ιτιαο μι· ιιατια Ρτονιιιοιαττιτιοιιιε οοπτι,ετ_ιτιιαοατα ττατιιι

τοττι , τ1οοτιιαπι ΡΙοταε οι: Με τατιιοτια ιτιἴτα Βτανα ταττιΡοτιε [Ρατιοττι ποίιτο ίοτιτ

ατιτιαιιτιι αοΙΙα,αιο. Ρτατται·αα ιε οιιι ΜιίΤατοτιι αιτιιιαΙιατ οΗιαιοιιι, απο οτατιοτια

Ποπιιτιιαα, Ραοαπι οιιιτιιιιοε τιατιε, πιο οποιο οοι ιΡο ίτα_ττι Ραοιε οίοοιοττι όα

τατ. @οι οοπι ίααιίιατ, ιτιτιοιτ ατιατιι αιοτιΠοττι ιατιοατατοτ. Ηιειτα οοτιίΡαδειε ,

οοπι ναΠατ αοε ίατιοι, τιιιιιατοατοιιτ . ΙτιταΠακιτ οοοοοα Μοτο πατα· ιαιιι Βτανι

ίτιατιο αιτιτοτοπι α Ιταοοιο , τιοοτι ατιατιι το οοιιτι8ιτ Βατι . α

5. Νατιι ττιαοία τ1οιιιτο , απο ΒαααιιιΒτιο, Ροίτοιιατιι πατα τ1οαα τιιιτιιιιοε νιτιοα

Μ” "Πο- τατ, το ΑΒΒατιε ιτιιτιατιο Ρατταιτιτ Αοτιίιοτιοτοτιι, €τατια ττιατιιαατιτιι αΙιτιοοτοττι

.ἔ8ι·οται,

οι ττιοτιαΓτατιο Βαατι οοπίαιΐοτιε ειιιιιιι (ιατττιατιι ιιιβττιιατιτιοτιι ίταττοιιι . Ετατ

αιιιπι τιιατιιαιτια απο Ποτιιιειτι1”ττοδιοε, οιιι ναιιιαιιε ιΠοο, οοαΡιτ αοιιιπιοτιατα Π

Ιοε Γτατταε , Ρτοοιιοτοπι οαοία ατινοτιατατ, οτ τιοαπι αιτιοε οοατ Ρτο απο ιιιοτοττι

ια,αατιτΙα αταιιτ, ακαταατο εοτατοπτ. εοα,πο·τατατ ατιιιιι αιτιτοιιι [απο Ρτοιιι_ιτιοττι

ίσια. (Σοιτιοττι ταΓΡοτιτιατατιτ:. ΩιιιατιιιιτιοΙΒα ιαπιιιοτιια Ρτο Γατιοατιοτιαιτιιιατιε,

οττιιαε οταίτιτια τα οαιατιτιοτατιι ιτιναιιιατ ; ατ ιτι1α απ : ει Ιιοτιια τιοατιτοττι ίοΡαταίτ

τω” αιτΡΙανατο Ρτοοτ ναιαο, ιαπι τιια οταίξιτια τιονατιτιεπια αιτιιιειιιιαδιοτοπι .

οτα ποσα ιΙιιιιιι ακιίιιττιαιιταε, οτ ατατ ιαπιιιατ αΙαατι ττιατιτο Ριααιτιοε , τιοοτι πιο

ιιοατατ οττιιίατιιτιτ. ο . . ' `

ό. Βια αοταττι αΙ_ταταιΙΙοαατΓοαιιτα , Ρτααναπτοε αοτι τιοΙοιτα, αοοαβτ Ρτοοτ Ρο

τατατ ατι αΙτατα Βααταα Ματια -ίαιτιοατ νιτ,αιτιιε ίαατα Μιίΐατοττι οαιατιτατοτιιε . @οι

Με Ραταθιε , ταααΠιτ ατι τιοττιοπι ιιιιιτττιοτοττι ιταττοπ1., ι2ΠΠοΗθ ΙοτοιοϊΠ (10ιθΠτε8·

αττοε αοττιΡοίοιτΙαέτο. (Μ, οτ ταΙιτιοε ΗατιίοΙατ, οοαΡ€τοοτ ΡαΙΡαιιταια ιοττιιιοττι

τ1οαατατα ιτιτατ αιι,ττοίτιαε . Βατιατιτα πιο ατιίτιτιτ αινιτ8ο ίΡΙατιτιιτια , 1οοτοΓοατιειτιι

τιτατιιο ίιι18οτα, ιοταττοέατοποαιιιοιο ,οοατο_ττιατιτιειιοΒιαταταττι τια!ιατατ. @απο

τιιτιιιΡΙαιιιτι.ιιτοε ίοιί[ατ, ατιιααιτ: απο ιτιιιατατιιατοιε, ποπ ιιαααΠα οι ατιιπι οτ

Ρανααε, τιοοτιιαττιααο τιιιιοοΠοεακίτιτατο. .Εκ του ΜΠΟΝ? ΓΦωτι0ϊ άΠϊξωδι ω

Ια νατιιτα ιιιατιάατιε Ιοοι ΡτααΡοΗτοπι , τιοττιιτιο Α 6316 Α Β Ρ Η Μ ; €τωίϋτωπτυφ για·

τὶανιτιιιιι , οοι Ροίταα αιιιίτιαιιι ιτιοιιαΒατιι αιιιιαε απο, ιιαττανιτ αι προ Ιοιοτο

Ρταίατιταιιι, Γατι ατιαιτι Ρταατατιταττι νιΠοοατι1ατοπιιοα · (ζώ (Μάτ οι: Εοιιίοττα

τα ίτατατ οι Ποττιιιιο. Χαι τιοοιιιατιι αα νοτιο :με ταιτο!ιοττιατιο νιίοιο0Μ©βοΠ·

τοι· , ιιαααΙΤα ιιαΙιαε ΡατίοΙνατα οτιινατΐαι.οατοιοτιαοιτοπι , οτ οι αοτοιιιοοοε νιὲιίὶι

1:οΠιε ατιττιιίαατι αοτιιοι·τιοιιι . Οοιινοα_ατιίοοα οατατιε Γταττιιιοε , ίαοοτιοοιιι πιο

τατιι
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:επι εἰ νιΠαιτιοιιετιι ίεεετιιιιτ . Τεττιει ι·ιιιιιιι1ιιε εΠε Ρει·ει&ει , ιιιειΡίειιτε ιιοθκε πω

8τεινιτ ει εοι·Ροι·ε . (διοτι :Μπι ειιιιέΈι ίαιτι·εε εκ :Ποτε ειΒΙιιετε , α: Ρειιιιιιε εοιιιΡο

τιετε Ρο.ι·ειτειιτ , ΒΒιιειειιιε τι1οιιειΠετιιιιιιινετία ΡιιΙἴειτετιτ , ιιι1ιάει.ττι Μακ , ίεει τε

Π8ιοίιιε , @Με εοιιιιιιε.ιιετιε , ιΒιιοτειιε οΒἰτιιιι1 ίτειττιε , :ιεΠιιτιειιιίειιιε οι: πιο :Ματι

άοε ειιειτιιτιιιοε ΙἱΒιιει Ρωίω , εκίιιττειιιτ ιιτ ίοΙεΒ:ιτ Ρετεετε ω εεεΙείὶεπ1 . (ζώ ειιιαα

νειιι!Τετ Μ Ροιιτειιι ευετιιιιειπι Ιὶ8ιιειιιιι, (με ίετε κι ι:ιεάιο επι: ιτιιιει·ε, ε.ιιάιειν

τσιπ ΡΙιπεε ει: νιεἰιιιε νοεεε ειι:ιίόειιιι ει: Ιιιτετε πιοιιο.ίΙετιί ΡτοεΙειιιο.ιιτεε Ι1ιιιιιίιτιο

(ιι .· ΕκττειΙιε , εκττειΙιε , δ: εεἰιιε ω ιιοε ιΠιιιιι ςιιειιιτοεὶιιε . @οικω ετιειιτι νοει!ιιιε

"Με ι·εΓΡοιιίιιιτι είὶ τεάάιτιιιιι: Ηιιιιε ιιιτει·ιπι Με απο , ειΠιιτιι το.ιιιετι εἀιιεειπι Η

Ροτε1°0 . 5τειτίιιι νετο Με <1ιιι ω εεεΙεΠειιαι Ρε Βάια εει·ιιιτ ειπε Γε ίιιΡετ Ροιιιειτι

Θεώ ιιιιιιιιι νιειιιοτιιιτι Πιοτιιιιι , :επτα ει·8ο ;ΠειΒοιι ιεοτιττει Γε νειιιειιιτειιι , άε

‹1ι1ο ετιειιιι ειιιΒιτειτε ιιοιι Ροίΐετ. (1ιιιιι· ετΙειιιι .ιοπιιιιε 1 Ψι·ιο ιΠιιιιι νοαιτιε , πιο

ιιιιιτ ιιτ Ρτονιὸε ττε.ιιίιτε: . ΙΙιεο ειυτεπι ιιιαΙιετιες τΡωτι νιιι·ι·ι8ει·ει ίΡεειε ιιι ειΙτιιιιι

Γε ει·ι8ειιε , ειιΡιειιίι1ιιε όεειΡετε ιιοπιιι·ώιτι ειιιε ίεΙΙ:ιεεπι Ι σιτιΡειιτι νΗΠιιιε ίεειιιετι

τειιι , φαω τε.ιιάειιι @οι :ιΓΡιεετετ , ειιιε Ρεε ΙειΡίιιε 8ττ ιτε: ιιι Ροιιτε εοι·ι·ιιιτ .

(1ιιιειτιίΠττιε (ε ετι8ειιε πιιιιιιετιίειιιε ίε Π8ιιο ετιιειε 5. εο8ι9 :ι ιτιαΙὶΒιιἴὸΞεΒοΙὶ θειι

όε , τεξει·εΙΤιιε άοπιιιπι ειιιιτιοτ είὶ ι·εάάιτιιε : ΡειιιΠο Ρο :καφε δ: ὶΡἴε ίπ μα:

οΜιτ .

.σ.χε..ιι*.ι...π.Χ.ιι.-μπ.κ..ιι.Κα.@εεε

ΒΕ δΑΝΩΤΟ ΡΙΒΜΑΝ() ΑΒΒΑΤΕ

ίειιιδἱὶ δο.νιιιξ ΡτοΡε Έιτιτιιιιιι ιη Ριεειιο.

.ΜιαΜ9ιωειο έέυεο·[.τ ›πρόίε ύιι/ισ;[απδέέ υἱι·ἰ πωπω: Μ ιυστἱἰειαπἐῖοτἱὐιιεβιθὶ

; μπακ ἱηυεπἱΜΜ . ΑΜ 9ιάΡΡ8 απ” .Ρέι·πωπικκ , σἰἱέ Εέτωίαπαω , »επικά

|2 ΓἱππἱπισΜ , απ: ΡΜπακι πΡΡσ||συεφ22$ . Π:Ο εα»Μεπι 9αἱάωκ εΡἰ|σο1υιΜα . εἰ”

«ΜεΙ:Μ , πι” σεπε[ο!αΜΜοάο σου[εραεΜε;Μ:Μοταπτ 1· :Με έφτασα· 9:4έ Μακ

ηι·επι έέπει·απτ . @Με εισέάσπτ Μπιτ ποΜἱπμρκ σε τἱτιιἰοπω: «Μι·έεται [κά , πι· Μι·

ωε|επδα: εαπ: πω: έστω» ποπιἱπιιω[α›ιδἔἱι εοπ[απάετεεατ , «πιτ 06°7°Ι“θ ει: απο Ρω

ΑΝ. (ΗΝ.

ΟΙΚΟ

1οιΒ

1 ι. Βεε,

ΟΒιτ.

ΑΝ.ΟΗΠ.

ΟΙΚΟ.

Ι Ο Ζ Ο

.1.:.Μ:ιι·τ.

Πι·ιιιιιιιι

ι·ιοιιιειι να

τιε Ιξιά

ιπιιιιι.

τε::#'οτωαι·επ2ιιι· , πτΡπι°εὑἱτ ε:: ·υσι·έέ: ΜπττρτοΪοἐἱἰ: , ?ασ παοκ ¦αιωθιύΜια.τ . Ι: Μ·

/)ιπό?ισ.τ Ρέι·Μαπα:/Επ ΡἱΜαἱωιω πω” αΡεπο Βωκὶαπἱ Μαιίπτα: , θεά ωοησ/ἰετἱο

]')ιπσ.ΐέ δουέπέΡεοΡε Γέι·Μακεω ιπὐετκ/ἱ2ο , /ξεσιι|ο απάεσέωο ἱκειιπτεΡτιε¦ι4ἱτ ._ Έ/ιω·

πωπω: ·υεισπε πάψω: Μρ27'ϊ)#70208έ8 φι4‹ἰ Βοἰἰκιπιἰὶαπο: ιἰἱε 1 Ι. Μκπτέί ε.νωθεπτ , ε::

φάω: Μπα Ρ!εβόέουεπ/ε , εάαπαΐεπ βατ: ούει·άέω απανταω , /ἱε @Με , Νε

τειΙιε Βιιιθει Ειωιωιι ειΒὸειτἱε . ΕΜ» αύ[με “άι ἐἱἑπὶτπ:ὶ: ΜΪἄἱΙ°0 ι·ειυι·ω[επιπιτ εφάεω

(Μ: πιστα: σαίεπώιν·έπιπ , /απέϋ Ι/ἱιἰοι·ὶ ορει·έύα: ρα·ιε]'ίκι4Μ , ἔτι σοάἱσε υεΜ/ἶο ιειω

ώστε Ϊαἰἰἱσε¦ἰεπ`β Κωστα: ; #::ιαΟΡύϋφ ει: ]:ετται·ίκε Μ Οσ:α!οέο εου·ιωι [κώσ

›·ωπ επί έκ ΜαΡϋ##ο|οὅἱ0νΚ0Μσ%0 ποπ Μ επτα" , εκ ιιοτιιιιιΠίε , Μ9ιά: , εεεΙείἰει

:Μη τε1ΒιιΙι5 , [Με (9' ίπ .·ι|τει·ο εσ84!εέο , ὅεκεπιἰἰ βἱἰἱσε2 /απέΐοι·ισκ |2αἰἰ‹ε , πὐἱ

Ρεϊι°ἱ ΒσΜἱ#πἱ 76]ΐίΜοπ_έωπ Μ[Μ τε/εποπίπω εκύΜετ . έ: έκ ·υε:ισβο έαν» Μαπ7το

ἰοἐἰο Μαπαβπ)υτο ύἰύἰἰοτὑεω· Μεάξεω αραιά Ρ!οι·επ:έσω Με φ/π 1 1 . Μ87'Σϋ ιἰἱε ἰε

8έωσ· . 8ατιδΗ Πι·ιιιιιιιι σ.ΒΒειτιε , μοι! Μαιο @Μπιτ άπο «Μι Μασηι·ο!ο8Μ , ιωιιυι

/εί!έσε: Ε|οπεπίππω Ο"Μέ δ”ιν·οζχιέ , θ” αἰἱισό Μ εριἰεικ Νὰ· εκσμ[απι σκιά: Ρτεπεί-.

[ά Βοππσειστ/ἱἰ απ” 14.86. Με αιωίπο εἰοὅἱσ , 1112802 ἴεπξὶἱτε;ἱ8 νι1°ι.ε

2· Ρων·ο όσο ΡΜπσπέ , #44 Γἱτιιιἱππέ έκ Γέι·πισίπαιπ :πιστεύει ακ/αωΡωόπωσ πή

Ηε2ιστ (Μ|εβσάο , ίπ Μστϋφοἰοὅἱο/π‹ι εισάεπι έέΕ Εέτπιέππω ποπβἰιωι πθύστευα πρ..

Ρά|επιδ , βιἰ σέ ςπο9ισεΡα:Μ:Μ ά»ι&Μπεπ/επτ "·έύκευάέ . Πι ΑιιιΒιειιετιίιυπ1 ,_ Μ·

Θεά: , ΒιιιΒιιε Γε11&ι Ριπιιιιιι ε.ΒΒιιτιε 8: εοιιίεΙΤοι·ιε , μεΜ πω: /ε πεσεΡφε Μά

ω· εκ Οπἰεπιἰατἱο.ἄπκύἱππεπβ . Πωίε Βαι·οπία: , 9ιά ενόσω ουιπἰπο «κάθε «έφτα

αιἱτ έκ ~#ΐ,Ϊΐ°ι|°~ἱ° Κοτιπικο , Μ πο:ἱι€ύ‹εσ πό/ιωκέτ : Πε εο ΚειΙειιόετιιιπι Δηιβιει

τιειιίἱε εεεΙε Με , π1ιειιιιιε νετετε πιοιιιιιτιειιτ:ι ειιιίάειιι ό; Θ" :μέ έ!ίο:[σεωέ/ωπ ἐ#·

7$σωπ.τ_7νέοπ , Ηπέο Μεπαι·ώ4:0° ω, Γὶτωὶπαπα αὐἰωτειισ ἱτηἶπἰἐσσε άυώίσπεκ

[Με ἐκ Μεττμ·οωζέπω Βι·ιι ειἰἰἐἰἱπωπ έι2·υσκεπιπτ , -βασ θ δ'αα#Μα: ή; διάβα:

πω: , Μάέτο , ιστ/ασετεῇιἰετ , ω· Ρτ·0Ρι·ἱο πω” , βοσε!ο82υ : @οιω” ιιιριιεΠΕ

απο ΓειιιδιιίΠιιιε εοΙιιιτ 3_ 8: Ροίϊκ1ιι:ιιιι πιιιΙτοε ιι!ιοε (Πιτιίὶο ΡεΡετιΙΤετ ,_ Μ: τε8ιιΙει

· τι Με

ΟΠΠ ει! Μ.

τοιιίι.ιιωι .

“Η ο



τμ οτ ε.ιιιιιτΜΑΝο Μπι. ε. :ΑνιΝτ.

ΑΝΝ.τ:Η. τιάιιειΡιιιιιι) ΡΗ: ΙειΒοτιΒιιε Ρετιιιιιδτιι: , οιιιενιτίειιειτετιτι ι)οττιιτιο.ι Βπω!ιιιπτ

€ΣΣΟ ··υοι·ο Έιτττιιιιιιττι οποοπο ιτι ιιτιιιιιιε Απο Βιεττιετιιιιιτιι σ.ιιιιο.τειιι Μοιιο!οοιο Βοιιοιίιδ!ιιιο_

ΜΜαζΠ :σε ¦οποίοτι:οπδιοτιόπ: ίιιψη·πιτ, οο[πτοτπι· οιπ: το: 8οβο:ιιιιιοο·οιτο ιιοκιπι;υιφο .

Ε: οιπιιιιοιιι ·οοι·ο . Νοιιι/πἰἰοι·_β πιω-β: ο Ριι·ιιιοιιο ιιο/2ι·ο Ριτιιιιιιπ: πιο άιιιοιιιιιοιι

/ι: , οποιιι ιιοιιιο πιιιοποικ ιιιιτο Οπίο/ιιιιπιιι απ: ποτά: , οπο ἰιιππιπτιιτ . .4ιιιιιιοιιοιιβ:

οοο!ορο οπο: οπιάοιιι οο!οοι·οο Ριι·ιπιιιο: , βιἰ οικου: οοι/εοΡο:: οκ 9πιππ: ποπ: ποιοι·

στ, πι” οοιι|ο[οι·[πιτ. Ξοιιοτοιιι «πιο οπο: ιιοιιιιιιι: ιιοο ·υοι·οι·ιι πω” οοοιοβιο .,

ιιοο ι·οοοιιτιοι·ο οοιούι·οιιτ ΜοτιΕχτοἰοὅἱπ απο Κοιοιιιίοι·ιο. Ειι·ιιιιιιπιπ έτοοπο ἰἰἰπιιι .

Διιιι&ιοποπ/οιιι Ριι·ιιιιιιιι ιιο/ιτι οσο ιιιτι·π/πιπ/πψιο!π[οποιπ υοιιβιιιἱἰο ο/ἰ: ια'οπο

οοο έτοιιι οτέιιιιιοιιιοΡιούπιποοτοβ, οποιί οπι Γιι·ιππιιπιιι οπο Γιι·ιιιιιιπιιι οοἰούι·οιιο

Ριι·ιιιοιι/οιιι› Ειτιιιιιιπιιι .έιιιοιοιιοιι[οπι ιέιιοτιι·υοι·πιιτ: πιά ποιο πιτπιιι ι·οοο!πιπ ,

Γιι·ικοιιι ιιο/ΐι·ι ιιιοιιιοι·έπιιι οιιιψι·πιιτ .

3. Γιι·ιιιοιιι πο/ιιι οποιο οοιι/οτιρῇι Τιιεοειετιειιε ()ιιιιιιειιίιε 8γιτιιιιιΠι Ρτε:ι›ι

τ ετ ) πι το/ιοτπι· Ροτι·π: Βίτιοοιιπ: ιιι επτοιο(οο ·υιι·οι·πιιι ι“πβι·ιπιπ (Ϊο/Ϊιιοιι/ἱπιιι , οι:

Ράιο τό. νιτ ιτιτετ ίετιΡτοτεε εεειείιειι”τιεο: ιιοιιιττιττιετιτσΡω:τιιεπτιειιι:, ποπ ιιιιιο

τιιιιιι ΒιιιδιιεοιιίεΙΤοτι: εωιιιτειιιιιω δε ιιγττιτιιιιτι ιτι ιιιιιτιεττι Βεειτιιιιιιιι ΜΜι

νετιιιιιο ίιγΙο εοτιίετιΡιιτ . Εππιποιιι Τ!ιοοι!οιιοπικ !οπιιο·υιι Αιιιο!ιι'π: ποιοι ποιο π.

Ι.ι8ιιι·υιτιο αφ. 78.[οι! Ριτττιιοτιο, βοο·ιιιιιι οπο, Ειιώοοι ιιιπ|ποι ποιοι», Θ"

&οοοι·ιοππιτ οοεοβοιιοιιιοὐοιιιιι (?οι·οι·ιίο οΜο πι έζι·πειιοι·οιιι οποιοι» ιοοοιιιιιι Μι. 3.

τἰο Ηώοι·ιοι: !.πτιιιι: , πω Τύοοιιοι·ιοπιιι #ιο/ιιι·πιιι ιιιοπικόπιιι Ο.οπιιοιι/οιπ ¦οπιιιοι οι:

Ρ'<υιοιιο, οπέ[οι·ιρήτ νιτειιιι Βιιιδιι Ειτττιιιιι Ρτιττιι Αττιισιοιιιειιίιε ιτι θειΠιιε εΡιιεοΡι ,

ιι ο :μι τεττιΡοτιΒιι: Βιοειετιο.ιιι ττιο.ττγτιο ειεεεΠιτ 7. Και. Οέ)τοιστιε . Ροιοτο [πιώ , οπο

οοι·το ἱἐιιοτιι πιοποι τίοιιτοβιτ οπο /οιιδίι Ριι·ιιιιιιι Ηπι'οιόπ /οπ οπο ) οο τοσοι: είε/ί

ιίοι·οπιιιο, οποιἰ ού οπδιοι·ο ιοππο!ι Θ" (οποιοι οοιι/οι·ιιιτο βιοι·ιιο , ιιοο οἰἰπιιόο:ἰἱοι:οτ

οπιιτπιιι πιοιιιιιπιιι ι·ο/οι·οιι·ο . ίιἰ/οἰιιιιιιιιοιἰο οκ Ροιι·ο Βιιιιιιοιιι ιιι/οιιιιπτ , Ριτικοιιιιιιι

[πιο αποτο ιιιιι·οοπιι: εοΖούτοιιι, οιιοδίο /προι· οιπ: οπιιιπἰπιιι πιοιιι·ι, [στο βιιιείο ποιή

τπιιι[πι#ο . διο οιιιιιι ιίίο οπο” ορπ/οπἰο ό. οποιί ο/ι πό Ηοιιι·ιοπιιι Κοιυοιιιιοιι/οιιι ορι

/εοΡπιιο , οπο. πρ. Νοιιτει οιιιΡΡε εετε.τε-Βεειτι νιτι , νιτιειιεετ ΚοιιιιιειΙειιι: ()ιιττιετι

° ιιειιιιε , Αιτιιειι: Κειιτιιοοιιειιιι: 5 θιιιτιο ΡοιιιΡοίιετιιι: , Ἐιττιιειτιιιέ Ἐιτττιετιιὶ: , δε

φωτο Ριιιτε: :ιιιι πιω εοτινετιιιτιοτιιε , ιιιΡετ ειιιοτιιττι νιτιειιεετ νετιετοτιτιο. αιτιο

νετο ει; ίεεεττιοτειιι: εοιιειιιι ειιδιοτιτιιτε πω: ιιιτιτ πω: ετεθει , ι1Βιιιιττιιτιιττι άι

νιτιο. τιιγίιετιο. ιτιιτειειιΙιε εΧιτιετιτιιιιι: οίιετιιτιτιιτ . Ε:: οπιοπ: ποιοι: που/Μπι» Ρέι

ιππιιιιοιποοιιι άΜάιιιπ: ) ·υοι·πιιιοτιοικ οπιιιτίοιιι ιιοιιιοοπιι: οοι·π/οοιιιοιιι, /οΠοιιιιιιτοι·

δ]ιιιοτἰπἰἰ ιίοοι·οιο , οἰιοιἱ: οι·οδιιοιιο , πώ οι·οτ οποσ οοικιππιιιοτ/πιιδιο: οπο: οοιιοιιι

χοιιιιιι πω” , ιιιτοι·|οιιδΐο: , πι οο/οι···υοτ Βοι·οιιιπ: πό ιιιιιιπιοι 993. ιιοἰιιιπιιι /πιπο .

Οοβι·υπο Π8οοΠπ: πι Ριι·ιιιοιιι: οιιιβοιοι: τοπιο 2.]τοίιιο/ιιοτιο, εΤρο/ἰ οπιιι ]οίωιι

πο: Μοι·π: ίπ και: πόοφ. 1 ό. Ροοι·ι Βιοοοιιι πο ποιό: ι!!π/ιιι·ι|ιπ: Οοβιιοιιβοπ: , Μάιο

ιιι οποίο/ιο Οιιτοοιιιι·πίι Ριι·ιιιοιιπ οποιο οπ/ιιταιο |οιιέΐο Γιιτιιιιιιιο ιίοτιιοπιπιιι , οιπ/

οπο· [Μι·τιιτοοοικ ιιιιιέιιο Ροιοπίοι·πιιι οοιιεπτ/π ιι: οοοἰοβο /οιιέΐι |οοοοι οιἰ ι·οιίιοο:

σιωπή: Οοι·ιοιιι:/ο!!οιιιιιποι· οοιοοιοτοιιι/πν]ο: πιιτίο ιπιι·πιιι ο/ἰ ήπ: ιιοιιιοιι , οποτἰ

[ο οι: ΜΜΜ ιιοιιιιπΠοι·πιπ οοο!οβοι·πιιι οιιτο|οέο /πο ιιι/οι·ππο πιο Γοι·ι·οι·ιπ: , ιι: το

όπιι: Ριι·ιιιιιιιιο οοοἰοποο , π: ἐιἰοιιι ιιι/ο οο[οι··υοτ ) ιἰοβιἰι·ι·πι·ι . ν

ΜοΠαίω ο.. Ηποοιιιπ: απο πισω! Πέύοί!πιιι |οοο ίοποιοτο οοι·οέιπιπ Π Β Ε ο τι Ριι·ιιιοιιέ

ο Απο. οΡ]οο1οιιίοιιοτιοιιι:ιιι/ιι·πιιιοιιτπιπ πιιιιο 1οιό. ιίοιιιιιι πι πιω ο!ιοπτι:, οποιο πο

|ιι·πιιι ο-#ο Ριι·ιιιοιιπιπΡπτοιιτ , 8ιιοτιιιιιο , οπο ιιιοιιο/ἰοτἱο ι€ιτιδιι πι:ιττγτι8 δεινιιιι ,

ειιι νετιετο.Βιιιε , έιιοπιι) πιο” Γιττιιιιε Ρτιοείι , οοοἰοῇοιιι Ζιοποι Μιο!ιοο!ι: , οπο

ιπιστο Μοτο ιιι|πιιιίο Κοιπιιο/ἱιο οι·πτ , οπο: οοιι/οιι/π οοοἰο/ἱιο [πιο είοι·ι οοιιοοπ'ιτ . Π

&οι·τιΡιοτπτοιιι|ποσοβιο: οιπ: ιιιιι:οτι , ιιιοιιο/ἰοτιο/ἐιιιέῖι δο·υιιιι ιιιπἰτο πω” :οπω

|οι·πιπ , κοπο οο οπο ο/πι: ἄοοο#οι·ἱὐπ: ο!ιιι/οπο23ιι: Με οοί&ιτο[ποι·οιιτ ιιιπἰτι: οι

Ριοικοτιι|ιπ: οοιι|ίι·ιιιοι·πιιτ , οποιοπιιι ιιοιιιιπΠο Ροή-οι: ιΠέοοππ: . Εκ οι: ιιιπ8ιιο

πιιπιιι ο/ἰ [.ιοοι·τι οι:ζοολοι , πωπω οιιιιο 1 1 2 3. οπο ΡΜ: οπ:#ιο: Ρωιιιτοιιτιο ιιιοτπ: ,

οποιι ιιιοιιο/ΐοι·ιπιιι ιιιοι·ο πιέπποτ Ριποποοο7|οτπιιι /ποι·πιιι οποειιοιιιοπ: οΡΡιοο#ἱ#οτ ,

οπιιδιοιιι οι ιιιιιππιιιιοτο»ι ι·ο/ιιιιπιτ . Ιτι τιοιιιιιιε Μάιο: 8τε. Ε. ι ο ε τι τ ο: τιινιτιο ιτι

νειιτε ειεττιετιτιο. τοπιο Έιτττιετιεο πωπω εΡιιεοΡιιε. Νοτιιιιι νοΒιε Γ::ιειο, ἔτο

ττε: πιει ειιτιίιιιιιι ιτι ΕΙιτιίιο ετετιετιτεε , εισαι ε8ο άειι&οτιιττι ττιεοτιιττι νιι·ιειιΙιε οτ›

ΡτεΠυ:, δείετιιιιει ο.τιτεεεόετιτιιιιτι Ρει.ττιιιτι επιιοττειτιοτιε Ρετόοειιι: , τιοθετιιιιιοιιε

- ι:ιιιδιο

Ειπε ω” ο



ΒΕ δ. ΈΙΒΜΑΝΟ ΑΒΒ. δ. 5Αν1Ν1. α”

ίει1&οτωτι εο.τιοτιιπι1 ]α.<μτετ ἐωΒικιιε , Ρτο ίειΙυτε ειτιἰπτπε :Με , ειπιέϊοτυωφε ΑΝ.οΗΚ_

ΕΡὶίεοΡστιιπι Ρο!ϊ :Πε νεοΞετ1τΞυμπ , @επτα πιεπιετία εοτι8τε8ετἱοπε;τι ωοπεύΪεὶὶἱ ΟΙΚΟ·

ίεηδΗ δανὶτι1 εΡὶίεοΡ1 δ: πι:ιττγτΙε , :μισό ω... είϊ 3η εειευιπἱπε πιοτιτἰε δε νὶίἱειτιο; ΠΙ ο;!).

οι ιποΜε ποίΗδ:1ι1ε δεεεποτίΒυε, Ι1:1ε ι11:1ιιε ππιΙτἰε πιΠετΠε 8τεινειτειπ1 , ττιιιΙτί:1ιιε . Μ.

οΡΡ:είΒοη1ΒυεοΡΡτεΠέιω όεΗΒετειτε ειιΡ1εηε, φαω δ: εοΡίοΠοι·επι, νε.Ιεπτίο

τεπιδ: δΜο:επι Ει::ει·ε όενοΜΠωε εο8ὶτπτιε, εΧτειιίει Ρπτε1τε.τε ἐποΡὶειτπι Μωα

ε!ιοι·ιπτι ειδί:1ι1ε εεΙΤετὶοπε ὸὶν1ιιἱε Ιειιι:ΗΒιιε ΞΜάεπι εοηΙΜεητέιπτι ειόπι18ετε, ειδ

' πιοδιππ ί:ιθει1 ίεΠεΗΠιτιυπι Μή, που ὶωι11επιοι· :1ι1οά :ὶἱεὶτυτ: @Με ειιΕπι Γεπιἰ

:ιετ_Ι1οττιο , Ιια:εδ:ττιετετ δ:ε.Ι:ἰεἰτεο το8ειτιι ειτ:1ιιε ίυειΙὶι δ: εοπιττιι:ιώ εουΗΠο πιο

Πτοτυπι Β:ΙεΠιιπι , εΙετἰεοτιπτι δ:Ιιιἰεοτιπι1 , :πωπω ειιιι&οτμπι εοτιεὶν1υιπ , ΓΠ8.·

@απο δ: τπΞποτυπ1 , τεττιἰττὶωιιε δ: τεπιιητ18.111ι1ε , δ: πιοὸὶε οππιὶΒιιε ὶτι Ρει·Ρετι1ιιττ1 .

1·είιιτειπιυε Ρτεεὸὶδὶο ιποηείὶετὶο δ:ειιηέΉε ίτε.τΠΒι1ε ἰπ εοάετη, πιοδο δ: Μ ίιπιιτο

Βεο ίετνὶεπτὶΒιιε Ρετ πωπω Π. ΚΑΠ: Νει:1 ι, ε)υίδεττι ωοιπιίὶετΞΙ νετιεταΒὶΙΞε

.ο.ΒΒειώε δ: Π. Έοηποπίε δ:ε. δ: ειΙὶοτιπη τηο;ιεε!ιοτυπ1 δ: Ρετ π11ειπυε Ητωιιηε ιιτΜε

εοπίιιΙιιπι δ:::. οπιτιἱει οΒἴε:1ι1ἱει δ:ε. ο1τωεί:1ι1ε εκειδ):Ιουεε , δ: :1ιιὶἀ‹1ιιὶ:ἰ @τε νε! ειΠ

ι1ιιο Μι: , ῇιιίὶε νε! Ξτι)υίἰε ΡτεεάεεείΓοτεε ηιεΞ δ: εΒο Ρτει:ίειτο ιτιοτιαΠετ1ο υί:1ιιε τιπο

:ὶο ὶπιΡοἴιιἱπιιιε δ:‹:. εκεεΡτἰε ΐσΠ:Πε νὶἔἰητἰ Ρετ υηι1ττι δι1εω:1ι1ε ειιπιιπι1 , όεεεπι ἱη

Νειτἱνὶτειτε Ι)οπήτή, δ: όεεεπτι Πι ίεΠο Βοπιὶηἱεεε τείιιττεδΗοΜε ). δωσε ηοΒὶε πο

[Μί:1ιιε ΓιιεεείΤοτἰΒιιε Ρτο εετιίιι τείετνειτι1ιιε ; εΧεεΡτει ετὶειιπ ἱτινείὶἐτυτει , δ: εοπ

· ἴεετειτὶοτιε, οΒεἀὶετιτὶει ίγηοὸειΙἱ, επεσε τενετετιτὶαδ:εοττιττιεπ:ὶειτὶοπε, ει:: Με

Ιἰαιτε δ: εοττεΡτΞοτιε εειποτιἰε:ι Ιιοτιιι11 ετἰιτιὶτιυπ1 , ΪεἰΠεετ ΡετῇιιτὶΞ , εἀυΙτετὶἰ ,

τ:ιπτιυπ π. ΡετΓοηε εΒΒ:ιτίε , εεεΙεΠεε ΓιιΒίὶειιπτἰιι ίεπ1Ρετ π1ειτιετιτε ίαΙνει ειτ:1ιιεΙΙΙα

1ἔι . δὶειιιτεπι, :1ιιοδειΒΠτ , εεο)ο.ηι ὸὶδὶιιε εΡΙΓεοΡιιε ) νεΙπιεὶ Πιεεείΐοτεε ΡετΓο

παω εατιοιιὶεε εΙεδϊ:ιττ1 ἱτι ειΒΒε.τετιι ει Ρτ2:Ηθει εοτι8τεἔειτὶοι1ε ίυἴεὶΡετε , ἰτινείἙἱτε

παμε εοπίεετ:ιτε τιοΙιιετἱιτιι1η εΙεδ`τω τει:τιεπ αΒΒατἰειτι1 :πιω οπικιΞΒι1ε Βοηἰε με:

ίπτὶ ιτιοιπιίὶετὶἰ :ἰετὶηεο.τ ΜΜΙοτΜηι1ε . ()οπεε:Ηπιιιε ετὶειω ΡετΡετυει!ἱτετ εοπΗτιτιει

εποε Ρτεείειτο ττιοηειίϊετἰο , δ: ειΒΒετὶ δ: ειπιθω: εοη8τε8ειτἰοτιἰ εοι·ιπτι:1ιιε ΓιιεεεΙΤοτἱ

Με , οτι1Μο. :μια που:: τετιετιτ δ: ΙιειΒεπιτ δ:ε. σοπ/ἱπΜπτ ιίε2πάε Θ πεσε7ψι ω: πιω π

Ο κι Μ ο Α ι. ο ο άεσε/|οπε/πο , παπι Βεειτι1ιτι θ" Μετα: πιεωοτὶε νΙτιπτι πΡΡεἰἰπ: ,

τοἰἰπτπ[πεπππτ. Ηπἱσ ίπ/ϋ·ππιεπ2ο σοΜΡἰππε: :απο ¦πέά, ?παπα σἰεπὶά χ..πρ.-π.χ..

πω: . · - .

5. Β ο 1.1:: Α Ν ο 5 , πεπωερπε. ΘΡἰετἐ2ἰ:[πεσε/]_οπ , ἔσω: ›ποππ/ἰεπἱἱ δπυίπεπ

/ἱ:πο·υο έφίυππιτε π#ὶ·ππἰτ , :παπί ἰπὅπιπὶππα Κ Α Μ ε 111, @ιι/έσω πέ[πΠοπ . 9πέ ίπ

Ρτ.εσεπεπτέ ίπ/ίτπωεπτο Κειγπετὶι1ε πω... , [ε εοπσε/]ἱ#?: ιε/Μεπσ· , έκ εομπάεσε[

/οπ::[πο : πσοππ/ἰεπἰἱ θεπε[πδοπε: πεσεπ/ετ Π&επππα . Η.:Μπαπππ'πω , Οίόεπέσππα .

δπ!όε8ππόπωθιέπεπτπΜ . Μπα Μοππ/ίεπέέ Ρο#'ε#ἶοπεε ΜΜΜ: Ρποιυπἰἰε ποπιἱπἰ

Με ε:φι·ίπσπ : ππιίε σοπ/ἱσεπε πω: , ?πωπω :πω πω· ππιιυ!ίτππ'ο [πε:·ίτ : ίπ ὸἱ: άπο

πποππ/ίεπίπ όπὐεπ:π›· , Μπα ΡιιεΙΙειτε ίειτιδὶὶ Ρεττὶ ὶτι Βιτιόο Μοπτετπιτιο . πἰ:ε›·ππι

ΓειτιέΗ ΞεΙνειτοτΞε ὶτι ΡΙειιπο Σώπα: Γαβ Μοπτετιε . Οοπσειἰπ πΜπιέ π: ε.. σεσἔεῇἰ: ῇπέ

/πό/εό?έ: Γ:ιεετ:Ιοτεε εειτιοηὶεε εοΠοαιτε , ἰΡίοίειιε τειτἱοτιεΒΙΙὶτετ τεττιονετε ει:: Ιε8ἱ

τἱτι1ε οΗἱεΠ πιτετ:ΠδΗοηε εοΜΒετε ·υπ!επ:. ε..../π. υπο εΡἰἴεοΡειΙειτι Ροττίοι1επι

ὸεεἱττιατιιιιι11 δ: οΒΙειτὶοιιιιω , δ: ττιοττιιειτὶἱ , μπω-πώ π.π.-Ρ...π.σφ."π/ποπ.π

πε[ε›··υπτ . Ππτπ:π Μ' Με α'φίοπιπ πππο 1 1 ω.. πιεπ/ε]ππἐο υΒπϋ:Ήοπε π. όπσΡϋπε

Ρπὶυἐἰεἔἱπω Α 13 ε θ' Μοππσό2: /ππδίί δπυέπἰ σοπσε/]ἶτ Α ο ο Ν υ ι. Ε υ 8 Γἱππππππε

ειυἱ[σ‹Ερπ:, πππο 12:39. :μισεί πΡπάεπτπάεω Πἔπεἰἰπω ύπύε2ππ. .ΐεσί ω: Ρπειίέπ πι·

Ρππυέ εἐἱπ , ππέ&πε όο:πτπω π: πιππππω υἱόεύπτππ Μπιί σεΖεύπε τποππ/ἰεπἱιιπσ , πά

πἱτκε οθ/Ζέτετππτ, 9πίπΡεπίππ: ἐώππδἰπ›π |πεππ. Πίπα' απ Μποοεπτίο δ. π›:ἰτπ›π

[πφε ΟπΡἱτπἰο Γπνππ::ο πππο 1 4,3 δ. ού/επυπτ [ΜΜΜ έ:: πωπω π&ύπτὶπ›·ππσ [Μ

επ . |έσετ ἐύέιίεω/επίέπε ἰΡ/πω ιίέωσε/ἱ /Ξ[πεπβ/πύ/εδππο[πψε πππο 145ο. σφι::

Ρππ[ίο σ./Ζ πἰζ/ἱπεπβ :καπ/ω φ]εοΡπΖέ πππππτ. Ηοείέε απο , π: Μπακ ππἔἰοπ Ρο/! -

Πέύεἰ πω οδ/επ·τ.›πτ , που:: Ρ”Μπππ5 εκπ·π π:πτω .Ρίο·πιππο:, πύέ πω.. [Μπιτ σπο

ππ-βετίπω, ωπἰἐοπππσπΡπτππ Μοπε /απε?έ δώέπέ, π. Ρο/ἰ Βεπεκίίδίέποε πω...

το π/επετειππιτε: Ο:: πεἱπέ , ππέύπ: ίπ Πε·πεσπ τωπ.τ!πτέε , ἰοσππι έίίπσπ μαπα /οσίε

με:έ:]ε[π π (ζπιυἰτπ ο Γίπποπο οίπέππστππτ , "πω... ύπόεπτ πσἰππππιἰἱ ...πω (ἔκ:

;έα[πύπτόππππα ._

' δ νΙΤΑ
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ΑΝΝ. (ΣΗ.

ΙΟΖΙ

ΣΟ.

Κ

ννοΙΒοάο

απ Βειιεε!ι

ᾶἱπιι: πιο

.ιιαΙ1ιι: Ξ

Αιιιιιι: δ:

:Μα ιιιο:ιΞε.

!.

ν: ΤΑ :ΑΝε:Τι ννοι.ΒοποΝιε

Ι.ΕΟΒΙΕΝδΙδ ΕΡΙδΩΟΡΪ.

Αιι&οτε Κ ε 1 Ν ε ιι ο εποποιεΙοο δ. Ι.ο.υτεπτ:: Ι.εοάιεπΠε Για. 1 ι.

Επι· ]ασοπο ΟπαΡεαπιἰ:ἰο θ” αίρει:: Βο::από:απο .

ΟΒδΕΚ7ΑΤΙΟΝΕΣ εκαεαιπ..

Ό!. Τ Ι παιαειιι ααδιοτε: πω:: ιποιωιιαι: επιπορι Ζεοι::επι:: μπα [ει·πι::: ιπαπιιαι·ιιπ:,

α: παιια: πω:: παπα: απ:ιπαιοι Κειπει·ο, ιποιια/:ειιι /από:ι Ι.αατειι:ι: Ξεοαιειιπ: ιαοπα

οπο, απ: [απδ:α: :Πε πι:: β·ρα::α: πι. Η:: αα:επι Βε:πει·ιι:, πιιεπι Ρα:ει·ια: απατα:: πι Βι|ιιιο

:πεια Βειδιια, Οπαρεαπιιιιιι: Θ" Ι/οφιι: πι Ηι/:οι·:::: πω: επ:|::ιπαιι: ειπα αππαιπ ιιπο.βοι·ιιιβ

β, ει: παπι:: ιαπι:οι·ιιια: πα: :ιο Ιιεα:ο ποοιιιοι:οπε _βι·πιβι·απ: οριι[εαιαιπ [παπι εοπιποεπ::, πιπιπιε:

π::ει:απ:ε, α: πιο [ι·α:ιαπι [ιιοι·ιιπι ι:επι:ει·ιο @εκει [α:ι:. Κπ·απι παιπαπι πι:: ιι:: πω” , πα:

απ:ε :ρ_[απι ι:ε εα το βι·:ρβι·αιι:, ποπ πιι::σα:, πει α!ια: τερει·πε ω:: Ρι·ο[ει·: πιιιιιεπι Ηεπβ|ιε

πια: Ικα:: Ι/·υοιποαοπ:: ε:ο_ςιαιιι ε: απ:ιπιιο ΜαιΠ70:08:0 ιποιιαβει·ι: [απδ:ι Ι.ααι·επ::: ιιε/απι:απι ,

παο:: πρ απ:ιπαια: Εε:πει·ο ·υιιαπι ε/:ι α: εαπ: πώ:: α::αι: π: πααπι εοιππειιι:ιαπι εοι·ιππ πω:: α

Βειπει·ο παπα: επαι·ι·απ:ιιι·, [Με Βειπε:ο μια: απ: ροβει·ιιι: |αει·::, παταω ιπ:ει·ε[:. 6°ειει·ιιιιι ινα·

:ει· παπι· αιιἄοτειιι ω!πωιπιι: εαιιοπιειι: £εοι::επ/:: Φ ΖΕπιιιια: .αιιι·εα:-παιιι: 0:ι:ιπι: €ι/:ει·ειεπιι:

πιοπα:πα:, πιατα ι:: :ιεα:ο 'Ιουοίοοιιοπε βι·ιρ[ει·απ: [ιοεαιο ιίεε:ιπο-:ει·:ιο , πιο:: Ο.3.ιρεαυιιιιι: :ειπε

ππιπιο ι:ε πώ:: ΤΡοπ:ιποαιπ Ι.εοι:ιεππαιιι ειπα πανι:: αππο:α::οπ:!ια: ·υιιιππ·υ::. α!! πω: ·πι/`απα οι:

σε:ει·:: οπιπ]:: Βε:πει·: οριι: Ρι·ο[ει·ι·ει ει: παο πεπιρε ιι:: ροβε::οι·ε: ιιααβιαπ:! ει: πιω απ ποπ:

επαι·ι·απ:ιπ . ι. .

π.. Ναι:: ιιίαπε Ηειώπειιιιι: #υοιποιιοπεπι οπιπε Βεπεαιδι:πο αι:_πι·ιπειιααπι επε , εο πω.

είπα:: πιω: αι·παιπεπ:ο , παει: :π ·υ::α α Βε:πετο εαι:α , Ι/·υοιιιοι:ο α παει·ο εαποπιι:ιι: εεειεπ.ε
Ώ::ι·α)ει:”:ιπα ι:ιεαιαι· [απ]ε, α: ι:επιιιπι μι: ·υαι·:α: ιίιππ::α:ε: :π π: πάπια αι:πιιπιβι·αια: Ν, Σεο

απο εεειειιαι ρι·αιεδ:ιι:. δ:α!ιιιιεπ[ε: :απιεπ πιοπαεπι εαπ: ποιοιιιιιιπ εοπαπ:ιιι·: Θ· παπιειπ

εαπ: πιοπαιπαπι [ΜΙΒ [ει·:Ρ:οτε: απ::πιι: [παπι ε? ι·εεεπ::οι·ε: , :απι Βεπει:ιέ::ιιι , πιιαπι :απο η

απαιι:πι: εοπβππι [α:επ:αι·ι παο:: άιβι·::: παπι: απ”ιτπια: «Επιιίια: πω: ·υαί::: €`ι|:ει·ειεπ|ἱ: πιο

παεπιι:, πα: :πεαπιε [α:ειιιο αεειιποιει·:ιο [Μαιο . ΡΜ: άεεείειιω , ιππαι:, .ΒαΙοι·ιεί ερΠοορι,

ποαόι·οπεΠπιυε-ο&ονυε Ι.εοόἱετιίῖε ερὶἴε‹ιριιε, :ποποεπιιε τοὶἰπἰοἴιιε, Ιτιο,211:: νἱττιιτἰε ν:: , δ;

Ιιπρετοτοτἰε Ηεπι·ἰεἱ (?ειρεΙΙοουε, Μαιο: ίεἱΙἰεετ ννοΙΒοάο 1ικεε:Πτ. Εαιαι:επι /επ:επ:ιαπι

ι·εεερ:αιπ [αῇε πι ιποπαβει·ιο Με:: :Σαιιτεπ:ι: Ι.εοαιεππ: πατε: επ παι·παι·ι: ·ι)ει·πιια: , πα: [απ

Ηειιι·ιεο Μ. ε)α[ι:επι ιο:: αιιιια:ε απ:: [απ:, παοι·ιιπι αι:παο: :πιο ι·ε[ε:·ι·ε ·οιίαπι π: ε: Μο:αποΚΦ

€παρεα·υ:::εο . ο

$τἰτρε όεεεπε, νιι·τιιτε Μαιο, ννοΙΒοάο ποτατιι:,

Ρι·:εροΠωε ρτἰὸειτι Ττοῇεᾶἱ, πᾶσι· 8ε Μοτο,

Ο!) ε:13ΜπτΠ Π::ιτιιτπ, πο:: Με: τεεεΡ:: ιποποεπιιτυπι.

“Ποπ πείει·απ: α:: αιιδ:οι·ε:, παο πι :οσο ριιι: .απ::(:ε: :κοπο/παω αιε|:επι [αβερει·:: , πι α::απι

παιο·επιιιιπι ποπ ε|]ε ε.τι]:ιιπανει:ιπ ιιιπε:ει· ιρ[αιιι εεε:εβαιιι Τι·απεδ:ειιπιπ, :π πιια Ι/υο!!ιοι:ο , :ε/ίε

:πι/Β Βε:πετο, ιπ/:ιιιι:ιι: πω. Π:: επιπι Βεπιιιιε Βεπει:ιί::πιε οο[ει··οαιιοιιεπι, πααπι πι επ [.αιιέΐα:

Ρ'τι:::ιιιι·οπία: εοπβ::αει·α:, ·υπιιι|β ε::απι :απο πι: παπα πει·ι]:ιπ:ιε ε/:. "Νεο οπ/ιαι·ε πι:: πω::

Ρυοιποιίοπεπι Εειπει·α: επποιπἰουπι αρρει:ικιει·::: εο επιπι ποπιιπε πιοπαοπο: @Με ι:οπα:ο: , πι::

πι εεε:εβ:: εα:πειπαι:Ιια: ιπβι:α:ι παπι, πιιιι::: εοτειπριι: οβεπαι Μπι. Ωιιιπ Θ ρι·ππιι: αα:ιοι·

Ρυοιποι:οπ:: Μ:: , πιιεπι πα:: πω:: ππ:πι·οιιιιιπ [αιπε [ιπριια:αι· , α: πιο.: ιιιοεπαιπιι:, Μ:

Ηειιππεπια:, εαιιοπιει ποπιεπ , παει: [οι·:αι|:: Κειπε:ιι:, ιπαιει·ι:α εαπ: ω: ρι·α[επιι!ια: :επιροι·ι

ίια: πιε:ιεπ: αιιποαιι, ποπ παπα; οι πω: 7οοιιιοι:οπειπ τω: τοΗπιοΠε ρατι·ι!›ικ :τι εεοΙείὶοΠἰ

εἰ: οΙουΠτο!:: πω: οἀοΙενἰίεε όΠειρΙΜε. Μετα ρααιιο ιιιξει·ια: οπο:: ·οπ·ιιπι [απδιαπι, πωπω::

:ι :ΜΜΜ πιιΞετε ιιΜιιδ:ιιττι απ Ιιπρει·α:οι·ε [ιιι][ε. πικαπ ίεαιπι :η αιρεΙΙ:ι αΙιπιι:ιτπάιιι εσω

π1ο:ιι:1 νοΙιπτι παπι οιππ:α ρι·οπαι·ε αιιι:επιιιι· 7·ιιοι!ιοι:οπειιι πιοπα/:ιει: πιι:::α:ι: [Μπι οιιιιιδιαιπ .

;. Ραιοιοοιιοπειπ αιιπο Μπι ω”. ε πω: επεε(Με εοππ·π:ιαιι: [εεε οπιπε: αιιδιοι·ε: , πω;

άε πε πιι!ια ·ιι:ι:ε:αι· ει]ειιιβίιαι:α:. Ρα:: εοππ·π[α αι: :πιο ει. οπιπιι: επι: οιιιιαπι εοππςπαταπ:.

:έδ εοπ:επι:ι: Ηεπβπειιιιι: , φετινο: ααδιο:ε: :/·ιιοΠιοιιοπι: αεροπ:ιοπεπι π: εεειεπα [απιιι Ζααι·επ

πι, ποπ απο εια: οιι::ιιιπ, παεπι πιο:: εοπ:πι/πε πιι:α:, αι: πι. πρωι:: ι·ε:ιιιι]β: παο:: πο:: [α

::: α::επι:επ:ε: πα: Ροβεα βια:: βια: _/:::ρ:οι·ε.: Μαι·:ποιοπ:οι·αιπ, επιι|ι:ειιι [απί:ι πι:: οιι::απι πιει

πι. :Πιπαι·ιιιι:. Ε: παιι:επι π αππο ω”. :/·τιο::ιοαο ε:εσεψ::: ε ·αι:α , εαπι [πια πα:π:α ,

ρι·οιι: Μι: α [απδέο Ι.ααι·επ:ιο πτοπι:Πιιιπ [ιιε:α:, πιο:: επι: εοπ::ςει·ι:, ιιιεεπιια: ει: οιιπ]]ε ιίιε πο.

παπι Με απ: αππο πο”. ιπεπιείια: π: [ει·ιαπι παιπ:απι Βοπιιπ:εα· πιο” ποπ Ρα]ειια . Ϊ/ει·ιιπι

π Ικα:: ο:π:ι]:ι:ι:οὺι`:α: αι: αππαπι 102ο. α: παπ'ιιι[ιαπι ρΙαεε:, ι·ενοι:ε:αι·; :ιιπε [ε:ιαπιιιπ:αποβ

'Ρώπα, απ: [ε:::σε: ·υπεβαια [Μπα πέρ:::::, επιι·επια επι: πι: [αι][ε ειέπειιαα ε|:, ποιοι: Βειιιει·ι

ιιαι·ι·α

·
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νιτΑ :. ννο:.ΒοοοΝ1: ε1π:ο.1.οου. :ο

ππ›·πιτἰοπ£ βοά: εοπ3:πετο ·υπίετπ:·. κοπο:: απ: ἰρ[ουπστ Βοίπστπ: , £'Ιποπέ:οιι ΞεοάΖοπ_β· ωπ2- ΛΝ.€ΗΚ.

φαση: , ε)ιι/:Ιοαπ πο:: Ερ£/:ορο›·πτπ οατοΙοχ2 , εποποπο οποιο: απ:ηπ2οπ:: πωπω:: :οπ[Μιτο: 1021

¦ τω0ιωοοπε: οϋπιππ οππο ιο:.1. εοπηςιΠε α[β›πιπτ, Η::ρωπ βπτεπτπιπι Ρ›·ω[ο›·το @ποπ ο/ἱ. ω. ΑΡω_

π. 7·υοίοοποπέ: υποπιοΜυπ ίπ Ματ:_νο!ο_ςΙέ: α7πΡ|Ιπ: Γκές!πτα ποαππτπ ·υΞά:]]: ο· 2οβατπτ ]ο- Οι

Ι›πππο: Μο!οππ: ίπ 'Νπτιι!Η:ιι: [απέΐο:·παπ Βοζς22, ω: ή:: ο›·ο·οο ε!οΧίππ: τε[εν:, απο ΜΜΜ.: " “”'

ποἰπ: [ηπα ω..ω:. Ε]:ι_βίετπ πωιω: οι ΜΒ:: Βε!32ο2:. τω: οποιο:: ποπ :β β μέ ροβο:ι

ΜαπποΖοχΙα ι:οπβτπΡ[α·ο , .Δ·ποίάκ: 7·υίοπ , Ηπέο Μοπο:·άπ: , 13οτοπππ:: , Βπεο!Ιππ: , Ρε›·›·‹ι~

ω:: :π αι:πΙο_ςο δεπε:·α!2 ροω”.π, α!2:οπο, 7·οοΙοοάοπέ: ποτποπ Μ: [αβί.ΐ πιίβ·φβο2π:. Ι): :ο

@β «ο Μεοε:·π: Σπ .Αππα!Ιοπ: ΓΙαπά›·Ξα: :ο ιιππιππ ιο:ο. 'Ρίααπιππ: , Βοτ:|οο!ο:πεπ: Ρώπα

:π πωπω: σοο!εβ.ο Ι.οοπ2οπβ: , βπι2!ο/οκε απδίοτο:, οπο: ποσπ[επ βιρο›·υαοαπεπ›π [οτο:. .Με

οαππιοπ ποπ Με: οδτε;έπιπ: :οβπποπέιππ, οποιἰ Βα!οϋ·Ισιι: Νο·υέοπποπ/?: οροβοριι: , ω: φοτο: πο·

Ι/·οοΙοοάοπέ α:ςππ!2: , :π ω.: τεττέο δοτοπέοέ δο:ποτασεπβ: αφ. πο: ο: :ο ρ›·ο[πτ, οπο:: Μ:

·υετοΙ:: Με Ιῖοιιἰὸοτιι αυτή τοΙἰΒἰοοο ρπαΙίτιι:, ποτπιαπι ῇυίΗτὶ:ο Μ: οΧΙιἰΒιιΩτ, τοοτιπποιτο

:ο νἱτιο πιοοοοπτ:: οκοπη:Ι:ι τοΙἱοιιἰτ. Μο:ια/ΐοτ2πτπ [ατιδΐέ Ι.οιπ·εππέ πρι:: Ξεοά2παπ, ίπ :πιο Βεα

2π: 7·υοίοοείο [ερο!τπ: ω, Ε:·ποπο εξπ|άιππ πώ:: .ψιτ2[ΜΣ οηςΙποσπ [παω άε·οετ, @Με υπο

|:;:|:οπ£πτπ Νοποετο βιασ[]οτέ [κο πω:: Επ:ο!!π:, οπο: τππάεπα π Βα!εἰο›·2οο το· μυοίοοάοπο

τοπτέππωτππ: Ρο:[οεί: ΒοοΣπατάπ: Βππιππέ [ποα:Ποτ, οπίπππο ιο56. τε/ἰε :Μοτο έπ οπωεοω

Βοιιο:ΙΖίϋπέ:, ο νέα: εκοοπἰτ. Ροώνετατ Ι:οά2οοικ “ω” /πίσ Ιἰςςπἰο Βοποάιδ.:πα, πι:: ο9°α!πιά

[απδί: ]π:οίπ ο3π[άοαπ κά::

ο ;. Βεατέ Μ:: εοφ:: ίπ ρ›·ορτΙο τππππἰο, :μέ ο: ππιπποπο .ποτέοπτα: ο›·‹ιι°, :ιοί πωπω: 16ς6.

] τετπππ/ὶ: : οπο Μ· :9. ΟδΐοοτΙ: ο ]οῇερΙ›ο .9ππ[ο!2οΙο 6`οπβπ:ιπο απο2ορ2/οορο, πω: τοτπρο:·:: κα!

: £πιδίιππ Βοοπέ “·.1!ωτοπ:Μ 7. ππποἱο Μάο !ουπτππι ο/ί: πο ιἰοπιππι 2π τποιώίοο ππποπέβοοπ

' 2ἑΠῖπιο, :καὶ Οπέ!!ε!τπα: Νατοί:: @πώ .Εππ7ο:ππ ω:: “Μπα σππιτπο, ποροβ2ιππ, πο! οσο::

ιμιο τε!22οβ οσοπυατπ:·.

Ροοιοου:._

:.ΜΑ 1. Α , :Πω $ειΙοιαιοτι , οιποειὶπ ΙοξΗ: ει:Βο:ιτοἰ: , οιιἱ Ιοουάι:ιιτ νοτΒιπτι ;ιω:.]Μ_

ἰ:ι τοπιΡοτο Πιο . Νειττι ἴΡοἑἴοοτὶιιττι Ποια οι1οοειωπιοοο Ρειἴοὶτ οοι:1ο: ,

Η ατοοπτοει οιιῇυ:ΙΞΒοτ ΙοδΗ ΐοϋτοί:ιθυ:ει πιειΕ: ειόοτ:ιοτιιτ οιποὶ:, ω;) (με: Ρ:ιτίτ

απο:: ίΡοοὶο: , ει:: ο!ο&ο :ίΠοιΠοτ , ωοτοΙΙο:οουο ::Βο:οει ν:άοειτιιτ ἔοτττιἰοο οιιειΙὶ

ΡοττιιτΕτο ο; Ε: ) :τοποσ νοτὶιι: , Βιιάο11τίι1ττι :ΠΚ ΜΒΜ: , νο! άο αυτο ὶι1τοΙΙὶἔοη

πάω ΓΡὶτὶτιιειΙὶ: , νοΙοο ει:8οτιτο οΧΡοτ:ο:ιτπ ::ιοτοΗ: , :Ρτο ίοτιο:τει, 8€οΡΡο1°τι1

. 11ο ΡτοΙ:ιτο οτι1όΜο . Βο οι:: , Ποοτ νο: οιιὶΡΡὶοττ1 οποοιιτι:: Πω , τοπιο: Βοοονο- ·

' !ει οιιοτυπιοειτο ίτοττιπο οεΙὶἰττιειτἱο Ρο: ει1ηυο.πτυπι τοπ1Ροτ1: πιο ιιτ8οΒοτ , :Βιοτο

-ἶοτο

' πω: ο:: τΙοττι1ιπο ννοΙΒοοοπο ΕΡὶΪοοΡο, ε1υιΡοτιο: τω: ουὶοίοὶτ, ειΙἰοι›ο τηο:τιο:ει- νω..ΠΙΠ.

του; ίοΜοοτ , οτ ο: φα :ΡΜ :Πνο:ίο: ΙΡειτίὶττι ΙοτὶΡτο:ο: όο ΠΙο ΜΒΜ:: , πιο- °οΙω:

' τιποτε. :εοτιιτπ :ο οΠοοπι ωειτο:ὶο , ΡτοΡτίο εΠ&ειτο οοτ18ο:οτοττι , δ: ιιουι11 ο:: Ρω

:ὶΒιι:ζΪοτττιει:οτι11οτὶΡτιιω . δώ ποιο:: ὶὸοτιοο οειΡὶτ οδοθειιω, ουοο ίιιΡτο. πάτο:

Η:οήπ ειττοπτειτοιτι : :ρω Ροή:: @και Ροοτοπι , ττιοτἱτὶ ἴο οι:οπ1οιιο Πιο πιοο.ι.ιΙο οι::

Ροοὶο νοτιιττι οίὶ . ΡτοΕοάοδο @ο οι:: Ιοοϊι:Ιο ΜΗ:: Ρ:οΡοποοειο1 ΕνοοἔοΙἰοιιιτι:

ἐπὶ: ο:: ·υο&ἱ: ·υοἰοπ: :π::έτπ οτόπςεω·ο , ποπποΡοἰπ: /οποπ: οοπτρποπ: [πωπω , :χιπ

ποσο/:οΜ/οπτ , # ύποοοι· :ο Ροηΐοἱοπάππ: ?Ατοι:ο ττιοτἱοιπ: :τιο:Ρίιιοπ , Ρουίτιι: το

ἴυ8ἱοΒιιω ΙοοίΡοτο , ου.οο οοοιτηοόο οσο ΡοΙΪοιπ1 οοοίι:ιππιοτο . Αττειτοοπ Ποπ το

Γτἐἔιιὶτ ίοτνοτ1: Ροτοτιτὶιιπι Ρἰειοιιο οκειδΠο. Ιἔὶτιιτ τοοοΡὶτοοὸοττι. :μισά ΓΡὶτἰτιι:

Ρ:οτειτ:: , ίτοτοττιο οιιὶὸοπι στο , τ:: Πιο ὶΠ!ὶὶτιᾶι1ΞτῇοιπΒοΒ:ιτ, πο ουΙΡο οδοποο

τοπ: ὶτιεἰονοτἐ , ΜΗ Ρειτοτοπι :Ιὶοοοτοηιι: ὁονοτὶοοὶ . Ε: ου:: ό·οθΧοτοπι :ΡΜ το

νοτοποιω1 (]οοίοίΤοτοπι ΡτοΡτὶε ΪΡοτιίὶοΜ: ιπο.οιιτο, ΡωεΠω οΡυἴοιιΙὶ οΧΙοΙνὶ

νο:Βιιτη; οιιοό ιιτἰηειπι ΠωΙοοιπυ:Μ τοτηΡοτοΙοο, :ο οίϊ, ε1ιιοο ἰτιιξὶιιοἴιιιτι Η:

νο! ΙοἔοοτὶΒι1: , νο! ουὸὶοτιτὶΒι1: .· Ποσό Η οιιἱ τοπικη άὶΓΡΙἰοοο:ὶτ , ειττοιπάειτ φωτο

ιιτειετισΡοπο οκειδιο: Μ:: , Ροιὶοοτὶιιίοιιο Βετο: Ξπ:Ροτ:τ:οπι , οι:ἐ ποπ «Μ» οοεἰτο

Μο , θεο ωοτοτὶοτο . Νοε οπο:: ιιίουοοι:εισιιιο ουτε: οο νο:Βοτιιτο οΡΡοτοτὶΒιτ: , (μή

ΡτοΗοοτο οι::::1ι; οο Βιοθεοτιιττι ν1ττοτ1Βιι: ..

Ζακ. π: :.8.

-.Τ-2-7ῖ-οο

ΙΝ()ΙΡΙΤ ν1ΤΑ.

π. Ε:: Με ποΒίΠτοτΙ: 'ν”νοι.Βο ο ο Βοοι:: ο:: Π:ιτιο:ίο. ουχί: π, ΐοεϊ ο!οι·ίω- κ·"..·:.ω..

τοπι ἔοοοτἱ: οΙοτΞοτοΞΙΙιιΠτονὶτ νὶτει, οτιιοΜοηο, δ: ΡοιπέΠο:Η 1`τπ:ιπ›ἔ Ρ'·"Γ° Π

88ΠΧ .ι . 1ι1Μ..Α.

 

.4.*..-..."..:....-~ ω..

:ο ]ο:1:ιππο: Μογοτο: :ο :ιτιοιιιυ ιο:.ο. νγοΙοοὸοοἰ: Ρ:ικτοιπ πιο:: ίιιΠΙο Οοοατοοωιι ου.ιιιιοι.: 2:Ξωλ..Π_

ΟΠΠ:: ΠΜΗΜ1 νοτο ]οΙιιοπ:ιιιι Βο.Ιουιιιι ]ιιοιοτι: :ι:..::: €οιοΜ: ΒΙὶ:ιιιΞ Α: οι: οιιο ἴιιοἀοπιο;ιιο.
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πΝΝ.ΟΗ. μονα . Ηἰε αποετἰτἴα'τυτἱτπὶτἰνο Ποτε: :1οαΠ !!!ποπ εαπ:!επε , ποιοι τπ:!ο!έε το!

1 ΟΖ ξ τατε εοεο!τ ο:!οτειπ ,·οοπτ ττα:!ττοε ίε!το!!ε , ετ!ατπ ο!ττο το! οτππε !»οποπτ α!π!τατετ

δ!! ΑΡ"1° :!οεοπτεπτοπτε οοείο!!!!:1οε!επΐο α:: ἰπ8επ!ο τπαπίοετοε , ετ: !”οίε @τι τοπε ίτο:!!!:ε

- ίαεετετ !πτε!!!8!; :1οο:!πιοπ:!α 8: τε:ΐτο εΠεπτ οΡετα ε!οε . Ιττττοτ οτ τετατε , !τα !!τ›

@Η τετατττε ΡτοΗετε!σατ τπ::τεττιεπτΕε; Ροεττεοτποοε εττετεεοατ τ!!ο:! ποπ ίεειτίε .

ο · ο ! Νοπε α:!!αι!σε Ροτο

Ρεδτοτε νετ!›α , μια: ποπε τε τπε!τοττοοε ο!!”ετ.

@πο ίετπε! ε!! ίττ1!ποτα τεεεπε !ετνα!›!τ ο:!οτεττ1

- Τείτα :!!ο. ο .

Με νετο :!είο!τ Ρ!οτοτπ επτα Ρατεπτοτπ; :1ο! με εοπέ!!ε οΡ!Βοε τοτε !τοπε !τα!αεπ»

τεε Ρτετ!οἴοτπ , τπο:!εί!!ε ατ:1οε!!!οίττ!!αιτε Ραε:!αοοοπα εοπατπ!Γε τοπτ δειπατο!τττε;

οοατεποε ε!ατο !πίπτοττοποτπ απτο τατπ εατοπ·τΠοτ α:!οτπατεπτ ίαΡ!ιγτοιπ ,; :τοτ δ:
τπεπττε δ: ίαείε! 1δετεπο , εαε!ε!!!ε :τοο:!απιτπο:!ο τετποΙατετοτ Βτττιοπιεπτ1 Ιετεποτττ.

Νατπ οσο! Ρα.τεπτεε παπε Με :!εΒεπτ πιο: :!!!!8επττατπ , οτ !›επε ἰπί!!τοαπτοτ . Ρο!

!ΙΡΡοε Μαεε:!οποτπτεκ , τατπ !!ττετἱε :1οατπ τπ!!!ταττοοε 8εί!!ε επτεττταε Ροτεπε ,:!οττι

Ατ!!!οτε!!Ρ!ι!!ο!οΡ!ιο !ετ!!σετετπατοπ1 πο! ε!!ε Α!ε›:απ:!τοτπ: Ε:το!:!επι :Με Ιτα

Βεο , τπ:1ο!τ ) Βτατἱαπι , ποπ Ρτο!π:!ε οοἱα παοκ ε!! , οοειπ1 Ρτο εο , οοο:! πα!ε! ειιτπ

εοπτοἑἰτ τετπΡοτ!!στιε ντο:: τοτε: !Ρετο επτττι τοτε , οτ ε:!ιιεατοε δ: ετο:!!τοε :οσε τε ,

:!!8ποε ετ:Πίτατ δ: πο!α!ε δ: τετιιτο Ιοίεεπττοπε τεθα!!οτπ . δα! Γιοπιαπω !πΠτοτπ είτ

πατοταε, οοο:!!!Βεπτ!οε :!οεεπ:!! Ιαποτ αποτπττοτ, Η Βεπείτε!α !ει!αοτ! εοτπΡεπ!”ετ1

τοτ. Ξεττοττοτ αοτειτι :!!εποπτ εΠε οΡετατἱιιτπ τπετ::ε:!ε πο! , πεε !π!”τειταπ:!οτπ_οε

Βον! ττ!τοταπτἰ'; Βοπα!οοε αττεε !!!τπ ο!ο Ρταππἰοτοπα ίε!το!οε !πε!τατϊ . !τα:τιιε πο

Με παοεπ:!α :Η 8τατἰτο:!ο πια8!ίττ! , οοο:! ποπ !!ττετ!ε !ο!οτπ ; το! , :1οο:! ΡτοΒα!α!

Πιο το, α:! !σοποε ετ!αιπ τποτεε τοοε!πτοττπεπτ Γεο!ατεε. Ππόε δ: $γπιπταε!τοεο

ντι· ε!ατ!!!!τποε ) Κοτπαπα: οτπἰε Ρτωίεδτιτε) Τ!1εο:!οΠο !ετ!Ρ!ὶτ Αι18ι1!!0 , !πτετ οτα:

'εἰΡοα πε8οτὶοτοπτ @Ρε εοτατοπι ε!! , οτ ετο:Πεπ:!!ε πο!π!!!αοε Ρπ!!ο!οΡ!π πακε

Ρτοτεε. ω: Αττ!εα Ρο!εετεπτοτ . Ιτα:1οε ποππο!!οε τοε δ: αοέ!οτ!ταε Ροο!!εα !π

Μοτο ποί!τα οτΒἰε αεεεΡ!τ , :!οτπ!πε ΙτπΡετατοτ: τοπιο νε ί!τ! Μου!! !αοπ!ταε ο!ττο
οΡτ!τπατεπι !καΡ!επτ!ε Κοττ1απτε 8γτπτταΠ!ε αττοἔανἱτ . $!:1οτ:!ετπ (ῖε!!οε , οττοε

Αττ!1εττοο Ραττε;:1οειπ τπεττιοτἰα !!ττετατοτπ Ατ!!!οτε!! !ιιΡΡατετπ ίο!!Τε εοπτετττττ ,

ῇονεπτοτ! ποί!τε παα8!ίτεττοπτ Βοπατιιπτ αττ!οτπ Ρο!!!εετοτ)πο!!οπτ οοα:!τοτπ Ρτο!εί

!!οπτε απεδταπε: ατ:]οε !:!εο :!!ξαποε ἱπ ατπΡ!!!Πτποτπ Οτ:!!πετπ εοαΡτατἰ, οτ απ!

ιποτπ νττ!!ε ανατττ!τε Ιἰοετοττι :!!8π!ταττε Ρτεεππο τποπετειποτ. $!:!ετεοτπ απο εΠ

αετ_ετπ!ταττποτπ!πτε νε!!ττ , ποπ:: οεπετε , ετιι:!!τ!οπε, νο!οπτατε !αιτ:!α!α!!ειπ, εκ!

το:!!εατε Νοο!!!!ποε Ρ!8ποτε :!!8πτταττε, φοτο Ρταετο8ατ!να ίε!!τεετ ()οπίο!ατ! ; πε

τοτπτοτπ επτα τπτια!ε :μαπα τπα8!!!ετἰοπτ :1οα:!!!Γε ν!:!εοτποτ ποπ Με αναττττατ ποτα ,

Η το εο τοοπτα Ρο!α!τεα Ροίτο!ετποε , ου! ΓΡοπ:!ετ Βτατοττα ΡτωεεΡτα . τ

3. Ι8ττοτ ννο!!αο:!ο) Ρο:!οτατοε α:!ο!ε!εεπε, πεπε!π!Ητοτοε, αε!επ1Ρετἱπ απ

ν τεττοτα !ε ετ:τεπ:!επε, !!σατ :!ε ντττιιτε!π ντττοτεττ1; δ: Ιοπ1τποΡετε !ο!ττ!ε:ατ! Πο

! :!επετιε Ρο:!!εττ!αε , !!εοτ δατποε! !π ταοετποεο!ο !)οτπτπ! , Πε Ρεπεε εεε!εΠοιπ νε!

Δ ε!αοίττοτπ ετατ α!!!:!οοε , δ: πε !εποε!π!!ε τ”οετετετ !τεεο!αττοοε , !”οταε ενα8ατ! οιππ!·

-Επϋ- Μ π. τπο:!ο τείο8!ε!σατ Ω!1τ!!!!Να2ατποε . @οποτε , οτ 1ετ!Ρτοτπ επ: @το τετίζοεστί2Ρξ

απο ἰπμἑπώἰτατ· ού επί; Πε ποπ ετττ α!!εποε τι εοπταετίο , επι! εοττο!α 1εέταπε ποπ [ε

Το!:ττατ:ετ!τ αίπεο!ο . Πε!ππε τονεπτοτε !Ρεδτα!α!!! οτ Ρα!τπα Βοτεπε , παπι δ: Εντο

εετο εοτΡοτε , δ: τπετ:ο!αττε ετατ :Μάϊο , οπτπεε έπ (Βετο Ρταεε!!α!σατ εεε!εΠεε Ε!!

1:“ “Ποπ ττα;εδ!επίἱε , π! :1οαετιαιπ τοετατραποπιεοε αποετο ; οπο.: τοπ:: τεπτΡοττε τε!ιΒιο

ς”$ΠΙ[Μ_ πε , Ρατττετ:1οε :!ιντπιε δ: !ιοτπαπιε νι€ε!σατ :!ι!ειΡ!ιπιε . Ματτιί!ετ :!επι:1ιτε !ε!το!α

πιο δ:!1ο° τοτπ ταέτοε , ετο:!!ε!πατ τπο!τοε .· :1οοπτατπ τπ!”τατ !απόΗ ]ο!α ,, !οεετπα Βοτπιπι!Ρ!επ

11ω”' :!ε!›ατ !οΡετ εοτπ τ δ: Βοποπτ αΡΡτοΡτπ:1οαπε Ρεο!Βοε , οε::!Ρ!ε!ιατ :!ε οοδτττπα τ!

!!οε . Ιτα:1οε Ρτο τττα:!ο , Ρτο εετατε , Ρτο εαΡαεττατε !ὶπ8ο!οτοτπ , α!!πο!!!ε δ: !αεπ!

εποε , ίεεοπ:!οπτ ΑΡοίτο!οπ1 ετατ οτππτοοε οιππ!α που: . Αι! ΡτωΡο!!τοταπτ :!ε!π

!

Τοπι Ρτα·- _ _ _ «

Ροίἱτοε. :!ε τπα)οτιε εεε!εΠε Ρτοτποτοε , !ατα8εοατ τατττοοατπ Β:!ε!ιε :!ι!Ρεπ!ατοτ δ: Ρτπ:!επε ,

:1οα!εττι οι Εναπαε!!ο ::οπιτπεπ:!ειτ Βοτπ!πιτε, :!ατε το τεπτοοτε ττιττε! πτεπ!οτατπ

εσπ

 

ιι ντ:!ετοτ !ε Αττικ οτ:ιτοτ :ε!επεττ!πτιια , πο! τι Κοππ:ιπο 5επτιτο Οο!!αιιττττορο!!πτ Π`τ!!!!ΙΒ ε!! :το εμπόριο

τιοατοπτ !!!›ετοε , τοἔατοτο5 ο: Υε!ὶα!εε:ι Ω!ιτ!!!τατιιη ποπ :!ε!!τιιετεπτοτ : των! οτ:ιττοπε!π δ. Απιοτοίτοε

δ: Ρτο:!επτ!οε τείοτατοτττ.
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εοιιίτατι·τευε Γυτε : ιιτίοΙεττΙοτ υου τυετττ ςυουάαιττ ΗΙτυε αεετείεετιε ]οΙεΡΙιΙιοτ- ΑΝ.ετ4π.

τεα εΙΗΡευΓατε ΡΙταταοτιτα . Νεο τατττευ Ρτο ευτα εκτεττοτυ:11 ευταττι υεεΙυτεΒατ υι- Ι (Η Ι

τεττοτυτττ ) τετ! Ρὶε ίενετυε , όττετετε δτΙΜθ;υε , οτυτιεττι εοΒἰΒεΒαταττιεὶἰἴεὶΡΙἰυατὶο

πω. ; Ρταδττεα: ε1τυεἰεπτ υτ Ματτυα, τΙ1εοττεατ τττΠίτετιε υτ Ματία . Οέτοτιταττι ετ8ο

Οαυουτευε , ΚεἔιιΙατΙε ὶυτετΡτετατυτ: οΡΡοττυυε , ΙπτΡοττιιυε αταυε ατ ΓυΒάττοε ,

δε οΜεεταΒατ, ταυ1 πιοττΒυε ε1υατυ ΒαΒἰτυ Με τε8υΙατεε, ΞΙΙυεΙ αττευόευε $αΙουτοτυε:

Τεπε, ]θ!ί, ιἰτ]εἱρἰἑππτπ, πε ι1,ίτπάτσ$εαΜ)· ωτ/ίοωθ ἱἰἰωπ, ?και ἐΡ/ε Μ ·υἱε πω.

α.. ΙτττΡετατοτ Η ε Ν τι τ ε: υ ε τι , αυτ ΡτοΡτετ ΙττΙὶΡυπΙα ντττυτυτυ 8ετιεττίεΙυε εΙα

τττυάτυεττι αἑτυοτυἱυατυε είτ θΙοττοΓυε , ννοΙΒοάουεττι τυαἔυἰ ΒαΒεΒατ , ΡττεεἰΡυο

εμε εευίεΒατ Ιοεο ττττετ ατυἱεοε )· δε ὶτιτετεὶυττι όετευττ ίεευιτι τη ΡαΙατὶο ίτιιεΒατυτ

ταττυΗατττατε , εουΠΙυε , αε τεΙΙΒἱοΙὶτατε . αυτ ΓετΙτεετ οτττ1οόοΧυε ΡτἱυεεΡε , υυὶεε

ίαυδτο 1.αυτευττο όενοτυε , ΒαΒειπΒετἔευΙεττι εεεΙείὶαιτι , τα! ΠΙτυε τττυΙυυ1 εστι

Πτυδταττ1 δε ὸεεἰὶεαταυα , ΡοίΐείΠουυτττ ατε1ι1ε οΡυττι ττιιιυΞΗεευττΙυπτα ΗΒεταΙττατε

άουανττ , δε Ιτουοτε εκτυΙττ , ετυατευυε Γεετεε τω ΡουττθεαΙτε !ιαβετετυτ . ΡτοΡτὶὶ

υατττε1υε εοτΡοτΙε Ιιετεόεττι τιου ΙταΒευε , ΟΙιττίτυιτι δε εῇυε Ματτγτετυ τετυυτ εἱενο

νττ Γτιατυυτ τιεευοτι Ρατττττιουυ Ιτετεεὶεε !ιαβετε , υτΡυτα ε1υτ αυτε τε8υυττι νε! τπτ

Ρετὶυττι , Ι)υΧ ίιιτπετ Ρτα:Ροτευε Βατοαττοτυτττ .

5. Ιυτετεα Β Α τ. τ: κι ε ο !› , υτ 8εττετε , Πε νΙτα δε ττιεττιοτἱα ΗΙυίτττ εΡἰίεοΡο άτεττι

οΒευτιτε , αυτ Για άτοεεευε εεεΙείἱαε τττυΙττυτοεΠε ε1υαε1υανετἴυττ1 τεΒυε Ρτονεκἰτ ,

ατὶ Ροίττευπιτι11 νετο τη τυίυ!α Ιτυ]υε υτΒτε ίαυδὶὶ ]αεοΒτ τ”ταττΒ Βοπιἰτιτ ΐυτιάανττ εσε

υοΜυπι , Μπότα είτ αάΙυ1Ρετατοτετυ Ιετταττο εεεΙείὶα: ΕεοάίεττΠε , αΙἰυττ1 ΗΜ Ρα

1τοτειτιίυΒΗΙτυτ Ρετ Ιἰττεταε νττοίεΙυε τυάιιίτττοε εκΡετετιτἱε . Ετατ υυτΡΡε τυυε τε

8τω Ροτείταττε Πνε @Με , εΡἱἴεοΡοε αεὶ τιτυττι εΙεδτοε ατΜττατυτττ ) Ρετ αυυΙυτττ δεΒα

ευ!υττ1 ΡαίτοταΙεττι τυνείτττε , υεευου άείττυατε εεεΙείὶὶε ευττι βια εοττιτυευάατίο

τιε: ίεά αττευτε ευταβατιτ τεΙἰΒὶοΠ ΡτὶυεἰΡεε, τη Ι1υυε ττοττοτεττι ταΙεε αΠ-υτττετε,

ε1υἰτεἔυοἶυβῇεδτὶἴεὶυε ΡοΠευτ Ρτοεὶείἶε , υτ Ρτοίυετυυτ ΡΙετὶεΙυε άτνετΠε τεττιΡοτἰ

Με Ρετ ὸἰνετΓα Ιοεα . (5ΙοττοΙυε τταςιιε ΙτυΡετατοτ , αυτ 8Ιοττατιτ (Π1ττίττε1υα:τετετ ,

ττα&αΒατ , ε1υεπι άατετ Ι.εοάτευΗΒιιε ΡαΠοτεττι: ε1υτΒυε δε ννοΙΒοάουετυ αΙΠΒυα

νἰτ , ε1υο ότειιτοτετυ υυΙΙυττι αττευόετετ . Ηὶε τυεττευυυπ ΐε ΡτοΗτευε , ΡτεετΒιτε δ;

Ιαετγττιτε εουττα υττεΒατυτ ; αεεΙυτενττ τατυετι Ροίττετττο , τ1ε εττΙτττευτευ1 τε αὸτυο

ὸυτυ ΡττυεἱΡετυ εουτττίτατετ, τιπτυο ιτε ταδτυτατυ οΒεεΠευττα: αυτ υοτατυ Ρετττυα

εἰ:ε ἱυευττετετ . ΜέίΤυε τταετιιε αυτι αιιότοτττατε Αυειιίτα!τ , εκεεΡτυε είτ ιαταδυο αΙἔ·

1ευίυ δε 8αυεΠο εΙετὶ αε ΡοΡυΙἱ; ττεε ευἰττ1 Ρετ ατττΒἰτυττι ΐυτυεΒατ ΗΜ Ιτουοτετυ , 1ετἰ

νοεατυε α Ποτι1τυο ταυιετυαττι Αατου . Ρτοἰυ‹ὶε τ1υτα ΓαεὶεΒατὶΠυυ1 Ώοτττὶυυε ετε

ίεετε τη ΡΙε!αετυ Γυατυ , ΒευεόΙ&τουεττι αεεεΡΙτ α Ποτυτυο; ατεΙυε ιιτ ίαεετόοττο ὶΠο

ίυυ8ετετιιτ , νεΙτἰτυε ἴεευυεὶυττι Αατου νείτετ11 ίαυέταττι τα ΡΙοτταττι δε εὶεεοτεττ1 , ία

ετατυε είτ τη εΡΙίεοΡυττ1 α ίαιτέτο Η ε τι 1 Β ε κ τ ο ΟοΙουἰοτυτυ ατεΙυεΡτίεοΡο .

ό. αυτα τείτιιτ Με Ραίτοτ ὶυττανὶτ Ρετ οίΗυττι τη ονΠε ονὶυττι , ΠΠ οίὶὶατἰο αΡε·

ττευτε, τά είτ , (]ΙττΠτο , αό τυίτατ Πανἱά ΡατεεΒατ ΠταεΙ ()τιττίτταυυπι: ΡαίεεΒατ ,

τυεΙυαιτι , Ιτετεευτατειττ (Πατάω τη τυυοεευττα εοτὸὶε ττυ ) δε τη τυτεΙΙεδττΒυε τττα

ττυυυι τυατυττι άεευτεεΒατ εστω . Ετ ε1υάτευ1 ΪαεἱεΒατ Ρττυε , @ιτε Ροίτεα όοεετετ;

τετεουυε υτ τυουετ Τττυοττιευττι ΑΡοίτοΙυε , αττευὸεΒατ ΙεδΗουτ , εΧΒοττατὶουὶ ,

εΙοετττυαε , εττετεευε ε1ιταιτι ττιακἱττιε ίεἱΡἴυυ1 αδ Ρἰετατεττι ; @τα , ίἱευτ Μεττ1 εὶείὶυἰτ

ΜατττΠετ Ρςετιτἱυτυ , αδ οτυυτα υττΠε είτ , ΡτουυίΠουεττι ΙπαΒετιε νττατ ε1υα: υυυε είτ

δε Γυτιιτα: . Ετατ 1τ.τεΙυε ετΒα ΡαιιΡετεε τατυ ΙὶΒεταΙἱίΙῖτυε Ρτεταττε , υτ Η άεεΙΤετ υι

τετόυττι ε1υοεἰ Ιατεἱτετυτ, ταΡετἰα , υτεεοΙοε , Ρα!Πα, ίευ αΙτα ε1υ:εντε εΡὶἴεοΡἱὶοτ

τιαυιευτα εΙαιτι ΗΜ ἰΡΙὶ ίυΒΙεεετετ , ατεΙυε υοέτυι·ιυε τυακἰτιτε Ιιοττε ὸΙίὶτὶΒυετετ

εεευττευε , ε1υατ ΓετΙΙεετ α εατττεταττίε αε ττιίυτίτετταΙΙΒυε ετατ τεάίυ1τ υεεείΤαττυπι .

αυτό υετυ Ρε ττιετυοτεττι τΠτυε τα οτατ τουΕυυε ίευ ν18Πϋε ἱυίταυτἰαττι;εὶυυτ ΡΙετυπιε1;

ττοέτεε εττ.ιτυ τυΒετυαε τταυίεΒετττ τυίοπιτιεε , αυτ Σαυέ"τοτυυτ οτατοτἱα εττευτυευτι

εΙο , αυτ πυΓεττεοττΙτε οΡεταττι ἰυίἱτττιὶε δε ΡαυΡετΞΒυε ἱτυΡευεὶευεἱο , ε1υτ Ιεετεττυε,

 

?-ταν---τ-τ-Ρ-..κ

` ὶΡίο

Ηευτἱεο δ

1ιυρετατοτἱ

ατα: .

Γ:: εΡἰίεο.

Ρι:ε [σο

τὶἑευίἰ» .

€υτα Ραίι0

αυτ.

τ. ΤΩ». α.

4 α ΗευτΠΜ €0ευ0Μ€υτ0 ΕτΜωΜ (ΙΜ 0101 (:ιιυὶευυὸα τυυ&τίΠτυα ωστε εΡ11εοΡατυυι ΒαιιτΒει·ετειιίειιι τω»

.ια-υ -υ:ιο τοο7. Ρι·υττυε ἰΒἱ τυίΠτιιτυε είτ αυτΠτεε, ΒΒετ!ιατάυε, αυτ Ιταυε ίεάετυ υίεΙυε πι! τυιαυυι το.μ. τε

Πτυοτε τώτιτυτττι·ανττ.

τί Ι5αΙάτυιιτ Ἀοτεει·ἰ ΐυεεεΒετ, εΡἱΓοοΡικ Εεοἀἰευίἱε, :τυπο 1017. ε αυτ' ἀἰεἰτυι· εκεείῖἱΠε, ευἱ εοδευτ ατι

ι·.·› συ ΙΙ···υιω ἱπτΡ·:τατοτσ ννοΙΒοάο ΓυΜΗτυτυε εΡτ. υττυυπμιε :τυπο ίεςυειιττ εοτιίἱευατ (Π1τουοεταΡυυε

` ξ·τ.τζ· Ρ. .Με αυτι δίδεττεττο.

2ο. ΑΡτἱΓ
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τΡΙοπτετ ΜΗ Σι1°ιΕ:33 Ρετ ποτε επ:π εἶἱνεηξςιχι;ι νἱπτι€1110ΒΪετναΒ€1ΠΕ Ρ Η11πε ε]πττωη

Ιπειε ειπιππΙαπειτ Ρετ ποθεπτ 3 ουοιππιπ ειδ νετιιπι τεπεξεπειτ επεπι .· ντόεΠεετ επι

ΒυΙειοειτ Ξπ τεπεΒτἱε 3 οιτοπΙ:ιτπ πὶτοτετπ 0€ΙΘΠ1τ νε1π82 0ΐἶΘΠϊ8τἱ0πὶ8 3 πατε.

Βο1πἱπὶ€ι1τπὶΙΙπεἰ : Τε· [αεἱεπτε εἰε·ε›πο/7πεω 3 εεε/είτε: /ἱπξ/ἰΜ τω:3 παπί [ιτ

εί.π εἰεκτετα τωε3 π: [τ ε|εεπτούυ:ε πιο έ» αύβο:2/ο 3· θ' Ρατετ τκιι:3 πιά επίδετ έ”

ώ/εοπβ3 πάτε: Λώ. ΑττεΙὶοτὶ εὶεπἰοπε ίο1εοπτ ουτεπιπι 1ΙΙΙΒιππΙΙΙοττοτ3 ε1ποό3

· ειιτπ Ρεεὶεε εῇιιε Ι:ινοτετ 3 ίτίποτε δε 8Ιειετ€ιΠ ντεπ·πτπ ὸεπτεπεπεὶετἰτ :ιίΡετέτοτε ποπ

1α·υ|ε. 6.”.

ατα” .

]ο6.3ι.η.

Β47Μ.Ι.:43.

Ιιπρεπιτο·

ι·ειπ μποτ .

Ξ::Ι2.:.8.ιε

.Ρτου. ω. :.

1 .Ραπ : ι 7

Σε”. ε: 1.

Ποε 3 ἴεπ8πὶπεπ1οπε επ τπτεττοττΒιιε εΠεττιππ Ξπ ΪπΡετΙὶεἰε επτἰε οεεειΙΙιπΠε . Αεὶεο

πτ επτΜΠππ1ίι1οίπτπ ίτε.ττεπ1]πεοΒιιτπ τιπττε.τπε Πτ3ε1ιπ οτειπεΙο πό Ρειττετπ Ιιππίπϋ3

Ρτο ΜΜΜ. 8εππΗε:ποπε εειΠοε ίπ πιοάπτπ επτπεΙὶ ίεττζπττιττ εοπττει:πίΐε τπ 8επΠοπε 3

7. .ζεπί:3 :Πε Ποτπτππε πό ΜογΪεπ 3 ίπ α[τατέ|εΜΡει· "τω, 3 Φωτο τ:τωτο·έ:τ δΈ:

εετ·άο:[αύ/¦είεπτ @Με ›καπεΡει·#πἐπίοτ είίε:3 (9"έω1πο/ίτο όο/οεπιφο είε/αποφ 3 απο

!εόίτ αότ3πεεπεεφεοσ·πω . ΙΒπἰε επ: Με ΡετΡετππε 3 πω ππτπε1ιιειπ1 εὶείὶεὶετ ὶπ πΙτπτὶ .

Ατπεπε1επε ννοΙΒοεἰο ἰ8πε επτττειπε ίπ Ι)επτπ δε Ρτωείπιππι 3 πιιττὶεοπτ ΠΙπιπ νο

Ιπττ δειεετάοε οίπείοίπε ἰπ πΙτειτὶ ίειπδὶοε ιπεεΗτοτΙοπτε3 οΡετιππε1πε ἴπο)ἰεὶεπε Π8πει

ποποτππ13 ΙτοΙοεπιππιτπ εΙείπΡετ εΙεετποΓγπ:ιτιιτπ 3 ε1ποίὶ :ιεΠΡεε εάοΙεπειτ Ρειεἱίὶεο

τιιτπ . Νεε επίτπ νε.εειΒειτ π1επίεΠε ΠΠιτε τεἴεδὶὶο 3 ει ἴετεπΙὶε εΠΙειτο.τεε Ιειτἔπτὶοπἱε :

όππ·ι Ιειιιτὶοτπ οπετ:οπε δε εὶεΙὶεειτΞοτει ΕΜ :ιΡΡοπτει (ἶπτὶί'το ετπωω 3 Με νεΙ τΠέιε

τπΗττπτε δε ἱπεἰ18επτὶΒιιε ππττεπόο 3· τε νετο μπε εέππττο ε.τε1πε εΓεἱε εοπ1τπππώπε 3

ε1πο.πιππειιτι Ιοπ3<3ε επτα Πιτι1τττοτεπτ 3 τεπετεπεΙο . ]πτε τ81τιιτπό τΙΙππι ίειπδὶἰ Μ: ἀε

τίνειτι1τπ Πε Ρτωεοπτε11ε : δέ 726°ἔε2·2:ἱ 3 πποεί·υο!ε&επτ3 Ρπιφετέθα:3 # οεπἰο.τ ωέτί::τε

εκύ;εε?πι·ε]Γεεέ3· # εοπτετἰέ ὐπεεεἰἰωπ ›κε·ωπ/οΜε3 Θ” πω: εοπτεεΐέτ Ραπέ!ίπε ω: α: .

ΡοπίΕπ1πτπ τοπ1επ ε1ποε [)επιπ τττπετε δε τπο.πόπτε ε)πε οπίετν:ιτε ποΙΪετ3 εοιπππεπ

εὶειπειτ νετοὶε 3 ποποταπειτ οοπτε; οπο.τπΠΒετ π ππΠο ππΙετειτἱοπἰε ίποττειπετετ παπ

πιππ3 εΠε:επ5 (ΜΙΒ ΑΡοΗ:ο1ο: δκφίεπτέδιττ ό” έκ-Αυέε::Πύττε εἰεύἔτοσ· /Μπ. Νεο Ϊοτε

ΞπίὶΡὶεὶπτπ Ρτοτίι1ε πωπω 3 Η τειπ Με 1πΙετο.1π (ἰτοεεο ίειΙε εοπεπτειτπ . Ηετοόετπ

ΑττΙευπ1 ()οπίιιΙπτεπι νττπτπ δε ειπ1οεπο εἰνὶΙεπι ὶπΒεπὶο3 εδώ ΡπΙΙὶπτιιε οιιἰἴΡἱπτπ 3

δε εττπττπε 3 Βειτοποιτε Ρππετεπιτε Ροττεέτει 3 Ρετἰἱτεμιε ΠΜ πε εὶοππτὶ . Τιππ Ηετο

εΙεε ἰπτεττο8ειτ οπἱΓπειω είἶετ? ΙΠε νπΙτιι νοετίοιιε Γοπἱτιι οοῇπτἔειτοτὶο ΡπἰΙοἴοΡππτπ 3

ίεΐεΡτοπτετπτ 3 ἀετπἰτειτί επτεπ1 επτ οιιο:τεπε!ιιιπ Ριιτεινετὶτ 3 οιιοεἰ ντάεπειτ . ν»

εΙεο 3 τπε1ιπτ Ηετοόεε 3 Β:ιτπειιπ3 δε ΡειΠτυπτ : ΡπὶΙοίοΡΙιππ1 πεεόιιππ ντεΙεο . ΣεεΙ

επτπ Μπα τε νεπὶε ε1ιτπ:Ιο 3 επε:ιε Με 3 ε1ιπΒιιε ποε πτἰ ΡοΠε ειτἔιιππεπτἰε ετετίπιππε 3

πε είΪε τε ΡπὶΙοΓοΡΙ1πτπ εΧΡεττειπτιιτἔ δτοπ1πεπειπτετΙΙο 3 τιιπι νετο ε1πΜιεΙει·ππτ ετ

τπτἰεππ1 εΠε ποτπὶπεππ δε ππΙΠιιε τεὶ επεσε 3 οπΕπ τπππο ἰπεοΙππ1 Ιοτεὶεπτπιτπ εΠε

πειπεπτιττπ 3 πε πὶίὶ πεεἰΡὶοτ ε1ιτοεΙ Ρετὶτ 3 εοπνὶεἰο τπτΡἰ ίοΠτιππ τπεεΠετε . Ι)επ1ιιε 3

τποπἰτ Ηετοεἰεε 3 &αίε α!έιμάιί :Με 3 ειι3πίειιιπε1πε πποεπ εδτ 3 εὶετππε 3 τοτπε!ιπιτπ πω

τπτπεε 3 τειπηπειππ ποπ ποτπἰπἰ 3 3πίΠτε1ιιε όπτ1 Ρτετπιππ Ρειπτε ττττππτει εΠετιιτπ .

δ. Επππνετο πε πό ποΙ”ττιππ τεόεειιπ ννοΠ:οόοπετπ 3 τπειΙεεὶὶετ ε1ιποοπτ ενεττε

τππτ ω» εο Ρτὶίὶὶππιπ Αιι8πίὶἱ ΒεπενοΙεπτἱειπ1 3 όεττοεποποπι $ετεπτεε 2τεο.ππι 3 πε

οπὶοπε είὶεἰἰδἴπτπ : διο/πτεο (Τ ύἐἰἱκΒιιἰτ πω!εώεΐω 3 υπι|το ενώ» τκτύποέτ3οπσεω

πετάω”. νετιππτεππεπ Ραπ ίεέϊειτοτ 3 οιιΙΗεὶεΙἰτετ Ωεε1πτἱτ·εεὶὸετετ3 πια εΠεπτ

(ΜΒΜ 3 δε πιω Βεὶ Βεο 3 ίιιοτιππ εοπίπΙτιι ΗεἰεΙπππ Ρειτεινἰτ Χεπίππι (Ξεείπτε επ

8πιππ 3 οπο ΠΠιτε 60Ι1τ121ίε ττπποπἰΙΙπτετ ειππιπεπ 3 ποπ τ8ποτειπε ΠΙπεἰ είε Ρτονετ

ΜΒ : ΤἱΜε Ποωἱπαπο θ' Κε3€εω .· /ἱεω Με», 7·ιι€έτω [.εοπέτ 3 Με θ" 2°εττοσε Πεέέτ .

Ιτετπε1ι1ε ὶΠπεἰ Ρεττἱ ειΡοΠοΙὶ .· Βετο» τέτπετε 3 Κεςε›π &οποτύίεστε : δεσ ε/ἰ' απ»

έτετία 3 /ἱΡτοΡ:ετ εοπ|εἰεπτἰεπα Βεέ/τώΜετ πιά: πωπω? 3 ΡετΞεπτ ὶ:ῇα/ἱ'ε . Ρωτ

τετεει τεττειδππε δε ὶΗπεἰ : Ποτ· Κε3εΞε έκ »Μπα Πού 3 ΦαοεαΜ214ε ·υοἰι4ετὶϊ 3 έπείίωι!ήτ

ί!!κά : εεεΙείΗ Κεετε ΡΙ:ιεπτο 3 τεττεπὶ ΒιετΙέπε τε3<πε ΡοΠε τποπεπειττοπεπι ἴπίὶὶπετὶ 3·

πε εκεπτετετ :πωπω πω: Πειτε τι) οτππἰ 3 Πε εττειιπ Μ: Μο π1ι1πετε 3 ε1ιπεε1πτά εσπ

πείΗΠετ Ρεεπππε 3 παμπ δε εὶεεὶπ ΡειπΡεττπιτε 3 ΡετΞπεὶε 3 πε πε ιιπειτπ τπάε πιπ

εΙεπι ΠΙὶεΙποτπ τετὶπετετ . (ΞοΙοπἰππ1 εὶεἰπεὶε ΡτοΕεδ'ειιε 3 υπ τππε 'τεΙετπ ΙππΡετειτοε

φωτ Νατε.Ιε Ώοπππὶεπιπ 3 ΐε ΗΠιτε Ρτ:εΐεπτΜ ετεπὶπιιὶτ 3 Βτειπέτει επίΡ εε”τοπτίε ο.

ννοΙΒοεὶοπε επτά δε ε.τΒεπττ τειΙεπτ8. . Ιπτεττο8ειτπε 3 ίπΡετπο ΙτπΡετπτοττ ε1ι1220111ϊ1·

οπε ειττιιΙεττιτ Γε Ρετ τπ:ιππε ΡειιιΡετιιπι πττττπιπΙΤε 3 ΙππτπτίΤο δε 8τατ:π1ττ οτε τε

ΙΡοπεπτ3 ε1πετεπιτε ΞΠπτπ ἴππ1ιππεΙπ1ΡετειτοτἱΙΠπΙὶ1υε τιιετετιιτ ΙετπΡετ ὶιπΡετὶπτπ .

ΑιιΒιιΠε εὶν1Ιἰτειτἱε (Ξείειτ 3 €1ι1οεΠε1π8ι1τπ Ι.πιιτεπτπππ εΠετ ἰτπὶτπτιιε 3 απ ετ:1τ δε

ὶΡἴε
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ω

πιω :ὶενοτιΠὶτππε , Γετεπο ει::εεΡιτ ειπιτπο δ: νιιΙτιι , Μπι τετίο Ρτοτὶπ πε οπιπιε οτἔ ΑΝΝ : π.

ΙεπΠε νε! Π:ο.π:ΙειΙι πιιοιΙο , Πει εοπ8το.τιιΙππε δ: πτπΡΙεκππε ίεεἰτ ::οπΠόετε . Μειιο- ω”

τε ΞΒἱτιιτ εΠ τιειΒιιιιε :ματια ννοΙΒο:ιο Μπι! :ιππ:ιο , :μπαι εε:ετί :1πιτππ!τει :!ε:ιε- Ϊ°· ΑΡ"ι·

τω: Ε·ΡιτωΡι, ΡεΙ8.τιποτιιπι ΓτΞνοΙοε Πινοτεε, πω: τπιτποτιιτπ ΡΙ:ιπΠιεδ: Πιεετἰειε
ι › ν - . '' λ _.

ειΡΡετεπ:ὶο .

ο. Ωποπἱατπ :1πὶὸεπι ΐετΙΙιτιιπι εΠ : έπί σοπΠ·έεπιπε [ποτε υ«απόίτέπω,Ρτφτετ

έτσ2ΜΜ Μέέστιοκ /κοτωπΜΜΜ· πωέσιυκ Κεέεττι . πιω πΠιΠοτπιππε Ιπιτιετειτοτ

σ.τετιιετιιίεοτιο Ηετίτιεττο 8τ:ινιτετ ετ:ιτ :Πιι:1ιιε ἱπΪεπΠιε ; δ: :Πεετε εειιιΠιττι οΡΡοτ- 1'::ν-==-Ι ::

τιιτιππι εΠ . Οττο Πιιιιιε ποπιἱπὶε ΙτπΡετειτοτ ΙΙΙ. (Πιτείεεπτετπ Κοπιπποτιιτπ Ρο.

ττἰεἰιιτπ εοπττο. ἴε τεΒεΠεπτεπι , ΒεΠο Καπο: ειἔΒτείΤιιτπ νἰεἰτ ; Π18ιεπτετπ , ἴε:ὶ τε

ττειδιιιτπ ει: ίιι8ει , εεΡἰτ: 21ω11€Π€2ϊ111°Π , δ: νιΠ ιππιεπτο εινετίε ιτπΡοΠεπτπ , ειτ

ειιτπ:ιπει Ρετ Πτοεπι ίεεὶτ; ΡειυΙΙειτἱπιπιιε ττππαιπιπι τπεπιΙιτὶε , ειπα: ττιιιτοε ειδ

Πιιιτπ ἱΗεκετειτ ειπιοτεπι : τ:: εππι :ιοΙετετ τεΡειττἱειπτειπ , δ: πιιτιτἰὶε Γε ίτπΠτειττ ,

πω:: :Μπι νεπεπο ιΠιιπι ἰπἴεεὶτ . Κο!ιο:ιτπ δτιΙοτποπτε τπίπιιτιιε Ρτιι:ιεπτΠι Ιεπιτιιτ;

Πε:ἱ ποπ πιὶππε ῖτπΡετειτοτεπι ιΠιιτπ :Πκετἱττι πιἰποτειτππι ΐεπΠι , :1πίτππΠετειι!ειπ

ίοΙεπτι δ: ΙπίεΙντε , επῇπε :επι ἀεἀεεοτοἴε ττα&ειΙΐετ ττιιιτιεπιιι , :πιω τιιιτεπτεε , Κο- _ _

πιειπειπι:1ιιε ΚεπιΡπΙιΙιεειτπ :ἰειτππὶε εάπιοόυπι ΡτοΗιεειΙΤετ ει:: πιοττΠιπε , Γε ετε:ΠεΙε- ἶ;ιξξεἔι'!ΕζἶΓ`

τὶτ ,- Γε πε::Ιιππνετιτ . Έπζείτ Οττοπετπ , :1πο:ΙιπΙΠιτο δειΡἰεπτὶπι πωπω : Νο:: ε/ί :ο ι·::οω

εφτά πεοπία3/σφετ Μία: εο!ιώτέ; (θ' ποπ :αἱ έτσ/ιφετ πω” τκιιἰἑει·ἱτ . ΟοπσΜοτατέ Ιω'

Ιεσπί θ' ότασο::ί!υ!πεε ί: , παω” ύπόίωτε αυτ; ΜΜέστε πεςιωτκ . ΝεπάΞΜι τκισἰἱετἱε

ἱτπιπιιτπτ[αεἰεω πω: , θ' ούστεεσὐἱ: υιι|τπω/παυσ πτω# "βατ . Ρετ Παπ:: Πει:1ι1ε πτ

Πιπι πω: εΠ Οττο-πι πιοττετπ, δ: ιι€τεπε ὶπ ει:ττετπτε , ΗετΠιεττο (:οΙοπιεπΠ Ατ- :το

εΙιἱεΡἱΓεοΡο , :μή τιιτπ Μετα: , δ: επι ΡοτΠΠπιπτπ εοπΠάεΙιο.τ , ΠιΠ8ππι ὶπιΡετΠ

εοπιτπεπὸεινἱτ ; π: εε. ίειΠεετ ΠΠ ειΙΠΒπειτετ , :ιιιετπ εοτπτπππὶε εΙεθειο δ: ειΠεπΠιε

Ρτιπεπιππι πι τε@επι ΓιιοΠ1τιπΙΤετ.· παπι επιπεδα: ΠΠ: . Βιιτπ τπΗΠεε επιεπι ΤτσιπΕ

πΙΡιπι εοττιπε :πετάω όεΠιπδΗ ττειπΓΡοττπτεπτ :Η θει!!ιο.τπ , ΡΙπτΠιπε ΙτειΙοτιιπι

Μπι: :ιτ:1πειπειιτΠΒιιε ΙπεείΠτὶΠιπτ; ίε:Ινπιτπ πω Παπά ίεεπττετ ε.τπιτε τιειτανετε.

ν°ετππιτππιεπ επτπ ἰπ :πιο μπι εΙΤε τεε Ριιτπτετπτ,Ηεπτιεπε, δε :πιο πϋε πιεπτιο εΠ ,

ΙτπΡετει:οτ,Ι)ιιι: Βειιοειττ:ε πω: ει:ΠΠεπε πι ΑτεΙιὶεΡἰίεοΡιιπι πό :1πετπ Πιεδιειο:ιπτ,

δ: ειιἰ Ρ:ιτεΙιειπτ οτππεε , ιπΠιττει:ιτ , παμε ατι ὶΙΙο ιπίοΙεπτιιιε ιπιπτιειτο , εει:ιεπι ιπ

Π8πτει Ρετ Μπι ει:τοτΠτ; :Πεεπε , τιετε:ιιτειτιο ΠΜ μπε Μ:: εοτπΡετετε , Ππιπι ετε

πἰπι ΠΠΠε εινιιπι, Π·ειττεπι Ρτίτπἱ Οττοπιε ιπιτιετατοτιε Ηεπτίειιτπ. Ηοε ίετπιπειτιιιπι

ΠτππΙτειτἰε δ: :Μεοτ:Πιε ειΡιι:ἰ (Σ:ιεΠιτεττι εοπττ:ι ΑτεΙιἰεΡιΓεοΡιιτπ :ως :ιπετπ δ: τποΙε

Πἱιιε εε:1πο 8.Π:1ιιοτιεε ἰπΪεΗπτιιε εΠ . Ροττο επ Ρεεπιτεπττετπ :Πνιπο τππάεττι :τιποτε

εοπιτιιιπδὶιιε , τπε:Πεπτε δ: εΠιοοτειπτε·πό Ιιοπιιπι εοπεοτ:Ιπε εε::ειιτιίΠπιο ειπιΒοΒιιει

ννοΙοο:Ιοπε ; πιιπ:: , ιιτἱ ΡτεετπιίΤιιττι εΠ , (ζοΙοπἱε: :ιεεεπε , Ιιπιπ1Πίτπει Πι.ττείειδΠο

πε ΑτετιιΡτπ:ΓιιΙι εΠ ει:Ιεττι τεεοπεί!ιατπε .

τ ο. @ιι Ποπιἱπὶεππι ΡειΓ::Ιιει :Μπι Ι.εο:ἰΠ ΡοΠπιο:ιιιτπ εεΙεΒτειτετ , ἱπτετΡεΙΙει

τιιεεΠ σ. ἴτειττἰΒιιεΒειΙὸτὶεἱ ετιιίεοΡι , :ἱε :πιο ΡτεΙΝοε.τυπι εΠ , ετ:ιεττιΑπΒιιΠο Ρτο ΡΜωτ.,τ

Πιο. ποΜΙιτ:ιτε δ: ιπ:ιιιΠτιει ζςτειτὶΙΠπιἰε , ππειτεπιιε Ρἰετπτε ΡτοΓΡιεετετ ὶπιΡετἰειΙἰ·εοε- ΜοΜΠΐω

τιοὶιἰο ΠιπξΠ]ειεοοί , :1πο:Ι τ:!ετπ ίτει:ετ εοτιιτπ Πιπάεινετε.τ πιπάεπι, π: Ρτει:νεπτπε 5· μι) 1

τποττε τεΙἰπιιετ:ιτ ιτπτιεττε&ππι , ει:: Ππε Ρτονὶὁεπτὶε τιιτοττε ειΙὶειιῇπε :ΙείοΙειτπτπ .

Ιτει:1πε ειιτπ τπε18ιιτι ποοΠιιιπι Ρ1εΜΠΕ ίτε:1ιιεπτιο. ΙτπΡετειτοτ νεπιτ ιι:Ι Ιοεπτπ; οτι·

Ρτειτπἰπττεινἰτ ειδ ποπιεπ ΠιπδΗ Απάτεπ: ΑΡοΠοΠ ει:Πτιι&πτπ, δ: τεΙἱππὶἱε εοπΓε

ετ:ιτειπι .· :μπε , Ποίο: Π:τΠεετ Αιι8πΠιιε , νεπετεΒἰΙἱ ΒιιΙ:ιτΞεο , τειιπ:1πειιπ τπιιτιιεε

ειδεξιιοπιε Ρτετἰοίὶιτπ Ρἰ8πιιε , :ιοπο :ὶεὸετειτ . Επιιιε δ: τιιπιπΙιιτπ ΠΠ:: εοτΡοτε :μπε

Ι`εεπτἰε ει:Νεπετειιιιε .· ΤΜ ο ε1ιτίεοΡε , Μπιτ , ννοΙΙιοόο (παπι ει:ιετιιτ ΡτεεΙεπε)

ΗΜ, ο :ΠΙε:9τε ποΒιε , Παπ: ΡειιιΡετεπι Ιοειιπι , πω: νιεε ποΠτει εοπιτπὶττο εεεΙε

Παω . Το ΡπΡΙΙΙ:ι: μπει· ει:: ίε:ΠιΠιε Πε τιιτοτ; δ: :τε :Με , :ιπἰοπε ετιπι :πω ΠιΒ:ιτ

ττιεινττ ειπτεεεΠοτ , οιιιιε ΡετΠειειε ττπΡετίεέΈπιπ . Πετιἰπε τπιιτιἰΠεειπι ἴε::Π ΠιΡετ ει!

τειι·ε οϋΠιτιοτιετπ . ΕΡιίεοΡπε ετ8ο , :1ιιπτπ:1ιιειπι πιιιΙ:ιε πι: επτιε :ιετεπτπε , Ιοεο

τ:ιτπεπ ΠΠ Ρο.τετπε Π1Ρετιπτεπ:ΙεΙιειτ ; ειιτ δ: 1ιτει:ίε::ιτ Ο τ. ε ε π τ υ Μ τ: , θετποΙε::επ

Πε εεεΙεΠε :ιοΒειτειπ , νττπτπ νιττπτΠιιιε , τεΙπποπε , ΠιΡἰεπτΙε. Πιπιπιε ίΡεέ"ιειΙιτ

Λώ: ΣΣ. Ο. Β. Το›κ. ΙδΙΠ. Ι. Ιετπ :

  

τι Ηπιι.15 ΟΠιεττἱ νἱτεττι :ωπ11ιι1ε :κι :ιππιιπι το”. πω μα:: :Πε Πιπὁὶἰ ]:ι:οΒἰ πιοπαίὶετὶο Ι.εο:ΠειιΠ τε.

μπα. .
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ΑπΝ.οπ. Ιεπι: πιο οποιο ιιος!ιο ν·ιβιΙειπςι , ΕΡιΓοοΡο οοοΡειιιπτε , οτιόει·ιι ςαΠοωοιπ Ρε:

302 ο εεεωιω ,' ιιιιιιιπ 3 οπο' δοποίι ιειιοεπι ο πω:όεοε!ιοιπ ,ι:ι.ιπ Γεπειι επιετιτοε,
*Β2%:έ ειοεοΡιτΓεοοιιοτοπι._ . Δ· -_ Α· ο ι ο 2 · ι

Ρεια.τοτεε,δε . 1 ι. Πετετοιπ πο ιειειπ τεπιΡοε `Ετειοπεε όεοειιιιοειτ ΟοιποιονεπΠε ()οπιες Τιπο

::ο:1ι3°- όοιιοοε σ, ι:ο οοοει ιΠιιιε οοοιοιεἶιξιπτ Ριιττετπ ΑτποΙΡοοπι . ο1οεπι ιποιοεπόπιπ

Ρωπ. · οποετ:ιτοτ (ιοειείτιειοιπ 1.οιοιιτιπΒιιοΠοοεπι οοπι εκετοιτο πιο ι· 8οοοιπ Πιοοεοιε
ιο πω: ποπ Ροτοιίιετ , εοπιιιδιοιιιε ιο Ροοπο.ιπ Ρειι·ε οττ:ιοοε μοοειοτ ο. ]:ιιπ ιπ Γείε

ποιοι οοποοττεοιιπτ , ποιο πονο τεΡεπιε ιποπιιτο Ρεποποιτ νο:: τειιιιιο:ι , ποιοι

τοι οπ‹ιε επιιΙΤει . Επιιιτε, ιιι8ιτε . Ηιπο ειιιοπιιοε οοτπ Με Ποιο, Ει.οιεττοι·ιο_ οπο.

- ποιοι νει·τιΒιιιε ιιο'τοε , όιθοΒιοιπ Γεοιτ . Ρετιιιτετε νετο Ρι·εΓοπεε , Ραοοιι1ιιειιιο

ποιοι οεοιπετε εάνει·ιαι·ιοτοπι,ιοιο ιπΓοΡει· Ποοε οποτο)ποοπιειιπ τεοοτειι·ειι τ' όσο

πο Ριοειιτιοπιε οποία Ρι·οειιο ιΠοιπ οποιο Πο . Ρεττποτυε ει! ΙπιΡετοτοτ οοπι οίκοι

Μ” ' “ο πετ , οποιοι ννοΙοοειοπειπ οοτπ Ιοε8:ιτιε Ρι·εΓοπισ.ιπ πιο , ποοιι €επει·ε & Γειπδιιτει

τε οΙ:ι.τοε εο Ιοοοτοπι οιιοει·ετοι· . @οι ετιιιπι , οι πιο 5αΙοπιοπ , [.εεκπει: .ιι?ε!ί.</σ

πιο” , 1/9|ἱο14τ|ι°ξἔιι: Μπι έκ ιἰἱο ικε/[ε , οι: Ζ.ε·έιιιιιι/ϊόε!έ: ε; ?κι ιιι€βι 2 Απ» ασπί

Ματια πιο ι·οοιιιε/οει·ε χω;» :πιο ειιεοιτ ιποιοίιτιει , οι δ: οειοτινιτειτε Ποια Γοινοτοτο τ,
Ι==<ι<ϋ= οι· δε ιΠο.τει Ποοι δ: τοποσ @πιο Ρι·είοπιοοε πο ΙπιΡετιιτοτε άοπιιι·ετοι· , ο '

'”(”ι”””' ι π. Ι.εοοιιοπι ιπειε ιε8τεΠοε , Ποπιιιιιοοπι οικω πενοιιοπε απο 8: ΓΡιι·ιτοπ

ιι 8ιιοπιο οεΙεοτεινιτ , οτοοτε οοιοε οπο: πιω , ΡοιοΙιειΙιει οοοτ ιιιεοοε ιο ίειπθο οι
και οειεοτειτε ιπγιιετιιι , νειιοοε Αιιιιι ο:ιτπεε οποσ: ΡιιίΠοπιε πιο εεΙει·ε : ο οποιο

· Ρτοίεδιο νειοτι οοπι ιιιγιπιε Ρειπιοοε δ: ΙειΒοοιε ειει·ειιιοοε , νιιΙ‹ιε Γοιιιοει επιιιτιε ,

Μ! ΗΜ· επεοπτ , επι εποε οιοτγιπει: Με μπει οι:: εκ ποἐῖε ; οπο Ιοποεπε Πεο οι ποιοτικο

πιπε ο.πιππο: ιο:: ,- Η” »Με μια Μοο!ω·ω Μεα:ΡΜ|οπ8ατα:Μ , ίει·πιεπτο οπτετει;

οικω &πεποιτιοε . ΙΒιιι.ιι πό νει·οπι 8ο Ρειοετοοπι οποιο ενοοπιιοιοε πο .Βογ

Ρτο ίεεοοΙι ποιο: ο ενοοιιπάοε ι ιποοιιπι , ο εεπεοιιε οι οάιιιιιειοιΙε Ιοπιεπ πιο; οιο

Ιοι·ε πωπω εκ. οποιο. οοιιτιο.διο :ιοιιιπεπτια , οτεει·ι :οι πιοττειπ οοεΡιτ , ιοΡετιε

θιοπιιε νιΙιοοε ίιτσ.ιπεπτιε οιιιοιο ι δε οιπετιοοε πΡειω , πεοοιποεοο.τ : Ρτεοιοοε ,

ΡΓο.Ιιποοιιιι: , ιεθιοπι οπο” , οποιο ίιοι Γοιεοειτ Ιειι)ι , οιείιάει·οπτει· ιιιτεπτοε , ίο

φοβο ποσ.ποιο νεπιτει Β:: οιΡΡειτοτοτ ε.πτείειοιεπι Πει . Πεπιιιοε ειΠάεπτε πιο , οι

πιο ΓεπιΡει· πιεπιοτ:ιτεπτ πονιΠιιπο , 8ο όοιπ πιο Γοιοτιε εΙΓεπι , Με πιω Ριονιόε

:επι Ρειτειπε ιιιιτποπεπε , ΡτειιοιΡιεοειτ , πε οπο :κι Γε Ρτοοιοοι·ετοι· ιποιεόι : κοπε

Ιιοετ , οτ ιτι ιΡίο τποι·τιε ιιιιιιοίιιοπι , πιοττιε οοποπετειι·επτ ιπ ΕΡιΙοοΡο ειιιιιιι·ιτοοιι

ποιο , :μια οοιπΡ:ι.ι·ειτο οι άοιοεπιπε οοιπι ιΠιοε , οοοει τεπιειο.νετοπτ ιπ οοι·το (πιο

οιιιτοπι ποπ ιιοίιετι , απο :απο πιο ιπ Ροίιετοπι πεπει·ι , Ρειι·επτεε Ρι·ιπιι . Νεο ειπ

τιποιόειοετο ιετΡοπτιε ιπιιιιι:ε , εκοΙοι·ειπτιε , Η ποιά οι ιΠο ίιιοιπ ιπνεπιτετ : οοεπι

ίι€πο (Στοά , & οποτε οεπειιιοοιε τεοοιιτ πΓΡετΠοπε ιπιιτπιοο ειΠιίιεπτειπ ΡτοΡτιο:

ιΠιοε νείιι€ιει. Νο.πι οπωι:[ει·ικο Πει,ιεοιιπιιιιπι ιοι·ιοτοι·πιπ, ἱἔπἱω: :Οποιοι Μωυσ

ιωπιιόπ: πρ. αποαπο ννοΙοοιιο πιοπιτοε: ΑοΠΠε,ιιιοοιτ, ιοπείιε τεπεοι·πτοπι

ποσοι , Ρειτε ποιοι ποιοι οποιο, Γεά Ροι·τιο ιπεει (ΠιιιΠοε ιπ πειτε. νινεπτιοτπ. Βοειτο.

Ρρωδ ω. @εε › @Με ειιιΡεοιοτιο ιπιιτιπι οοιοε , άοιεπτιε οποιο , ι1οι οοπιιτιεπτει· Πεο οιιοετο

Ροτοο1°ιτ: διετππόπω παιι!πτκόιπεπι @ίπποι Μεοπιιπ "ο οοπίε οπο, οοπ/οΖωιο:ιε: :πιο

Μτἄίωοεω κι· ΜΜΜ” Μαιο: . Βεειτοε πειιπποε Ι.ειοτοπτιοε , οοιπ ιπιειιιιποιοιιι ίου.

νιτειιε δ; 8Ιοτιιι , πο ε νείιιΒιο ποοειι·οιτ, δε οοπΓοΙοπε: @οιπτει, ιποοιι, ίσιο ιπεοοιιι

ο ετιε,Ωοει οοπίοΙο.ιιοπε ιοΡει· ιπεΙ 8ο Βινοπι άοιοιοτε,οοει ΡτοιπιίΙιοπε οτ πεδτιιτε άι

5,,(ΜΠε.,ω νιπο τείεδιοε 28ο: ,Μιιιοτιοιιε εοοιείιιε , οΙει·ιοοπιπιοοε ποπποΠιε ΡΙοε ιοΒο οπο.

ΠΙΗΜο· οοπάοε απο εκΡοίοιτ; 8ο πιο οοπξοτειτοΙειπτιοοε πιο , οπδιιοπε Γ:ιιιοιιι ο νιειιιοο

οιιιιιπ ίειοι·ωπεπτοτοιπ (είε οοπιπιοπινιτ . Ι)επιοοε Ρ ο ι πιο-π ι κι εοοιείια: Σπιοο

Ιεπίιε οοιπο.τιίιιτπο τυπο τιοοπτι , οοιοε. Με οοιπτπιπο-Ριονιάεπτιππι, οοιιι ποιο

-ειιιιιοο ίοει·ειπτ ποιει·γιε ποιοιπ Βεο ιπίιιτοτι νει Αοοειε νει Μοπιιοοι . ΩοεΡεπιτ

οοιοεπι εοοιείιο. ιιαο οοπίιιοι :ιο ΕΡιιοοιιο 8ιοτιοίω οοπιπιοποιειτιοπιε Ε ο ιι ιι ο 1. ο ,

ποιο. ιο.ιπ οι οιοε πιο. Ειπέιοι·οπιΜοΙι 8ο Μαι·τιπι οοϋΙιοπο ε8τε8ι.:ι ιιοετιιιιτοτε οοπ

ίιτοιιετ:ιτ ; ία! Ραοοιε Ροίι οιιεοοε εο ιιοοεπεπτε , τειιδιο οι ιιππειίε&ει : οττοπιοοε

@ποιοι

Δ.

ο Πε οσο οεΠο πο!Ι:ι Ι·ι:ιοει $ιεεοοι·ιοε ιιι (ιιι·οπιοο οι :ιπιιοπι ιο18. δ: Γεομιεπτειπ . ιιοιιιε Τιιεοι:ιε.

ποιο: Οιιιιιονι Οοπιιτοιιι ωιιιπ πω: Απάι·εοπι ()Ιιειιιιιοπι, ιτι Ηιίι:οτι:ι ι:ιοιιιιιιι·ιιιπ Οιιπειιιιοιπ Αππι·επ

(οπο ιο Ρι·;ειιιτιοπο ποπ π. · ι _ ι

ό Ρορροπιε ποιοι οποιο πω. ιιπποπι ω”.

 



τ τι . ι

(ΜΗ ·

δ. ννοι.Βο130Νιε ΕΡΙΣΩ. Ι.ΕΟΠ. "'Η τη

τἔοὶ:ι Με ιιιΙτεττι εοοΡεττε.,`τιὶΠ ‹1ίιοεΙ Νο! ΑΝ;οοιι_

τοοειιοε, οοιίοεεεΙΤεττιτ τΡιτεοΡοτ, οι με τοοτιι όοιόετιιτι.ο Ι.εαιιοιιι) με- ~ ΜΗ.
@το ττιτιοετοτξε τεοοειτιε Ρειττετι1ιο.ε, ίοοετΡοοΞτε&οιτι ατο ο 4 τ · _ _ι ἐ . ι ΡΡ°·= ^Ρ""=

Μ · ιιτ ΙΡοςιιιδοτ τἔἶτιιττιιἔἔἔιΡτοωτιτοτΓετιιέ τ1οιοτίίιάετιιΒΡτιιτ, τ1τιτΙΙΙεάεΠοεί οι· :

.] μοτοττι οοε το τειτοε τ ετιο.· οιτ ι οι εττιεο ο ,έτι ιοτιεπι| ι ιιιτειτίε τοπ-ιζ

__ Ξζ;τιέιτοιεττωοοε ιιτ τιιΒιιιε ιτιτιοτιιιΠε; έο:ιοτοΡτετΕιάιτιοόιοτι τιιεθιέιεειτοε, εοτ /

_; .ι ίιιοτιι ὶΡἴε βιτειιίΠτ , δ: εοΙΡειτιι οι τε όεοτειιετιόειιε , ννιεΙειιιτιοτιι Μοτο εοιινετΓει.

_! -τιοοιει_εΙετιεοτο ί:ι.πιι1ιο.τετιι· ΠοιοΒτεΙτειτοε είτ, Ρετ ττεττιετιάειτιι άινιοττ:ιτιε Μαιο

· ξττειτοι1ι, οοεττετιοε τε :ιοττειοωιοω., νετΒετὶτιιιε τοιι;ιεετττοιοτττιο. νἱιιδὶοτιι

' . -Ε8ιτοτ (οιιττι Βοτιιιτιοε τιοτι όεΓΡειοτ;οοεττι νεΙοτ Βιοδτιιττι οβάικιίΤε ειάνεττ:ιε:ΙΡ[ε Μ. 4!. 6·

Δ ἐ τ. τι1ετεοτιώτοάο, Θ” πὅοΡτιεπἱτεπτἱαΜ Μ υετύετε, ἱττ|`α·ιιἱ κι σὶπετε, υιπιε Ρα

' ττιιτειιτιε οποίο ννοΙΒοάοτιιε άιτεθο._είτ Πεοτιτιοετιιοττι οι εοτιίΡεέτο Ποτιιιτιι ; ειε

- ι γειτιο, ιτιοιιιιοι, πιοιιοοτοιΙΙιοειτι τιιοττεττι νεΓΡετειΓεετιτιε, @Με Γειετττιειοιιι νε

ι ΓΡεττιιιιιττι ειΡιιό ΡεττεπιττιιΓετιεοτόιοτοοι δ: Βεοτιι τοτιοε οοιιίοΙειτιοτιιε. Ξιτιοιάεττι
“_ ιετιίιττιετίοιτιτοττι, οποτε τε νιοεοΙτετειπιτ:ιττι ειΒιοΙνεοάοοι,· δςτιοτιιἰιιἰπιετεὶτ

εοτιιίτειιιτεε ει.άτιιοτιεΒ:ιτ ιτιΡωιιτιοε οτειτε ; ΡίειΙτιιιε αιιτιΡΙιοιι:ιε ιτιειΡιετιάιε ιΡίε ιππ

ξιοιιειιε? Μπιτ (]οΙΙεέτειε ιΡΓείοοιοτιττεοε . Αττιοε οτ Με ετΕεο.ειοε Ροίΐετ, Πτι

' βετο;; νιείτια ιειιιι:ιιιοττε ίιεεοτει.τιι, ιτιο.άιο:ιτι ποιοι ιιιτετειοττι Γει,ειεο:ιτ.(2οιτιτα στο.

ι8ιτοτ ΓοΒΓεοοετιτιε τιεοτιοιιιιιτια ίετιει πιο:: τιιιετειτοτοε , τ:τοεεττι Ποττιιτιιε:ιτιι εκκε

Δ- Ρο οι ιιιοτιἱΒοε , δ: ποτε τιοΙεετιιτιε , αΙΐεδτιι ἱτιειτΡΙεΒιΙι τιιιι εοτι1ΡΙεξτειιε , Ρεάειοοε

' ετοειδιττ, ττι:ιτιιιε,δε Ιειτοε ειτοΓεοΙειτιε, ()Ιιτιίτο ίΡιτιτοιιι ετοειίιιτο τεοάιοιτ. (ζώ

ο οτίιιοτοτο τειιότιτοτ τιιετεεε ΙειΒοτοττι , τιετιοδ'τοοείτ οι ντα πιιτέιΜΙι ; Φωτ Ι..ειιτετιττο

-·ι τι ιιιτι'·ι τι
Ι

τιοτιι.τει οοιι:ιειιι; Η τιιιτετειΒιιιίεειε ,'

(

'

-.τ·

κ

@σε ττιιοΠνιτττιΙοεοτιι ωτττοιετιιιΔωττωιιτ, `οΙοιιε_ειἀ πιοιτιοτιι βει . (Σοφα

~ ::ιοτετιι νεοεωτιιωτι ΙιοιιεΙοεοιτι, σ.άτιαοεάοττιοιιιΜε.ττγτιμ οοεττι οιιιτΡωττ

_ Ιετιιίεεετατ Ρειττοτιιιττι , τιιο8τι:ι ΟΙετι δ: ΡοΡοΙἰ ίτεοοετιτιο. δετιοτιοτειιεΙειτοοι, οΡε+
ο τοίοιιτοιιε τΡθειιιιιιι, οοεοιο.άιιιοτιοττιΓΡεθετιΡοτειτ,' ίεΡο!ετο είτ τεεοτιάίτοιιι,

- ε Με ι1οοτι ειοτειτιε Ιιοε.Ιιττετιε τιειοετοτ εκαττιτοττι . · '

τ ' ' τι Ιτι€ετιε οποιο ιιοτιοτ, ται ττιοτιιττι οποιο. τιιιιτοτ; . τ _ - ΒΡἰ'°ΡΜ"Μ

· 1 Ρτ2είοΙιε ωιιετο τε ΙοεειτδείοΙιο. ' · -- _ ι _

-μ” ο δειιΕτόινεε:, εεεηε, ιιτ ετειε :κι ίι.ιι8οΙει Ρτεείετιε, ° > - _ . .

·ῖ" .· - Ντε οτιθ.είειΙοε; Με Πιιιτ οτιόε ειιτο5. - ' · π. έ

·: ` - Ηιιιε·αιόεττι ειιτιέ”τιε ειΠιιτιτ, δ: νιἴεετει τιοΒιε ; `

ή '· ; Ηιτιαιοε ίο.Ιοτιίετοττι εια:οΠιιιο; τοιιιοΙοττι.

τυο···ι: ·= ο .ο · . . ο ~ ·

Έ Η [ο τ.. Μιετεινιτ :ποιο Ποττιιοιεα: Ιτιαιττι:ιτιοιιιε ι οι τ. οτιάεειτιιο Κ:ιΙειιότιεΜειιιιε,

_ _ οπτετίιάετιτεΚοι ΑΡοίτοιιεε Βετιεόιξτο , τι Μοτο Ρεττο ο.ΡοΠοΙο 14.42. Βιοτιοίι .νετο

:ΠέΙΓΙειιτιει απο τε8τιι φωτο ιαιοετιι ει.τιτιο το. τοι ειοτεττι ΡτεείοΙειτοε ττιετιΓε 3ο. @οι

Ιω οτοεοΙ τιοΒιο τετιήιι: νινετιτιοττι τιετεε , ειε Με. τε ττιιιτιειΡι Γε.τιέτοττι Ι.ειοτετιτιιιτιι ιιε

Ή3τωττωιτ τιιοτιιιιεετ; ττεεεπτειειοΓοοετ :ιτξεετιτιττιιιτετιο.ε ἰτιοΡοε Ρετιιττωτιω ὸὶ- $Φιιιτωο

ωζοιιττετιιιεεεΙεΠε: , ττιττειΒιιι .ειΡΓεεΉοτιε , ο Μειττγτ ίειτιδτε , οτι ττιεί:ιοτι:οτειε. Νοτη Ξ”οΐ2:_Μ”*

_Μ ττονικιΠετοιο , οοειτιτοπι ετ8ει τε Ποιοι εκτειιόιπετάενοτιοοετιι, εοττι θεο , οοι

Η τ ιιιετιτοττιοοιιτιοττι οοτάετ; ΡΙειιτοε οσοι . $ε1:ιτεττι άετιιοιιε ττι;ιττιεεε εεεΙείὶειε- εοτι-_

ω) τοΙττ, ΕιιιτιςΙτιει Ποιο Ρτοττειιιτοτιοοε εΠπιιίτιι ιιιοιτοτοιιτοτεεάιοτετιιτοιιτιι,

_ΜοοιΒιιε·ιιοε νιο!ετιτιτιοττιιτιεε, ειιιετιοτοπιοιιεεοΡιοιΡετν:ιΓοτεε, αόιτεττειιτε Γει

ωτοτιεκτιετετιεινετε, εοιιττειοὶεἰττιτιΙιττειτιι, εοτιττο.ίπεοΙίΙιοιοεἱιιῇοΠἱτἱειτιι, Μοτο Ή:)*'
ήωτιτοίιιΐο τεεΙ:ιτιιτιιιτιοοε . τ · 'τ τ ' · ° · ° / “ 'Ε

τ ο . ν__

·ι . η. Νεο νετο Ρτωτωιωεω , οοοτι οι.ιι€εοε ιΡΓε όεεοτειτι τιοτιιιιε ' Ποιιιίτιι ,

π. ιτατιοτιεε ὶτιίτἰτοιτ Ιεο ΡτοεεΠιοτιεε ,” ουτε :ιο ιιιιινεττο εοτιιιτιο.τιιτετ ε!ετο εινιτειτιε ,

( η το οι:ιτοτεττι εεειείιοττι , εεττιε Ρετ ειτιτιοτιι τοΙΙεττιτιιτειτιβοο ίιοτιτ ; οοπτετιοε Ρετ τοι

_Π, οιίιιιοάι εοτινετιτοε , οι ειιοτο Ι.εοάιετιίι , το8ιτετ εει.τιτειτιε ιιι:ιιιεειτ , ιιτ ιτε οικε

ιτιοι,εοτιεειιτοε: Με είτ , ιιτ ττιειτοττ εεεΙεΠειε τι ττιιτιοτιΒοε, τε1ττι€1ι12Πι ττιειττι τι ΗΙιειΒοε,
η.

Μ!

Ε Σ ΡτινιΙε8ιοττι [ετνετιιτ, εοιτιΡετειιίοοε ίιιιήε&ιο; οι: εο ττιοάιτιτ:ειτει, οοιιιτιοιτειτε

οτα οιιιοε ιιιοτιε ιο ιιοττιο; ιιιοτιειιτε ΑΡοίτοΙο ίοΙιειτε Γετνειτι οτιιτειτετιι ΓΡιτιτοε ιτι

Μο γἰτιεοΙσ; 1.:ιοττ τιετιιοοε ιΠιοε ει:οει-, ττοοτι ίεειτ Μογίεε, ιιτ Ιον:ιτετιτ οι

-.-εο Ατιτοτιῖδε ΠΙΩ τω ιιιειτιοε Γο:ιε ει: Ρεόεε, τιοειτιόο ίτι8τεΙΤοτι ετιιτιτ τεΠ:ιτιιοτιιτ

τιιΒετιιοεοΙοτιι , δεοοιιτιοο :ιεεείΠιτι :κι :ιΙτετε , οτ οτΤεττετιτιτι εο τΙ1γιιιιειιιιτι Πο- τοιωι-ιιιω
το" ετ. ο. τι. τω». του. ο τ. τ τ ττιιιιο, @το



“η νιτΑ

Α ΝΝ.::π. πππο , τοοοππιπ ποε Ϊοοἰτ ΠΜ:: ὶΠο Ρίει!τποτιππ οοπἴΡὶοππε , οικω μοΡπο πωπω

Ι 02 ζ ἴοτἰΡίἱτ , δ: ὶπ οπο ππὶοπὶοπο ΡίοΙτπο , οο:πΡοπτο.ιπ ο:: οοοοπ1 , δ: ιι Ϊο :ἰἱέὶοτοιπ ίππ

'Ο° ΑΡω° πω: οτειτἰοποπι , :ἰο Βοπο τποίειιπο :στοπ ω Ρτοίοτοπε Βοπο . Ηὶο ει πο!πε πει

θοππε :ἰὶΙὶΒοπτοτ οίΐοι·νοτιιτ )· ἰπ :πιο νὶὸοΠοοτ πωπω. πο Ρο:Ιοε ιιοΡαοε, Μ είδα,

οδἱπιππ πνο Ξπτοπτἱοπιιτπ πιοτπε , οοτπΡιιπέΗοπο Ι:ιοτγτποπι , νοΙπτ εποε πο Βοιππ

ίοποπτειτο ΡίειΙΙοπάο, Ιο.νο.το Ροίπιππε, ὶπττοππτΞ ειδ ίο.πδπι Γ:ιπ&οτππι. Ιπτοι·

αποτο οπὶπι οι:πιππΜπά ΡΞἱίΠπποτπΡΙοδὶπππτ ννο|Βοὸοπὶε τποτποπεΙο ; οιπ:Πο-Ρ

Με Βπ8πΙΙε :πω απ: , ειπτο:1πειιπ οινάπο οοΙοοτειτοτ ιπγΠοπο , ο:: ὶπτοξοτο Εκτοτε

ι·ο ΡίειΙτοτὶππι , τπγτπὶειππει ππ:1πο (ζππΠο ειοεοΡτειοπο ὶπ οάοτοπι ἴπεινπειτὶο .

- _Μ:=πω 1 6. Ιπ οΡἑίοοΡοτππι οίὶ ίποτο8ειτπε οἱ Ι) οι: Α π π ο ο , ποίὶτεο ίειτίε οοοΙοίπο οπ

ω” τα ; οιιοππιτπ Βοποι , οπο: ΡΙιππππ ποοἱε ποδοτο.τ ειπτοοοΠοτ οῇιιε , ππωιπ ; δ:
δ Ροι·τἰπι επ πιοπίοτπ ο1πίοοπο!οπι τοτὶπιπτ , Ρπττὶπι επΙΙίποπε Βοποποἱονὶτ . Ι Ρίο

ΙΒποΜπε :1ιπάοπι 8οποτο , ιπΡοτο ω: ίειπ1Ηπι (Ξ ο ο ε ο ο Α ι. ο ι , τπο)οπε οοο!οίὶπο

ΡΜΡοίὶτἰ ,κ ΗΜ; ἴοά ἰπΒοπἰἰ ε.τ:1ιιο ΙΙττοτε.τπιπ ώμο νἱΒπὶτ ποΙππαιτο . @οἱ , νί

ὸοΙἰοοι θοάοίοο!οπε , πω: Βο:τποΙοπι:οὶ ::οπΡετιπ:1τοοοΙοποτπ ; οκίιπε ΪπΗὶοὶοπ

το: ειΠοοπε όποάοοππ (ἱοποπἰοοε ὶπίὶἰτπἱτ,ΙΙΒοτειΙὶίἱὶτπο ΗΙιιπ1 ννοΙΒοάοπο οοπίΠπε

δ: Βοποποπε ειπὶιπειπτο . Σεπ Ππιο.ι1οπε , οπεπποπειπ1 Μαιο ΓοτνἱΙἱτοτ , το.πποπ ἱπ

πο:: οτπιπι ίο οοπιπιοπόπνὶτ ποΜΙποτ , :πιο οιιπ1:Ιοπι (3οάοίαιΙοιππ , ποπ οποιοι

: τοπι π: οΡὶίοοΡο , π: πιοε οί: , @απο , πο:: ποιπΙππππ πιεσε ΡοίΤπε ίποτπ . Ιππο

κ· ` ' ππο πιοτἰ8οτειτπε 2 :1ιπ ποπ ειττοπόοτοτ (πιο τυπο οποτ , τω ειπτοει οιπ:Ι ίιπίΐοτ : ποο

πιω ΐοτνπε , τειπποπ :μοῦ ΐοτνπιπ [οπο οοΐο:1ιππ θοάοΓαιΙοο οΧΙπποτοτ . Ι?ιπτ οτέ:ο

ὶπτποεπο ππιπ:Π :μοῦ οπο: , :μισά ίιπε όοπππειτοτιπ :ὶοτπἐππ ποπ1ο ο:: πιω Ροπ

Ροπο δ: ΙπππἰΗ ΒιτπΠὶπ , οιππ Βοπππιπ Ρ:ιπΡοτοπι Βιοπιτ δ: :Παπ , πιππἱΙἰοτ δ: πιο

Ιπποτ . Ηιιπο , ΡτοΡτοτ Ντε πιο:Ιοίποπι δ: Γοἱοπτἰω Ρ:ατοΒοτίνο.πι , ννοΙΒο:ὶο

ΒοπἱΒπ πε πειΒοοπτ 8:οιτέίππιπιπ1,· ατομο πΙοο ἐππΡοτειτοπ Ηοπτ1οο οΙοπο ιππ φωτοπ

τἱ Γοἰοπτοπι Ιίττοτειι·ιππλ ο.ίπππο.νο:οτ οιππ , δ: ίπιππιοΡοτο οοιππιοπάιινοτοιτ. @πιω

Απ8πίὶπε οοππποπὸειτἰοποπι σ.:Ιοο πο.Βιπτ ποπ πωπω, π: πιο :Ιοοοάοπτο , ΙΙΙιιππ

οειτποάτει ίπΒΙἱτποτοτ 1.οο:ΠοπΗ , Ιόοπι οτοπππ Βειοοποοτἔοπἴοιπ οοοΙοίπιπι , πο οο

όοπι άοίπποτιιε ΑιιππΠο, ὸοδὶτὶπειτππ1 πιω Ρτπὶοπ1 δ: τοΙἰΒΙοπὶε ::Ιειτο Μοτο ΠΙπ

Μαιπ_πωα Ιπεπο.τ.8οο ΡΙοποπο οοοοΡτοι·ιπποΒΙὶνἰἴοιιπτιιτ ΒοποΗοὶοτιιτπ;δ: Βοπειε οτἱειππ πιοπ

ἔἐ”Ϊ”· “ι” τοε άοοτεινο.πτ ΒΕ πο,π:Ιο απο: ΓεοοιιΙειτοε . Ππ:ἰο δ: Ι)ππιπάπε , ιπἰίοτὶοοπὶἱε οτπει

- [ο ννοΙΒοάοπίε οπ πω , ιπὶἴοτΞοοτἀἰοτπ οΙοοπ1οἴγπ:ο :ὶοἴτιιιπὶπνὶτ , πτ Ρτειπὶίἴπτπ

οί: , οποιτπ Μιπτοπτὶοἰπ πο:: οπο Ιο‹:ο άο!ο8εινοτοτ; Ιονο εοίππιο.πε , Η οο.πι ποπ1π

πο πι): οοπττει:Ποοπτο τοΙΙοτοτ .4 *

: 7, απο.ΡτοΡτο: νΗὶοπο ὸπτὶΠὶπιο. ίοπιοΙ ει:: Γοοππ:Ιο τοάπτ8πτιπ οίὶ , οο:Ιοπι η::

Ρο.τοπτο πι): ίππ&ο , δ: ίπο.π1 ει::τίτοτ οΙοοπ1οίγποτπ ι·οποτοπτο . (1πο:ΠΙΙο οππιω:

ποπ :παπα οοποπΙΤπε άοπειιπειτοτ , εποποπτ , ππιπππο Μ , πωπω τοπιο ίιπΠοτ οΙοι·

Βἰτιπ , ποπ άοοοτο ΙΙΙιππ Γοπ1ππε ειττοποοτο ; τππΙτπε ίο:1ιπ οπτειε ίοπιππι ; οιιπ1 ποτ

πποπτοπι νἰὸοτο , :μισά νἰΒΙΙειπε νοτίοτοτ πιοπτο5 ΓιιΡΙοπτίε οπο, ιιτ :πιώ ἴπτππιπ το:

έ:- Επτοτ ίοεππιοτυπι ΡΙπιπτο:Επο . ' @αποφ Ιπππίιποοι , π: :το άιδειππ Ετ , ε:ΙπΙοπτιιππ

""”ωπι Ιιπ8ι12 οοποοΡτιππ τπποτιε ΠιΙΙιοκὶπππ ιΠιπε Ιο.οιΙο ο:: ειπππο οΙ:ιτποποτο . νοποτοτ

:1ιπάοπι ννοΙοοδο ίοτποΙ πο Ιοοππόο έπ ίΡπἱτο Ιοπ1τπτἱε 5ίοό ῇειτπ τοτπο 1π νποει ίπ

τω: ειδοτο.τ, οοπ1ιπΞποπΙοπο τοττἰοὶΙὶτοτ, :1ποό ειπ:Πτιιε ποπ ίπὶίἴοτ; :πιώ οιιΙΡεπι ΙΙ

Ιο ποπ οοττο:πΙΤοπ ειδ τοιοΠοοε ειτοοι·Ξε μπι Γοοιπππ οπο ποίὶτειτπ :ἰ1κἰτ.ΟπινΙΠὶπ1ο οτ

8ο ἰΠιππ οοοἰ:ἱπ , οπτποπο οοπτἰπι1ο π1οττὶε ΡτεονΞει οοττἰΡπὶτ 28τίτπ:Ιο. (:ιππε ειπ8ο

το πἰππο δ: οΙ:ιπ1οτο τπτο:ιτει οΡε ΒιτπΠπι : ονοοειτὶ(πω: Ατ:πἰ:ὶὶοοοπὶ , ποοποπ οί

νπειτίε Μιήοτοε . (ζωο νἰὸοτοτ , οπο: επ:Ποτοτ , ὶπποτπἰτ .· Ε: οοοο, ἰποπἰτ ,παω :πω

πο: ; α! κπἰίοτὶοοτἀπιπι ὸοπππἐ πιώ ννοΙΒοὁοπὶε :πο Ροτἴοτοτἰε, που:: ΠΗπε οι: οι:

Ροίπο , απο οοοΙοπο.ιπ ίοἰΙἱοοτ πωεπ Ι.:ιπτοπτπ , ίοοπε Ρειποτοπι πιο ίοΡοΙἰοπε .

Ττοὸἰτ όοΙππο Βιπέϊο Εειπτοπτἰο Ρι·πόΙππι πι ννιιίο88ειρ :πιώ πιιΡοτ ο Κ ο π ε ι:

·τ ο οιποτειτ οτοπἑἀἰειοοπο, δ:οποτπο1· πιπἰ τπειτοπο.ε ΗΜ τειπτιππ τοΠόπο.ε , ΓΡοπ

:δοπε νἰἴοοτειΒΠἰτοτ , :1ιιοά Η ίΡειπιππ π): άπτοτιπ , οππθτο. οπο: οιοί:πΙοι·οτ ο:: Ιπ

το81°ο τοππ ποι·οτ . ]ιπετει Ζποπ νοτιππ ίοι·Πτοπ τοἀἀὶόὶίΪοτ οΜειτο ὶπ :1ιπιότπμια,

ίοδ ποποΧἴΡοδἙειτπ5οΒὶἱτ; :ιτ:1πο Μ:: , Παπ Ροτὶοτοιτ , ο::ττπ. οοοΙοδειπ1 ΙοΡπΙτπε

επ . ΙΜ πιο οπο τοιιπ ὸἰπ που:: , οιιοπΓοπο πονο εκπποειτοτυ-τ οοοΙοΠιι ,. δ: τυπο

ὶποΙιιίπε τπιπο ειτοιιο πωπω: πι) εοδὶιππ οὐ , ΙειΡἰὸοτποιιο ἴοΡπΙοτειΙοιπ, οι.π

πππο
'.°':.
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Πω(ευτςΡω αέι·Μειιη . εΒΒα»·8 τ=ι=. υ π ω:σε·η μπιν φΡἱΪρσΡΞἰ πκηςται1σησ μ [ω ἈΝΝ:ςι1.

ΡοιώΙιιΔιοοωΡ6ιιη ιιηιιοΙπω-ίεο1τοΡᾶωΡΜιιιπάπΓαἱΜ.; -- ψ η Ή 1621 ·'
(Μ.) Δ· (7-.› ἔ~ ι, π 1 . . · Δ. ω. .¦ι ` η ( τ·ί Δ. '- α!» ΑΡήι·

ι9"νΐ Πόαι··απάυΜεοετ Μο, ΊιιὶΡειιιΙΙοΡΙυε;τι~ἐΒιιεαππὶσ· Α ΐ τ· 2 Η · · - Με ΕΜ

ι»¦ ·Ϊ 'χΝ'Έιιιιέποε·1ίοΜποχὶωοΜΗτετσειτΙιεἀταιιι. »· ώ Ϊ · · - - Ρ""""°

· ἶ· ΡειυύοτΙΜπ πὶἀομιττὶπιοπἱἰπατυεδώΙωε ° ° > · · :. =· Μ»

·=€ν η -Επ86:ΜοίιιιτιπιοέονοΙεταά Ρεοοει·οε. ; · ι. ν :

-ςιι1οε τιιΙουατ ἀοπιὶποε , ἰίὰεπι ίαιιιιιΙειΜΜιειιίυε ,

Μ' ι Ι · Ι:ι>:Ικεπτοεπιιιιά1ίο.ΒυΙαφεπωω?

#5 ; Έε:ΡιΕπιεΙιικιιτωιω ίιιηὸεκιτὶεἱιιοτΒεΗιιεΒειη · .

ΜΗ -ΉΠιππιίαοοτει:εΒωτ:1Πο νει1ε Γεπίστ. ··

:κἔΜ°›υυ ω«ω.ω ,· = κΐ

--ω

ε.·.·.··· ,

18, ‹ ΠΕΪιἰεΙοεΜὐἔεὸτΡι18τΗΙεδΙΙ Πω ννοΙΒοὁοηἰε 9ιήοιιτικμιο Ρεπἱετὶιιτ ω: ΜΒ: , ΜΜ(Μ_ έ

ὸἱνειίοὲπώ θεϊτισάϋε Ιατιειιοτιιιπ νίοΓΡὶτειπτιιι· , ~ ωετίτστι1πτηιιο Η1Βιε είΒοπΞειω ,

πιω &έπι·ιοΜε ά15Βέ ‹1Μ εῇιιε-Βειιείὶτἱἰε ίωίππιπέ τω: οι αΙΜήοπαιιωι1υεπι Πωσ:

εκΡεπἱ ΠΙ (Κ: ὶΔπιιιωεΗε, όσο ίει!τεπι Ρετίὶτὶη8:ιω Βτονίτεὲ : . Αι ο ει. Α κ ο ο ε Με

εοσΙ6Βα ίέτιδϋ Ττοἀοἱιἀε›Ι1υῇιιε ιιοτιιὶιιώ :ιΒΒε›ε ίει:ιτηάιιε ά ποοΗ»ΗΒιπα ΡΜεπείἱτι ίε

αΙωπεύικ ; όιιιή α! ΓεΡιιΙοτυπ1 Ι10ίΪΒἱνν0ΙΒσἀοηἱ8 Ρεττι·ει&υε ίιιΗΤετ , £Μ‹Ιιι: ῇειειιὶί- ·:

ίεωιΙηπαὡἀἱτι ίιιίῖτα8ἰο Παω ΡΙεπειτπι τεεεΡἐτ Ιεπιίιιε ίσΒτὶετεπεπι . Ιτετι1 ειΠιιε ο

Έ:«ΜΜε ΒοΗτὶε8τανΙΙΙὶωε έπθτωειτιιε , παμε ειά ίο.πέΗ πιΙίετὶοοτἀ1εω άει:οι·τιιτιιε Κ

οίὶ·;'ε1ιισΒΙ:ά ἀἰΒπωπει· αΡΡειτοπτε, α: τοπὶο ίι1Ρ6τΙΙΙιπτι Βιιι&ει: Ωτιιεἰε ΒεπιποιιΙιππ ·

ίειςἱςιὶτέ , ° τπωςυεω εἰ: ὶΡΙὶε τεττειδὲιιε :παώ ΕαιισὶΒι1ε , Ιὶπε πιστα οσπνε.Ιυ1τ . Μ “ΜΜΜ

49. Θεά|τοτΡοκιιω ίειηἱτειτοε μιι·Ιιωτ πιοκιππωφειπι επιέιπειτιππ ὶπίὶπτιὶτατεε , ἔΙΐ5 Μ·

ὸιιΜπιἰτεεπΙα ςιιεόεΒεαητοπεΞτετε ει! άενοτ1οηει:1, ΗΜ πυ.·τοτΞεπι ἰιπᾶἐίεἰΡΙἰιιειτ1 `

νεηὸἰοετιωά όΠΐο1ιιτάοπεω ;· Ρωίεττὶω απο :ιποηαεΙιὶοο που ε::Ρειωιητ ἐπι!Ητιπο

νε!‹1ι1ἰετἱ Εκφοι·ιάσ ίε:ειιΙειτοε . Ωιιοο1ι·αι ἰιιιΡτοΒειικὶυττι ποπ @Μάτ , φα! , ιιτὶ

ίει·ε·Επιπιτ ίειπέατοε· ιιοΡαί ά Ρτἑπιπε 1ο‹;Ι Ιιιήιιε Ρα τεεστἀειτὶοπἱε ·ν :ιΙ:Βο.ε Μ· εν Η Α- »

Ν υξέ,Δ Μια ει1ηι.πιπάοίππ&ιιω μι· ἀὶνὶτωπι ποπιεπι οοιιτείὶειτιιε Ετ , Ίιιο τσιπΡετσ.- '

τετΜπιὶτεισιιΙὶε ο ; :ΙιιΠιιιε εαυτο Ρι·εττΞΙ:πιε ΠεΒεπιτ Ρετ οοεειίὶοπετιι ωθι·ωοτιιώ ποι:- Η Ν -··›=·-=ο=··

το 8;ὶ;ιτετὸὶυώιτιοΙείὶὶω . ·νετι1ωςι1εωΙΙΒετ πιτείοετε αετου-ο ιπίτειι:ιιΙο. -εωΡ·στωτ ό”

τειιειππί μ:: Ρηωίεητὶεω πιετἰτοτιιπι ν νοΙΒοόο ίεωΡει· ηοΜίωπι εΠ :άιιω &@φα .-Ι

τἰεεϋ π 1%οΙΈέο!Η κ1ωΕπιίόσ.ιπ νὶίιιε Βωξ α! τιωπι ει1ιο.ι·ε , ο ίειι·ιέϊο ΙωπευτΙ , ·Ρω «

Βετο α:εΙεΠεε ΜΞυε,Ρωίεπτε ττιὶτεΒΕΙὶτετ Γο.η&ίΙΠηπι ΤτΞιιὶτειτε,ειτοε·κιἰε ὲὶνὶΠοτιΙιΙι :

ίυπἔἐἑιπγίδεκέοτἑτπιόίεοετἀω εκαιιἀὶΒὶΙὶε Γεοπισάιιπι οτἀὶηεπι ΜεΙσωίεάεςΙι έ οιιῇιιε

Ι1οθάειες πιιιιώΜςυέοόοτώίστα Ρτεοιιω ΙἱΒεωεπτε ειοεεΡτεινε:Ιτ , ω: ίεωΡἰτετπο εκ

οεΕτεξἑἀ;&ὶταὶηηε8: @ωςΠαω , <οι:ἱΒΙο:Ξε πππο δ: Μι ὸὶεπι ειστο.ττπΞτειώε . Λακκι.

' ¦ι/τ,4#ι,,ΙΙ.. :Δ:-· ; · .Α 'Η _ . ε |

¦
-

π
ι

.ί
ι!! 3

-<η ;)~ 'η , ν· .. Μ.

«Ματ.
ΓΞΠΒΡΎάΙΞΠὶ· ΑἑΪΒΒ'2τξΗΠέ;~._σἔ=ἔε·: απ.:ΙΜ.;.35..νΜω·· ζ» μ”.

τ8··1: ·4 .' Δ..ν'Ι
·

' '.='::·`π ›-:(εξί:: ;·υ..:-α:.

···>3ω - ° ·. - Π· °·;πε;υ.Δι›ω:-|Μ μ] Ι

ι . -ΙΙ.-ί. Π” ΤΚ Ε σου:εωτια: εω·απα φωσ έκ Μαπάσβπη ΐ0°.τ&ω:βίαΒΜ"ΜΜ π

·‹ 4 κατά: εκεπφἰωπ , θεια πούέ.τ Γο·σιίεο·έσα: εκ· Σ'οΜΜε κπίππηί2βμόσφυθήοίαπ·· ·,

οὐκ: ιφιιιἰ /απέϊωπ 7έτουωκ , ρο/Μ:[απδ!έ ?ειἰιι/ἰέ ·;4τηέύπ:ἐπ]ἱ: ΉπεΡοβτπ: ὶεκύὶ- Με

ἐπὶ: ,· 1Ρωτεο·ωέ:πεπε ποπ ἰὶσε: . Ε/πε ε!ο82απο -[ευ·υπε τοπικα: σα· Ήέα8ϋπσ«άωσυε ]:·ἰπὸ#ωἰιποι.ε 8.

υέκέπεσπῇ ΜιστωαὐΜπη «Μο[επ τωεςιωίέ , 9ιά έ» Ούο·σπίτοε17ΉέκπεκβΡωσφω `

Ρονύε·ήτέ. πο/ϋ·ί(ζώα υ·εσεπρτ . Νοππωία αιίβείεωα: φωσ ΜΗ:#εΜΜΒί απ·ύΜίω

εοπέ ίδι·έκπεπ[: (ἔοἰἰἐα: Βε4είσα απ:ἱςαἱτσ:ἱ&α:,πἰἰξ[9;Ρσ#ἱΜ ροιὁῖοτἱἴόπ$|ΐκἰσ1ἱἱὅπκ < '

-“-)=

 

- .ιίέϊοδ'Σ. Ο. Β.-Τουα. ΡΙΠ. Ι. Π). . - άκτιστ

] 1 . .ι. ··ΙΤ Ε .Ξ .. ω ',»,:¦Ρ -. . 'σκ-η '

π 8ιφ|ιαπω ΜΗ: ιποκωίΙει·Ξο ρτεῖιιἱτ :Φ :πωσ ιοιδ. ει! που ι.·μω μιοι·ωωρ11, :| (Ν, ; 7

Ε Πω @σε τιοππἰιιἰε ΑΒΒατεε Ττυἄοπἱαπἱ Μοτο, ρτἱππιε πιοικεί!ςι·ώ τεεῖιιἰτ η·Ξ8Μπι φιἱηςιιο πιώ, οΒἰἱ.:- -

κμμε 2ηππο πο”. το[€εΡ··νετ9 :ψ εοφ) μ” ς. Μομιε ιά :ιωιιιω ιο8:..ω: Μακ Μ ΏΒτοπἱν:σ ήιιίάεππ ιποπΔΠε- ·1

τη εάπο απο. 7. $μιι:ιΙεειι Αε!ιοι·ωπι

ε Εετοἔἱιιμι ΠιιάΠ οϋΙςι·»·:ιοψιε· τοεα[::Π5 ηειιιρ!ιιω , ειιἱ-ιιτἰιι:ιω .!ιοι:Πο :ιτ:οπέει·επτ. ποπιιιιΙΙἰ , ΑΜ :επιο

Ρει·ε ΐ.2:Μετιμτπ εοπνεπτώι.,ιε ιιιΒμιιτ, υ.: εεΙοϋτο πιο:πειι Με α:Ι:Πιε, απο: ίω&ιε Ε:.εισ.ιιτ.

-· οι ΜΑΝ

.μή
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- 10% .Μ/εα4ἰ#ἱΙΖ##Φ«Β#<Ι‹πφε·':«"εσοσ.#κ9#σ·€.!ϋ<ἔέ€τὶεὶἐ=8υ5έ!!"β%,..#2%Μόέε όέωω-

6. Πιτ”

Ήεἀοτᾶ:ὶ

μεινω . ·

Π.: Έσω”

νιτςξμΠω

δε.

πω; εόἱ:;ι:1Ματὐἐἰ “

ή; Ηιι8ρ .-._Ρειεςι; @μ @ο ο ε τ ιι ; :ρ η ε. φωτ , νιι· Ρτοβάτειτε , 8τ8.:1α_, ά εἰὶνὶτὶὶεσ _&

Ιιοκιότ1Βυε.ὶπ.τε: τι1:;8ηε;τςε _;;μιὶ ποιππυακ1Φωιιε . ΗαΙκΒετ 8; 2110; @άσε , ι Α;»Μ,

Β ε ιι ο Ν εΜ ΧΗ:άιμπ:η(εω ρΡ1[εοΡμφ , Ης:;!ωο.κιωιω εμιοι1ιις .Ωφ;;Μμπι Μωμα

ίὶπιυπ1 , θοςΙεί:Μιιπη εΙυςηι.ιε δςΩρες1οειοω ])ματε . ώ Ηοι·5.τεαπημ ,ΘιιΪδςΗεΖε,

1ο , !ΜειτΜΜετη όιηώς ιικο:επι , ω: 4υς8εηιιξτ @ρε ΗΜ» Με;; [Ρς1ει:Βοτεε , _ Ωω.

80ΠΨΗ & θοὸζΐτὶἀνΦ ;. δζΦΜΜ @Μπι , - @Με Με ειΜπιτ1ϊΕι εποΙψειιωι 136..

3η ωοτιαΠεήο ίαηΕΜιο_ΟωΕεμ [Ηαβιιὶτ δςιψι,ιω ςκςο:ιςμΜπει ΒΙέω1% ὶ_ηοτι1ἰτ1€.(.ἱο
Δ <ὶείτὶ<ὶυτπ . Θοἀ€ἴτὶἀυε ν€τ0_.Πυ_κ·ἐπ ὰὶνὶτὲἐε &@Με αΜήνθ 1Η>Με €<Με«πιὶτ . Ωσ

πΙο. αυτ€πι Βια έῖο<ὶεϊτὶὸυω .51άμ-Ωπ Υ . ...ή Με τα »κοκ 80Φω. @θα ία&ι1ε

@Η Μ8,1°ςωο , ]1βΓρά6:111 τΩ1ἱ9μἱτ . .Ηέ ο_›ηπ;.; έ;; οι: @σπα @αφησω ηιηέβ)ξ/βετε ,_ ηρα

.><#νε=· ΜΜισ/?ε=άφίσσα?_έ ΙΦω , #78 Μήφα!>4/«ω· ., ρτπωθραω««ω 44«Ζω

.εοπυσ ,_ “έσ” έκ Ιπώί4 «ΜΜΕϊκέ@φα , ”Μακοπο “ω”.ω Με29Νασά_βα
@εριφτη σα] εμπετρρατεπ;ηυ;υάφ:ταβω ,. @ή φ[μπα ἰπ¦€£σἰε/μι|σηξἔἰ ”:οπέ| ν σε

ΠυξΜπέφεπ«πω .Μἐἐἰ-ὑἱΜΡκἐἔἰσςε°κευσ ά· Ρτσέετέσὶ Μου” .ΜινιΚΦεβΜ·

.&νωκ Με-4α# #2πό44·έΜέά4σ ΒεΖ.ε#ΦΟ Μ ]#Ι##ύἱ¦.##Μ Μ) ?ἔσω εὶ=·ν#4κ

αν, δ<#ἔ<<>πἱ4> σθωεωκω.αχω Δ· ›4ω#‹=σώζᾶὲ@φααπο ΥΟΦ9‹Ω0πβκτἱ£Μ*

μι Με,2<#ά8-€ ἱ2#. ΦΜ"####ἱΘΦόκε σέΜ4τ>Μόἔοὅἱκω Βεπεόέ6Ζάκκωάφ. ; . μα; Δε· .παο

Κέσβεαόρ Α&ύρ::.$$κτοκέ αέςπ:Φ ;·ς.ίςπ: 6°ρὶ#πΡόῇσ;;ρΜωθέΜΔ κατ): πο/ξ›·ὶ Εφσάσ-!

τξσῇ,; Ήαρώέςέβσηα: έπρεπσβστές@αφ [/ξ;ο-:ή ·υξ,όε;·έ φύ/έκυστ , φωό -βσ &Μα.:

.ΜειώΠάίε (ζοςειω[Βιβφςοηψ ;μειςετ Βοιηζω χωειΙΜεοΜε οΡ1ίςοΡὶ Ήτόυη:τιΠε ,.

.βοςἱςίτῇ‹;Η 8ς (ῇοις1ορΞε Πρ,σμω ι _ Ηεττησίμηά '22 ἙεΞςἰετὶοἐ_ ίξοω1τυπι . ΑΦΜ.Ζήσ

2ιθέΜέ,ε 6Ρ.ξΑ¦αΡβαρκα έ:;έα]έςηα π”224βστή σορἰ, @φωνα όσύι:;ασ· κακο 2..ἄπαἰε

@πασα ,ί @σέ βέςςκ[οηέθεις: εβ ,Ι Μι μα ρόβνυσηόπω εφ ά:ιρ!ιφε δωι·οπιζτι

Ω€Μἱ#ΉσΘ” : β;@ναἰΜΕ·Μ ·

- α . »ιισ·ν. . ~. π .ε . > . - . Ν

ΜΔΤ.Ηἱ.Ϊ‹·Β·ἔ8 Ο ΟΜΙ.ΤΙ:δ.δ›Β δΑΧ·ΟΝἰΖΒ· Ε ΒΙΤΑΡΗ 111 Μ..

Η . Ιω '"··!ν

. Σεεωωεκαεωτ.ΜΜαΤυιμοπε εεεώευΙοτυω,. . - - -

. .Ρ€11εοω..ΡετΔφέοϋπεά [ΦωΘ81.€ΐτζόο-. > Δ -; . =: .5
Π .Υ1.νεπεππυ!ιαὸεὸὶτ.ΟΙττ1Πεω εισ.ιποτ3επΦο.τεΙΕ4υκρ · . . .. . , η

Η . ΕΦέα.ΕεεΙ:Μεω ΡΜΒΙΜπ1Βετο., παθετε. ·. . 4. . $ ·. . . Ε.

· . =ηὲοΒ`υε.εε©ο4πἐτ€ίεΙυ:<ὶ=ιοε., -ηυὶτ10ϋἐὶὶΜπἐε . - ι..

.Εεε1εΒαηυβέρευεΜυεκμπτ, 864πευεωι1εμ . -. 1. ·. |`·υ·¦) Σ. 0 . · « ι»·"

Ηισ/μ.ς Ματέέ!άέςΡα"ώίσϋιστε Η6Μηααπα: Πιω$`ακρπἱρ , έ:: Ηᾶὶοτἱπ ΒΩασυ

βο:έατέ88ίφ/κθ πσφήκ Καἱωύεπΐξ φ]σοΡἱ Ρἶτκζιηκεπῇ: , σα/μ:|ησἐκεερι:«φωόΔω

ένιύεπ:η· αΡηέΡ:·η:αφωμω ά Βοίὶετ€ε_ απωάέα6ΜπωΤπΖ!εη/ζΠεπωημίησηηκε

ΗΨητ-ξω ΒΡέ|ζ·υΡωαρ 7έμίαπευή-ππρ σοηπάποια;οπτομο, Σ2:;ής5|ε8ξέ .φίεύκέ

η· ε.: θοάι7[Μίο.9αἱ°πςασ#ἰξο:εοιἰεω ?πο Ημ(€ο οαιίξπεφ·ρσεαβι5.

. π. .» Επςόστίσο (¦.οηψα:πε Ϊζἱπἰαπεηβε ο(::έ8ύι>_Μεά ?Μπακ σιωι/κ/2Μο Ο" &εωωβ)

της η·κτε;ή: ἱἰἰἰ; έρηοράόκεΡοτέεύωιη· , Ηιι€οπέ: ·ύετόέε έέσεπόπω κα! . ~ ω). οΜ:1·)

πιγάε , .»φω , ;τιμηάωιει ἀἐ8τιὶαιτ1; ειβἴεοηό_ὶςι1τη ΒειτςΒειτ ΡτοΒειτΠΠτηιπη :ΔΗΜ

τε_η;μΩΜΜ. . . ._;(]οη1ὶτ_8.τ11εΒΩπΩ1¦@!Υἱὲ€β8τ,, 8ς, _ς1ιιοςἰ κεειΧίπ1μη1 «Η ε _ «ΩοΙΠίτ2.Ή

τωιπαπὶε εωοΙε Ρ<ττοτΜΜ - « - Ια ίιιΒΙἐΦὶ:4τ<: ΜποτυπιΡΩΜΗ , τω: ι1ίητωΠω .

ίιι;ιειι;ει 11ω;τω ειττερό.€βετ , ω: πι μωΡετ1ο μαπα Ροπεπ·τ 9. Μο Βοπυ111Μτε3ω

.ΜεΜ; @και ειό.ς:Ρτιμ;. εΠ : εμμετα.5ηεε1Βοε·νπετυευοπώ -- .ΗοΗΜε τεττΞ|·.›

ΒἰΙὶε, ωπατε;υΒΜΒ ίΡσἔἐΦὶ!ὶωΡ-ιυι>ετ1ὶ>υεΙ4τ8υ=ωεὶοΡῦ1ἑ81Ωὰοιιω Μ με»

ωπ‹ὶο Με , Μ. υΙοὶίεευσὶα Γενεϊνω 4444Μ Μου1Ητπ ίτηυστικωι ,. Απ. Ωετηυ.ΕΜ

ω» τεσπα» απο Βεσιο106ί=άεΕπε τ .ει48=ι 5. @οι ὶΙΙΜκ 2;σεωτ ,. αι τω πιευε8ε ο;» .

Με Ρρειιῷτεπι‹ὶο τεὰιιοεΒε.; . δράεΒατ ἰη Π‹:τ‹Ιι.ιἐ1ὶιιὶο Νώε σκιφ :μπε ί;; Ρφερμτρτιιτ11`

Πει·οοιήει οεττ1εΒο.τ , ώ Η φ,ιί ά εΙατΙοτιΙε Μ· :ΜΜΜ ΓυττεΧΜετ , ὶτιοΙὶηειβειε ; δ; ε1ικιιιτο Πε

ΡυΙνετεω 8ςοὶτιε:εττι @υπ ΠωΙο‹1μειιε.ει:ΗΜεΙυειμταπω.οεΙΒιιε ιιίφε Μ.Μποτσια

όὶνἱΠετ ςο1Ιοειψοπή; Δ[ς::1ς16;Μτ ._ Μ;;; ς:Π Ίυοό ὶτει να: Βιιτιιὶξξατι1ε σίὶ , ιιτ ;ιά 8.1·

το. νΙττιπιιτι1 Γυτ8ετε νεταεὶτετ ΡοίΤετ . Α8ίτ επὶιπ Ιιος ΡΜ. Π.εί πιὶίατειτΙο επεα εΙεω

' '' ` θα
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805 Ιὶιοε , ιιτ ι1ιωτιτο Ιο Μίκι ἴοὶΡίοε εὶοἴΡἰοἰιιητ , τουτο ἴυΒΙὶπιἰιιε ντάοοιπ , αδ .τοπο

τοπι Πο:1τιΒτ:8ο.πτοτ , δε οο πιει8:: οΙειτὶτοτοω Βοἰ , οιιο οο ττιει8ὶε Πο άο 1ο ατομο.

ΙοιιτΙο:ιτ , τοΡτὶττιἱτ νὶτττι: :κοπο ΙπιτπἰΙἰτειτἱ: . Παπ: έκαμε· εοΜέτοταΜ/ααΜ οέαοέέσ

ΑΝ. αυτ.

1 ΟΖ Ζ

6, ]:ιπ.

αόωέπωτατοτ Ραοάοαίοα: . ιἰο¦ααὁῖοῇ·αταἰ ο/α: αἰἐαἰοοαοαί οΡξ/οοΡο 7ἱαιἰααοα/ἱ Ηοἰ- 00τοϋοτ”Μ

. . . . . . . Ϊ ά

απο/αοβιτατα:ψ, απο» στα” Ραοάοαιοα: ααψωΐοοποία: οοο!οβι: ασ οσα:: οροι·ι|:α: :ΞΓΞω
:Η

σει·ποα·οτ ἱατοατατο . α: απου” ααα α/αἰ:1οαατἰοοο#δοαἱύα: οοοἰοῇο: Ϊἱαοἰααοαβ ἱἰἰατα νωωΠοοΠ·

β:οααπτ αε/απέτετ . Οααοαίοέ:/ατα οαακίσω; α: Ηοίωοαέ/αοοε7/ού&α/οαο ο/α: Οο

υπέτωα›α κα·αααοα[ωπ :ἰοεἰιτ , εο Μοτο:: Ραδέο , τα ααοοπἰἰα ἰΡ[ο ·υέ·υοαοτ οτα: οδού

παί:·ατίοαο. ΜΜΜ: αοΡαααοὅατἱυἰ:Ροτἰαοταα. Βου” αοποτέοποτα απαο 997. οσα-β

8αατ Ϊ/υα#οαοοατὅα: , οὶτοαο Ραετία·ίοαΜ οο απου τω· Ιοαο/οθΜέταααΜ/α/οφψ ,

?ασ ίτοο: αποτο οα»Μοαπ αοπατίοαοω αδ ΟττοαοΠί. ἐοφοα·ατοτο, φαί :απο έα ίταἰὶο

·υετ·|αοαπαι· , απ: αακοποαπο/α·Μα . Ετ οαΜετα τοκ-βατ ορια οαππἰοαπ αιιδἰοαοακ

Μ. 4.. Δίκήοαα. Οα”ίτε Βο!έίτα δι]:|οαπα Ραοοίοι·ίοί αΕπούαπίέ, ααο ιἰοπατἱο 0ο- ·

»Ματια 7έπίααοαβ:, Ηοέτοοπέ [αοα]/οΗδα/ααο τετ/α: ΞΡιΪοοΡἰ: κπίααοα#οα: α]

Οττοαο[αόΐα,οοα/ΐαΜατατ α22αΜ οΡιΤοοΡο :οκ ααο ιίαρΖοαοατο/αοέίο οοί!έ(€ίταα· κρεοπ

ταυο/αοα·έτ Ραοαοα·έοέ άοαακα . οα/α: Δα έδοοΧααέΜοα2αΜ οκύἱοοαο ·υέ[απο Θ? . Βοτιο

ἱἰοἰιωι άκρο Ωοπιὶτειτι:: δε ΜοτοΜα , ε1ι:οά τοοοΙοιιόα ττ1οτ11οτἱα: Οττο . Κο:11εττ1ο

ι·ι:τ11Ιττ1Ροτειτοι· οιι8ιιίτο: , Ηειἰτι1οτιἰ νττάιωοι1Π οΡἐίοοΡο δε ἴτιοοοΙΤοτἰΒι:: οοι: άο

πο.ν:τ , πιο: οοάοιπ ίΡὶτὶτιι , οο.άοπιοιιο Ιὶτττιἱτοτο οοπίτιιι1το , τὶΒὶ , οοοΙοΠαοιιο να

διιτιοτιίἱ τα: τυὶε Ρώτα:: οοπΗτωο.πιιιε , οοδοπι οτἱειπι @το δε τσοντα εὶοτιειτἰοτιἰ: νεώ

τιιτιιτη , Ρτοιιτ ο. Ρτεοτειτο ἰττιΡοτειτοτο Οττο:ιο . απο .αυτο εΠέτο ειπτοοοποτἰ τυο ΗΜ

111οητ , δε οοτοτὶε ΕΡἰΓοοΡἰε Π: Ρτοοο!Το τοττιΡοτἱε , ηοιτιοπ , δε ἀἰΒιιὶτειτοπ1 οΡὶΓοο=

Ρο!οιτι ἴυΒὶτιιτὶε , όέετιοτοττοτ οπο ΡτείΠτι:τι1: νΞὸοΙἱοοτ ιιτ τι: δε τι:: ίι:οοοΠοτο: Η

Βοι·ειιτι Πι Ροι·Ροτι:ιιιη Βοοοειτὶε Ροτοίτειτοπι , οι:αιόοοι (ῖοπιὶτοτιιτπι τη Μι:: οοοΙοΠα

τοκιο:ιεΗ , (]οττιττοπι οΙὶΒοτι‹Π εΒΓε1ιιο ιιΙΙο Μετοεἰὶτειτἰο οπο , Ροποιπε!ὶ , ΙιοΒοπεὶὶ , ίου

οοἰὸοοὶά ΙΙΒιιοτΙτ , ίειοἱοιπεἰὶ , οποια: πιω:: οπιτιτοικ ὸὶΓΡοτιοπεὶἰ , Βειτιιιι:ιτι , τοΙο

Μοτο , 1τιο::οτειπι , δε ὸἱίττὶἔὶι1ω οἰνἰτοτἰε Π: οπιπΗ:ι1ε: οοοίἰε οτΞττιὶιπειΙἰΒυε δε οΞνΠΕ

Μπι: , Ρ! ο:1ο @το , δε:πίτιοοοίΤοτ1Βιιε τω: τιο.Βοηόα οοτιοοὸἰττιι:: , δεο. Ι)ειτιιιαι (Σο

ΙιιωΒοοὶοο άοο:ιτιο ίοοετο Κο1οιιάειε Βοοοτποτἱε τοπιο Ποπιἰηἰοεο Ιιποοττιειττοπἰε πι:Ηο-·

Παω οοπτοΠπιο εΙυϊιποιιο.8οΠωο ἴοκτο , Ι:ιόίέΗοπο εΙυειττο , το8τιειτιτο όοπήτιο Έττάο~

:Κο Κοιππιηοτοπ1 ἰιπΡοτοτοτο , :απτο το8πτ ο]υε ε1ιτο.ττο . ὶιτιΡοτἰἰ νοτο ἴοοτιτιεὶο .

3. Ραοκίοτάσο ]οτο#›ἰἰπαα τετοια/α: Βοακο: πατατα , αὐέροαοαΜαπαετ ο Μοτο Κ αβατο

α.: . :απο ποΜροαέ: ο·οοΖοβα ΚοΜοαβ: αοοααο.[α/οφτα: ο-/ἰ . Οαυτοαο αο/ί ιἰο#α'οαἱα›π

]ααπο είε ού)ἱοἱοαα'ο/αοαἰατἰ /ἰατα φοο·αφοτ, α: οαιἰοαο απο: ατα·έα/οαο σου: , κυκ

Ρἰοἄοααδ Μοαα/Ποέβαια: οοαῇ|ἱααπ/ἱτααἰ ἱαὶοααοπ , απο" Μοο/ααδίέ Ρέτοαέ ί/ίακία

Μωβ: Μοπα/ἰοαἰασπ οἰοἐοααατ . Ηαο οπιαἱα Ηαἔοπἱ: ::ρβα: υοαοἰ: οκοοαοααα/απτ ,

?Μοτο ..ο Ραοαοα~έεοΡαο/οααέταα. (]ιιιτι ὶτειοιιο ειδ οοπὸἰτοτὶε Πιτ εὶοΠεἰοτἱιιτη τοτι:ε

εΠιιτίηο. ιτιοεὶὶτοτὶοτιο ::ιοοΙοίοοτοτ , δε :και :ιΡοττο πιιυπΠ Ιοτιοοἰηἰει ὸοΪΡὶοοτο , δε

Ποο τοτο 1ητοτιτ:οτιο ειεΙΙ:ατοι·ο οι:Ροτοτ , νὶὸοτοτεμιο Ιιοττιο ὶτι Γιοοι:Ιο οοΜΗτοτιιε ,

ΡοτποοοΠὶιτἱιιιτι ΠΒ1ίοτο , οτ Για: Πισω όοδοοττυπι οιιὶΙὶΒοτ τοΙὶ8ὶοίοτυτι1 ΡτοΡειΙο

το:: , αφτο τοΙονειτοτι:τ οοι1ΠΠο , δεοτατἱοτιἱΒιιε Πτττιειτοτιιτ; :άτυπη οίτ οἱ . εΠντιπο.

ιιττε1 τα: ίἐινοτιτο οὶοπιοτιτἱο. , οτ νἱτιιττι τοΙΞΒὶοιιο :ιοττιἱιιειτἰίΠττιιιτι1 , Μο!ιατόυπι νὶ

ὸοΙὶεοτ , οιεΡοτοτοτ , δε οἱ τοπιε1ι1εω ΠΜ ο.Ιτοτί . ίοἰΡΓιιτη οτοεἰοτοτ . απο οο οτοειτιο.

Κοπή: :οὐκ

απο ΙΜ.

οΜΜο.

οοτάίε ΓυΕΡειττὶοὶΡατοτ, ἰΠυπ1 οίΤο οοτιίΠίο:τυπι, ε1τιωίΒΞΙΙ:οβοτοτ τοΙΙειΧ, τιΠ1ΗΠ- -

111ιιΙο.τιππ , :ΗΒΗ οοτττιΡτεο ΡειοΙε ειπιἰοιιπι . νοτιἰτ οτεο , δε δικο αυτο: νοΙιπιτειε ο.Ρο

:ἰτιιτ , αυτ Μουτ:: άοΠόοτίιπτι τονοΙ::τιπ , δε ιιτ Ροι·δοίετιιτ ειΙτοττιει οοτιθτττιειτἰοτιο

:·οοοτειτιιτ . Βοοτοτιπτι οίτ ἰ8ἰτιιτ οοπ1ττιιωτ νοτο , δε οκ ίοπτοοτἱει ιιττιιττιε1ι1ο άοΙΠοο

αποφ οίτ, ι1τΡοιιΡοτοιιΞΙ:ΒοτΙοοοε οΙἰεςοτοτυτ, ὶπ ουσ Εστω: Βοἰ, δετίο)οτΚο

8ιιΙα: οοπίοτνοτοτι::: Μ:: ΠονὶΩΗ:1ίτὶειτια ΡειοΡοττετὶε ειωοτοτοε οΧοτοοτὶ, δείἱο

όοο1υπ1:ιΙτο:ὶτιίΡὶτἱτυειΙτετγτοοὶηἰὶ οΧοτοἰτἱο ὶπίὶτιιοτο ΡοΠοτιτ. Πο!οδτι:: ὶτειοιιο

Ιοοιιε , ν:τάιιηι:ττι οὶνΙτιιε τω: , δε Π: ο:: ττιοποίἱοτὶυπη Βοειτοτιππ ειΡοίτοΙοτιιττι Ροττὶ

δε Ροι:Π δε ἴοπδὶἱ οοπίοίΙοτ:ε @ΜΗ νὶτοηἰ , οι:οδ δε ετ: οτιτὶεΙυο ίιιτιάειτι:ττι , δε Βιο

έτοτι:π1 Ροττοοἰτιἰἱε 8Ιοτ:οΠιτη, δε τοΙί8·τοπτε στα οτεΗτιο ὶηίὶἔοὶτιιπι . Ετο.πιτ οτιἱτι1 Πι

οο κά:: δω:: δε τοΙἰ8ἰοίὶ , Ηοοτ ΡοτΡουοὶ , ΜΒ εὶἰἴοἰΡΙἰπο. ειΒΒειτ:: Π:18οτήί , τι δοοττο

τω:: Ροττ:ου: οττιωεΠ, ε1ι:ΗΠο οοιιιΒι τοΗΒ:ο:ι:ε οοηνοηοτο.τιτ. Ηιιο [απο απο το

οοτιίοττο εΙοίτ:τιετν1ΙΤοι:τ, εε! Με τετοιου οΧΡΙοτοτι:τΕ οοκινοτιοτιπιτ, ιιτ οΡὶηἰοτιὶ

.κ5'δίο Π'. Ο. Β. Τσακ. Ι/!!!. Ι. Π:: :ΜΑΜ



«σε ' μυεφ-εκεεεε1_εο Ρωποε1το.

ΑΝΝ.εΗ. τοἰτιιιε ετεάιιΜοει.ιΙ1εεττεηάετευτ , Π εε Π: εοεηρβὶο τεεΙιιάετεε1τ . Εεεε ω @Παω

Ι 02 2 ιαβε δε ιιΙὶιιεὶ ωοηειΠετΠιω|, ει ΨνἱΒΠ1εὶΩ εΡὶίεοΡο εοπΓτειι&ιιω , Μ δυο εἰε νωε

ε 6· ω· Βατιιτ πιεΗιπε εοε ἰτιΒτεεΙΞ εὶεβετε Ρτο ΙοεἰοΡοεττιικΠτετε , ε1ιΠει ΗΜ! Ρ<Πιιε εοεποΜιιτη

" 1οεἱεηΒι1ΠΪ8 ,' δε Πτυ5 εΓΡετἱτεε ΜΠιιιἔεοπιιιιειιὰεΠετ , Πεετ τ18οτ ΟτοΗΜε Πι 11Ιο
ιπεΠιιε Π:τνετετιιτ . . Π - ε

5- 0<ϋΙο- ε. ΞΠΙωετὶοπιἰ νετο Πι:: ΜΜΜ Μαη έπειτα , εΙυπίεεετιίε εεεποΜυιτι μιά πιο.

·ΐ:;τ_δο[Μ' το εκΡετεεεεεετενετιπιτ, εΠε‹ὶ δε τεΠεΞοηε ΡταεὶΡιιιιευ , δεεἱὶνἱτἰἱεοΡιιἱεετὶίΠ

πιιιπι εΠε νἰὁεΒετιιτ -, ω: ει όοπιιπο Οἀὶ1οτιε εΒΠειτε εοπΠΠιιπι ι1ιιεεεετειιτ , δε

οΒτεπτο 2.όειΠείεετεπτ; αυτ εεττε , Π Πιτιθο νέτο [ει·Πιιε νέάετετιιτ , ὶΒἱἀεω ΠΔΠ εο

1εω2.πετεπτ. Ιετιπιτε:8ο, ΓεεΙ Πιπδὶυε νέ:ΡτοΡΠετΞε ΙΡΜτιι ΡΙειπιε, εετἰτειτἱΠΙιιε

νὶττιιτε κείεττιιε , νἱτοε εξετεείοε δ: Π1 ()Π:1ΠΞετιποτε ίετνεπτεε €τατιιΙειπτετ ίω!εε

Ρτοε , ε·:ἱ ΙαοΙιππ ΡτοΡώυπι τεττΠΠτ , ἱτιευΙεεω εἰε δ: Ρτε:εέ1Πει1ε , ιιτ Π1 ιι1οι1είἔετὶο

δωσε! Ρτὶττιιιπι όεΙεεετειειτέ δ: ι1ωίεάενονετεοτ , νοτει Πω Πεο τεὸὸετειπ , παπά

:ιπε αυτι ΠΠ νὶΒετεε Γει·νοτ ΟτεΠιΠε 5;ιάΠε1ειιε ΡοίΤε Ρετ εφε Πετὶ Πτι ΡτοεείΠι τεπιρο

τἰε , ιιτ ΙιειΒἰτεευΙει ίετνοτιπι1 ])εέ , μπακ πιοεΠεει , ΡοΠτποόιιππ ετείεει·ει·ιτ , δε Πε

τετ εοτυπι ἰτιὸιιΠτὶε Ιοευε ἰΠε ίηΠεεΞε , ε1ιΠ Με:: νΜεΙσειται· ει18ιιΠυε δε ὸεΓΡἐεεΒἱΙἱε.

Ιειτυετὶ ΡΙο.τιε Μπα Ηειωπιειω εεπιτετιε απ εοτάε Βεειτι ΟόιΙοικε .. . . . @Πε ι·αιωε1ι.ιε

Ρτε:Ιο.τοτυπ1 Με ΠΠΠΟ Πιεετετἔ @υπ τοτ δεταξεε νιτοε , Πιττι:ι ιιΒκ1ι.ιε εεΙεετατοε, Π

ει! Π: εἰεεΙὶτιειτε εοτιτὶη8ετεε , Μ ειΠει Ιοεει όεπ1έετατε ωοηετετ δ' δεε. @πάω .Ηια8ο

[απέἰἱ Οἄἱἰοπἱ.τ επέΜΜπα εατἱτετεω Πικάπ, Ιου/εἴ επεσε όεΙἱὶεύπΜἱ, ©` Γεεάεύεέ ίπ

Μοκκι/ἰεσ·ἰπω[επἔἔξ ?Μπιέ/ά/εερίοπε-βδσΡ:·οβεαέ:ατ .

ΙπιποπεΠε. . 5. ΚεεΠετιιτιτ ετεο πον1 τποηειίΠειε τεΙέ81οπέε τγτοηεε νΠ·άιιηιπε , δε ΡτονοΙιιτἰ

€επ1Βυε Ρεττὶε εποικιΠεείί , :ιεΠτυππ Ρτεεειετωπυτ . (διοε ειπε ίειΠοτ εεττιετετ, δ:

Μπτετ , νίτοε νὶττιιτἱε , εκ! το1 επιτιόει οΡΡτοἰπΞει> εοπειιΙεεώοηεε , δε νεώε π1ὶιπυεἰὸοτιεοε ,

8εάεΙίεετεε Ριπ:ιτετ , ΡειιιΡεπει:εττηαε ΙοεΞ ευυη ΠΙοτιππ ττιετἱτετιπ ὸἰνὶτΠε , αμε

ειά(επΠιπι ΡτεεΒεΒειτ, εμε πιετιτεε εοευτ11 ἐκ εΠνίτιο ειιποτε τοΒοτατεε ποπ ιωνετετ ε'

εαπ Π τιονὶίΤετ) Με ωοιτιεπιτο ίτιττοίτιπ11 ίΠοτυπι ὸὶΠιιΙὶίΪετ . Πε!Πτ Μπάση, δε

ΡετεπιτάΠιιε εΙΤειπΠιω Ρτε!σεω , ὶιιΒτεΙΪιιτι1 ειππιιΠτ , ειιὶει νοΙιιτιτειε Βεἰ ΠΠτ , ω:

εὶτο οεειιττετετ εἱε ε1ιιοό νοΙεΒειητ . δοεὶετὶ Μ.εΙυε εοτι8τεΒετὶοπἰ ΠπΠοιπεΠετὶὶ , ί:ι.&ί

Ποτ οπιτΠΒιιε ίοτπιει Ρειτὶετιεὶε δε ΠυτπἰΙὶτετὶε, ιιτ ΙίεΙιιέεΙο εο8ποίεετετυτ ει απι

δὶὶε 1 Ρτενετιτρε εοε Με 8τειτἱ8. εοτιεἰἰτοτὶε Βεὶ . ΡτοτεεΠοηέε ειπίπι εΙΝ1τι:ε ἔτειτΠει

ΡετΙυΠτειτὶ , ωε5ο:ἱ Πιτὶε :Πάοκ ἀὶΙἱΒετε εεεΙεΠεπ1 Ρε.ττΠιιτ1 εοεΡετιιητ , @Παω

Ρτὶιιε Πι τεττετιει εΠΙεδΗοπε Η:ιετειΠαι1τ. Πει1εοεπηκε, ειΠιιε νετε ΠετεεΠτειε ΠΠ:

εΠ, δε άεΐε&υε ΙιιτΜηίε εῇιιΠἰεω ηυἰὶι1ε εΠε Μ. εοε Πω εΠ!εδΗοιπε ΞηΙιιΠτεινετετ,

Πει εοε νἱΠοηε Πω τεΠεἱει·ιε τεΡΙενετετ , ιιτ πονειε ίΡεΙ ΓΡ1εἰτη πιεητεε εοι·ι.ιπι επί-Π ει

τε , ίειιπετἰΡΓεε ευεἱεεὶη νετιιΠεεοἑἱτοτἱοπε Πιετ:ιπτ, οΒΙὶνἰίεετεοτιιτ, ιιτ ΜΒΜ

@κι εἰε , :ΠΠ εμε :ετετηο. Ππιτ ΡΙειεετετιτ , δ: ι:ΙείΡεδΗε ττωΠτοτύε , ίοΙ:ι ειπε Ρετ-ε

πωπω τε ιιιτετεπιτ . . :.

1(Σ€2:ιι3 ό, Ηἱε? Εεβάτέεξ/αεύΓκε άτα: εκπιυπ ι οσο. εοπεὶὅἰ: . ΤΡεπ/αδἔἱε .άέςιωτ αππἱε )

Πι - "Μπακ 2επΡαε α2ψετ , :Με Ηιιδοπε, πε μ·φέαία &εωέ Οιίέίοπέ: όα›φίστε:ατ , Ρἰπ

Ξεπέω ε υὶυὶ.τ εκσε ί: ) έ::ω” ίοεαΜ/αξβέππασ ε/ἰ Μετα: .Η Ζώαπίπε , οΡαπ: :πακέ

Με Γταἰετἱεἱ πο/Πί , π:: π·[επ πιά” Ρίτα· Πεατέ Κέεύω·όέ . δώ πυπέ Μ” εεέέτπίπε

/2ιπδίέ Ιδίωπί εποπα/?εείπω έτσα›έ0!Μ:ίοπΜ απτέ«μακο :·εοφέτ ) απ έ:: ε/ικ κα: έάδ ει.

σ·ί[ωκα: σέ πωπω: 1 ο4.ό. ?επιασε Ετσαίετ·έσατεαυα/πω πωσ ιαβεέωκ πωρε;Μα ,/ειί,

περιπεσπ Ο Μπέφα·πω/αθεκίε ) σει/ιι: σ·εἱεἐεεὅἱαω απ·έαΜεκτα:π Ριπεέπιά: έκ ζυβα:

.ωφεΜτοτί: θ' Μάι:: ή” σπάει: εοπ.6υεδισ . Ω: ειναι :ων·Μτ Ηιιὅο . ΗιΠι1ε ΡτἱπεἱΡὶε

ε·ιπὶειω , Ηεπτἱεὶβἰἰἱεετ Ρέ2 ) Ρτο ‹1ιιὶΙ:ιιΓὸ:ιω κιεἔοιτὶὶε εΙοπιπιιε δε μια: ΒίεΙπατδιιε

εκἰὶτε εοι11Ρι1ΙΓιιε , νετιετεεί!εω Ἑτεἀετὶειπτι Πτειιπι ὸυκὶτ , ε1ι1·ἱδεὸε Π:1ΡετάειΙέ Πιπ

Βιιίτιε Ρτοετεειταε, δεΡτἱπεἱΡἱΒυε τε8ι1Ξετετ ιποτὶΠὶτιπυε; ιιτ ε1ιιοά Ρε: Π: μπε ΦΕ -

ΠάεΠειτ, ΗΠυε οΒτέπετετ Βτετἱει , απ :ι!ηιιειΜο δικη είἶετ Πι ίε:ει.ιΙο , τοτε ΡατεΙπιτ

ειπἰει . νετιιττι ιΠἴΡοΠτἱε ίεεΠΒιιε, δε τεΠεἰειπΕΠυε Ροτιτ1ΠεὶΒυε δεΑΒΒειώΒιιε, :Μα

Πειπτἰὸυε ετἰαπι τεειΠ ΡτἰτΠετὶΒιιε , εοφ Ιοι18ε ἰτιίετὶι.ιε τεΠάετεε Ρειτετ πιΕτΠΠ πιω ;

δ: ωετηοταΒΠὶε ε]ι1ε ττιοτιειοΠυε , ιιτ ΚεΒὶε δε ΡτἰτιεΙΡιπτι εοοίεηἔυἰτιειιε , Πίτα Ρή

πιοε ΡειΙειτὶηἰε εοπΠΙΠε ὶτιτετείἶεε, εεπιἑηεπτἰοτὶειιε Ιοεο ίεάετει; κατω :ποπ ΠΜ ἴσ

τε ιιτΠε , Π ΡειττΞ ευἰ ΠιΒετειτ , Ρτεεωὶιπετετ ἴείΠοτιὶε οπϋπε, και ἴεεἱτ π1επποτε.

ΜΙεπ1 , δε ἰωἱτειτιὸειττι ΡοΠετὶε . διιτ-θετιε ιπιτπι1ιιε ει Ιειτετε ΡτιιπειΡἰε , δ: ίιιΡΡεάει

. τιειιτπ



οιε ν. ιτοεοεοιοο τοπεοειτο. _ το

οειιτο τουτο ιΡτε τετεοε, ΑΒΒοτειιι τουτο μόνο , δε Ροτττο αδ Ρεδεε ετοετοο1ιεδω ΑΝΝ (οτ

τιεο οι εε τΡτε τετεδττ ,- δειοε οτοτιδιυε τοοτιπετιτε , ευτιδττε Ροτττοοδοτο τοτυτιε τεεευ- ι οι ο

Μοτο τιι:ευΙτε τοτοιτιτο νεττε ουττιιΠτεττε , δε ιιοοδ νετε ειδιττοτυτ , του τΡοτιτε Ρτο 6· ω·

Πεο τιοτοτΙτε.ευτ . Ηοε ετΞεο ετοε τπιδευτο οοιοιΙ:υε τοι: το1ττιεοΙο ; δε !ειυδτ δτι.τοτο εττ ,

ειιιοδ τιοτι Ρτο Ιειοδε Ιιοιτιτοιιοι , τεδ Ρτο δτνέοο τειτουΙτττο δε μτετο:ι. τενετεοτἱει εε

κ ΙεΙιτε.τοιτι εεττ . Νειτο τεειμιοε ττια8τιτΠεετιττει Ιιυιοτ1ττο.τετο οοΙιτΠτεττε11Πιιε τιτοΕι1ετεε

το. , (]τιττττυτοειοε οι τ:ιοιυΙο τυο δενοτε νετιετειτο. , ευτο ευττι ειδ τε τονιττιττετ , δε τ!

Ιε ε. Ρεδτουε Ρεττε ε.νεΠι οοΠετ , Βειε :ιΙττοττ το8εοτο ντττ Ρτυδετιειεττι ειδοιιτετιιε ,

ΔΙιεεεετο ειδ τε ενοετιτοτο ε Ι:ιτετε τυο τεδετε τεειτ , ειτουε Ροττ εοτο δοοιιιτ Βετο:

τω τεδετο ΜΗ ειπε ο . . . .

7. τ] ατιωκτε1τυπ και ετ ειδ τκοπτψετἱιιΜ|απἄἱ Ρὶτοπὶ £θ7υ€ϋθΐθ7” , ιιτ/ειδ .Κἰεὑεττϋπιιιέέ|τετέο υἰτωπ τποιω/τίωτο ττωοτεδτετε:ιτιστ ; πεεψατέυπ/Μτ , θ' υεεεΜΗΜπο

/!εττέ ι::δ.#ίεΜ ι·ε/Μετατε, θ' ποποιεττττ ετἱσιπ εκεέτετε κοντα , αδ ουδ @οπο-κοπτι

ίτυπ Ηεπι·τεί ΜερετατοτἱεΡὶεττιεβφΔρεεὶσε τατίτ,οτττυκ εείωκ (7' το τι· Γτεδο:·τεπε »ειστ

πε δε/ιω έτιφεκδότ . .Νει·κ κι ›·τε[εττ Ηισίζο , τοτε τυττεε εεετετἰεε ειε τυο τεε_ττ° εεΠε

ττυτο δε τετεδτοττυτο ττειττοτο . .+50 Μ του: απο »πάω πούττττπιτ «Μάτ εουνιεκπεδ[Μτ

Ρτεττεττεο , εμέ ωοιεκι/ὶετἱο/απἔῖί τ/ἰτοπἱ Ρπεδία σε Ρεσιτπτω εοπτατεταπτ : Θετιστο

έτί έΡββατέατατε σεβ , ?ουδ πυπ[οίκωΡεα4πίίε , /ετί ετέτσοφτοΡτέο/κο τοδοτσ τ;; οστι

πέδισε τεδιΐἱεὶα [εστω κακή ΡτοΜουστίτ : έ:: φωτια:: ετιισετ κετιὅπιιτκ`έττΜἱτὶτετὶτ

εεεεΜΡταΜ. Ετ: δε· τεπισδέεπέατ @Ηαέο . Ποττοττοττοτο , Μετά: , ειμαι δεδεξτοττι

τετττυετεευτ, δε τιεεεττε.τοι δοτουε Ρετετεευτ , οεε Ροττετ τιονει Ρο.ττιττ , τοϋ νεεοε

τουοδιιτεοιτ, ειεεετττττε εΙυοτυπι εττετ οΡεττε δε ττιιδο το ειεττΙετε,ειιττι ο11οοττΠειτοττι,

ιιτ τιττοΙεοτ , ετυΒετεετεοτ , δε τοειοοε :ιΡΡοοετε οι τυονετιεοδο ειιιοδ οιυ_οδοιπιτυτ

ΜιτεττυΒετεοτ ; ντε τιοοιι1ττει.ττε δε 8τειτοε Έτεδεττεοε , νετε οιοτι:ιεΙευε ,τεττ:ε τοττοτ

εεεεττἱτ , δε ειιιοδ εττοΙτοττι εττ, οτιετε τειδτο εκΡοττεινττ . @Με μοι τὶοιἱὶὶοτο€98°τὲ ετο

Βετεετετ ,ευιο ντδετετ Ετεδεττευοι , (Σοτοτττε ττΙτυτο , ττοττετοιδοοτοοι Βυευοι, Ιτο

Ρεττιτοττε εοοτοο8υτοευιο , δε τεετττε , δε οσο ετυΒιιτττε ? Ρεεττ δετιυτε ΠτοτΙε οιιυε το

ευτττιιτο ετττυεττοτιε σ Ποιοι ει·ιτιο @το Ιοτι1τοτο Ρετοέτοττι Ροτττ8ετετιιτ , δετιιτττο

ιιιετιτοοι τΠοδ , ειιιοδ αντε οοτοτοειτοτ, τυΒνεἑΈὶοοε τε:ιττοεοττ :ιοττιτυτο ,ο Ρεττιτιοεὶ

εττετιτ εΙυὶ τεττεοτ , Με ειοἱ Με οτοετο ετ:ιοτ δεΡυτεττ , τιΙἰειε , οτ ετεδτιουε , σεω

Ρετιε; νιδεοε νο Βε:ιτεε οιετοοτιω ειυετοδοοι δε ιιοΒτΙίοττουε εδττειτιτεοι2 ο:τοπιο

τετ Ιοτοευτο τΠυδ τοτττοτοεοτυτο ,· δε εεετοεοτυτο εοΠο , οτ τοοττε εττ,' τιτονετιεεετ

οδοιοουττ . αυτ απο ετοΙσετεετετ , δε τοτε ὶδ ο:ιτει!ιουε ιτιεοο8τουτο :ιεττττοετεε , ντε

τοιεττΠτουε εετνιεε του οτὶτο , οοδ το Μπιτ τὶπιιιε τοι 1ενττ , :ιεδεΞοδε _ γ ττεδτο

τονεοτ τοτττυτοεοτο εοδεοι , τοδ1δοευττδιεεοι€Ιο , οτ δέττ:ετετ τ;ιεετε , ουοεΐτεεετατ

Οοττιεε ίζοττοττε τὶΙἰυε; πετ: ετυτιετεετετ, Η ετ τοιΡτοοειτετοτ τειδτοττι, ειυοδ εοοττε.τετ

εδά το υοτιδοτο Εοοοτε οττοιττυε εττετιιτειτυοι . ° β
81ΐ δΙτέα έπεσε: Ρτειἰετἱεἱ πο/ἰτἱ|αἄα τε]τεττ Ητιιέο ?Με πιέ:Μπε τετίσε::δο[πιπ., ειτ

ροτε ?βαδ ότι: δαπαττώττεα#πεεταπ ευΜΜεοδαπτ . εδά ἱταοκεΡτο|ε9ιεἰτι4τ , δεδετι:ιτ

δυκτιο εΙυειδειοι δτε ιδετο ντι· τοετοοτειτοΙτε το εοειυτο:ι. ττει.ττυοι , δε οΡετὶε ουἱΡΡὶετο

ειεετεετιειτ τειιτεΙΙ:ιε οΜυεοε , δε νοτο @οι τουιιδιιιιε ; εοτο εεεε ειδ τοτττιιτο εοειυτοιε

δοδετττδοε Ουτε ττειτετ εμε ειδνετιτεοε ειδττυοι Ρτεε:ιΒ:ιευτ ευἱ ειιτο τιΡετιιιττετ υειιιε

οιττοτττοι·υτο , ειυτ τοττε ειδετειτ, ντδεοε Ι)υιε ττειττεττι τουτο οΡετΞ αποτο τοβττεο

τετο εει.Ρττε ιοεΙιοτιτο , δεειΙΙυδετιε αδ τιοιοετι ()οιοτττε : Νεοδεεετε:1 ειτε , (δομο

εετο τοΙτει τεεετε : ιιοο ετιιοι Με εοτινετ·ιτυοτ οοτοτοε δε ειδτοε , οοτοΙττε.ε ΒετιετΞε δε

ειετιἰυττἰο οΡετιε ..Ειιοπε1ιτε εζοτεδετεευτ , ὶΠε εετεδτεοτετο τυΒτεευτιιε , οειέτο επιστ

τυοιτε.τε τοουεοδι , Πε πιτ ττειττι : ΟΡτιτι·ιε ,οιτ, Ρτοτεευτοε εε , ο Ποτε, ουτε τ:ιοττι είτ

δτεοττε.ε ου ειε ρττὶεττ, δε τειοτυε εττ ευἱ τττιΡεοδττοτ, τιεο.τυε τεΠξεετ Ρεττυε ΑΡοττοΙοε,

δε 1ειτιέτοε εοτιτεττοτ νττοουε , ειυοδ τιεε τοεπ εο οε3τιιττ Ρ:ιτνττε.ττ , ιιτ τ:τειτοι:ιετιι ειδ

τιοε οτε τεκτιτοδοδοτιι,ειοειδ Ρτο τιουτΙττει.τε 8εοεττε τοετ.·ιιεε ποιοι είὶ τιιιιοο1τοε οιεει,

οτ οιετε:ιτ Μ: ετε το τΠοτυτο , ε1υττιοε οτΠετοδτ8οτ τιο.Βεοτυτ ,ο εοοτοτττοδεουτειι·ι ,

Τειοεε. εαπ τυοε ετήε&το , δε τοττοετ δετΡεέττο το :ιτιίτο:ι Πτιοε τὶδεττε , οτ εμε τουτο

Πτειε τιτοεδέεσ.τετυτ, δε οιττοεοΙο εττετ ευτιδττε οιοτιονετειιιτ τιοτιττττετεοι εετιεττε εοε. τ

Νειτο ειιττι τεδετετ εΙυεδειοι ντεε Ρτὶνετιιε , δε τιεεεττε εττετ ετ ειιτεεοε εκτι·:ιΙιετε ;

ουτδειοι δε ττειττιΒοε , ειυετο τοτε τεοιεΙ ντδτ, δε τι δυο ΡυετυΙυε Με ειυδίντ )]οτειτι

τιεε τιοοιἰτιε , Ρτοεοτοοετιε , ευτο νεΙΙετ ει Ρτο εει.τττε.τε τετνιτε; οοττυτιετεεοε, δε

δυτι



17ο Ι)Ε ν. ΈΚΕΒΕΚΙΟΟ ΡΧΕΡΟΣΙΤΟ.

ΑΝΝ. ::Η. :1πο.άπτπ τ€ΙἱἔὶοΪ11οΒἴὶὶι12τἱοπε οΒἴ::1πἰιππ εῇι1ε τεοἰΡετε ποΙεπε, ΡτΟΜΒπἰτ :πιω ώ

,, :ειπε .· @Μό ιπἰΙπ Ρτο:ἱ‹εΗ , πω:: , Ι1οποτεε τω... τεΙέπιπΙΤε , Η :ι ίπιτπΙσπε οΜΕ

· ,, :1πἰιιτπ,:1ιιο:ὶ πωπω... ὶπ ΩικιιΙο, :πω ποπ Η: πε:::ίἶ:,:ι:οὶΡἰο ? Ωμἰ ει:ὶ πο:: νεπἰ

,, στ ίετνἰΐὲ,ί`ετνἱτἰι1πι :1υο:ἰ ποπ ε::Ρεόίτ,:1ποπ1οόο ειε::ἱΡὶειτπ?Ιω :Π::::πε ίτεττὶε τ::4

,, ΡτεΙΠτ ππἰιπιιτπ , όειπε οπ1πέβιιε ιπει::Ξιπυ.πι Ρειτἱ€ι1τὶ.2 δ: π............, , 8ς ωΠωτ,8

2ΡΡετεπάα :Ιο:ιππεπτιππ . ΗΛ Μω·ωιι·έε έ:: ω»:Μ22: Η:48ο ; Η” μ] Π-2Πτω1-[Π )

Ιστο Μποτεί:::πάε. οτππΠσι1ε Μετα τποπτίε ειΒ)::έΐ:Ξοπο :ΜΜΜ Π: . Μέ Μ... π: δεῖ·

/ίω κακή ·υἱ›·ὶ/ι4/ἱπ:μ·οβαστωετ .| &απεί πω.. €μιέπ »πιάτα Μιὰ· ·υέΜατιι»: σκεπ2

ΡΜ ΜΗ.: έπποταφεπ: , πω:: πω:: Με βσωπ . Επ[ωσι·κΡτο[ε:ΐο εὅπῖἔἱπ|αἔἔα , :πω

Ρ|87°0[9Ι46' ε:: .ήπιε σοπ/σπΒαἰ›:εἰ: ¦πάωαν·ιωτ , ωπ/0Ζωη α: Μκιὅ›ΖσεΡο#ε#οπε: Μο

πσ/ἰετἱο/σπδἱί Ρΐτοπέ τ:·έ&ασκεπτ , πιιοόἱπ πουπαίίίε σύκιπέε εοπτε/Μεαω οΜΜ::ω· ,

:πινω ετὶεω α:@β Φ[ω/ιώ ακο:πιβέσο 6.265”. Βεοβσ·υίτιπο: κίέσππ·::τ . Μπα· ιιίέο:

Ηιο(€ο πω» ει: Ηεζεἰοπεω/επ Η:·ι·Μπιπ::"Μ , Ρπ·::1Ήέεέ|πετ›·:·Μ , εμύΡοβ οὑἰπτωτκ

/σπδΐο Ι/έτοπο ίἶ›·ε·ὅο›·ἰα›π]ῖἰἱωκ/ωκω , (Τ ΜΜΜ π... εΜεπο ...ωρα ω!Μω , τω:

ιἰε›π Θ" ἱΡ/ε Μοππεὐ:ιε[αὅἰ:ιε ε/ἰ : @ω ερίπφύίωκ Μ]θ·.σ τε[επε,πα: . Ματύέωέε “ειναι

ακω· .:=/α: , Μ εἰσα/ἰτο υποκα/ίεάέ|φα!τα ε/ΐ, .αοΖποΡε έ,ρ[ωκ Ο:Μέσ ε/κε/ί!έα, σιι/ια

υποπτεΜΡίπω π Μισο Κέσύω·έυΡΜάιΉπω έηΓεπ·έω έ” ε/ιι/άε›κ ύωπέ Κέσόικ·ιίέ/ξ·σαπ

έ:: ?ίπ πΐετακα: . Είστόστόα: (λυκε: κά· Μ‹ί›·σστο , β:ικἰουἰσιω· πάω· ἔσω:: , θέ!

άιιέππ.τ, 9ποα·ιω2 ΘΡέΠφύΜ ω: ήα[όωπ ωοπσβετ.;έβόσόέε έι·[ου·φτα του2ο 2.. πω!. .άπα

ἰεδἰοπιιπι εάέΜ/ωπ . δού θ' πω πια!τέ , εοπίεω ετΖωπ τ:·›πΡο;·ε έύΜεοπ ωοπαβέσστκ·

«ΜΜΜ ωκΡἰεκἱ/ιιπτ , Μ: α: , :Με εωἰεω Ηπέοπε , ίει::Π:: ποπ Π: τείεττε :μια ά: :Π

νετίὶε ΡπττἰΒιιε Ἑταπ:ὶε: , ΝειιίΜα δ: Αυίϊτσ.Π2 , πποπειίὶὶοπ των; ί: ΪπΒὸΙὸ:τἰι1τ

2ε1ἱΒὶοπὶ ἱπ[απδἰὶ τω... Μοκσ/ἰετἰο .

1022

6. ]ωπ.

Νοτ:ι.

Μοπωίὶετἱο

8- νωπα1

Ρι·25:3εω .

ΟΜι.

9. Γνεόπέσκε πισω: :πω/απο ,....ρωπ2. , [Μ Ο" πω: Ρτοάψε,οο]ετ , ιι θεκπο

ΚίσόαΜο , υιά/απδίέ Ϊ/ειἰπ/ἰέ άττεάστεπ-β= ›ποπσβειάα›π εοπαωφα:π βια:: , έθέιίευσ

ΡτωΡοβτπ: ὶπ/ΪἱϊπΜ: Μ.]α,/Μ :Μπα [.εάαέπο εοπτέ8ψε κιβσ·Ματ Βπωιάπω :Μω

πέσέ επωεπισεκβ: Θ” όπεύατεπ-βε ίέθι·ο 3. αφ. 59. ..ω ώ: [.εαΜποβ: ἰοπιιἐωο·: Ηἰ‹;

εΒΒειτοτπ ΈΠεειτόυπι τεΙὶΒἱοΪιιττι ειάιποάιιτπ: νπ·ιππ , δ: Ἐτεάετἰεπτπ (ῖοπιἱτὶε ΒειΙόιι

1πἰανιιπ:ιιΙππι , ει Βικι1Ιο οοπνετΪυπ1 , Ρτπάεπτοπι δ: ,ιιΠιπι1 ἰπττοὸιικὶτ . Ρ”εκιυκ απ·

2ινπ ε/ΐ ω: Ηαὅοπἱ: σωω.., ἰΡ/αΜΜε: [.ειίαέππω ο Κίεβω·ιίο ἐπί: »οοπκι/ἰστἰοΡπε

|εδϊασκβιωε: παώ παέείεωΡοβ Ἐτειἰετἱσὶ σκοπευσ σο:::έ$έπε ·υσσύ βκσέίε ε/ἰ . Θω

σ·ε 2Μεπείαπάο.ν Ραπ δαπέΐα-Μ."·Μαυο: , πιά/σέέππτ βαἰπἱπιι›π Μπα:: 1 028. αποκα

/ἰετἰο ἴειἰσ/ἰἱποΡπεβὅἔαπι/πωἐ . Επ:όετέσατ παίρρε [κακο 1 ο2ο. πο7πίατκ ε· ·υέ·υέε

ωσσε/Γεο·ατ . [όΡκπετ σ:: Ηε/›ποκέ φξ[σο,οί ΡΉόωπεπ/ἱε όζυ!ουωτο φαιά κα]ΜΜ ω·

έπτυ [ίω·ο 4../4Μ Ζωιιἰπτυ , πω ί!!:: τσ/ι'.πιπ/ε εύκι:·π.υπ σουφο/ιιέπε , θ' εοπ]ΐ:·ωκιΠε ,

επ ὸεΡτε:ετἰοπεπ·ι :ἰοτπἱπὶ :ιΒΒειτὶε ΙΏ:Ιπιτ:Π , :ἰοτπὶιπἰπιπ: Ἑτεὸετἰ:ἰ , :Ιω (:οττι::ε

εΧΠΠεπε ποίΗ:2 :ἰνἰτειτἱε , ΡοίὶΡοίὶτἱε ία:ιιΙ:ιτώπε ΡοιπΡΞε , Επ :οεποΜο Βιπδ:οτυπα

αΡοΠο!οτιιπ1 Ρεττὶ δ: ΡειιιΠ ωεω,... νίτοπἰ ιποπειεΙ·πιε Βιθειιε :Η Ρτο :,πο:Μππ :οπ

:ειτπΒἱο δ:::. Αππο Ιποειτπετἱοπἰε Ποτπἰπὶακ ππΙΙεΠππο νἱΒείὶτπο , ΕΡἰ1:οΡπτι1ε δα.

Πεντε [.εαΙώπωπ που πω Ρο/ἰ Ρτειἰετ·ἰ:ὶ πιστα” Μέσω;» [πα/έ Μπαέτ Ηωἐο έ”

(Μπάσο, Μέ π. , έρ/Ζωι «πω 1 ση.. αύΖωτέ.ε [απέΐέ Μπα/Π ,Γιά/κο Ρπεἰπτωκ .

.Νι2Μ δω: έ:: Ρσ·εάει·ίσέ ούέτισ πέύέ! ύα&επτ,αίέκπέε πικαπ ύπεύεπτικ εαπ: σοπήέέβε απ·

πο 1 ο12. «πω» πωπω: Ρ”α/&εωύκτέιι: σΜέπε: , σ·/α/πασ/:·πτεπτέα»α «ΜΡἰεἄἰΜασ· ,

Μπι πἱἐἑἰ σοκπα εαωΡση[:·Μτιπ· ε:: π”ο ·υετσΠ έκ/%·ιωκεπτο . @πο πικαπ άέσ £077ῖἱὅθ·

Ντ , ω: Νεστοἰοἔὶο Μουκιβε»·έέ δ. 7ίτοπέ εἰ#σἰτκω, έ» :ρω έα: ἰεἐα›:ἑατ . 8. ΗΜ Ιππο

ω: νεπετεπόσε 1πειποτἰε :ἰοιππι1ε Έτε:!ετΞειιε πιοπει::Ιπιε ω.: Ιο:ἰ , δ: ο:: (ζοτπϊτ::

:οπνετἴιιε , ίτ:ιτει· θο:ΙεΠ1:Π δ: θο2εΙοπίε Ι)ικιιτπ , πώ ποΒὶε Βοτπειοιιιτι :οπτιιΠτ .

Ποπ[επτέτ Μετα; Φ:: εΡὶτσΡὸἱαΜ Θποιί έκ-[π: αΜύέπωω ω: ·ι.νετπ/ΐο τοιίέσε ωοπο/ιιε

ο·ίέ (Ϊοτὐεἰεπ#: , πιεί τποείο έκ πο/ἰπι /κιπδίέ Ο67Μσπἱ ΒίΠέυ:έσω π/έετ·ω:τιπ . Ροιν·ο

εαπ: Μ Μοπα/ίεΠο[απόΐέ Ρ-ειἰα/ἰέ , πύλροπροβιπωεω@πόστ , .ω.ρ. τε_/ἰἱε ε/Ι φέτα

ύωπἱ Κἱσὑσπϋ .πάω . ?αἱ Θ" ἱύἰΡτὶωαΜ/φαἰτιι:ῇ‹ἱ: .· .988,Ρ:Μ“0 ,Ιω/Ζ απ» Κέεύω·

:Με επυκαἰο εκτταὐἐ/α#ἱτ , καηκε ἐπτε/ἱὶπἰε ίπ Μοπσ/Ζετέο |.σκόΐέ ?πώ/δ τεἰἱἔἰἰε ,

εω·2ρα: π...ω....... #8][€7°7°ἱ σιω·κι·υίτ , Μέ έκ Μοππ/ἰεπΞο/απἄἱ 7)τοπέ κίε,ποβτιιακ ε/ί , /ἐεί

»τι ἰο σιάταΡΜ|έσο πατΡι·ένατο σε!ε·ύΜων· . Νο›πσπ πωσ:: :Με εἰἐσ· π. δ:Ρτεπκύτέε ίπ

Βεπσἐἱἄἰπο Μεποἰοἐἱο άε/:ΗΡταΜ ἰεὅΞτω· . Ερέωρύέπω «πω» ε/α: ε:: :οιἰ. βοτ

θεἱεπ/ἱ ές[στφ2αΜ, :Με Μ!. :

δίε



Ε-Ρ-$ο-__._έο η-

Μ'κστ η
" Ι. :

» .Δι π. `1%

ο οοουκοκ.εοεκιο10ΦτΙνΕΕ05:τω . ΠΙ Ν,

γ: .ωδοί:€ον.ο1απ5,*ΕΩ&ση ωιιιιὐοιοιιἱεοΙΔιιἀὶτιιΗΙὶο.Η Μ .Ν - .οι ΑΝΝ.εΗ.

ο‹Νονσςἐ8ἔιἰο=1118ΒΙ1ἱ-ΪΚΒυΕΜ€ᾶΠ1€ΙϊΙΒΕ8Ι0σ2τὶ; ο π Σω Η: Μ) ;: 102:

Ιοοιμωε5ΡίεΒοπμε);ωπεπειά8τεεΙειΡ101εε,ψ ο π”·=·.°:_ ο». ..η 1 Μ η _ 6·μΠ·

°°:·1.οὲἐε.οωοτοΒε1ωοπαο1ιοευείσττοϋοέψ ο π ·; ο. ο · . Η:: μη _

..χ ολώΙοοπιιεο.ηιιοΡΙυε-, κιιιωμαο.τείεειιηάω, ο 1 . = , “ο Ν” :,

~οϊ~Β›ΠΠἱ~€ΗὶἙΠἰτ'~ἰΓ8Ωά~ὶ“ρῖ~!).`-Π« |'Πι ο .ο ·.ο

--χ. · ΑΙΤιιωτιιεΟ1ιτΙΠοοεοΡι1ΙοτιικίαάεπεΙοο8ο, Μ _ο - -

. ζΧΡΜωΞειειιωίυΡοτΞεΙ:1άε:ΡτυοαΙυΞάπ Ιικ:Ιε., · ο .

Μ.. μΕποετοτ1οποάζεο.τ; Εεεόει·1οιιε Ρειοε ομά:ίοειο. .ο . .ή _

, ·· . ΙάίΒοοΟ6ΒΜ8τοΗτουποΙαπω:Ξυεωι·Ξε..ο ' ε = 1. ι

=·.Σ1..`· Χ. ο ·· ·_ ε :` ' ,> ' ··· ''Η ·' ·`

ο ..ο.“ο-.·κ..οΕοἐεοοοἰοω ΗΕΚΜΑΝΝι Φ##Φ°0Μἱ#ΘΜΦποοἐὶ, · ` . ·=

,-ω.ι , ~1,-·`·:·.· ο ·· .ι Ϊ

ε" ΜοςιίοΙοοΗσειιΜΑΝΝυε τε81τιικοοπεΙυίυεφΜοό ο χ. . .ο
..-Α. (Ν6β1ΙἰοατοοΙιιεπε,8επετοΓο.Πί:ΡοτείιιΙ8εωε, . Φ .. , π :·

ή : : "ΑΡΙΗ'1έ6Ρ$ ΙΜ8ΠἱΒΦΝΘ› άἰνΖΡἰ°ῖ3ΕΦΣΦΪεττμ% · -. Ή Μα . - -

.'_°_;_. ‹-Ι]ιιΙὶῇτ1ο νο,ΙΙάιιο, τςδΕφη1οάετατώπεοαυτοε; .| .

Με. .« Εε.οιιάω1ΗτωΒοεαΠ1ιΙτοιτοιοο1ιια:ιαιει; Δ ο 2 :. Δ . π. .

-. Θ ΕοοΙεἱὶοεἴοΒοΙεε,` ΡτοοετιιηἩιιοἱτιοὶιιίὶτὶυεΒετεε., ': . Μ» : ··ωο·8Ρος1ιιοίειΙιιΜεμοοπτοωποοετοπεοιοιιιαδάι. _. ο Η ο .. ο

ΒιιξἘμ8εττιοτ_εΒεἰ, Γεοτει;ε;;εΙΙὶ8Ιοκιῷ η , ( Μ; ά” .' · ? :

διιΒοΗτ Γε, εκττεττιιιπι :πως Ι1ίστατ :Μ ατ.!ιετοιΠοιτυπι., η ϊ ζ'. '.ε Έ ·Α ο .

. Ιιιπὶιιε Ειπα; Ίιιὶιιτοίιιβνεκὶςειά ειΠι·ε;Κο,1εΜω! = ]- :ο
¦ 4 Υ-κ·ε. τικχ-,.η_·_·:,_!..

Ι Τ Η ΙΑΝΝ.εκ.

Η £915 Ο Ο ε· ι Α υ ΒΡΕΙ οι Ν ε=·Νεπεμ · =1:;:ο

· ῖ1Ξ>σἑβ6ἑ€ο°%ὅ##ἶ0 #ω4Ροιο δ”, ]ωοοοο!ί: έ;οτποοοτοπ[ες . ο] " `

κο :ο : οΝΕ ε .ο κ .ε οπο. Η

π: ή4!Χ(=χ·· Μαιο») άιφίΖοπο @απο αοιω £`‹ι›·οἰιι: ΣαοΒοΣαο οι ./Μπάιοκ: “ω Μα Με'

$Ιθ|Ϊο2 .οιρ·οΖωιοπβε. Ή·Ζημοκ £ρ_Μοσο ο:: οπο: οοεοωωσ οοοκοο_/οα , “Ζαν” 02η;

σού? :νο/Ϊ :Μέσο £π/ξςπέ.τ Β2ο!!οτοε·ω Ροιι!έ °Ρο:ο·υ2ί .Ψ1%·οτεο· Με ποιου» οαὐοσπισ οεπσβοέο ω·

τὶ!τὶ°ου·εὲ` ππωπο»·οο 7·υ2οπί: Ηοτοπω!ἰ£ἰ ω: :Μ :Μέσο [αποΐέ Μο!πιο!2: Τ07°2ιο:(ο%ε;;|);, μα” ω(ω”

παι·οωω Με” «Μαι ο/Ι. Ραπ Με: :εποε Ιοιήισ πππο απών οπτέμα: β, οι αβριο,πω Μ.

Με;; χωμα »οψη [Μάϊο Τοεοάονέο2 @Με εβ ο απο ασπρο οποιο το”. οφ: _ίο»·ίοΙτ, φαί πιο

χο];Μ οτο6ο2ω·, σ·οοιιιο·επάκω και ο/! «Μιά ατμοιεποποι “ο ευ , μετά ιΡ]'επεο; ω” βο·Φιο,· πώ;;

/ἱσρροιἰἰτο:, απο αποτο οοπο2!ωπι οοποπι Μυ·οο2οο: οιιο[‹ἰοοι ποσο: απ;επΧωρε;,· ώ",-θω”;_' [πω

Τοεοάοσ·ίο2 ροπ:ιβεοτα οαο2τιωι [αι]β·. £οποέΜπι Μίκι ι]ΐκά απο 1017. οοπίζε:]]ο Μπα: σοπ]οτι-.

Μάτι!. Ε: οποοποι ίοοο «Με 41404148 ε]π[άσω απδἱοπ: οπου· οοτήςεκάα: ο/ἰ , "ο βϋέσεο αἰι°;

Τ|1οοάου·έοΜοοάπατο ορώοροοιι αΙΙοαΜάέα [Με 1Μπαπϋ αὐίπιτ2: ›·ομοοΞκο ϊ” /ξωἄί ω” ”·υέ

υπο;ιοβωοο $εωιοοεκβ ουί.1°Με, ω: ευ απο ·ο2·οεπτο ο" 11οπωικοι @οφ-ποπ [ωπἐχ Π; "ω" @η

ποοΙΡο:ιιἰ:, απο Βο2ποπέιι: απο πω!. Μακ σ:: 6Ιποπίοο [ωιίΗ ΗΜ Πω, @· οχΙ.ΜΜπ.

πο, ιμΕ :απο τοπιροτί: ίπ οοάοπι πιοποβετΙο ·άο_ςε!πιτ. ?Μάο [ιι[οέοα›·έ Ποσο Μια τοπιο" οὐ ώμο

Μεοφο!ατατο /πιπο, α:: οικω Τοεοάα›·2:2 :ΜΜΜ α!έιικάο τορο:ο›·ο )ο·υαο , Θ· ιμιΣάουι ροΜπ ε::

ιπξβπἄέ ΗΜ ΗΜ Ε!»·οιιέι:ο, πω ΡΜ! Ματ” 1Μπαπϋ αὑοοτἰ.τ Μοτοεο2, οπἰΙκἔο |οοοςβίο·, απ·

σο 2επιροι·ο :Ιοο:κο[ιοτι ΜΜΜ Θ· ἰπαπάὶτσπι αρκά ./2ιαοΖ2απο: οκοποοπ χω” μα: ω"ω;; “π” γ:

ἱπἐὶἔΪἐ αξΐοοϋπο Θ· αάιωΐέσ ω! :ΜΜΜ ρωοοπέβιω· οπο» οοκορτο!βι βεί:: πιο: άι· απο Τοσο

άοο·2οορτοβοκάκτ. ΡοΠ: Μ:εΤΗΒου1ικιουε ορἱίεοριιε ΑιιτεΙΞεπεη!ἱε τεΙ1ιηιιοπε ορἰίεοριιτιιω

νἔὴῖἱ: $ιποοοε Μ εεοΙοΠα Βεει:.ί Ρεττἰ, ιιΙ:ἱ ωπτἱτιιε Μετα: τεπιροτε ΚΑ1ΝΑιιυτ αΒΕκι:5ε, Πέ

ωἰιὶπειτἰἱέ ιιΒἰ εοφωοτ:ιτιε ἀΙοΒιιε που ροιιεἱε, Ρι·οΐε&ιιε ιιτ Μ:: α! Ιἰπιἰιπι ΑΡοΠοΙοι·ιιω, αἱ

νΩωροι·νεπίεπίουο πό σ:ιίΈτιιπι Τοι·πουΙοτοπίο Μοτο Με: Ίιιἰενἰτ, κι Μο :ιοᾶ‹:Χ ίεΡιι!€ιιΓτ1ιιε ώ:

Μ ΙπίῖΙἱαι ίειυέὶ:1 ΜΜιιιοΙΞε οιι·:Μπε:Ιί, ὸείἰιπᾶυε ό. Κ:ιΙοπό. ΗΒτικιι·ΙΞ.."

2. @ιο αυτου: απο ΤΙ›οοιἰοποιι: .Απτείέοπενώπι επ2|οοιίπυπ ΜΜΜ, ιἰί Μ· σβ @φωτο . Μ

απο: οποιο» ιοι8. οοο2ιίι||ε ποπ φαω, οπο: εο οποιο ΕιιΖοο @ο ρποοο!|22( ἰποο›·[οοπο £οπο2Βο Μοοοω

τ?αΙι·οβ, πω ρπυιζίεζςἰο οιιο‹ἰ Βοοεπο.τ Και: πιοποβο›·Σο @Με Μαιο/ΕΞ οοποο]]εταο , ρΐορωΜε Με”

ΜΩποΜ2π7. Κα!άο οιιιοπι ιαπειιίοιιο[οπι Τ|κ·οάει·Εοέ οΖοδί2οποπο °βαΠε που: σα· Με _|οἰποι, οποσ εάο:

·ωτο ο: 0ιωπο2 ·υοο!επτ2α ›·ο¦ετοπιἄ‹›· , οι·οπιπο ο/ἰε σεπσο οιΣαοι ο:: Ριάθοπο .Εριβ Ρο Ωυπο

πιώ,

α
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Η ι κκ 1.2.24.·._μ 5η πιο π - 1 °τῖ.δτ: ..ι.” .ο -°"Ι1 ·=.·· ·° · ·· · θ; π τω; π. .Ύ ι·-τττϋ°ζ.›·.°·τ

ΑΝΝ, €°Η! τετεβπ`·*ζπέ τῖτι' τρι]το!ττΎ6°ι. πο! ιοτππτ ΤΙΜιέττ!οιεπι άπιτοτ.ττβο·πεττι τε.τττττ, τι;» ή” $ΜωωτοττττΎ_:

10”»-...ττπο·τωττωτι τω' ιΐιττπ τππιποπτ; τπτετ πίιππβιτιο, τΤτ'ιατάετισππτ τηοφττωσ πωπττ·τ(Μ Σττ_-τ)βολ

η τ” [στὴ τοπτομ·ο· το·τιτττππιτπιττπ Ροπτι|ίσετπ τοπ”, τπτεττϋττττππο επ·τοπ]τ> ,τι :τα .ιτπτ.τ.Ϊ,ττ.τ=›-.

ποστττπτ:'ττπ3ττ το “πώ ε!έλ'δίοπτ 'βο Ιοοτ‹ἰτιιτ`: ΩΕπιττιιπι πιο ρτοιιτονὶέ οι·6(ετϊβεΐοΕτοΓτοΒοή.Μ-~

.τ.τωοιεττοοεπω ιτε οττοττο τίτττοτ·ε οΙοδτιο;·νοι·ιιω ποπ εΙειΐτΙο. Ν... οπτπ"ΠΕ ςἰεἑἶἰο'"ιὲτιἱὸἔἱ'*·ὶ

ὰ: ο·ρ·|ιιἐτβυἑτπεκἰιτιε` οοωΡιτω.τττωποοπτ ΙΙΒει·οπι ετΙ:Μ·Π νοΙτιπ::ιτειπ ποορτ16 ,ι-ποσωποτπωτ

ι:1ε&ϋο πότε :ΙΜ ροίΙΐτ, υΒΡΗ4:›:ι.ΐΕι·τοοπτεμποε οΒττυόττυι·. ω; ποσο1οτο·,ππο”6 πιο, Βεωω>

ἰρίἱο ΐιιππτύε δεσοτὰοτἰβιιἐ` έτ.δ :Μακ άαΠ6:δϊετε ι:οπο:ότιτιιττ Η” ΕπτΙττττω, πο; απ;;; . ι-:›"1°=Μ

οτι/`οττοπτε τοτ τττιτςιττ·τροή|τττ :απο 7°τττοττττττττπ τοπτετττ, από: [πδτιτπτ σ/τ, πτ @τι οτπωτττοντ

οΖιςιιοιΙτετπριι: οπτ2-ττττοτ. ήττιτπτό!πίτπ οοπτττττπ Τποοιίτττοτ ιπποοο·τιττπ ,' ποπ πτο»ωτοκο..€ *"

άττιάτιοπεττι αρρτούαυττξΡπτοτττπ:, ·ττετιπτι σπιτι Ο πι: ·τιο!πιτ· τπτετε][:, έ)ιι|ςπε πωτπιπηττω _ '

οοΙτιττζ οτω.·τοοοω ορπ!οΙτι· ματι, πω: ρτ.ττττ°[προτττι: ἰαιιτἰπτττττι τπτ προ” |οττοΤιτ, Μ. τϋτπ:'·"·

τετ 63. 'ΗίττΙΙ πιπτέτττ πτ2ττττπ, β Μπι @αυτι το!πτππτω τ.π·οο_ςττπτω [πετιπτ το 223 ττττοτ”ττάττ!!ό”'Μ

ροβ ποθ τοοϋ/ποττέ το·πετεπττττ ιἰεὑἰτττ, που ΕΡάοροτππτ ππέτοτττπι τοπτίτττ·ο ροτπέτιέπτ,ΐ.οποπττ”τιιτ:^Μ'

ε·τοίη'τέτττι -τω.οποτε. Τπεοάτττοπτποπε οοτοπι πίτιιτέ ροβτπττι ρετττποτε σοπατοπττττ τω.» το]Στο”οτ- Ψ"

ττποπττωαπππιτω πιππιτ:.)Ηαπτ πισω οΜΈι·ιιΠοποπι τι Ρτἱποἰρο , ςπατπ^ΡττἰΙττττιπ οοπττ·α·· _*

?ντεοάετίστ εἰσδΐ επι ίτξςέτίτπαττι θεμιτά», πώ!! α!ίττά [ιτττ, :μπω Βοίκτττ ΟπτιβτοπιβττπΞ_ ττέιἔ:- *

πτιδιοττιπο. Μπιττωτι- οάπττετατ ρτιπίτππι °Ρτιποερτ , τα οετΙο/τω ·..άπτε·ίπιτιεπ[Πφτοτπιεβέ Ηετί

τοποίο·|προτ τω: οτππει ττπττοπ_Ιτ ττττω..τ, ττιπι·πτττ Μ7ΜΜΕ /ππέϊττ/ίτππτττ .οτπττβέτετποτοοτττατοττ. '·

πιτειπΠΡιο!!ιεττιιιτοπάοιττιτππο ρτοΙιε πο·υττοτ. . · ·”

πωπω. 3.^Τπεοᾶετἱοπ:;ἰπ'βάτ]`ππ οοπΕττποτπ:.·ιιοττρώοτί: ροτ·τέ3· ττπρ!ετο τστωτπ: εβ.'Επιτ: -πτωπι *(

β' μα· ΜΜΜ τιίτστέ!ιτπτετττέτοβοτοπΙιτ .το το οττ:τττο, το· οπο π. Ετοπςππάπε Ιοοπττπτ ίπ υττττ'Βο!ττττζ-'ξ

"τ° .Ρτατιτοτιιττι το;ςι:. Βοιπιπυε ΤΒοοάει·ισιιο ετιι!άεω .ττπτο·ΙΙτιποπβ.< €ἱνἱτειτἱ5 ΕΡἱΓοοριτε, οιήιιε κτο$εω'

. τ1οιιάεω Βοωἱπἰ @μια 8: ΙειιὸπΒἰΙΜττ ετιιέ”τ::ιΒ:ιτ , νοΙεπε ΙιιιΒετἰ ΠΙετΠοτἱΜΠ Πιτ ποτυΜε- ί;;

·.`ωοοπίΐοίί«Ήδπέτετ:(ΐτιτοΐε.·πιΒετ ν:ιε θεά ε:: τςιιτιιι11 ἴοΙἱἀἱε :ιιιι·ἰ ορτἰππὶ, ίπ (πιο οοοἶεετ:ι.ἔ “ι

Ντιπ- ἴοιτεμτἰο-Βότιιἰπἰΐποίὶθὶ ]είὶι-ίῖἱιτἰίὶἰ. ]ιιτικει·αι: Ε: τοπια: ροπτἰΗσἰ Κα πισττο ΜπΔἱΗ;

ςιιΞο(ιτρπτω. εο.ξΕιτοκιπιοι·ετέσιτ ἰτι ἱρίο ἴτιπέὶο σώσε ροτἰτκιω :αἱ εοΜὶεἰετκΙιιπι Μ ετ. εστρικ ..Κ

ΚοὰοιτιτοτΙ;,ττιυιι;ὶἱ,πΒιοΠ :Ε ω: Μπι οιιτέΐοτ Βοτ!τοττιππ πι ποποτττπ [Μάτι πω». οσοτοπρτμ- τ,
οοπβτιοτιΠιιμτπἰ ρίτι: Μ;; Απ: ετ αΙττι Ιτοππ ΞεπττΙτατιττπ Μτιπαττπτι σπιτι τυτέ!έσ τ? εστω; αἱ ·.Ύ

@θα τιττ°τίπτιιττϋπ.τ τοπιιι!ιτ, τίττπάε πτΜέτ: Ρτοπιοτιιἰτ & τι ὸοπιπο ΤΗΒοά6τΞεο ύεοοτοΒἰΙἰ” “

ι·εΙΜποι·ιιτιτ ορϊίο6ροπ1τοτΙιτ ἰρΓοτιιπι €€€14:Η:1τι1Μ αυτι ΡοπτἱθεοΙἰ ρτἰνΠεΞἰο ά: ΞΡΠε :τ ίεΒ&ο,

οιιοάϊοοπουΙίτ.·ίωάτοΑΜαπο δ: ΚοΒΜοοΙγιο, :τω σπιτι Επι νοσο οΧΜωττοπτο ίσωοετ 811ιο- 3

Χοτιο.<τε.τούτι>οποπ ' . . -· ο· >7 . .. ε .χ

ΜΒΜ! π.. η·τιιτιτ στη [το τοτπ: Με ορ:τιππ.τ._ιπββετετ αποτποτώ .Απτιβε.ι, τ.τοτττιτα ώ ότι οτο!εέτττω.

οΕοΠα_ [δίά @τα πο[οπιἰα π.οτεβ:, οπο: ποππιτ!!ο: τα· [το τρβπτ ο!ετο οτι/εεττ. Ητι!ιιτα ο]τ :τι «το το 6`τποττ.ν .

ο αρκά .1πτείταποτ, τοπ:: πέ|τοτ·πιτπ τοΤεττ Ω!πίτττ· Βοτ!πΙ.βτε τπτ πππππι 1οη.πω ποττιτ επτπάατππαέ

τα πο! τςπεττι βέλο πιιτ%ττοιι.τ Μουτ τ·.π·βτπδτοτπ [πτ]]τ. Παπ Μππττω·οτππτ πωπω το.πωπποπτ->ψ

.ττωοτττ οὐ τ!ο_ςττωτιτπι @τι :τπτ ωτοττοιω πωπω αβπέτατιτττι.· -τμπττιςποτπ τοπ. οτιιπετ τυπο-ττιιτπ τ!!οττττπ πωτοτττοτποπ εττοτο: τω:: τοποροττε τεπο·υπτο @τῷ σεττιιτπ β. £'οτιοτϋάφιοάκιπ καψω

@πιο .ΔπτεΙταπτ: πα!τττιττπ ε_[τ, χιτ/Ια πιιΙτοπττττ τοπιο τ. 5ριοϊτοτττ ../έετιετίαπέ ραχ.€ξ70. £`:τετιμιτη;.

ΆΜ1ωι·. ·υΜετιιτ ττττιπιπαΤποοάοτττιιτ, πο· :ιΖΕπππ [το ππ_ε!.ττττιττα τππι τ.ττττο[α 1το[τί.τ _ςτοτοτπ @τπτ ίπποι '

ῇπετ: οποτε ο πωπω τποϋ [ττβτποπτω ππροτεπτ ετσι/Μπακ, οΜιτοτο ορώορατιι ιπ πιοπτ;|τετ·τιτπ:“°

ρ.πττι τω, ει· οπο οϋπι [πετατ ε·τίτιδίπε, πωπω ο τεεεριτ: μα! απο το”. τιτοἱάῖτ]ο τω” 'Η

Μπι ώ. -'Ναπτ ω τρ_|ο αππο εσείοβ.ο Μ2πτεττππεπβ πω. ετε!ε·βαι οι· θεττπιπιπσο , Ττπτω; @'?.

Νοετπτο, ...τ [πιππ, τω: τς[εττ £`ατοἰιτ.τ Σπιισειπ.τ ,. οτιπέ·υττ[οτιππι πάτοτ·τιπάππι. ..4ἰΙιιπάε ψετυΩ·Ϊ

ΟτίοΙττοιτ.τ ΤΙποιίοτιοι [πτσοποτ τπεττιοτοτττ πι ρττ·υτΙτετο _/απίτι Μτωτπιττι, μα! άατιττπ ο·β, απο" ,
άετπ 5'οπΠοτο; πω; του. Βο!π·τττ Ε6_ςτι 28. ώ › Δ;. ΗΕ: τα: .οτ.τττοττω.π πιο· ποπ ροτοβ /απίτιτπτ· 7τττοοπττοπ οωτπτ ατιτισ το”. των: τω 'ξ'

πιοπ τιπππτπ «τιποτε πατάτα παίτοπιι: οπιχποτιτπτ. Ωω επιτπ ροτιιιῇετ τω, πιτ των Μετα /έ·ρτεπι Ί"

ιττετιιπι βττιτίιττπ_ ( τοπβαπτετ ςπέρρο ιιτιέττοτβ π/]εττιπτ στοπ 4.7. άται]απιιατά ..οπο ) τΙσπαττοεπ “τ ,

[Με ετοΙο/ῖπ: [εοετττ ,ρατιά2οπττ.ν ρώτα ίπτιι!έ: , τποπτιβετιιιτπ [πιτττι τερειιττιτ , πο τοπάεπι τ...

ττοπ[τιδτο.τ τω ποπ ραιιτο.ι τΙΖει, τα παπα Επτοπττοτι [τιπδιο 'ΡετττΙ6·μ2, [π/οφτο Βοπιππο ττττιετε- ὁ..

οΙτίστττ. Ιοί [απο πετπο [αιτίε πω ρττ[ιτπάοατ: φωτο τω.. ριττο @τι πιοττοπι .το ατιππττι |οτμιοπ

πω, ιάς|τ “πι” ττβ·ττε. Νεο· Μεο εττοτΙ: Μωβ ..ο...τ.τττ=τοττ ππδιοττι , πιτ2%·πτπ 'πιο έιτι-Πω

πω: το". @Μπιτ .'Ντιτπ. τιτ οΜιτνατ ].οπαππο: .ΒοίΙαπιίιισ ,. αυτι απο τοτπροττι Μπηκα :τα

Ετπποπτωπ τιππωπ τι Ρτι|ο!ιατε τττοποατε.οοπ/πεΠοπτ, π!! Μπακ οβ,-β παω απτιιιπτ πτττττι·έπετ- τα!

Ριτπάο τι ΕαΪεπάτ: ]αππατιτ τοτε. προο!ίοιππε, ΙΜ ποπάτττπ Ρώπα:: εσωτατο . π. ταπτιττπτιπο.2τη "τ

ε.ττττ:|]Εττπτ. _ Η λ · Γ

_ ό. Μττ·πτιι!τ.τ πιω ροβ πτοττττπ ΤΙττοτΙοτπιττπ £ΙαττττΠτ πττεβατιιτ πιω ρτππ.ο απ'τα. @τι [επ ‹ (τ:

ΜΜωΙἱ= 3 βπτέ!!ατιτπ ποπ καψω. Ροιται φωτια" το/εττ .9πτι||ειιτι τα· Π οττιοάοτεπ[ϊ Ιι!ττΙΙο". πατε τω· οπο;; Τ”

ἰΙΙ"ΠΗΠΨ· «τω». α(βττοετε· ·υτίτιπι ε|τ. (Διὶ νἰνοπε, ιππιιιτ, ντττιι:Ησυε ›ἰπεΙειτιιεττιτ , πποπιιιι: τοπϋττττηΒ ἱ ωΪ

τ:κιιΠε 5πποτοΐεἰτ-. Ντιπ ΡιιεΙΙο. 8ίΒΒοΐει @ο τοΒττετε:ιοε ω! Βεειτἰ νΜ ΓεριΠετυπι .Τοτποό.οι·ο

νωἰτ, :ιο Τει·ποάοτιιιτι Ειπο.τει τονι:ττ1τ. νετει·ο.ιιιιε ωεὸὶευε ιτιοοΒο Γὡτἰιιπι οΙΐΙἱᾶοτικΙ:ιπΒιιοτειπ ΙοπςἱΙΙὶιτιιιπι, Ι6:δ:οέ1ι1ε όοοιιτπΒεπε ροιυὶυτπ εκ ώστε: Μπι, εοπΠιι·εττ. :πειστεί ' 'τ

>..μπ

Ί

ϋ_-..Χ ('."π_

ΟΕΜ .

Μου ΜἱοὶιεεΙἐε :ιἴοοπὸὶτ, ἔτοτὶοε Πω τοτιιΙ1τ,ῇ8ε ΓαπἱτατεπιἱττιΡοττονὶ:. ΗΜ: ταπταιπΔ·νςἱήᾶἰτ:τι-::"`|-·

. . . -. . ι - Ϊ τ:τε :ιριιά ΡοΒ;ει·οο ωειτιοι·ιοπι οίὶ Με τω, ω; οττπποε ΒΒι·ιειτουτεε .:ιά :με .ωπτυ!υπι που. ι

άουτ ,ΡΙιικε τ:1:ίιια ὶπίἰτππἱτοτο_ε‹›πνώσ απο. --Ιττι Με. . › ο· . . ι · 1·· τ” . ~ ι..

7. Με @Μπιτ ΜΜΜ.: τπττοοπτισ οοπττποττ πτοποσπί Τοτποιτοττπ[στ,-[πτιτϊτιτττ ΤιπσοτττΕοττττ,”τιτ2 τι·

· ΡΓΒΕΞ·



5. ΤΗΕΟΠΟΚΙΟΙ ΕΡΙ5(Σ. ΑΠΚΕΕ. :Η

:να

ρκ.οοιΡατισπ [παπι Ρτο::οπαπι Μ' Ρ:οοοοϊοι·οιπ ·οοποια:τ οτοροπαπο. τοπίο πιω:: τπβέ:ατα ο[ὶ ορια: ΑΝΝ_ςΗ_

ΜΕ:: άι:: [οβένιτα: , πι· ΡΓοι.°ίο7°θα βπ_ςιι!ι: τἰιοΒα: α: ο[βοιτ: τἰι·υιπι.: οοποποσποι·οτιο .· οαο: ιυπιτατι 1022

[απέΐ2 πο: απο πποπαοΜ .$οποποπα·:, οπα[ιἰο:π [ιπδϊι [οβα:π οαοΜπππ οι [πο πιοππ[Μιο οο[οοι·οι·ι η. μ”.

ἱπβααοτι‹πτ, θ' :απτο οααιοια, :ατα ::ιπποροτο πιοποβο:Ζαπι 2[ίαά ποπ Μια:: ·υι·οοπ:οοΙαου·ιτ, α:

ο:ἱανπ]α[]ο:ἱτ α: ρο[ί :πωπω α: [παπι σοφια βοο!ιτοι:απ . Ρο:::·ο 2”ου·ποάοπαιπ, πο: ρ›·οοοτραο οπο:

[οπτΐἱέ ΤΙ›οοτὶο:ἱοἱ οα!τα:, Φ [οντα [καπ απτιβιτι: αποτπίπο, σταδιο:: οδοί ..α1:Μοπτιοπο:π[!α

«πω, έπ δέο·οοβ Ζ.ιπ_ςοποπ[ἱ α::Μάέαοοπατα: οο_ς›ἱωπἱπι: ωρα: , οι: ποοιΙι[|ϋπι ςοπιι:ατα: :απο

ιπ[3πο. 162 Ε›·οπ:ἱοπ οαἱτὶοιπ οοο!οβαπι οοπβνα.τοπο: α: Ι›οπο›·οπι [οπδίι ια·οποπεοα Μιοδοο!ι: οι:

άπ,. [πω πιο: ΜΗΜι.· φωτο Ματ: ο]τ4[είοΜ Ζοσέ τοπιο: απο:: Ο· [πιβίιαι ιπ[ἱ_ςπ: οδαπ.:ιο,

οπο: ο ί/Μι·τεο £οποοποπβιοπ πατα:: ΜΜΟ οδο. οοπβαατ2: ιτπταπ πποπαοΙα.ι Βοποάιέτιπι: άοάιοατα

ή: ροηουο:ατοαο α[οαο παπο [αδ πο[ἰ›·‹ι [οπδ[2 Μαιο: Βοης»·ο(ςατέοπο. ' -

δ. Φωτο: «αδτ?ο:ο: οπο: Μ: Ιοατίουιπτα:, [απέΐι Τοοοι!οπο2 υποπιιπο:απο .Λι·ποΜα: δοτου: το ΜΜο"δω

Μα:ι)·:οίος2ο Βοποώίϋπο, ο· Ηι4,_ςο Μοπιι›·τἰα: α: πο: οοβ·›··υπτἱοπΙοα: α: οπο:: 27.|οπαατα. δ:: ΜΙΒ'

τέτοιο: δο:ι/[αἱα: οι Μ::::ι·ο!ο_ςτο Οτι!!ιοαιτο: [οτἰ απ: πο[ίο·αιπ Τοοοιίο:Ιοαπι οπο: Τοοω-πω οπο:

πο·οιΣπέ: ρ›·έπτο .παι·ο!2οποπαιπ ορἱ[οορο, φα :απο 937. δο[απδία: ο[Ι, οοπ[απτΙΙ:. |ο!πιππο: Βο!!απ

απ: ·υττοπι επ: παπα: ο:: €αιοΙο 5αα[]οτο, Τοπτο Ρι·οπο μπαω·τι; ο]α[τίοιπ :απο εοαπροπάταπι Βα

οοϋπα: α: ΜοποΙοἔὶο Βοποιἰἱδἔἱπο, ο· πιω:: :το τ·οοοιιιέο:ο:, εμέ οἱα: :οδο ο.: ἰιιαιἰπ£ἱ$ παδἱοτἱοα:

ιἰοσοτρ[ο›·απ:. . - - - - . . . Ρ .

ο. ΕοείοΜ ιοππροτο απο Τοοοδοτιοα: ο οι [απδΐι Ρα:: τποπα[ίοι·ιααπ , άιππιΠο ορώοοπτα ποοοριτ, ἱυἀοι°τω

οποία:: το: Ευισοντου: Εοπιο: .α!!οιπαπποταιπ, μέ, α: £οχἱ:α›· α: ο]α[άοπι οποπαβοοϋ σο:: ω'"“·

π:: Τοοπο τ.. $ρίοέ[οε22 ./1οοοι·αιπί, Ο::ιτιοι:ι: οοτι[:ι. Ρ:ο[οέττι: ο.ά [ιιιιότί Μιο[ιιιοΠ: Ροι·ἱοτιΙτιιιι,

δοιιοικι: ι·οόιοιι:, ιιιΒιιιιιτ:ιτο ο:ιι·ιιἱ: Ρ:::νοιιτιι: ιο ιιιοικι[ιο:ιο ί:ιι·ιέὶ:ἱ Ροτι·ἱ πιοικτοιιτι: ο[:ο&ιιο,

ΙΠἱ81°πνἱΕ ιι: Μ:: Ιοοιιτιό.τι:, τοΙιιιοιιοι·ι: Μ Ρο[:ο[[ἱοιιο: ἱιι ω:: οπο: ε[ιοιτττι .Δτ·ιβα::, δ:Ρ:ι1

Ιἱτιιιι ιιιιιιιιι Φωτ! ιι[οιιο ιιοδιο πισω:: ΡοΙΙἰτιιιι Ι.τιάονιοι. Ητοο Ππ·οπίοέ ααδοτ.

· - - Βου: -

ι Α ν ι ο ΡιοΡιιοτει οτιιιι :τι Ι::ιτιοοιιτ (]:οτιτο:ι: δε ειιοοιιιο.το:ι: [οι οιιιιιο: οπο· ω.[Μ [Ε

που.: ἱιιοἱτειίἴοτ. ιι: οιεοιὸἱο Ρ[ετΙι:ιἱ 1 5ο. [ιο οἱ:: [.οαα'α:ο Βοούααπτ ἱα άατιω ·

δαπέΐέ: ο/α: . ιι: οἱ: ιιτἱειτιο οπο: 8ΙοιἱΗεονἱτ , δε ιιιοΒιιο ι:ιτιι·ιοιο 8:εττἱεο [τιεο εὶἱνο:[ἱ:

όσοι: οιει:ιΒο:ετ:ο [οοἱτ . Αο Ρο: Με οΡο::: Ρ:οτἱιιιι1 Ρτιτο ο[[ο , Η οι [ιςὶοΙἱΒιι: ιπ:ι::ο.το

:ἱΒιι: Με Ρο:τ:ο.δὶοιιτι1: , οτι:: :ιιἱΙἱτο: (ΞΙιιἱ[τἱ ιι: [τιἱ: οΡοι·ἱΒτι: νἱ:ἱΙἱτο: ΜΗ [ιιιιτ άο

ιιι6[τ:τι:ο,ιιιιιιιο ἰΡ[ο ειτιδιο: οτιιιιἱιιιιι ιι1ἱ:ειΒἱΙἱιιιιι ιι: οἱ: δε Ρο: οσ: οΡο:ετττι: ο[τ,ο. ε1τιο

τοτἱιι: [ειιδἰἱτειτἱ: δε [ἱεἱοι [τιιιιιιιο. Ρ:οεοὸἱτ : ιΡ[ο ιιοιιιε1ιιο οἱ: : δέπο απο πἱύἱ[Ροτο/Ϊἱ.: απ:: Κ.. 5.

[οποιο . Ετιτο. οοιι[ιτοιιτιι: [ιδοΙο: [οινἱ δε ιιιἱιιἱίἱ:ἱ 8:ειτἱειε Βοἱ; δε [εττειιιτο εὶοἱοέὶἱο

:πιο , οπο: Ποιιιἱιιιι: νοΙτιτ [τι[8ιι: ε[ο οποιο οειδοιττοιτι νιδοΒο.τ , [οι:ιΡοι ΡΜ οοιιΙι:

[1ο.Βοιιτο: , ΠΠ :οτ:ἱΒιιιιιιτ οτιἱεὶειτιἱά Βοιιι :4.8τιιιτ , οι ειιιο δε νοΠο δε Ρο[[ο [ιοΒο:ιτ ,

Με :κι ιιιοι:ιοιιττιιιι εὶο νἱ:ἱΒιι: [τιι: Ρ:α:[τιιιιτιιιτ , πο [οπο απο οετιιιΡο :Ποια ΙἱΒο:τ:τ- °

τι: [Ρεττιετιιτιι: , ιι: [ονοετιιι ἱιιιΡιονι[το εἱετιιπιτττἱοιιἱ: ιιιοτιι:ειιιτ . [.:ιιιεΙοιιιτι: ο:Βο Πο

:ι1ἱι1ιιιιι [Ροιπ[οιοιι1 δε :οειδίτο:οιιι Ρι:::ι1ιο:ιιιι:τ ἱιι δοιιδτἱ: οἱτι: , εἰτιιιι :το ιιοτἱτἱειιι

ΡΙτιιεἱιιιο:ιιιι1 εἰοεἰτιοἱιιιτι: οπο:: Ρο: [ὶιο: [ετιιιι:Ιο: 8Ιο:ἱο[ο ιι1ἱιιἱ[τ:ο.νἱτ , ε1τιο.Ιιτο: δε

ιι·ιτο:ιτι: νι:ττιτο οοιιτἱιιοιιτἱε οΡτιεὶ [οἱΡ[ο: νἱιιοιἱιιτ , δε οΧτο:ἱι1:ΙειιιΡο.εΙο Βοι1ἱοΡο

τι: ο.Ιιο: ἱΙΙτιιιιἱιπι:ἱιιτ .

π. Ροίι 8Ιοιἱο[ο: ἱ8ἱτιι: Μετιτν:τιιι: εο)οιιο: Ρ:τοοΙο:ο τοοοΠιιπτι: Ωοιτ[ο[[ο:ιιιιι οι:

Ρ:::[τιΙι:ιι1 ιιιο:ἱτετ . Νειιιι δε ἱΡίὶ: νἱέτο:ἱοιπ ‹ἱο οιιτιοιιο :οΡο:το.ιιτο: , :μισό οἱ: [οπι

Ρο: νἱνοτο (Ππιίττι: [τιἱτ δε ιιιο:ἱ Ιιιο:τιιι: , [ιι Ρο:ιιο: Ηἱο:τι[οΙοιιι [ιοιοεΙο: [εδώ [ιιι1τ .

Εεοο αυτοι:: ιιιιεΙιε1ιιο το[ΡΙοιιιιοιιτ σοῦ:: ιι1ἱΙἱτιιιιι ΦΗΜΗ , ιιοἱ Κοιε ἱΠο ίἱιιΒιιΙει:ἱ:

:ιτιι[ο: Μο:τν:τιιιι δε Εοιι[ο[[ο:τιιιι [ιιοιιιιιι ὸοίἱιιἱτ , Ρο: ειιιο:τι:ιι οιἱειιιι οιιετιιιιιιοτο:

ε:ιι1οιο: όο ιιο[το Βτιιιιετιιἱ 8οιιο:ι: τ:ἱτιιι:ΡΙιο.τ . Βοιιἱειιιο ἱιιτο: :ιτιι:ιοι·ο[ετ ετοιιπιιιετ

εττΙιΙοτει:ιιιιι ει[[τιιιιίιιι1τι: οιιιιι , οτήτι: οιιο:ιιΡΙἱ: οιεεοεἱἱτἱοοτι [τιιιιτ1: , δε οιιἱτιι ε:οι1νο:

1ἔιτἱοιιἰ:ἱτιοιιιιὸετἱ; Βοεττιιιιι [εἱΙἱοοτ Τ Η ε ο ο ο κ ι ε: τι Μ , τι: τ[ο οιιι: [ειιιέτο. οοιινο:

[εττἱοιπο δε ἑοίτἱ: ιιιἱιειΒἱΙἱΒι:: ειἱἱοιιἱά ιιι ιιιοιιιο:ἱο.:ι1 Ροίτο:ι: τ:ετεἱο:οιιιιι: , τι: δε [ιτι

εἰἱει [οιιδτο:τιιιι Ροτιτιιι1 δε νἱτο: [υιιιιι1οΡο:οἱιιιἱτιιιιτἱΒτι:ἱιι[Ρἱ:ειτἱοιιο εὶἱνἱιιο. :κι [οι·- - -

νο:οπι Βου:: οδὶἱοιιἱ:. οο[ιο:τοιιιιιι: . Βοοτιι: ἰ8ἱττι: ΤΒοοἀο:ἱει:: , ε1τιἱ οικω. ει ε1τιἱ- ΡΙΒ::έ)(":

Βιι[ε[ειπ1 νοοεττιι: οίτ Τιιοοὸο:ἱοτι: , Β:ἱο[ὶ ο αὐτή ΤΙιοοὸο:ἱοἱ , ο. οο8ιιοιιιοιιτο [οι τοιιτο:. › -

ετνι Πο ιιοιιιιιιεττι , ειιιοδ οίτ [τιΡο: Μειτο:ιι:τιιι Ηιινἱτιιιι , δε ἱιιτο: ατο:: σοῦ:: :οζο:- ·

Πει νει,Ιάο όοοο:τιιιι δε ειιιοοιιτιιιι ., ιιι Ρ:α[οιιτιετ:τιιιι νο:ο Μ: ἱιιοοΙἱ: ιιιιἱτι: ιιιοι:τι: νο- ἰΠἑἶ';ἶ¦_'Ε8

ω:: τιΡΡοΙΙεττιι: ΤΙιοοὁο:ἱοιι: ο . Νο ο:Βο 8οιιο:οτιι: ιιι @Ματια ιιιτιτοτἱοιιο › τοιΠιιιιι ω. [ ”

τ1[τιιι1

Ω (Β[Ι:ιιπι-Τ!ιοοάο:ιεί οΡἱσὶιιιιι οίἱ Π: Β:ιοειο. οι!. Μιιτ:οιιο.ι·ιι , σ.[ιοι:οΠ: ΒτιοΠἱοιιοιιΙἱ: , Ι)ιιαιτιι: ε:.ιΡτιτ. ΙΜ

ειδικα: νἱίἱιτιἱ· να:: εο.[τι·ιιιιι ἱιι ιιιοιιτο ο ορο ιιοιιιοιι το:ἱ τι:Βἱ ἱιιἀἱιιιιιι ο[τ, ηττοε!φιο [οπο ιεΙοιιι οί: ει: Π

ω:: :μισά :ι Τ[ιοοειο:ιεο ιιοΙὶιἱ Τἱιοοὰοιἱει ανο. οιΙτι·ιιέτιιιπ ὰἱοἱτιιι·,

δ ΜοΙἱο:, τω νἱεἰοιτιι·, [ἱήΒἱτιιι· Τα:Μοπέοα:, ε1τι:ιιιι ττωιωι.αι, πιο:: πω: ιιοιιιοιι ο Οκτώ: ὸοιἱν:ιι·ἱ «ιο

Βετο, :μή Θευδέρτχο; @άδειο ΓοΙοιι:. Πο: οιιιιιι, :μια ΡΙοι·ἱφιο [οΡιοιιιιι·ἱοιι:Ιἱοιιι ΡοΡιιΙοττιιιι πρ: δε. :ποι-

ειΡο [απο επιτάοοιιιιτ: Πορτο οοι·τιπι τοπαωπα, :τι οτ” ΡοΡα[Ι: ρο!Ιοπ: ὸἱοἱττιι· ο·

 



-..ΡΜ

τ
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4 1 ?τι

. -. Α ..το

° .` -> ;:...· [€,Χ .·.ΐθ.ζ) κ τ. ε' με::

.ΑΝΝ.ειι.οΤοοιμιίεοοιευτεοιοε, δ:άιειτοτο”Πιεοε :μισά είτ Ποιο, δ:ιΙ:0εΓειειιτιο, οοιιΙΙ

4 τοτε”

η. ]:ίτι.

ἱεἱετιὲ. τἱε Εεε., (:οττιοοε τιεεό :οτι Ρ_τέτεεΡτοτοοι ἴεὶετιτἱοιιι ῖιοΒετετ , τιινω τ:ιτι·ιετι
.ΠΟ 'σ

εεπιιόάι όΠεδιώτιε ε1°Βιι ιοάι8εοτεείΟ_ειοε δ: ΡαοΡετεε :ι.τοΙετετ , 1τιτ·Ρίο Ροετίτιο μη;δ · ΡειτΠ_τοοτιιεε ΠοδοτιιιΓετντεΒομ Ώειτιτατιε οιιο:1ιιε νὶίεετ1Βο3ειἴΗοετιε, μ;) Ρευ

νιι·ωτετιιι- ΡετὶΒοε ΓοΙΙιειτο$ετοτ . Α:Πιιιε ΡοετοΙιιε ιιἰτιιἰὶε 1ειοτιίιε ειίΉιεεΒειτ εοτΡοἘ . Ενετι

ίἰετιεε.

δ. Ρεττι νι

νι οιοιιοίΙε`

:ιιοο .

ΒεΙἰοττι ιιοιπιοττι τιοοετο.τι τω ετοειε ττιοττιΗωτιοτιεοι ίεττε εειοοεΒοτ , οΐειοε ω

@Πε οε;:;ι.ΐοττι ΡΙοτξεε οτειτιοτιεἐ δ: ΐοιοί-το8ιο. εκτετιόειιε , πάω :μαι Βτι[είτα τιιιτοτι

εεεΡετειιιτ , οιι:ιε οι Ροετο τοτιτο πιω: 8ττινιτ:ιε ΙοΒἰτὸ ει:ετενιΠετ .

3. ΤΙιεοδοτιεοε Ροτεοτιοοε Γεεοοοοοι Γε:εοΙτ άι8τιιτειτεοι οοΜΙιίΠτιιιε οτιοτιόοε ,

ώ ο οςΠοεεείΠοτιεττι , οτ ετε:!εΒιιτιτ , Τοτε οττιΡΙΙΙΠοιετ ὸἰἔτιιτοτῖε τετιετε εοοεειτο;; , Βο
διιο2 ἱτιάοΙἰε ωοιιττω :ιοί ει:Πιιιε Ρτιιιιεενο5 ΜΜΜ εοεΡὶτ Ηοτετε ιιιοτὶΒοε, τιοΒΠὶτ2

τετιι:1ι1ε ίπεοΙοτεττι ίειτο8εΒοτ ττιοτει·ε οι ἴΡἰτἰτοειΙειιι .' Νειτοιιοτι όε ΙοΡετὶιο τοττιε

.Βοτἰτιτετ εο:ι:νοε ίετι8οοιε ,. τιεε γείτίοοιει:τοΙΙεοοιιιτ Ρτετἰοίὶτοτε, τιεε :ὶε Επικο

τοΠ απο τεὶ :ιοειιτι Ρτει:οιοτιιτιι :ιτιιΡΙΞτο:Πιιει τω :οι του” :Ιοιιιἱιιἱεἰ :Πδτι νετιίετιε

ιτιἱιιιίὶτειτε , τιοτι ττιίιιιίττειτι. Οτιιτιιο ετιἱτιι :μια :ΜοτοεοΙοτοτιι ει:τοΙΙειιτΙειοι , κάτω

τἱε Ρε:ιε εειΙεειΒειτ 3 ΡειιιΙΙ;ιτιττι:1οεΒείτο.τειιοι;ιόΓιιιιιεΒετ, οοεττι ίὶιἰτἱτοειΙἰτετ εοττι

ΡιιοΙο δ: ΒειτοοΒο αΡοίτοΠε ίἱβἱ. πιο 2ο Ρτατιταιτιοοιιι_ &[ε8τε8ειιιοοιιι ΡττεγιάεΒοτ .

Νες: :ποτε , όινιιιιτειτι ε ιιοτο ει Θεοίτοττοοε Ποάιιε ΙἰΒετειΙιΒοε ετοόιετιόιιε ττει:Πτμτ ,

:1οι Ρετίενετατιτί ειιιίτιιο ἴεἰετιτὶὶε εάοδ'τοο, (ΜΜΜ τιιἰΙἰτὶοττι Ιειειιιεἰε ΙάειιΙι τοΡτἰε

ΙὶιίεἰΡἰειιε, οι τειιιτοττι εειΡεπετιοετ τεΙὶ8ἰοτιἱε ΡτοΡοίὶτοιιι :ι:Πιοε Επι· Με οΡΡετε

Βειτ , οτ ειιΡίειιτ:ιτε; ΓετεοΙὶ τεΡτἰτοετετ, δ: Γ2.Ριετιτοι: Ρτοτεέ"τοε οοιΡΙΓεετετοτ . Πιο::

νἱτ Βεειτοε ΤΙιεοἀοτἰεοε :με ι Ι)εο :ιεόττοε , Πεετ :ιόοΙείεετιε Πο:Πει ΙἱΒετιιΙοι :Ιείε

τω” ειό ετιειιοΒἱοττι ΓειοδτιΡεττινινι , :ιοο:ΠιοΒετ ιιτΒε δειισιιιιττι ,- εοτιΓοΙτἱε επι
τειιτΠιοε ίδι:ιοιιτε Ρεττει:ίτ . 1:ΙστεΒιιτ τιιιιε τετιιΡοτιε Πιιάετιι εΒΒειε Κ Α ισ Ν Α τ. ο τ:

«το τενετετιόιΠιττιοε , ειι)οε ο:ιοτ ΐτοεττειΒοτ οτ ιοιτάοε , οιιἰοοε Βεοτἱ νἰτἰ ΡοτειιτοΙτ

«οι ΡτοΡἴτιοοιτειτε ετα: Ρτοι:ίττιοε, δ: νετιετ:ι.ΒΠιε ειιττι ετοΓόειο οτιιι3 ΡτοείοΙὶε Ι. ε ο.

” τ ο ο ι ο ι εοετιιΓ:ι.τιδτοτοιο ΚεΙἰειιιἱειτοτιι ιονείττδοτοτ τοτιοΐ:1οε ΡτοΒἰτοτιε ίττιίτο

τω· . @οἱ ειοι:ιεττι ΚογιιοΙάοε οτιει εοιτι εο:ιετιι ΤΙιεοάοτἰεο ἱὁειιιεοετιοΒιοττι Ρέτιἰτοε

τειιονεινιτ , τοΒοΗε: :ιτεετιτεΞε & ειοτειε εοτιι 8ετιιιτιιε ΡτετιοΠε δ: Μοτο τεΠ:1οιίέ :Π

τεινιτ . Νεο τοεειιτιοτιι είτ οοο‹ὶ :ιίεΒοε Γοιε Ιοτιδτφτοτο δενιιιιειιιι δ: Ροτειιττειοι &

εοτΡοτει ίοτιτ ει Ρτο:Ιιβειτο Εεοτετἰεο Ρετ εοιοί:ιειττι νε τετοιο ιιοτὶτἱειτο τεΡεττει τοπο

τε Ραδειοοτοτιι ειιιτεο οΜεοιιίει , ουτε Με ΤΙιεο:ιοτιεοε απο Ιοιε ΠτιιιΙΠιιιε ττ1οτιοίε

δ: Ιειο:ιοοιΙιτετ ειτοὶτονὶτ . Ιτειοοε Μ» ειιιιιίε ἰΠἱε ΚογιιέιΙόοε ΙοίεεΡτιιιτι οτιοΙείεειι

τετιι άο!ειιετ ίονειιιιτ δ: Ρε:ιετειιτιιτι :οι Ιϊττετειτοττι εοΒτιἰτἰοιιετο εωιΠειιωω ποτ

ιιι:ιτιι εοττιττιονεοειτ: ε1οιεοιιΠάε"τειτιε εοοι εο εοιιι ωτο Ρτοεείΐο τεΙἰζοἰοτιἰε εαΙείεε

τε άείι:Ιεττοπι , Γεεοτιι 8τειτοΙοοειτοτ . (ΣτεόεΒειτ Ρετ ειιιιι ίε:ιοετιτι ανο οΠοτοτιι Ρω

εοτειτι Ροίΐε ίειΙοτετιι , οοοει τιοτιοιοίτ ττιοΙτοτιι τεπιροε κι νετιτειε εοιτιΡτοΒενοτ .

Νεττι Με 8ΙοτιοΓιιε (ΣοτιΪείΪοτ ίτιττ:ι ιΠοει εοετιοΒιοτιι 1)οοιιτιο οιΠιτειτιε , οτειτιοτιίΒιιε

δ: οΜετνειτιτιιε τεετοΙειτιοοε νιττΙοετ ιτιτειιοετι3 , τιιο1τοτοτιι ιονεοοιτι ω: ίειιιιττι :κι

εοιιι εοιιΒοειιτιοττι τοττιειε δε Πάει τιοίττετ τεΙι8ιοτιε ΙειΙειτειοτεε ιιοο Ιο1οιιι :ιό Βάση

εοονεττεΒειτ , νετοτιιετὶοττι ΡετΓεδΕι: νιτιε ιτιίὶτιιἐἙὶοτιὶΒοειοἴοτττιειὶιοτ . δοοε που:

οτ :κι ιτιτεΙΙιΒιβΠεε ειτιτιοε ει:ο!ενιτ, ιΡΓε ίοιε οτιιιιΠιοε τετιοιιτὶειιιε , :οι ττιοτιάει.τιοε:

ΠτεΡἱτοε οΙτετιοε τετιιτε τιοτι νοΙοιτ . ι ·

η.. Ιειιοο:ιοε Η:ιττιιτιο :Ιινιτιἰ :ιττιοτἰε οεεετιίιιε Ποτ . ΟττιτοΒιιε ειιτιοΒΙΙιέ εΙο:1οιρ ,

- τιιοτιοοε ίοο.νιε, νοΙτο οΙειεετ, οι εοττιιιιιΠιε Μάο, δ: εατιτοτε Ιεεοιιόιιιιι ιιιιιττι

ΐΙτ :Με

με Λιπά

Π:ιτιετιΠε.

τιιοτιοτιι ΡτωΠοτιτἰΙΪὶιιιοε . διοτι ειιιττι ούτε: τεΙὶὲἰοιιἱε δ: ΤοτιέΉτει:ιειο εοδειιτι:τιοΒιο ίοτετ ιτιιιτειτοτ , άειιιόε ΑοτεΙιειτιετιΠε οτιιιε ε81°εΒιο8 Ρείτοτ , δ: τιοτιε τςΙοτιο

' ίο ει:εεΙΤο Ρειττοοοε ιιοΠετ ετΐεδτιιε είτ . : Ιτιτετε:ι Πει ἴοτιιοΙο5 ΤΙιεοόοτιεοε ὸοέὶτὶ

Με νετὶιὶοοε εοεΙείτίε ΡοβοΙει Τεὶετιτετ τιειιιτιεοε , ειιτΙιεότε.ττι ειοϊόειτι “Με :ἰἰἔτιε δ:

ΙοιιἀειΒἱΙἱτετ τει:ιτ)δ: ιΜ:ιεττι ιιιΠιιίτιε νιττοτΠιοε δ: ττιιτοεοΙιε εΙειι·οἰτ.Ἑοἰτ ιιιετὶτο 1ιι::

Ρτ:ιεί.οΙ ττιει8τιεε τιοτιιιΙιτ:ιτο , :μια οτιιτιεε ιοτιτττιιιτιτεε οίεοΙειτοε είτ ειτοοε βετιεειιι:ιτ :

ιιιο8τια οιΒιιιτειτέε , :μια ΒΡιτιτοε :ματια :με τοΙεεΒ:ιτ οι εο , εΗεθειιε είτ Ρτ:τ:ίοΙ ΙΙ

· ·· · · · · ο Ποε

 

η Ιτι ΟΙιτοοιεο 8. Ρεττι νο” άκου: 8. Τοεοάετιει :ινοοεοΙοε , οιοιιιιιτει·ιοιιι ?ειτε τιειιιτοε άεΗτο&οιη τε

Ρ:ιτ:ινιτ, ικα το ε:ιρίτοΙ0, οΒιιτ τοπιο 999. ει: Οόοτ:ιτιτιο.

θ Π: !ιοτοπι ττετι:ΙοτιοοΠιοε :ι€ειιιιιε ιιιιτο :ιο σ.τιοοιιι τοτε.

.το ες;8τιτττ°τέτοιέτηε οι εοτΡοτε ΡοετἱΠ εότ ΓετιιΙε τειεὶἱεεινετειτ . Νειτι :ιιοο τιιιιο(- ο
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ιΠιιιε εινιαιτιε : ιιιιιΙτιιι ιιιιιιτιιι: , ειιιιει επειτα εΠ Ιιεει·εΠε ιιονει 8ε ιιιαιιεΙιτει ιτι ιιιιιε ΑΝΝ. εκ.

Αιιι·ειιαιιετιίι 5 ιΡΓο ιιι εειτιιεότει Ρι·ο:Ιιάετιτε'. @ιι:ιΡτοΡτετ :ιεεει·ίιετιε Και Ρι·ειιιεο- 1 ΟΖ 2

ιιιιιι πτειιιειιιίεοΡιιπι ΣειιοιιετιΓειιι , μια εοι18τε8ειτι ίγτιοειιιιιι . ” Ετο.ιιτ ειιτειιι 27-18”

Ιιεει·ετιει ως ιιιεΙιοτιΒιιε ιΡίιιιε εινιτειτι3 κι ειετιειε,εοτιιιιιιιιιι ναι: εριιιειιίιι Πι νοΙιιιι

πιω οιιιιιιιιιιι εοιινιδιι ει; Ιιο:ι·είι οιιιιιεε ΡετΡε1Ιι Γιιιιτ ιέιιιε ιιισειιόιιιττι . ΜΒΜΡε

τιειιτιει:3· έειιιτειιιι ειιιιτι ιτι οπιιιιιιιιε ιετνειΒο.τ , @σει ειιιιι είΐετ Γιιιιιιιιιιε δε.εετάσε ο;

; ι ιωΡαΠε Γε:Ρε ει €ι·ε8ε Με εοπιτιιιιΤο ΙΜειιειτιιτ , ιιεε ε Πιο εφε Ρι·ζξτει· Με εωωτε

: 4 ςεΡεΙΙειιειτ . ΜιιΙτα ιιωιωτιω ιη οτειιιιιο, ι ει: ειιιο οι·ειτιοιιι , ΙεΞ ιοτιι ,' Επι. Βοιιο

° ' °° οΡει·ι ίειιιΡετ νο.εειιι:ιτ . Μιι1τειε ειιιΠει·ιτ:ιτιε , ειιιτι ειΒ επιιιι ανο ιειιιιιαΙιετ , ειΙιεις›

[ιιιιπι εοτΡιι: ιιιο.εει·ει.Βιιτ . ΜιιΙτεε εοπιιιο.ιιιοιιιε , - κιιιοει οπιιιεε Ρωτιι€ετε νοιειιτεε
ε· ροτιιΡειΙΤιοιιιε Μι τεειΡιεΒειτ . . ε ` ' Δ ε ι ε ·

Ι ' ό. Τειιιόετιι εεειιιιε ΤΙιεεάοτιειιεΤιιω ιειΙιιτιε ιιοιι ιιτιιιιειιιοι·ι £ιε8τεΒε Μ” ωΠ1. ΑΡεΐτ δ:

ε· ιιιιιΐο Πεο [ε ::ιτιοιιεπι ι:εειάιτιιτιιτιι εκιιιιτιιιιιιε ,· εατιιειιτιιιιι άει·εΙιε1ιιιτ . αιιεπιειά

`ἶ”ιιιοἀιιιιι ειιιπι επι επι ΒΡιτιτιιε Γειιιδιι ει·ιιτιιι νοειιτιιε Γυετο.τ , ω; ΒΡιτιτιι ειιι8εΙιεο

°ωιιιοτιιε ιατιΡωαιειΠω τιιοπειίιει·ιιιιτι ιειι&ι Ρεττι ι·επιεεινιτ ,` ιιΒιοοιιιιιιοτειιιε τιιε

ΗΜΒιιε Μπι ειιιειε & ) ΚαγτιειΙεΙο πιω ι·εΒιιιιιιτε , Ρτοιεδιιιε ιιέ Πει Κοιτιειπι , Βετιε

ιιιξΙ·ιότιεΐιιιεεΡτει εκινιτ,Ρει·νειιιειιΓεμιά εει.ίιτιιιιι ΤοτιιοόοτειιΓε ιη ιΡΓει ιιοδιε Βεα
Ι' ιι!) Ηοε ειιιιενιτ , ίεΡιιΙτιιίειιιε ειιιτι ΒιιΠΙιεει Μαι ΜιειιιιεΙιειιτειιιιιηιεΙι , όείιιιιδιιιε ΟΝ: Τοι

° Μζει:τει Κο.ξειιόειε Ἑειιτιιειτιι ειπε 8.ΠΠΠΠ1 Ι)οιιιιιιιΗ ο ι 5.8: Ιιεετ ειΡιιεἰ (ιιεωπι εοειιο- ί'ο;!: "

‹ ωξιι ?ατι εοι·Ριιε ίιιιιιιι ιιιιιιΠετ Γειιειιτι , Οοιιιεετειιιι€(Με Τστιιοάστειιίιε, -

ή ιειιιίὰειιι δειιιθει εοιιίειιιΒιιιιιειιε , Με ιπι1ιεεΙιετιε , ιη ειιιιετιι εεειεΠειιιιιιδιι ΜιεΙιειε

τ ' Με ίεΡεΙιτι . ]ο.πι πιο ιη οΒίεειιιιιιτιι ίιιιιετιε εκει ιιοιιιιοιείι ειιιιιιιιιιιιοιιιι

“Λεω ιιιιιΙτιτικιο εοκινε:ιετιτ. Ο ειιο.ιιτιιε ιιιδιιιε οιιιιιιιιιιι νοκ ιιτι;ι ιιπει;ειιτιιιιτι1 μαπ

“ ια Ριπειιιιιε Ιειιιιετιτει ειιιΓάεπι εεεΙείιει: ιιιοτιο.ειιοτιιιιι! Ηοε εμ” Μάτι νιιιι ς:οι·Ριιε

@με με! Ιοειιιιι ΐεΡιιΙοτι ιιιιιιτιιιιι& ιιοιιιΙιιιιιι νείιιΒιιε ΙιιέιιΒι·ιΒιιε ιιιὸιιτει`Ειοί`εε1ιιε

ΤΖ Έειτιιτ ιιιι·Βιι . Α Βοαιιτιο ειιιτιι Βιέιιιιιι είιι ειιι Με ί:ιετοιιιιιι ετιειιοΒιιιιιι νιι·ο αιω

1ιβιιιδιοδοτειιινοιιιιτ , επι ειιιιιε ι1ιιιιιεττι ιειιιιΙετιιπι :ι:Βιιιειιει·ιιιητ ι;ιιιιτειτετιιι Ρι·ριιτ

;·ΑΣειε άι ιιοτιιτιι :ειπα ειιιιιινιπιιιε,τιοΠι·ιΓειιε τειιιΡοι·ιιιιιειιιιιΙτοε ΐεΒιιειωτιτεε νιάιί

:“ ξεειτιε ιειιιιιιι·, ι1ωω ειιιιιάειιι ίατιδιιιιτι άενοτε ιιιτετεείΐετιιιιτ, Γειιιιτειιειιι ])εο
° ε ειιιδιοτε ίεΙιειτει τειιοτι:8.Π1τιτ . 'ι “ ” ι ε' - Δ °

,ο

|:· ..Ι·ι :ΜΙ

ΚΜ” μ ο ιι Α Τ ι ο. ° “ι

ων . Μι

- '-
. .

' ` · Ειιει1ιιιιιιιτιοάιειιι ίειετοΓειιι&ιιιτι Ρετ ίεΠινιτ:ιτειιι Βεειτι Τιιεοάοι·ιει Ροιιτι

Ώ Α Με ιοΠειιιιιιτει· εειειπειιιάειιι εοιιτιιιιίιι; ιιει ειιει:ιιιιιιιιε [ιιΡΡΙιειΒιιε, ιιτ

ήιιιετιιιε ειιιε (καιω , δ( :Μι οιιιτιιιιιιε πάτε: ιιιιιιιε ιιΒει·ειι·ιιιι· ε.εινει·ίιε ιι δ; κάτσε αει·

] . 9 ) πε Ρι·ειπιιι:ι εοιιιεειιιωιιιιτ .
ι": ι . ' ι .Ύ '.. '

- ι . .

η ι > › .ι · ' ι . . ιι ι . ιι

. · .

 

~ · Α Ι. Τ Ε Κ Α ν Ι-Τ ιιπετ ” Εκ· σοόέσε Ρε2αυὶππσ, δ”σα#ιεχο θ' Βθ[£#πά0ω

: ΜΝ

π. ΒΕ:ιτιιε Τα ιιοιιωιιευε ιιιάιεεω εκίΗειτ Βιιει:ιιι ααα· ΤΙιεοάοι·ιειιι ΤΙιεοάοι·ιεο ενο Ι

Ο. Μ ίι16ιειιιτει· ιιιιιιειιρο.τι, ειαιι·τιιε ΡαιετιτιΒιιε Βειιετε ειπε δ: οριιικε, δ: ροτειι:ιτε με· ΞΒΤΙΪΙΞ:ΕΞ`

καιει. Α. ιιιιιΒιιε τειιετε ειιιιε:ιτιιε , ετ.εριτ κι :πειτε ρι·ιιιιων:ι Εστω ιιικιοιιε ρτσετειιόετε πιει» 88Μξ ,

“ιιιετιτέιε που :ιάοΙείεειιιιιιτιι ωστε Μάνια ωιωεω , Μ! :οποτε εοτινετι:ιιιε; Ποπ ‹ιε νειι:ιιιω

·ν-ρωοεωτε τιιττιείεειιε, αυτ: ειε Ρττεάιοτυπι αιτιρΙιτιιόιπε , πιο: ιιε ιιοΒιιι Ρ:ιτειιτει:ι, τω επ τε· _ μ·

-μιτ:ικιε ρω "Με, ειιιιειἔιεἱιετ ιο ιιιιιιΙι ι·εάι€επάιι. 8ειτα8ειι:ιτειιιε ιιτ :μια ποι:Ηιοι· ετσι ιη ..ιια:ειιιο, εσ ποΒιιιοτ·ιιιιβεταιιτ ιτι σωειιο. (Μπι ετιιπι Ρατειιτεε Ιω νεΠειιτ εκει άοέ.3ετιιιιε ιι..

..ΒετειιιΒιιε ιπιιιιιι, δε ε οσοι". Ρετρεπειετειιτ, :μια ιιιοι·εε· @ειπε σ. εοιινιᾶιι ΐοι·ιιιιιι·ι, τιοιιιε

`ι·ιιιιτ ειιπι ιταάετε ίτεειιιιιι·ι ω28ιιιω, πε πιοτιιπι ίτεειι!ει·ιιιιιι άερτεινιιτετιιτ εκεπιρΙο. Ρι·οιιιειε δινω ια

Π:ιτιιετιιιιτ ειιιιι ιιι Ιειιιέξι και νινι εσειιοΒιο, τιιιιε δετεΙιειο:ιε ρ:ι:ιτει· δε ι:ιο&τιιιο. Βιιιιοίοι εθιέιΠΕΥιο.

- Β Ω!! Σ ·ει..ι

°ο νω .

-...

 

____μ Ηοε ιιτοωω ίειι Ι.ιιοιιειιι δε Ηει·ιΒει·τιιιιι νοαιτ ΟΙ:ιιιετ ΚοοιιιΙίιιε.

έ» ]:ιπι οΒΓετνιαιπιιιε Κιιγιι:ιΙάιιπι τυπο άειιιιιδιιιιιι £ιωιε, ιιτροτε «μι καιω ω”. οιιιι:, 6; τμω(ισήςικ

ειπε ειιιιιιιιιι κι”. ΓεεΙειιι Ημιιιι ποπ σιωω.

κ
:
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νιΑΤΑ

ΑΝΝ. ΕΠ. ώ Η πιακιιιι.τιιιιια 5 11 ν ν ι ιι ιιε 5αιιιιοιιΞε ιιι·ι:ιιίρτα:Πι! , Β: Κ Α γ» Ν Α ιι τι υ 5;τιωι.ιε οξιιἴἀοιτι ω»

Ιο22 _ιιοΒιι ΐοι·ι::ιιτ οι ι:οτιίαιι€,υιιιιιιιο οοιιικ·χι. Μια αφ Μι εκει·ειτιιτιοιιο ρτοθειειιε, ςιιΞ‹Ι‹ιιιὶεἱ άσου

:. ;. ]:ιιι.

ωνοι:ιιιιιι·

ιιιιιιιιιι .

ΕΡιΓοοριιε

εΠΒιιιιι· .

Οάο1ι·ιά

τειιιει·ιτ:ιε .·

νιττιιτεε

ειπε ιιι ειιιβ

αιμα· .

ΕΜΗ και

ΡΟΝΠ ι

πιειιτἱ Ρετι:ερει·ιιι:, ,ιιιοιιτε ίεάιι!:ι ι·ενοΙνεΒιιι. δε ειιιοςιιε ρι·ιιεΙειιτει· :ιεςεΒιιτ ιη οιιιιιιΒιιε, ΓοΠἰ

είτε ρτονιειειιε, ιιε :ι Ριτιτι·ιΙιιιε, τιιιοιιιιιι ΜΜΜ: Με δ£ οωιιι; ροίΤει: ιιι :ι.ιιιιιιο όειιοτιι·ι.

ι· Εο τι:ιιιΡοι·ε τε:Βιι:ιΒ:ιτ ιιι Ριτιιιειει ΚοΒιικτυε τα, νἱι· ριοτ:ιτο ε<ζςιοΒἰο δε εξςι·ει;ιθ σα·

ιιιιιιε. Ηιο ιιτ ῇιινοιιἰε οριιιιοιιοιιι ι:οιιιρει·ιτ, ειιιιι:ιά α σιιι·ιειιιι σ.ει:ετθνιτ. (1ικττ1ι ΒιιοΙοιιι ιιτ!

ιιιοάιιττι δε ρι·ι.ιόειιτεπι ακροτιετιε, εφεριτ πιω ιιτι οοιιΗΙἰἰε, δώσω τεἔιιιἱιι ει τωεΙει·ε ιιιίροιιειι

τΙ:ι· Πείἰιιιθω ιιιτετε:ι. Ι: Α11ΝυΙ.Βο ειιιίεορο , (Ξ!ει·ι :ιο ροριιΙι μπι Γοιιιοιιτιο. ΤἙιοοὸοτἰειιε

Ρετἰτιιτ, ιιτ ιτι ρι·.τίιιΙοιιι Ρι·ονειιιιιιιι·. Κα ειτιιιιιἰτ ιιιιοά ρεαΒ:ιιιτ. νοτιιιιι αιιιι:ι ιιιττιιτοιιιιιι

νΜιιι Γαιιιιτιιι·, πο: ιιτικ1ι.1ειΙΙ1 ὸείιιιιι: Βοιιιε όιίετιιτιιτι:ι , :ιιΐιιιτ ειιιιιιιιιιι εΙαι·ιευε, Οιιο1.ιιι

(Με ιιοτιιιιιε, ειιιοι·ιιιιιά:ιιιι ιιιαιιιι ΗιΙτυε.Εριιέοριιιιιιι ιιιιριιόειιιει· ιιιιιΜετιε, & ωιειι νιι·ι

εΙεᾶἰοτιἱ οιιιιιιτιιοάιε οοιιτι·:ιάισειιε. @Η ετι:ιιτι το.ιιτα τεττιει·ιτατο εΙιιέϊιιε ά , (μισά σπιτι νιτ

Με ει. Ι.Βοτιιειι1εο $ειιοιιειιίι, ΡιιΙ.ιιιιιιτο Ειιι·ιιοτςιιΒ, ιιιια1ιω εριιἐοριε ιιι @Μι

ΑιιτεΙΙ:ιιιειιιι (αστατετιιι·, Ειπε ει:οΙι:Πιε απο ιιι:ιιιιι ετιιιιιτο, ιτιιιριτ , δε ιιΐειιιι: ατι Μισό Ρι·οΒι·ο

ιὶΞειιε, νιτιιπι αι Μι ιιιο.ιιιι ί:ιει·:ιιιτίε ιιιι:ιίι Ρει·οιιιτιιι·ιιε :ιρροτιιι . δει! ειιιοά άινιιιιιτιι σαπι

Πιιιιι οπιιιιτιι:, ιιιιΙΙειτοιιιιε ρι·ατίιιπιιιτιο ιιι1ιτιειι:ι τοιιιιιιιιΠλτ. Ι)ινιιιο ΠιιιιιιτΙειιι ιιιιτιι, σα: ΐ:ι.ει·αιι

και, πιο:: ειιιιι ιιιιἱ Γ:ιοι·ιιΒ:ιτιιι·, -τι·ετιιοι· Μ: ιιι‹:‹2ριο άεριιΙίτι δε ειιι:ιίΠε :ιίΚιΙειΒιιε Ρ:ιιιΗατιιιι άι

ιιιιΙΙιε , ιιάνει·Βι μια ττειιι€ΐ:ι&:ι ριιιιΙΙσ.ιιιτι Διπιι8ιι. · _

, 3. ΡοΠεμι:ιπι νετο ιτι (εάε Ροιιτιίιιτ:ι.!ι Ιοαιτιιε είΈ, σαριτ ιιτι !:ιιιιι›:ιε ΐρ!ειιιιοίσοι·ε, 8‹: ειπα.

,ετεεεπι ΗΜ εοιιιιιιιΠιιιιι ιιιιι·:ιπι ίοΙΠειτιιόιιιειιι φταις, ίιιΜιτιε & οΡστιιιιι οκειιιρ!ει ρτπιτιοιι

Πι·ειιε, δε πιοτιἰτ:ι ίει·ιΡτιιται·ιιιιι ίιιι:ιιιαιιι5. Επι: οτιιιιι Ρειιιρετιιιιιι·ειον:ιτοι·, ιτρι·οΙΏ.ιι· ‹ιρρι·ἰιτιοτι

τἱι1πι, δε οΡΡτείΪοτιιτιι αόιιιτοτ. ΑΒ οττιιιἱ ιιιιιιπ:το πι:ιιιιιε εικιιτιετιε, τιιισ:α:Β:ιτ :πιει ειιιοό ΗΜ

ιιιιΙε, τω ειιιοό ιιιιιΙιἰει ιιιιιοιιικ1ιιο Πιιἀειιε ιιιιρετιόει·ε, ρι·ουτ ειιιςιιιε ιιονει·ιιτ οιιρειὶιι·ε ..Αο

μια ειιιτειιι εισαι ‹ιιιοεἱ:ιπι ιτιιιι:ι·ο ρει·Βει·ετ, ει εοιιιρΙἰεἰΒιιε ριισε:Ειτι Οάοιι·ιει απο ιιιτετεἰρἱι

“παπι πιω; άι: ειιιιο οι.ιι ιιιΠάοΒο.ι: άειι::ιιιιιτ, Ιιιιιιιιιιιιε Ρι·οΠοι·ιιιιιιτ , ιειιι€68.5 86 ,ζιωιω ω

Ιιιιιιιιι:ο

Ρ:ιτειτ .

Μοτἱιἰε

εκειοετιιι· .

ΩςΙιτιια εἰ

22ει·ιιιι. ψ

ΤΠ! ΡΙ'0Π”.ΐ

τιιιιτ .

ΟΝ: .

ΑΝΝ. (ΣΗ.

1ο:3

θ. Μ.ι.ι·τ.

Ιπ:ιιιι:, ιιτ ίιιιιοσετιτοττι τι·ιιει‹ὶειιτ. $οό. ιιιιι·ιιιτι όιδιιι , ηιιεπι @ΜΙΒ (ο ριιι:ιΒιιιτ οοιιΐοε!ει·ο,

ιιιιΠἰῖιιι εἰ νιιιιιιιε νει ιιιοάιοιιιτι Ροτιιοιιιιιτ ιιιίΕι·τε. Ετειιιιιι ιιιιιιιιιε ἰιιἰιιιιεο. παοκ που Ρο·

τσιπ, «ματι ὁἰνἱιιιι. άειιτει·ιι ρτοτεεεΒιιι. Τιιιιόειιι ειιιιι οι·ειιι:τιτοε ρι·οι·θ.ιε εκ.ιιιιιιιισιτι, Ιιιιιτιιτε·

Ιιειιιετο ι:ιεειιτοπι . Βιιτι·ειιιτ ειΒο νιτ Πει, τοι·ροτο ιιιιιιΞεπι ρι·οι·Πιε ΠΙ.ιείο, ΜΙ τ:ιτιιειι ιιιιιιιἔὶτιι

οιτειιιιιιιιι:ιςιιο ειιίι·ιιΡτο. Ηιε Μ. ,Με οάοΙτιειιε :ιττοιιιάστιε @πιει ίι·ιιΠι·α :ιρροτει·ετι ειιιειιι Πο

πιιιιιιε αιΒ:οάιι·ετ, :Μ απο ι:οιιθιΒιτ, ραπ νωιι:ι.ιιι, .ιιιιρεττε.τειιιο ρωταω . Επί ,επιειιιι Ρπειιιἱ

ιιε: νιὸετετιιιι ιειιιιιιΞΓει Μαι-ιι, Γα:ιιτιάο Ροίὶ Ε: κιιΒιιίτ Ιιοιιοτε μ-ιωι, Πει ιιτ Ρο.Γὶ ω. ὁποί

Μπι ἰρΓε Γιιίειρετετ ρτωΤιιιιιιιιιιι. γ ι ιι · `

4. 5:ιτιο (μια νιιΕι ΗΒιιΠ Ρι·οΒ:ιτ Ειι·ιιιικ ,” 86 νιττιιε ιτι ιιιι':ιττιιιτ:ιτο Ρει·Πειτιιτ, ἴσι·νι15 Β€ἰ

;,ι·ο.νι δε εΠιιιίιια εεΒιιιιιεΙιιιε νεκεἱιιιτιιτ. ΟαΠιδιΒατ ειιιιιι ΗΙιιιτιι_Βοιιιιιιιιε :ματι ιιιιι€ιβ=τι

ιιτ οι νεΙ ιιιει·ιτιιιιι νἰττιιτὶε :ιιι8είσει·ετ, νει ειιΙρε ίοι·ιιριιιιιιιι , Η (Με ιιιει·αι, τιιιιιιΙιιιιοτιιιιτι

Ειπα Ρειιιτιιε εκροΙἱι·ι:τ:. Ρτεειιιειιτώατ :ιιιτειιι εοειιοΒιιιιιι ίιιιιέιι και κανι, Μπι Πω ιΒιότιιι

:ιΙιτιιε Εισαι, τιιιιι ιιιιιιι ΓειοΒο.τ Ιοειιπι είΤο ί:ιιιθ;ιιιιι, 8: 5ειιιδιοτιιιιι ρι€ιιοτΠ.ιιιε οοριοίε το

ΐοτιιιιιι. (Μπι ει·εο εμι:ι.ά:>.ιτι νικ τισ-ωστε: ιΒι νειιιΠει: , & ετιιιιιι τοιι&θ;ιιει ιιι:ιοιε: Κοιιι:ιιιι

ρι·οίιειΓει όιΓροιιοι·ετ, :οιιτἰΒἰτ όιιιτι ιτι εσ.όεπι ΒιιΠΙιει ιιοδιο τιιιἱεί:ει·οτ, ιιτ Μάικ: νοσοτιι κια

::;2Ιο εΠοειιτοπι ΠΜ: Νε τιιιιεειε, Τὶιεοόοτἰοε, ειιιι:ι ίιιρει·ιιει ιιιιιιΠο ιο Οεκἴροᾶατ, ιιΒί πιπ

τγι· ίιιτιθειιε 5:Β:ι.ίΗ:ιτιιιε ἔΙοτἰοἴε ττιιιιιιριιιιτ. Ειπε :ιιιτειιι ΜΜΜ ΒειιτιδοικιΠ;ιειιι. Ηι&οιτειιιιιε

ιιιιιιιξιιεεετίἱνιτ ΛοιιιιεκτιιΜ εήιιιάειιι ΙοεἰιιιοιιπἙιιιπι ιεΙἱΒιοἱῖιΠιιιιιιιι ειιιιι ω...τ.ιιω ,Με ,

8: ειε (μιά ειιιόιει·ιιτ ἰιιτἰπιειιε, οΒιιιιιιι ίιιιιιιι ιιιιιιιιιιει·ο τι:Η:ιτιιι·, ιιιιιιιὸιιηιιο ιιτ ιΒιάεπι Βά

σει. ΑΙΡεε οΒιοι·ιτ τονεζιο.τ·ιιι·. ΟΡτιιΒιιτ ειιίιιι ωΡοιιιι @και νετιειειΒιιω ιινιιιιειιΙοε ίι.ιοε , δεν

νιιιιιπι ιιτεΙιιρι·αείιι!ειτι, δε Καγικιι·εΙυπι αβΒατειιι.

;. Μι Ικα: Και· ιιι·ι·ἱριιἰτ, 8ε ρι·ιττια ώς Βι·ιειιτιοιιειιι ροι·νετιιτ: άεΙιιιιε Τει·ιαοάοτιιπι αί

τια: Ρι·οίξέΈιιε είἰ , ιιΕιδ πιο:: ιτιίὶι·τιιἱτ:ιτε οοττερτυ5 είὶ; ὰ Με”. ρ:ιιισοε εΠεε, ωιιιιικ :ε8το

παπι άει:ιιΒιιτ, νιτειιι ειιιιιι πιω εοιιίιιιιιιιι:ιτ 6. ΚεΙειιόειε ΡοΒι·ιιιιιιι. Βιιμιωιιωι Με εκει

ιεΠ:τι·ι:, ιιιιοΣιιιίεετ:ιτίε το!Βιι·ι, οΒί'τιιιτ ΜΑι.οεοτιιιιτιι;ιιιιιευεειιιε, Ρι·ιιεθιτι ε:ιΠι·ι κιοιιιιτιιιε, 8:ιιι

εα:ΙεΠ:ι ίιιιιέΗ ΜιοΐιιιεΙιε αι·εΙι:ιιιεε:Ιι Β:ειι: ειιιιι ιιοιιοτιθι:ε τιιιιιιι!ειι·1. (Σιιιιιε τυιιινωΗϊ @ω Πε·

ειιιοιτιταιιι:, Ηοιιιιειιτετ τ€ίἔι°ι1τιΕ ‹1ιιοά ιιιιΡΙοτιιιιτ.

.ιι..9€.ιι..$-πλ.Δι $Δ3Φ.ι.ἑἔΩΔμΔ.9€_Σ.5ῳ,ΪΩ&.:.9ἐ.ι$ΔΩΪΔΔ.9ΩμωΧ.Ξ.ΘΔ.'Κι ..τι..*,2..α:.5.ψ..Δ.*:8.α 521 κ, 5.ιι-$ις »Δ

])Ε ν ΒΠΒ()ΗΑΒΒΟ 8Ε()ΠΝΒΟ

ωιειι @ΜΠΕ ειΡιιά ΗεΙνε:τιοε ε.ΒΙιειτο.

1 . ΠΟ Σ πυπιέπέ: Μίκι· σ&θωσε όσόιάτ ΜΑμε /απἄἱ Θπίϋ Μοπσβει·ίωκ:.

ΡΜ” είι·ω[ιφε·ι·ιίοι·ἰε/‹εσι‹ἰἐ/ἱπσπι ε ·υέ·υέι ωσσσ#ἱ: , αιέ Ιιιε.κιιιτο σοέκ ο

ικω: έπιίΞινω ε_/ὶ' , σει 9 π σέ ο· Μπτσιστο ιπιπι·): :κοιταω ατει·ο άιιδΜε [αι/Σετ : · σἰτει· πιο -

ι·ο
 

κι Τιιιιε α:ιιιροτιιι :ιει:ιάιτ, ειιιοά ι·είει·τ :ιο Οοιιίι;ιιιτιο. Κ€8ιιιι Οάοι·:ιιιιιιιε :αἱ :ιιιιιιιιιι ιο3Ι. ιιιιιι: £ι1ιιι :ι 5_

δ:ινιιιιιιιιο ΜΒΜ ίιιιΠΕ: ιιοιι τιιιιει·ο Κεἑιε άινοι·ιιιιπι, ιιι·:Ω;ιεΒιι.τ ηιιιε είἐοτ Με ί·ιιιέιιι9, φαι σ. ΤΙιεοε!ει·ι

αι ιιοΠι·ο άιτΠειτ: "πάει ΡεαιΙι:ιι·ι άονοτιοιιε ει·Ξ:ι. !ιιιιιι: Ωιιιᾶιιτιι ροΠε:ι ιιδεδι:ι οίὶ, :ιο ιιιιι1τιιιπι από αι: Βετιιιιι:ιε

ρι·ετιοί:ιε ΙιΒειιιιΠιιιιο τοιιιιιΙιτ ω εοιιΕοιειιά:ιιιι Ε.·1ΡΗιιι Ρτο ειπε @Με ι·εΙιειιιιιε, ιιτ ιι:ιτι·:ιτ Μειιι 0€ωΙ':ΙΙ111η5

οοιιΙ:ιτιιε το1ϊιε, ά |ιιιΒετιιι· ιτι Ηιιωω. ιι:ιιιεΙιιτἰοιιιε ειιιΓάει·ιι Μαι, ιιιιι·:ι ω :ιιιτι1ιιιι ιοι;.

Ϊ: Παει· Αι·ιιιιΠιιιιι &'Πιεοάετιειιιιι ίεάιτ ΕιιΙεο, :μι ίγιιο:ίο ΏεΙειιίι :ιιιι·ιοιοο8.Γ ΜωΡιπ : :ι.ά ειιιιι ε.ι:Η:ι.ε

Ι:ιιΙικττι (ΒιιιιοτειιΠε ΕριίεοΡἰ ΕριΠοΜ μ. °
`ι
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πο επ/π: π. εἰοἔἱπτπ :ΜΜΜ , πππο 1οο7. ›ποππ/ίεν·έέ πεἐὶτπεπ π#π›π/ἱτ . πω, ππέ- ΑΝ.ΩΗπι.

έσω κἰο σο ύποοπτπσ· , /εεἰ πω: επτπ οοπτπ[::τΡιπετε"πέττει·οέ:°τείέείο . ΕπΡπεοἱ- Ι 02 δ

πω· ιἰο[ππιτπ/ππτ ω: αποππώο/ππδίί (ἔσω , πποπο Οοἰιἰπ/Ϊπ.τ , ππὶ ο/π: φαν τοποσ 1. 4° Μ“"°

Καππα πἄἰπτππππἱσππππι υπἰἔκπυπ , Βππούππἰπτπ πΡΡεππτ . Ηππο ππδἰοσ·οοπΡππἰἰο

Ρετ/Ϊ Βπ›·σππο·ιἰἰ ποπιά οοππππ ·οέκ2[6Ρπτετ σου εο , ?παεί εἰε Βέορπ!ποβπποπππόέ [πο

εο#οι·ο @Με επΡὶεο ππὶπτο , π#ο›·π/ε πι:: πωπω· (θ' πέΐπε πεππω#ο , πο π.ποψ πό

ὶἰ:/οπἱὐιι:, πώ επ:πάεαπ Βίειοπωπαπ α:Μοο·ππε . Ηπἰσ σκοπο: ππἄοπο: πι15ππ8ειππ: ππέ -

είε· Βπι·σέπιπο πίέππ)άΡοβοο·οτπτπ απεαποτπειοποπίπεπππτ . - ·

π. Τππτο ω.. , πππ!έε στο: ΒπτοππΜπ: , πω: πποεοπ:[ππέϊέ (λεω αποππ/ίεν·ίππι

πε ἰπ[π#ἰἰππππ[ππτπ0›ἰεπ‹ἰοπεπυ ο·ι7ιδ:ποπο2ππ.Ε]π: επππ ύοππ οποπέπ π ΚοπππΜοβπ

δου·ππόο ε]π:Ρτωου/]οπο όἑἰπΡἱἄπτπ |πεο·ππτ , ππἱ (δ' άϋοπ:|έπιππ ποἐπἰππεαπ Ροπἱτπ:

επ/ἰἰτΡπυοππηπε πτσ·παπππε οἐπε8ἰε περπτ·ποπ Βπτοπππίπε.υπάσ ππδἰοο· ἰππεἰπτπε εππι

οπΡπε 3. σπ!παπέ:πτεμπππε ξπ/ππδϋ (ΗΜ πποππ/ὶοπἰπαπ (.?ου·ποππ: ίπποποο·πι εππσ·ο·πΡ

[έκ , οπΡπι π. π. ο]π.τ [πεοο#`ονεῇσ οπίππτ . δώ απο Βοωἰπιι1ε ειἴΗἰδὶ1οειετι1 ΡοΡιιΙΞ

ΠΠ εεἴΡεκἱίἶετ , Ροίὶ ΚεεΙιειτεὶιιπτι , Β υ κ ο Η Α 11 13 υ Μ νξει1τιπ ῇιιίὶυετι δε ἴεππβιιἱο

Ρτοείοε:Ιτ εεεΙείὶω , πώ , εμειίὶ ἴ€οιιτιεἱι1ε Μογίεε ) Με Με |ΕἔγΡτὶο. ίετνὶτϋτέ οΡ

ΡτεΙΤοε ειΒίοΙνΙτ , δε πι οΡτειτειπι ε1ιιἰοτειπ τοὸμΧὶτ . ΙΡίο ετἰ:ιω ΡΗ Μειτιεὶτἱτει: ΠιιεΠΡ ο .

εΠιιο.τιε , οΗὶεἰηειε εἰὶΙειΡίειε εεεεεἱὶίἱε: ειπε , εεεηοΜιιφ οοετιοΒΜε ειωΡΙΙίΕπιε ειὸοιυεἰτ . - .ο · Ή

(ΣιεεειιττιεΙυε: νΠίει δε ἰπιιιτἱΙἐει τοΡεετει ίιιπτ , ἰτι ιτιοΙΙυε εοιτιτιιιιεεινἰε , Ιε8οιη ΠοετιΞ

τή εΠε δε οο&ε ττιαΠτετιιε , ὶΡίο ΓΡἱεἰτειΙὶε ἴΡὶτἱτεΙεε ἰπι πω; Ιο‹:ο πιοκιειεΙποε τοίοι·ιτιο.

νἱτ , ἱωιτὶΙἰει οττπιἱ ΜΜΜ τεΙε·.μ.νΗ: ;' εμε: νετο ι1τἰ1ἰεΙοεο δε ίτειττὶΒυεξῖΜἶεπτ, Μ;;

ε1ιιοτπ:Πε εκοοἔἰεενἰτδείϊειτιιἰτ. οπιπὶει ει11τἰεΙυὶτιιε ίηΒεπεΠε:ίειτο. εκοίι1ε , ΡΙοτὶΜε. · 7. Γ: '

όε: Βὶε_Ϊι1ει ὸἰΙΙΒοιιτἰο :Μ Γε τεττει:εΞτ, δε ειεΙ Β·ειτι·ιιττι ιιτΕΙΞτοτοπι ὸείὶἰιποκζἰτ . ΤΙιείειμε εἴ·

τοεεοεΙείὶπ ειωΡΙἰονΙτ·, εο.ΡΡο.ε, αιίιιΙ:ιε, οιΙΒοε , ΡοΙΙἱο. 8εΙὶΒτοε, ΙιπιποποιύΜιί- Ρ
τ:ιτι1ε , ε1ι12::ε1ι1€ οΡτἰπιο. δε Ρτετὶοίἰίἱὶπιει εΙειΒοτεινἱτ .· ι1Π1Π εἰο οπιηὶΒι1ε ττ1ἰτιιιὶτ , ίεά . δ' " Ψ

Δι σκοτώσω Ιοοιιω ὶίὶιιτο ἀἰτεινὶτ .

3. Ο φοτο ίεΙἰεεε ίτειττεε Μ: ἰΡίο Γιιοι·ιιτιε! ]ι18ιιτη απτο εῇιιε ειιοδΒε Μεινε: , Πι

νΜΞεο , εοιπετιτὶοτιεε , εεπ1ιιΙειτὶοπεε δε Με ίὶπιὶΙἰο. ἴυ8ετυτιτ : Μ ε1ι1οτιπτι Ιοεμ1η εο.- °

τὶτειε , μι:: δε ττ1:ιπίιιοτυάοίυεεοποτμπτ , δε Η ο.άε:Πεε , που Ιιοιτιἰιωπι , ίεεὶ εικίΒε- `

Ιοι·ιππ ἱη ίΡΠε νὶταπι νἰεἰετεε; δε εμιἰ Ρτὶιιε Ιοη8ει ττΙΗΜει τιιΒεἴεεΒειιπ , τιιιιιε ΓΡἰτἰ

τ:ιΙΕ Ιοετἰεὶο. Πεκ ὶτιτοτπιἰΙΙὶοτιε ωείι11τειΒοοτ . Ι)άνετΙοτιιπι πιεττοτυττι ΜΜΜ ι·εν1:εο- *

:Με , ε1ι11Βυε ειιττι ὶπίὶιιπτὶει ΙουεΙειΒοτιτ, ττειτ1Βιδϊέι ῇοειωὸἱΠὶττιε όατο·τιο.βειιπ. Ηγ

κηποτιπτι δε ΞεεΙυειπὶειτιιω , δε εΙἰνετΓειτιιτ:ι εΧΡοΠτίοτιωτι ΗΒΗ , ε1ιιὶΡΡε Μις: τεΞίἙἰτἰει'

€ΧΡ€εΠτι1111 ε:οι· ειε! Πτ18ιιι€ιΙιοΒιιοτιιητ , εκεο8ἰτετἱ Ματ ; δε Η ειι1Πο ττὶΙΗτὶει τειτιτο

Βοιιὸἰο ἱτιτετνεπὶίἴετ , [ε @τι ειτιἐζεΙἱεειω νἰτειπι Ροίἶεεἰὶίἶε εκίίΗ·ττιο.ίΤεπτ .

4..·Ηέσ ει·π:[πο Βποτύπο·πί τ·ε8έ,πίπηδοποπτΜπππε πποππ/ἰεπἱἰ/ππἄἱ-ΟπἰΖοπ|ἱ:]Ϊπ

επ: , ἱπ πιω οο/εππππιέπ :·οέπίπή: οπο” :πω ἰἱ:τοτπτππο#πιἰἱἐ: εοπ/ππἔἰπ: απ: . Ροπ

›·ο ππωίπππ ω: π. σππππ›:ἱύπ: Θ"[επποπιπέ: , ππα :ππο ὶύἱιἰε›π επάΖτπ]επψο παω-πι απ

δἰο›· , πέππο/πρεπ/ππτ ὶπ σοἰἰεδἰἱοπο , ππππα Ηοπήοπ.τ (?ππαίπε οεἰὶιἰπ ππ:έπππσ·ποπ

ἱοδἰἰοππ›π :ο›πο 5. απο: πω. παρε ἱπ [πππο οπποπὶεσπ ίπ/ξ·ι·πίτ Η6Ρίκίππππ:, π”

πό πππππι 1007. Βππόππόέ οἰεἄἱοπσπο πε πω”.

ΡιπεΙιατεΙο ποίϊτειε Ποιπἱτιιιε εοπποἱΠτ ΜΒεπειε ,
. . . . #νι _(ζιιιΡΡο νιτο πιω τυπο ΗΒιαιοτ Ρετ ειιηέ”ε:ι "' Ρο.τειτο . ο Δ “δ”

Μοππ/ἰετἱέ το/ἰππτπτἰοπεππ πιἰ πππππο 1οορ. τε|επ· ἱεἰεπι ππέ!οπ , πω ἱπππἰι° ποοπἱπωπ

ο ιεοέϊο εἰεἰπΡ/πππ[ππέῖἱ (ΐπ!|έ υπεο·πο ξί!.ε[πσπ παπππ/Ρ· . °

Κα πονειε άιιτπι ΡιιεαΙιειττ (ΞειΠο Μι τεδὶει τείεειιιτειε ,

Κυβίευε ε:εττετ11ο άι: ειιΙσιὶπε Ρετ ε:ειΡιιτ ειδὶιιε ,

Νοίὶτἰ ΓΡε&ειουΙιιι11 τιὶετιὶε αεἰεἰιεἰετο.ε πΜετειπάιιω ;

δα! Ροίϊε1ιωτιι εεοὶεἰὶε , αιΡιπ οΙΙονο.τ ποσο «Μα ,

Μἰτιιπι , ίιιττεκἰτ ΟοΠο Ξπτε8ετε δε Βετιεεὶὶκὶε!

.πω άοπὶππε από" επππἰππ τ·ε[εο·τ ἐπβ·πποπτΜπε πππἰ: , σου οπέοπ.τ ω: Μπέππο πε[ο›·

πεΡἰπαπ , πω:: πό Βπσ·σέυπάέ πο/ἰ›·ἱ ¦ππιίο: σοπ/επτεΡο#ππτ . δ`ἱε πππππτ[ππἄὶ (ῖπἰἰέ

·υφοπε: πππο 1 ο 1 ο./πδίπ: εππίππο πππ!.π:π| παπα· , πω:: εοπτπι ›ποποπ/ο!πποπ έπξς?ε[

[π οπο: έπ αποππ/2οπέπππ τε:πΡοποπίοπτέέ υποπί:ίέππί .

πει σε. ο. π. πω. πω. Μ 5.....

Ίο
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ΑΝΝ.@Η `- ·

1οα3

4- Μ.›ΐτι

··«

5:ιΒΒρ.το $έΙι;ίτι;έ ΡεἶεΙμε μ1τώια τὶ:έἰΡ;ἐτἑτειω !! Ι Η

ΑοεοΡἰτΓοΙὶτυείητκεε @Η Ρτατιώει οτιιωιε.` _ _ .` . Η

Μ `ζΜωμΒὸεὸιιδῖα-ΡεεἰἱτΡωιεεταΙίαπιοθ:::ι; =ϊ.€.. . μ ,Η . · μ.

1 ΟΙειαιςιιοςιιεόςΡΜΒεπιιΙΙὶίεεἰΙΙείιιΒἰτο. .° · η ·» ·« η Η.

- ΡοΙΙετὶτιΜετἰτιιΙιιε Ρατειιπι ίὶιιὸἀὶεοΡεωτιιε, ω ν ι ·

(ΜΙΙαεΙΝτηιιΙεω ίὶΒὶὸΞκετατεπσΡοτειιμε-πι. -

- ΗἰειιτὶΓεεΙυειτειμ @Με νὶΓὡιιεὶΡίεὸοεεΒειτ, ο'

- ΑεεείΠτ, Ρο.τει· οι ὸοειιὶτ, ουΞΡΙεἐΣτατεἴοΙνὶῆ· .. '. .. .

` . ;

Έ . . =' ·2 με μ. ϊ

..π

_Ή - - Η ωΣΑΜ'< . "Η

5. ”·ο·οιπα έα”ΡΜ.: Ζωα: πψΜΜ:ρ Μοπα/Ζετέο :ο2α:-βο·υαπ‹ἰοῇὐὶ εοπυκ[ο (ζω,

82 Μεκοαὐωπ , [Με όσβτετε· σιωδίπε , έ? [Μίέσω ειίέθυ !τησεπσπονέο ρτο/ἰσι]ἐ·ὶ σοὅἰ- ›

πω· ,!Εο 9αφΡεραπέσπ$ΜΡ:τατω· Ι·Ισπασισ α: ύεἰἰμνπ Οκτώ.: έκ1”ρι·κε: , έωωοπ/άωσα·

το” (;::νωσπέσ εκστείτα»α σοπέα·έπτετ , ανά σκΡαέέπέσκέ πέσω ΞΡὶ[σοΡο:Ο αύέστω·

Ιων έ!ίοι·ιωι 8εωΡοτωπ »ποτε έκκ·πε3πε ωοἰιιἱ2 . Κε: 9κέψω]έ!έσεω !πώιά: αίτιαΜΔ

θπεσοπσ›κ σΜἰπσἱσ ,/ισβε :σπασω σοΡἑι`ι , ο·εΔρκε]:4 Μ' Ψ' δώεπεπέτπω τεόρακτεοπ Ι» α/ὶἰ.ἱ·
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1πεπίεσ δείιιπάιιε είὶ. -

-ΑπΝ;ω

1οπ3

2.6. σα.

Βει·πννιιι·

:Η εειιι1ε.

`ι

Παπ. ι. ω.

Μ: ΟΗεεο

ἱπ Εκοτεἰίἔ

απ: ετών»

"Η .

"·βΕφό

ταπἀιιιπ .

ΐ--ΐι

ιπ·ει:π ετὶπτπ Ιἰιπατε επετειπτ . ἘειΒτὶΙὶεποππε Γεἰεπτὶο.3 δ:επτε εΙυίο- Απειετπιπι
δ “ ” πιεεΙπιπἰεω

«ΑΙΜ.

· ; ''Με



#82 · ···==· Α

`Α._έι«Ε ..-.ω·,.··ω:1 ΧΤενε·ω

~ ό θὰ· ιι; Πε ηἰττιἱιιϊπ ι1υἱά , δικ Βιι)ι1ε εοτιίι11τιι ει8ε_ι·ετ , Α

ΑΝ.ςΗ:ς. πι1ε ειιιΓΡἱεἰὶε ΡιψεΓεεητἱε ἀεεο:ὶε Ηοι·εριεω,. 1η αδςξὶμπι Β1ϋ λά9Ρξενμ Σ' Μαιας,
1013 ε1ιιἰει ίἱι1υτπτὶε οοηΙῖΙἱἰ Πετδοτ1επ1ἴπ1ιιβεττξιτιετ:μ·ε1;ε;ῇ; , -ΩωΔΠίΒΙδιέβω @Η

_ .. . . μην.: · :σαν

ΦΗΜΗ" - η. ΑάςΡτυ5 ε:5ο ει νη ι. π. ε ε ι ε ο, νεπεταβι1ι.ετεωεριίεαΡο 81Μ189Ωησ.;Πε ετε

4εωΡω. _ τω», ε1ηυεπ1άιυ φανει Μο εοτ1νετϋιτι1ε είς 8‹ απο . ΡτοΕεεε€_ωρειάμ ΜΙζωήμε

' εε γω μοΒΙτετεω , τεΙΕ8ΞοτιίεΒτοίεΒε·ω κι ΗΙο.ίεαψει,]αΜεήεφ 3 ' '

Μπέκ , _ὶιιτετῇεἐὶο‹1ηεποπ Ιο118ο ἴΡετΙο ,

ο

το 4 - . Π - - .. _ . ^` _ .

Δι':":τ' νετίι,ιίε1ιπε πό Ρτεείατιιιιι(Ξσωτεφ Ήίμυω.νιάε1εεεεαγμωσ .ωΦ&μ9Βαμπβ3&8119.

ε!ΗιιίεεΡτυε ΡΙιι.τέ111ιιπ1ευετεεειψεπε εϊΒ :το δὶἴεἑάεἔετε ί ” εεε 1εν';' ώ ` '

:ίιηεε Ι1ι1Ι11ἱώ8Ρε[2.ΞεηΠΈ:ιςέΕβΠ101:ΦΗΜ η ε?εεΓέἐε·εφ5.- Έ 2Πεεω ε·εεεΉεεεεε Μἴεπεε=ι=ι ·. 69κεκε8:1ίεεκ

:ΜΈΡ ειιιιἑΙε ε. ι2::ξεξω Ρΐ;ιεητςώφε ι11οτε€9ηε[ιφάεςτεεςεςΜρςε:,ιΕξμφβε

ίαω!.. Μ” μμ: .Με πρζ ετ! ··μφξ 45 φβΠ1.ωεφ99 “ι Φοδ·βά! "ιΒΡωβ

πωπω, ειπ:ιττι ιΙΙοι·ιικιωΡυ [. Ποτιμτε;ιι, γ18ι1ιικιει εεηΒεριφεε ξεεεμεμβη8Μαα!.

τετι1ε ειιοει.ιε ειίΐεέξηω 54.103 ίεΡκοβ.ιεμε, 111%με,:Ψ1ηε8;ΜξεωΜαΐεοεεψ:ιβε.τ . Ε: ευ;ιμιγμ.ιιιΙ:ιιμαίειρώ ΒιέχιιΙιε.τιι:ετε μπιεΙιει ξεει1ε ίμεε·εμε ,π1απ;πεε.εειιτεΙ;ι μ·ι Ρ1ετιίε1ι.ιε άεςΙ.μμ)Θεμε Ιοτει· Ρειι·εω εωφε8ε βμμω·, _ςιω;με

ΤΙΜνκι€μαπ €ΡίεςΡεωξοΙεφεωφ ε φεεετωπειυε Γη:: ἀὶ$ευετεεετ , τηρ,8ιμεη·Ημ

εμε πιτει· :μος ί:ιωψπητ;ιμε 8ι·:ιτχεττι εορειΙιειΒε.τ ε, ΙΡΗΒιιεςιιε εΕη(εοΡο εε_ηθειεει

Σεο;11ΡΙεεειιι;., με σ.Β:ηπευτιπετιΠεεεπεΒιε , Με ει:: ? εΠυτη Ρι:2Βρμει·ε χκε!)ρω,

ξετειιε εκει· ΕΕιίςοΕιιιτι δ; δοκιμης: ‹ὶε αιμα ιι;είοΙιε ;ενετιε τεμΒιο(εμεεηεεεεερ

ω) , Μ; ΠΡθΙΩΠε.ΡΗ: Π1ΦΠ1ΙΠ 8τε$18 11],υπι βετ εάο1:τειτε ιοτετιεΙε;·ε; ε δεά :,Εξε1ι·ι:Ε

Β€©ἰἔἱἱ$2Υἰἰἐ1ῇΓΦἱτπτεΜίΜϊε0τατε,·:μετα @δεσ εἱεεἀεΠε1αε:ε ρεεετε;ρε3β ·

Βατ.. @Μη ‹1υο , υίς1ι1ε Μι ἀὶε:11 ίζή ε1άτεε , Ειάελζ ενο;Θι·χε,άε @εεε .Η Μ”
. · 5._ @η άείι.ιή'Θεο ,χ @εἰ ΡειΙε.τζιιιι1 [ε εοειιιι1ίε , ωΙζεε_γ1εχιι(ω γ1εε1ξεεε ' εεεεὶἱ οτ ΜΙ ε Π11Ρετατ008 ,επι ίεΡτεππὶε εὸΙιυΩ Ραπ ,ε «Με νεαεΣεβώδΦ1_ΒάΦεβίβηε

ι

πιο.τ;τε άωπάι:ει Τ Η ε υ ιτη Α Ν Α_ΑιιΒιιίἰει ι·εΒιιε Ρι·:εετει:ε .· ε. πω' ΜεγεμεεεωΙΒ, '

γεωεΙαεε18ιμίΒωε ίυΓε1Ρἰτιιε,_ εις πε 1η Επενἐ Γε 111012: ίειιπἐ[ῷει;ῇἰτε:ὶ)ε;ἶλφευ;π)εΡ

:Ρε Οτω` ιμειπι οβμωιιε ; εφόεο ω; ά_οπυ.π_υπι ε8ειη ,ε Ηάεἰ ΗΙί118 Ιἱττετὶ8 .ἰΜΏιιεμἀιμιμ, ©4319:

ΒΕ; ε· εψιιίειιε ιπίξιι:αεπόυπμ ι:οπίεείιι 99Π&0τυπι Ριοεει·ω·ε αεοφμχεηςεμχεθ:ήμαΜοκ

α,ω,,,.,,__ ε:α:εΙΙιηε , Με: εμοι·ιιχηςΙειππινι:Ιιε πιοι·άει·ετιιτ , ιι: ΡυετΑπ1Ρε3%Ι_ιε μμωΡΕ χ!

ω” ωἰτὶθεε Ρτοΐιεετεἐ , 8:τωιιειιω ευηθείο:1εοΒεαπάε ΙἰΒε:ε11Ι1,ὶςεεΧῇε8ε;ἐεὶεΜ

ὶΠ8ΦΙ1ὶ_ιιφηΪ©ΓΪΘἔ©Η Ε! ΦΗΜΘΙὶἐ Κ©8ἱΡι1ετο εάιιΙαπόο εΒ[εευεης@ΗΠΒεερ'8 με

- ξ ξ ε 1ικΙΞε;ει Η δε εεεεκιεεεω απ;; Ρείεεω.; ,ΑΠ Ρετίαειάεεεη;;1φ9ε;ΗΗΒετ3εμαι|Βαε

ΜΜϊεω5111Μι>τε=Μ , ἱΠ€ὶΠΪΠ1οἀὶῖεεστ© Μ τ=ωιιπι εωω11τεε!Σετε»4·,εεΜι -

απο. ,· «με Ριιει·ι.Ιιε ως” ιΙ1ιππ ιωΡεΙΙετει, η:ίαΒτωίΕ;πε εδεέξμρεΒξεεΗὶ;εΒΈ ε

@Με πιατα «Με ΜΒΜ , π: ει ποπ Ϊεεἱεηἀἰε επετιι ὶΠιιςπι·Ρτοὶι1Ι›ε;ε:α‹ξς %τΠ,ξη.Β13ς€

ιι1ΙΒςιιο ειίΐεθαι εμιεεεάωωπΗΜ εο[Ιὶ83ϊ9τ . Ισκετεεάεωωι ΤΙιεε1ψεμε, Ι;τιΡε;·εξ -

Μια εΡικὶ Νεοπιαειιω ι:ιεπίπιε άοΙο;·ε τοτζιιε ΒεΒιιἰπω; εχεείῇτω δ.ωςζε εςξμη"Βε

_ _ Κε:τιιττο ιιε Ρε.κεπτεάείει·τω, τοτυπ1,ίε;ε8επόι1ωει]ξάξε εεμβ ?
Σ η"“ω . . . . . .. « .

Μ, ε Πτι εαπ μ. Ηιηιιε φηίΠιο εεειωιηειΒο.ε 3ηοάεμφειιε @ε ο Βε:[μ_ ε:

Βπτι;.·_9ιιιει, ·ςιιαιηγιειπ·Ριτετιωσικ ειιιίΡιειιε οτιειεετιπ, ει!τεετηατηε1; ;τι:μίὶμε

ειιοτιιωάεω Π:τιιι!ε;τμπιεε Επ:ενιόεεεε .:Ρ::ιεειΡω ετο.εΙυε ίο.πιι!αιτιτ:Με 11161981 _ με”

ίιευτ11 αι11Ρ(Ρ&εΒατιΡ· ,ν ?εε :ψ ιιΙ1ειιξετλω ττειδέε.τι ΕετιεΒετιιτ ) ειυεφ η:ιμ4ες[εμ

νιπιπι1211 εεοτει·ε Ρετωπ νεπετε ετι1τ_-;. Μ' ε ·« Δ' . 4 -, : . ;Ι.με

ο"488° 6. Ρε; Ηεπι τεκτιρι:ε νετιεεεΒὶ1_ὶ,εοι::ιῷπο·ε(ἑ εμ Π.Α,ε αεεῳὸεηεεω. 11ξε;εΠ$ι.6ΐ

"Με ω. Με ῇιινεεἰε Βει·ενεετάυενοτιερμηιμω εκΙ Ροπτιθεμαω εΙιΒιτΗΕ δε, ΩύΒιβετε

:με ποΒιΙεεεΙετ›ω Ρει1σ.ιικκι πιιΙιιει ω” οει·τωπεε ωιίΠοηεωοι;τε,τε μμ' ροη ειιίιιε

' .πωπω οπιπὶιπ11 Πι Μπα: Βεο εΙεθειηη μ.ινεπειτι ς,οηεοι·όαβετε εοωμιι_ηϋ81ςιι;

η μ "; Ι ε1εεΉο

α .ΚΥΜΗ ω 101” πωπω π Β=Ι;ὶω σι Ρετάα Π. Ωρά:ορετα όοηετε ω» ΑπεξήεΡείωμ Ττε)ερ

ᾶεπίἱ. · _ Φ

& ω” ΜΜΜ ΜΗ81ατοεορω Η!. Ιπιρει·ειτοκζ με εειει·ἰε_ εεωειι·Βετπιπ:Μεω ιιτὸἰεϋπ : ιπιτ!ε·Οι _

Με ο. Ι)Μιπιπο α! :ΜΜΜ ε" Κεείο ιΜΒΜε1· η1ρεΠιιιιι·με ἱρίεεἰπ :Μετα ξιωάετΞοΜε πωπεΩετἰἰ 8 Μ.

εΙιαεΙἱε Γε Κα” ΒΜιι/ΖιιΙκω ό: ξυ·έμειβεί»Μ:,8ει”εζ!ιμ ΗΜ: .Μακη ηπζάιαπ ειωπ ()επτ:εΙΙ.=.Αιιω ίιιΙΙΤεεί[εωε

τσιπ. ι ·· =·#°-·-·-'Μ ' ·· »

Η σ Η :ώ ΑΠ:ει·το (:ι·απτύο #οαππτ Οετεω!18 › ΜΜΜ ΗἰΙἀΦ#ΒἘΜΪΠΪΒΗ ῆιΝΝΜΉΠηἰ$ ωΠ'ἰῦΪΐὶΗΨἰΐ ·

ΑΙΜ' πωσ: ι:ικιωπι πα ΞΙ.νΕ ΜΜΜ” ετ εοπίεκιώμιι οπωεε ππο 993. οΜΠΙε , Η ηιΜ[επ1 00 ΜΗΝ ΜΗ·

νν·Μια ε1εεω ω. .- . » _. Ί. ε

. .
ο Η - . - ."υ...πσΈ

. '

κ. ι·σ ι-.



- _ 'ε, ΒΕτω1ννΑΚΒι Ει>-ίεο. ΗΜ). ω

` ΒΜΉ δ: άσπεύατ , α: οικω: ε» (Μύν:βσ

ΉἰΪᾶἱΙςῇἔ.Ϊἶιἰ1°ἔὶἑξ~ΙἔΙζ[ζ;πΙὶτπ]εηβ ς;:ςΙείΞεε οξ(Πξ18τι1τ ΕΡἰΓεοβδε έ ννἰΙεΒ1Γο ε.τεΜε- ΑΝΝ. απ.

ΈΊέΒ' ”Ἑἔἶ°1ΙἑτιΙὲπὁσ.€ Ἑεϋτιιειτἰί πωσ ΙτιςειτηατΞ Με Ποωὶπὶοεε κιοτιἔειπεΙὶιτιο ΠΠ;

μοπα8εΗτη93ηπψι ἰπἀὶδῖξοτι: ίσια. ' -' ° ° · 26· θα
:Ρ ; .ι « ¦ > . ' '

7. _]Ατ!ίε1›τιιε;Ξ;‹1ι;9Ροπτιί:ιωτι1ιτι , ι1ι1επτειοοπτιπεπτια 1ιινωιΙε: εοτΡιιε ειεΙ νιτ- νωι"Β ω

βύω(%ΐ:9έ8:Πτζξςξπότι Ροτε:Π , τηοάι1πι ἱτι ειιτιἔὶἰε ΡτειεοΙΡι.ιε ειωΡΙοθετιε , ομΙΕυρωι ,

ωμά γἔἰἘἱίεΕὶρμτἱεΞ· ς ἔιυὶά Μπακ .τ Μοι·ιππ1 φαμε ἔτανὶτετε πιὶτἱίἱεε ίε

ΕΡίσέ ίἶαΕεβἔιβ;;`;~ σ.άεσμέ ΜΗτοε ίενετἰτατἰε ςεηίιιτει π! ει8εκιάσ. Π: ΡΙετὶΓ9ιιε

1πΒϊτιιει·έτ ;· !Έτ1ιΖΦτατεφ @το Επι ΘΡΡετι::ιάΞε οἰΒοτιππ άεΙ1εΠε ω σο 12υτΙειτε να . ξ

ΒΗΐιε ίΜΒοϊτζΊ'επ1Ροπ· νέτοτ1ο&πωεε ‹1ι:1:τἰε Βιτειτίε οοττ1ΡοΗςιιε , ΙεέΒοοΞ ἰτιιει·

όση :ἰτωἔτΙΙἱἘἐἱπρι1Έ Μςέ:1ξάςΒάτ ; ί21η: [οη1Ριππ ΞτιτεττιιττιΡεπε , ίιιττἰνε οτε

Β6ιΗΞΉοιιέ6Β€άεί ε πιατμτἰἀὰόἐ Ιαγωκιό3_ςοπ ιιτ8:ι·επτ , ν:ιοειΒο.τ; Ιπγιτιπὶε ε::

' Ί: έξή1ιΞΙέ6 Μέ ΡίμΙπιόδἱαπίΕπ ἀἱιιωιπἐὶ_ιὶἴέ1ιές ςτεΡαΐέ:πΤυπι εκτετιάεΒετ . Βε

1 ” Μιά Ραι:ΐεήιέ; οοτΡαἴσηΙυἐῇἱϊἔσϊἐὲΒπβέ_ὶἱ0πεσἰτεπι ἀ]ἔει‹:ιιΙο (Ἀπο

°ι%μπϊ ΡΕΡ[ο!γεβατ ; · ί1άδ ε;:ΡΙετο , ιΕι:ειΕ τε8ιιΙατἰτετ ίιιΒ όί

ΜΡβ15Έέ τἐοἰἱῖὶἱζτιῇιιε ; αυτη [τειτ1τΞβι:ε , «μή Γεριιτη σοπνετίαΒαιατιιι·, πάω;

Ή * κά ῖἱιόξἔὲῷΙιιπειϊἰοπε11:Ιξ ἶ τ:6ΜηαΉ6:κή α Έτετι·:έω ζ :μασκα :ιτ1τ1112Ηε πω

ΒίδΥ ` &εωεωωιμιω τέέ:ΜιθΞι1Βε:ΒειτΨθτάδού:ένετοτΡέϋτε&α , οὶτειι τετέὶειω νἰξΪεΜΗΜ

ΜΗΒίδΜϊβέι:ϋτΥΙ ΐόΙΙεττώίά ΓείΗγα ;ΗέΒέειώπιο Ρτοοέδέπε , ιτια8:ιο. ΜΜΜ απ» Δ '

εεε ; «Η ΒὸωεΏὸΩΡΕΟτωκ,~ πάθω Ρυωεαιω Ρτο8τςΠι9ε , Γοτέι·ιίέε ω.

ά ἑἑἑἔἐιἶΪἐΒΟΡΗΜζΓΠ#ζς€-ὸΡἱΒΨΐὲἐέτ#9Ψἴ7ἱΐ?Ρ°#ἐ.ί9:ἑἔἑΨἔ°ηΨ δε ή·ε···1·ψΡ··

° _ α; ο €ιτ3·' μ: πε ο επ Αττική:: ετ @τη ι Ρ τοτ8Μ, @ιη ε :απο γτιπ

ἔἐτΪσἔέὶἱἴἔι1ε βέι:εταϊ ::1ιιΕΞι:111 ιιωΙτἰευᾶἰὴεω , ο·επτεύοένΜε1εω 8:ἶεο επιΡΙὶι1ε ),

δ:€τι”ϊιτ ἐΒ€ιήζέιμάξίΠωε α·:Βέίϊ , ΡΙι:πάςιιο εΙΜπ κατ! α:8επέ6-,_νεΙ ατοΗε ίμ1;ίἱὸὶὶε ,

Ρτοιι;_Γ:ιςιΒἰέε`ἐοηεἐ:ΙΜ , ΤιιΒΙςνεΒο.τ .> Μάο οΗὶοὶπει , υΒΗΗνωΒ ιιζιι€η1οηΙΙαΜ

ΕΑΒ ξΣΒΒέι&:3ϊζέηε ·Ππει:Ιοάιιω οΡεικι ΙΙΒτεΒατ , όοπεο εἰτω Νοικιω , οιη$ι1Βιιε ή,

έε·ΈΘτεΐξϊβε, τι1τςτ:είωοτε Βεπεὸἰδῖἱοιιε Β9τϊ1ὶπἱ ειά ωεπίειὶη , μίι:ειτι·ιιηι ΡοΕιιΙὶΊιι€

βἰΕετι3ε ίι·οέΠέ:ητιει , ςοπίεὸἰτ ;ποι·ι Ροπιμτισε ι1ιιΜκ::η όΜ τε]ιΒιο[ο ΒΙεπτιο σιω-.

ΕὶἱέεὶΙὸἩζὸιάᾶΔΙποποίὶὶΠἙωειὸΞΓεἰ Ηπα ἰπτεπτἰε, ι1ιιΜϊιτετ €2Π211ά11111 Ποπ ΕπενΙε

ΙΕ Ήί έό1'; · ΪΗῇἑΜἰε Ίιιἰὸειἀι ίταττἰἱιιε·,` δ: Μιά: οοιπἴεξὶἱε Βεποἀἱᾶἰοτιεοϊὸ€πιειπυ -· .Δ

ΉΡῳἱἱΧἱ€εΐῇΜἔ6Β_ο,τ , απο τωινε·ιπ ι·ιιιΙΙιιω 68επιιιιι ω ιιτΒε «Η ίυΒιιτΒἰο , φωτο ” “

Ψ Έ ` [6!ΗξΗΒϋΞϋΜ6ώΡ1ετειτε Ρτἱνειτ€τ·β1τττ7υἱΡΡ€, ῇιικςει ΑΡοΠΟΙυπέ, @καίω

τι. _Ου.πιστήεπανστ .· · · .

]”_8.ΟΑΪἄι;ιιἰἰἰ_ .όΞΗὶ£:ἰΙεΐτἰἙὲΙιι6τἰὸἰιιτιυτπ εῇιιε.ΠὶιἀΞα::1 @τω ΡὁΗϊτἱπἑὁτε› ι1ιψη Βἰνετίιε °

Πἔ‹ξἱεΉθζΪ ἙΗἩἱἄἔιἰἴυΉττεἰώόὶεπ1 , τιοθετηςυ6 Ρει·ΠειΒετΜ ΗΝΗιίεί ΝίΒΗοωιπιιε ΜΜΜ και·

Ξει;Ρ6ϊδέ ξ:'ωθέδέ ΜΕ:ιδΜεύεπιέω 2ἀ·ΙιιΙῇιΙΠΔὸ€ΙὶῖηεΒοτὶι1Μ·; ω : Μιά ἀεωεω ΜΜΜ νὶ- ε" '

ἰἐὸΡθΠἴὲΒἐιΓἱΨιἱθ6 Ρ.Μι1ίθ Μ^ή$ετιιΕ, ' εΙιάσ:!ποπ ο.ττοπτεια:τ ,ζ “ςτίειρι·ΙΝιδ ΜΒιι:ιπ

β)ε!άίΗ ἱέἐθ ὴοπΨἐΙῇΕςὶτ.~ ΈἐιῆἰΡἐοϊἱω·ηεωςιιε ; Ξποπὶπ ΜοΜΜϊιότίο Μιητιπώς ΐετΙ Μ

ΗἰὶΉἑ· Μ ” τ 686_βέτ : "1ισάο 8τεσΡὶόίαΩΓΒΙΒΙΙοτΒεαι·ω πιω -·ὸἰνὶποι·ιι;ιξι μ φαω

βΙ·ΠΙ6Το19ΗΨ ξδπἱοὁἀἱὸὰπ! εύωΡ8Γ8νε«ι; ίΡὶδἱυπιϊιι πω δ: ωπει€ω , ει!τε1ιιε εΙιι.

Γ”ΗΉέΗ665% ;Βζ411ἱζήἱ1ἱᾶΤΩΙΘἔ@Ι1τ`ἱιΙ3`ΜῖΗἰὶ]ϋΪϊΐΔ0ὸἱ ειπε εκ€ο8ἰτειι·ά ς· νε! ώειΠ- _δ .

2%ΉινείΙΙβιΕί@πετας έιπάτηπειω ιτεἔΙεἐῖΗτι°τ ΡειτἑεΒετιιτΔ:· 4Μεο ιιτ ΜΜι1ιΤπιει- . . Σ

ΗΠέ 8ό$σ6τἱὸἑε = νειΒε , ε1ι1ἑΔ Κε85.Ή ωεψΠειΡ ΕπξςυΙ2Ρ όοη6 ό·είετώπωτμΕ , @κής

ΉώΒ 1%τ1·ι1ώ ΨοΙεΧἰωἰυω τοΡεΗτετ, Μέι: €ι1ώττετι πο πω; Πτιετε:9: . ·Πισεπίσθ8

€ι[έΗιςιΞέΡιίέύοεί, δ: εκἱπιἱειι 1πάοβε Ιε;υπμ, γε!-ει‹ἔ ομττοε ά1ιοεΒειτ , νς:Ι ξιιοευπε

ης Ιοιπεἰιιε οοπ1ωεαΒειτ , ε1ιιοε ε1ιιιοφιάόι€πιι1ε ωπ11α αττ66εοιιττεΜη Μ εστετεἱ

Ι$ὲἶΙοΒ 5.τ . Μιιίἰνιιω Ρτ2τει·ω Μ·ΡανἰΜειπΞε οτπ:ι·ιπΠε ΠικΠυπ1 ,ι- πεδτιοτι

Γέάέ:Μ·ετΠε8ύΙεώ Ρ:οΡτἱιιΔἰηὸιιΙὶτὶεμπιτΙΙοιποπθτευση εοωΡοίωτ. ΕτιπΒι·ε- ..Η α

ἔἐὶἐετ ΡετΠιέη8εω, απο Ριπι6Ιωπ τοωΡο:Μπ οτἰοίΓυΡευΓόὸεΒειτ : - Γεά ΒόεΗε όσ

2ῇ1=οω2ταωἱ1ω ιὶἰΓΡεηἴετοτοοπἴοτ·νἰε ίιιὶε πεεεΙΤε:ἑει ἔυΒΙὶἀἰαΙὶἀεΙἰτε: π1ὶοἱίἱτο.

Βὶὶξ_ξῇἑὶουω Μ (ΠιιάίΗ Βε2οΡξιγΙαοἰο, <1ι1εηι1ε: ἰἀοιπε8. ίεἰνἱτ, θάεΗ άενοτίο

Μ·οου8επτετ, πο:ι·πιΕπιιεπιππω @ΜτΙ Με, @πει Ε.ν=εισ8εΙἱ1ιειἱῇὲΓαΙνοΒειτ.

Νειμχ πετώ) ΟττοπῷΐΙπιΡοτεμτοι·ῇ αΒ6ΒιιοΠΙΠωο ειηἰτηο Ρτο Μα: ω: ,ΡοίΤε: οΒίε

`ιεΒειτοτ: υπάε 8::11ιι!τοτωπ Ξτιν1εωωι ἐκ ίσ οοπιπ10"ΜΜ ω Φ1ίΠ1άδΒΜιΒειπτιιτ

ΒΪΠω νἰ8ἰΙειπτἰοτὶ ίὶιιὸὶο Κ6ἱΡ1ιΒΙἰοε: πιοΒοτΞει οϋἱτε. διι5:οΜει ‹1ι1ὶΡΡεϊ ι1:ιειΒιι:ι ε::

-Μ· Μθϊσδτς.Οε·Β:Τφίμα!. -- + . μ Μ _ ὶὶὶ),.,.·: .- Χ . Α μπε

-υ:εῇ .η
    

η Ο6Γει·νο. πω” Μι εα:Ι:ΙΞΗ δ: ιιιοπ:Πει·Μ "Μερα .ι·οοφτιΕπικ α: ω Ρτἰπιωη ΡΜ; ΩαρἰτιιΙιιπι Λοιπἱπα Έτη.

Παω ὰ Ι::κιάα&οι·ιιω ηιισήάιο ι·πιτει·οι:τιιτ. €ωιίοι· νιωπι Κιε!π.τάι ΑΒΒ:ιτιε νιιΞιιιισιιδε ἱιιΪτΔ. ]



ΑΝΝ. (14.

1ο2ἐ

η. βη. (

νἰτωἰε€1μ.

ΠΒιιεε.

οι ε.
ιΗ':7;1. ›17.;. 'Δ' --| ” Ν( Ι Τ Α.«πω ἰιπἴεοιιἰἶξυτετιιοε , δ: (Πώτιο; ε ΤΗεοε(1υο(!εΠ Παω, &δἰΙ(οεΤεἰειπτἱΜ (ΙΜΒ

Ιείεέιε δε Πεο, (Συτ11(Ιυε οε(:ό (καπ οτεεεΡτοτυπι ἴεἱεοτἰειτο ἱιεοετετ , δίνοπο (πιω

γ ΠΙ @ο

οεηξιο(ἰὶ (ΠΙεδΠοοε €τεε ὶοὸΞΒετιτεε ἴο_(:ἱοε δ( ΡαοΡετεε ε.τ(Ιετετ , ἰο (με ΡιΞετῖτὶα μοι

ΡειτΙὶωοτιΙε ίὶυἀἰἰεὲοἴε:νἰεο:ιτ . (ῖειτἰτειτἰε (1ιιο(1υε νἰΙεετ1οοε_εΓΗμεοε , Ρτο με

Ρετἰοιιε ίοΠἱεἰτιιε ει·ειτ . Α(Π1_ι1ε ουετιιΙιιε οίττιΠε ῇεῇυοὶἰε ειἴΗἱΒεοο.τ εοτουΕ . Ενετι

ΒεΙἱιιπι οοτι(!υτο οογετειτ, ίεά οτιιοἱε τοοττἰίὶοοτὶοοεω Ϊεττε εεωάεοατ , ιιΐ(1ιιε ειδ

@Πε οο(:ειίυιο ΡΙυ:ἰεε οτοτξοοεἐ δ( Γιιδτο8Ξει εΧτεο(1εοεά ειδεο (1ιιοά Βι·Ξ[είτε; τού·ειώ

.εοεΡετειοτ , ιιο(ἰε ίπ Ροετο έοιπέα·ιοοκ Βτ(ινὶτειε Ιοοίςὁ εχετεκήίΐετ .

3. ΤΙ1εοδοτ1ει:ε ΡετεοτἰΒιιε Ιεοιπιάυπι ΓεειιΠ (ΙΞ8οΕτατεπι ηοΒὶΙἱίΙὶωἰε οτἰοτιὸιιε ,

αδ ΙοεεείΠοοεπι , ιιτ ει·εάεοειοτ , Με εωΡΙΜοπε (ΙἰἔοὶτειτἙε τεοετε εάι.ιοειτυε , Βο
ππεε ἱοἀοΙἱε εκίὶἰτἱτ: @ιο :ιό!ιιιο Ρτὶιοφνιὰεδοοοἱε οοεμτΉοτετε ιποτἱΒιιε, ΜΗΠΩ

:τετο(1ιιεία(:ι:Ιοτετο Γετ88εοει€ Ιπωμ-ε 1ο ΓΡἰτΞτμειΙεοι . Νειιποοιι (Ιε ΙΕΡετοο τυπω

.Βοεἰητετ εοεενοε ἴεοἑιιἱοε_, Με γείὶἱιιπι εΧτοΙΙεοατιιτ ΡτετἰοΙἰτιι_τε_, πα: εὶε μπαι

τα1Ι απο (εἰ οικω οτειε:(!Ξοτιιο1 ετι1ΡΙέτο(!ξοε, ω (ιό ἱοίὶειτ (ἰοιπἱι1ἱ(:ἰ (Πδϋ νεοἰεοε
Δ ιτήιύΠτειτε , Μο ιτιἱοὶίἱτειτὶ. Οτποιε. (Με (μια (ὶειοτοεοΙοτοι11 εκτοΙΙεοτὶειο1 , νὶττιι

τὶε Ρε(ὶε ωωιω ) ΡοιιΙΙο(Μ(Ιυε Βεί;:ιε ειιτη ;ι(ΐΓιιοπεΒετ, (μετα ΙοἰτἱτιιειΙἱεετ απο
δ ΡαοΙο δ( Βειττιειοα :ιΡοίὶοΙἰε ίῖβὶ νεε ω! Ρτφό(εο,πόιιιπ1 δ( (ε8τε8ιιι1(!υτο Ρτ:ενΙ(ϊεΒοτ .

:

8. Μ( ν»

Η ιιιοιωΩε`

πω: .

Νες: (ποτε. , (ὶἰνἰηἱεειτἱε οικω τι 8ει1ἱτοτὶοιιε ΜΜΜ ΙΙΒετιιΙἱΒιιε ετιι(Πεοόιιε τταεὶὶτμι· ,

(1οἰΡετἴενετειοτἱ επίπ1ο ἴεὶετιτὶὶε ε(Ιοδϊιιε, ΩΙπὶΠἱ τοἰΙἰτὶειττι Ιεοοεἰε ίεεειιΙι τιιΡτἰε

ΙὶιίεἰΡἰεοε , ἱτι τ:ιτιτοο1 εειοεπεο(Ιιε τεΙὶξεὶοοἰε Ρι·οοοΠτυιο :ι(ΙΙιιιο οι:ετ Με οΡΡετε

Βειτ ) ιιτ ειιΡἰὸὶτειτεε ἴεεειιΙἰ τεΡτἱωετετ, δ; ΪεΡἱετιὲἱε οτοέεδτοε ες(ΙιΡΙΓεε(ετοτ . Η1τι(:

νἱτ Βεειτι1ε ΤΙ1εοόοτἱειιε (μια ι1)εο όε(Πτυε ) κα( ειὁοΙεΙεεοεΔίὶιι(ὶω ΙἰΒεωΙἰο (ἰεἴε

πω( :ιο εοεκιοΒἱοπι ΐειοδΗ Ρεττὶ νἰνἰ , (1οοτΠ1ο13ετιιτοε Ξεοοοιιοι ,” εοτιΓοΙτἱε Ρο
τεοτἰΒιιε ΪΡοιπε ΡετἐεΧἰ; . ΈΙστεΒετ: τους τετοΡο:ἱεΔἰΒὶ(ἰειτι ειοΒειε Η Α τ( Ν Α @σε ε α

Μ( τενετειπόΙΠὶττιιιε 3 ς:ιήιιε οάοτ ΓτεΒτειΒο.τ ιιτ οιιτάι1ε , (1ιή(1ιιε Βεοτἱ νΜ Ρ:11:εἀῆιτο.Ιἰ

τειΠ ΡτοΡἴοοοἐτοτε ε:ειτνΡ:οΧἰπιι1ε, δ( νεοετειβἰὶἰε απο ε]υΐόειο Με Ρτ:εΪιιΙἱε Ι. ε ο.

” Τ ε ε. ι (τι (:οετιι Γειοδὶειτυτι1ἘἰεΙἱοιΙἰετυο1 Ξογεθξ8ειτοτ τοτὶοΓοιιε Ρτοοἰτειτὶεἰὶτιἰτει

τοι· . @η (1ι1Μεττι Κειγοο!άι1ε Με απο εοόεο1 ΤΙιεοᾶοτἰεο ἰὸειοεωοοΒἰοτο Ρέηἱτυε

τεοονεινὶτ , τοΒιιΙἱε ειτ8ετ1τεἰε δ( ειιιτεἱε απο Βεττιτιοὶε Ρτετἱοίὶε δ( Γεετίε τεῖἰοωὶὶε (Π

τεινἰτ . Νεο τεεεοόιπτι είὶ (μισά (ΠεΒιιε Π.Πε Επιδοτιπη δονἰοὶει1ἰ δ( Ροτειιτἰπτι1 &

εοτΡοτει Γιπιτ ει ΡτοεΙἰοειτο Εεοτετἰεο Ρετ ειι]οί(Μπι νεκαιω ιιοτἰτἱειπι τεοεττει Μπο

τε οειδεοοτιιτυ. οικω εοΓ(:οοίει , (με Με Τοεοάοτἰειιε απο ΜΒ ΠωὶΙΙΒιιε 81οτέοίε

(δζὶειιιἀεοἰἱὶϊετ εΧοΙτενὶτ . Ιτει(1ι1εΐιιΒ :ιι1ιπἱε ἰΠὶε ΚειγτιειΙόοε Ιοίοεοτιιιτι οάοΙεί(;εο
τεπι (ΙιιΙεἰιετ ΓονεΒ:ιτ δ( Ρεὁετεοτἱιο πό Ιὶἐτεἔτετυοπ εοἔοἱτἰοτιετο ·δ(1ἐιοέὶἰωτὶε (χοτ

τοειττι εοτιππονεοειτ: (ΙΜ εοοΠόε'τεοε απο εοειιο1 ετετἱε Ρτοεείΐο τεΙἰ8ἱοοὶεεεαΙε[οε

τε ἀείὶὸετἰιιτο , ίεει:ιο1 8τειτοΙαοετιιτ . (3τε(Ιεοειτ Ρετ απο ίε(1ιιεοο ενο ειΠοτιιιπ Ρτο

ειιι·ειΠ ΡοίΤε ίειΙιιτεπι , οιιο(ὶ που Ροίϊ τουΙτιπι1 τεττιΡυ5 1°εί νετἰτειε (;οττιΡιοΒενέε .

Νειο1 Με 8ΙοτὶοΓιιε ΠοτιίεΠοτ Μπα ΠΜ! εοεοοΒὶιιο1 Ι)οττιΞοο ττιΞΙΙτατιε , οτειτὶοπὶΒιιε

δ( οΒίετνιιοτἰἱε τεΒιιΙετὶΒιιε νΜΗτετ ἐιπειπΙεοε , ττωΙτοτιιο1 ῇιινεοιιιπ εε Ιεοιιττι ει(Ι

απο οοΠΗιιεοτὶοιτι τοτοειε δε Βόεὶ οοΠαε τεΙὶ8ἰοι1εΙεὶΙεἰτειτιτεει1οτι ίοΙιιοπ :ιο θάετι1

εοπνει·τεΒοτ, νετυπιετἱεω Ρετίεδώ ν1τεεἰοίὶ(ιιέἙ1οοἰοιιεἱοἴοτιτωο.ιτ . $οιπε Παοκ

ιιτ ω! ἰπιτεΙΙὶ81οὶΙεε @Με εκοΙενίτ , ὶοίε ίιιὶε οτιτοἰουε τετιιπιτὶειιπε , :ιό ωοο(Ιειτιοε

ΠὲεΡἰτιιε ιιΙτετ1ιιο τε(Με Ποπ νοΙοΙτ . ε ( Ι ·

η.. Ιε οιιο(1ιιε Πειτοπιει (ἰἰνἱοἰ ΜΜΜ (ιεεεοΓι1ε Γιιἰτ . ΟπιοὶΒιιε ειππειοὶϋέ εΙο(1ιιξο ,

. τοοι·Π:ι1ε ἴιιεινὶε,Δ νιιΙτιι Μπες, οι εοιοιΜίΠε ΠόεΠε, δ( εατἰτατεἴεεοοὸυοπ Ιὶιιιω

Π( ηπα»

μπε Διιπε

Ιι:ιοεοΙΒ.

πιοάιιο1 Ρτεείὶειιιτἰίῖὶιπιιε . (διοτι ειπὶιτι ποτε: τεΙὶὲἰοπἰε δ( ΤεπιδΠωτίε ὶο εοὸει1έ εεε

:ιοΒἱο ίοτετ Βοιωτοι· , (ὶεὶο(ἰε ΑυτεΙὶεπεοίἱε ιιτο1ε ε8τε8ιοε μαθω· , δ( τιιιικ βοτάν
' ίδο επεεΠο Ρειττοουε ποίἱει· είίεθ(ιιε είὶ . ( Ιοτετε:ι Πεἰ Ε1πιιιΙυε ΤΙπεοὸοτἰειιε όο&ή

Με νετΒἰοιιε εοε!είΗε ΡειΒιι!ει ίεἰετιτει· Μιπὶεοε , ε:ι(Ηεάτειτο ε)υἴ(ἱεω ιύΜε (ὶἰἔο ε: δ:

'ΙοιιὸαΒἰΙἱτετ τεΧἱτ)δ( ἱΒἰἀετο ὶοίὶηἰτἱε νἰττιιτἰουε δ( ττιὶτεειιΙἱε €Ιε11°ι1ἰ£.Ἑι1ἱῖ πιετὶτο ΕΚ

Ρτε>εΐι11ωο.8οιε ΒιιτπἱΙὶτετἰ5 , (μοι οττ1τιεε ὶτιΒττΙιειτιτεε οΪουΙειτι1ε είϊ ετ(1ιιε οετιεὸἱΧἱτ :

π1ει8πειε (Ιὶ8οἰτοτὶε , (μοι $ΡΜτικ 8τετὶ:ε (με ίοΙε3εοειτ ἱτι εο , εθδεθιιε είὶ Ρτε:ίιιΙ ΙΙ

· · · · ·· · · Πυε.

 

η 1ο (]1του1εο 5. Ρετ" Κἄν( (Μπακ 5. Τοεο(1ετιιτι :ινιικιωΙυε , ιιιοιια1Ιει·Ιιιιιι Ϊετε ρειπΙτιιε (!εΙΝιιθωτι το

ρατπνὶτ, ῇπετ οι επΡἰιιιΙ0, οΒὶὶτ οικω 999. εκ Οόοι·;ιοπο.

& Πε ΜΜΜ ττεηεΙετἰοοὶΒιιε :ιΞετιιιιε ὶιιὶι·α :Μ οποιο” ιοι;.

8τΩτὶε'τεξιιΙδΒεηεἱΠ εοτΡοτε ΡιιετίΙἰ ε(ίτ (αεκ τειἀὶεενετειτ . Νεω(1ωΠ Βιι)υ(- ·
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..τή---ω”

Μεεινιταιιε: πιΜτιιι ιιιιιιτια, ειιια εικοι·ια είὶ Ιι:ετείιε ιιονα8: ιιιαιισιιια ιιι ιιιιιε ΑΝΝ.ει4.

ΑιιιεΙιαιιειιιι 5 ιΡίο ιιι εατιιεειτα Ρτα:ίιάειιτει (ξιιαΡτοΡτετ αεεετΠετιε Και Έταιιεο- Π” 2
:στα αι·ειιιειιιΓεοιιιιπι $ειιοιιειιΓειιι , Μπι ς:οιι€τε8ατι ἴγιιοεἴιιιιι . ` Ει·αιιτ αιιτειιι ι 27- Ιω

Ιιει·ετιει εκ ιιιεΙιοιιιΒιιε ιΡΒιιε εινιτατιε κι εΙει·ιειε,εοπιιιιιιιιι νει·ο οοιιΓειιΓιι ιιι νοΙιιιι

πατε οπιιιιιιιιι εοιινιδιι αΙ;ι Ιιαειείι οιιιιιεε ΡειΡωιι ίιιιιτ ιΒιιιε ιτισειιάιιιτιι . ΜΜτα: Ρα

τιειιιιαχ,· τατιταιιι ειιιιι·ι ιιι οιιιιιιιιιιε Γει·ναΒατ , εισαι ειιιιι είΐετ ίιιιιιιιιιιε Βαεεπιοα Δ;

Δ ι ιττιιιιιιιε Πεμ α 8τεειε Με εοιιιιιιιίΤο Ιωάειιατιιτ, Με α Βια εεε ΡτοΡτετ Ιιοε εατιτατε

ι·ειιεΙΙειιατ . ΜΜΜ αιΠειιιιτατιε ιτι οι·αιιάο, ει: ειιιο οι·ατιοιιι , Ιεέιιοιιι , ίειι ιιοιιο
” ομπι ίειιιΡετ ναεαΙιατ . ΜιιΙται αιιίιει·ιτατιε , ειιιτι Μι ςιιιιιιι ανο ιειιιιιαΠιετ ) ειιιειο

[Μπι :αμκ ιέιιαεεταιιατ . ΜΜτει: εοιιιΡαίΠοιιιε , φαι οτιιιιεε Ρσειιιτετε νοΙειιτεε

# εοιιιΡαΠιοιιιε ίιιιιι ι·εειΡιεΒατ .

`” ε · 5. Ταιιειεπι Ματσε ΤΙιεοόοτιειιεΐιι:ε ίαΙιιτιε ιιοιι ιιιιπιειτιοι· , ιιε Βι·εΒε πω εοιιι- ἈΒὲι<== ά

ι ει Μισο Πεο [ε ιατιοιιειιι ιεόειιτιιτιιτιι εκιιιιτιιαιιε , εατΙιεάταιιι άει·εΙιειιιιτ . Ωιιειιιαά

-2°ιιιοάιιιιι ειιιιιι επι εαιιι $Ριτιιιιε Γαιιδὶι 8τατια. νοεατιιε Γιιετατ , θε διιιιιιιι ιιιιι€εΙιεο
ι °*ιιιοτιιε ω ιιιιιι·αάιξιιιιιι πιοιιαΠετιιιιαι Γαιιδιι Ρεττι ι·ειιιεανιτ , ° Μιι εοιιιιιιοταιιε Με

2 Η "Με ιιοιι αιιειε & ) Καγιια!ειο αειΙιιιε ι·εειιαι·ιτε , ΡτοΓεδιιιε ιιτ ιτετ Κοιιιαπι , Δ ιιειιε

ΉιδΗόκιειιιίεεΡια εκινιτ,Ρει·νειιιειιΐιΒαά εαίιι·ιιιιι Τοι·ιαιοάοτει·ιΓε ιιι ιΡΓα ιιοδιε Βεα

" γ , ι _ α. . . . . . . . - . .

το ίιιιε ειιιιενιτ , ίεΡιιΙιιιΓειιιε είὶ ιιι ιιαΕΙιεα ίαιι&ι Μιε!ιαεΙιε αι·εΙιαιι8εΙι , όεϊιιιιθιιε 3Βιι_ Τ<>ς

° 1'ξει:τσΚαιειιάαε Ρειιι·ιιατιι ειπα αιιιιιιιιι Ι)οιιιιιιιΗ ο ι 5.8: Ιιεετ αιιιιιι άιδΈιιιιι εοειιο Π?
° ΉΒιιιιιι Γαιιξὶι και οοτΡι18 ίιιιιιιιιιιΠιιΤετ Γειιειιτι , Οοιιιεε παιιιε εαίιτι Τστιιοόοι·ειιίιε,

” ' ]ειιιίτιειτι $αιιθει εοτιίαιιΒιιιιιειιε , Ιιοςιπ1Ρεάιειιε ,ω εαάεπι εεεΙείια ίαιιξιι Μιειιαε
Τιζ ιιε και ίεΡεΙιι·ι . ]αιιι νετο ιιι οιιίεειιιιιιτιι ίιιιιετιε σκάι ιιοιι Ροιείι: ιιιιαιιιια 1ιοιιιι

° 'πιατα ιιιιιΙτιτιι‹ιο εοιινειιειιτ. Ο ειιιαιιτιιε ιιιδιιιιε οτιιιιιιιιτι νοιι Μια ιιιαεςειιτιιιιιι2 ιματι

- ' τα Ρτα:ειιιιιε Ιαιιιειιτα ειΜόει·ιι εα:Ιειι:ιε ιιιοτιαεΙιοι·ιιπι! Πο: ι8ιτιιι· βεατι νιιι εο:Ριιε

Μι1ιιε αει ιοειιιιι ίεΡΜει·ι ιιιιιιτιιιιι& ιιοΒιιιιιιιι νεθιΒιιε Ιιιέιιιιτιιιιιε ιιιιιιιια' Ει2οί`ε‹1ιιε

Ϊ. Ίπποι· τω» . Α Βοιιιιτιο ειιιιιι ίαθειιπι εί'ει επι ιιο‹: ιαετοι·ιιιιι εοειιοΒιιιιιι νικώ ταπι

°α Ναιιδιο ιιοτατι νοιιιιτ , αει ειιιιιε ειιιιιετιι ίεΡιιιετιιιιι α:8τιςειιετιιιιιέ ΐαιιιτατετιιι Ρτοιιτ

· ι Με άι ι·ιοτιιπι ι·ειατιι αιιιι.ινιιιιιιε,ιιοΠτιίαιιε τειιιΡοι:ιΒιιειιιΜτοε ίεΒιιοιταιιτεε Μάι(

` ίε ειπε ιαιιιιιι· , τιιιι α‹ι ειιιιιάειιι ίαιι&ιιιιι άενοτε ιιιτει·εεπετιιιιέ , Γαιιιτατειιι βετο
'ι αι1διοτείειιοιτετι·ειιοι·ται·ιιιιτ. “ ‹ Ι "Η

κι η.

_οιι Α. Τι ο.π.. . ' ' ν -·ι ια ' ι .

- Ειιηιιιιιιιιιε ειιειιι ΓαετοΓαιιδιιιιιι Ρετ ίεΠινιτατειι·ι ΒεατιΤ!ιεοάοιιει Ροιιτι

Βειε ίοΙΙειιιιιιτει· εειειιι·αιιόαιιι εοιιτΜιίιι ; ‹ια ειιαείιιιιιυε ίι1ΡΡΙιειΒιιε , ιιτ
-Ί( · ο” . . · ι ο › ε π . .

ηιει·ιτιε εμε. άείειιιι , 8ε αΒ οιιιιιιιιιιε νιτα ιιιιιιιε ιιΒει·ειιιιιτ αεινετίιε › νικ; απετ

: ιιαιΕιιααιιιια εοιιΓεειιιαπιιιι·. _ . _- -

Α Ι. ετ Ε Κ ν Ι'Τ Α

 

?Η ι· Εκ· συσίισε Ρεπιυισπο, δσιι#ιεχο Ο Βοπαππ'ο.

π. Ειιιιιε Τιιιιουοκιουε ιιιειι€ειια ει:ιιιτιτ Βι·ιειιιι @Με ΤΙιεοιιοι·ιεια Τιιεοάοι·ιεο Νοε 1 ὶ

' Πιο τιιιιτει· ιιιιτιειιρατι, ειαιι·τιιε ΡαιειιτιΒιιε Βειιει·ε κ:Ι:ι.τιε δ: οριιιιιε, δ( Νεα” μα. Η;;

μ Γιιιιιε. Α ςιιἱΒιιε τειιετε εάιιε:ιτιιε , εσεριτ πι :πατε Ρι·ιιιιενα ιιοιι:ε ιιιιιοιιε ρι·ετειιόει·ε αιτειι- 8"Μ_ ι

πιειιτιιι που αάοιείεειιτιιιιιι ωστε 1ιτεινιι ιιιίΠιιειιε , ίειι ιιιιιτιιτε εοκινετιαιιε; ιιοτι ιιε νείιιιιιιι

ρι·ετιοιιτατε τιιιιιείεειιε, αυτ ειε ιπ:εεΙιοιιιιιι αιιιρΙιτιιεΙιιιε , :πιτ ‹ιε ιιοΒιιι Ραι·ειιτεια, Μ! αι τε

· ρωταω μια ιιιιιιιο, ειικιειειιαε ιιι ιιιιιιιι ι·ειιιΕ.;ειιάα. $ατααεΒατειιε ιιτ απο ιιοΒιιιοι· ετσι ιιι

(ποιο, εο· ιιοΒιιιοτιιαιιετετιιτ ιιι Οιιι·ιίιο. (Μπι ειιιιιι ραι·ειιτεε ιιιι νεΙΙειιτ ειιιτι πιοέ:ετιιιιε Π.

ι:εταιιΒιιε ΜΒΜ, δ: ε εοιιττει. Ρει·ρετιειειειιτ, «μια ιιιοι·εε ίοιεαιιτ :ι σοτινι&ιι ΐοι·ιιιατι, ιιοιιιε

πιο: ειιιιι :πάτε ία:ειιιαι·ι ιιι.·:Βιιιιο, ιιε πιοτιιιιι ι:ιεειιιαι·ιιιιιι άερι·ανατετιιτ εΧεπιριο. Ρτοιτιάε $ω<ιἱ= ια

Πατιιει·ιιιιτ ειιιιι ιιι Μαι και νινι αιειιοΜο, τιιιιε δετεΙιαιοιιι: Ριιι·ιτει· 8ε ιιο&ιιιια Γαιιιοίοι Ρ'°ἔ°ἔΠΓΪΞ°.

.Δ :κι ι Με

οι) πι.
ι

ι

 

___ρ Πω Ι.ιιοιιιιιι (επ Ι.ιιοιιειιι δε Ηει·ιιιει·ιιιιιι να;" (Παω: Κοςι,ηΠιι;,

ύ ΪΜ ώίαναιΦ"= ΜΥΜιάΜ “ΙΜ <ωνπθιιπι ΜΠΕ, ιιτροιε επι απο ιοιι·. «πω, 6: Τιιωειοι·ιειιε
:Με ιι.ιιιιιιιιι και!. Γει:ιειιι ιιιιιιιι ποπ όιιιιιιιι . ι



17 νιΪτιι

ΑΝΝ Οι πΙ› κι πτανιιιι.π_(ιιιιει 5 τι τ· ν ι ι: πει 5απιιοπιτ πιι:ιιιρπι:ιιιι , 8; Κ ιι ιι π ιι τι ο υ ΜΒΜ( τ:ιτιί(ι€ω (οι

Ι 022 _ποΒιι Μπιτ ει (:οπίαπευιπιτ;ιτε (:οιιιι(κι. Με; απο πιω εκει·(ιτιιτιοπο Ρτοιι(ιοπε, τμιιιιφιιτι (ισοτι
ί

_ ;7_ Ιω ωετιτι πετ(:ερετιιτ, _ωεπτε ίο(ιιιιτι τονοΙνεΒιιτ. 5ο (ιιιο(ιιιο ρι·ιι(ιοπτει· :ιπώτιτ ω οωιιιΒιιε, Με,

(ιτε ρτονι(ιεπε, ω: ο. Ρι·:ιτι·ιΒιι5, (ιιιοτιιω ιιιωιωτ νικ: 8ε οι·(ιιπι ροίΤετ ιιι :ιιι(ιιιο (ιοποται·ι.

τ· Εο τ(:ιτιΡοτ8 τεππαιπο.τ ιιι Ρι·απεια Κοιιιιιιτυε τα, νιι· ρωταω (φωτια 8( (,τωέιε απ·

νσωικ π, (πω. τω: τι( ιτινοπιε οριιιιοπτω (οωμ:τιτ, ειιπι :κι κι οιιι·ιιιω (ι(:(ει·ίινιτ. @παπι ίιἀ(Ιεω πι.

,,,ι,,,,_ ωο(ιιιω δ( ρι·ιιτιεπτεω οι(ροι·ιειιε, (περι: (με ιιτι πωπω, δηιιι·ει τεειιιι:ι ει επι(ιει·ε (ιιίροπςπ.

(ιπ· Βετιιπέτο ιπτει·οο. ισ Λι(Νυτ.εο(πιί(οΡο , επι-ι :το ροριιΙι Ραπ ί(ιιτοιιτι:ι Τιι(ο(ιοιι(ωι

Ρετιτιι(, π( ιπ ρι·.ι:Γι.ιιοω Ρτονειιο.τιιι·. Κα( ιιππιιιτ (μισά Ρεττ:ιι:ιιιτ . νοτιιω (μια νιττιιτ(:ωιπ

πω Γε(ιιιιτιιι·, πει: ιιω(ιιι:ιω (ιειιιιιι: Βοτιιε (ιιι(:τιωιτι:ι , Μπιτ (1ιιι(ι:ιω (:ιτι·ι(:ιιε, Ουοι.ιιτ

Οά(>ιτι(ιισιιε ποωιπο, (ιτιοτιιωτιιιω ω:ιπιι Πιιτιιε.Επιι(οριιττιω ιιπριι(ι(:ιιτει· ιιωπιεπε, δ( Μπι νιτι

"""=Π"·5·ι ειι:διιοπι οωπιπιοι:ιιε οοπττατιι(επε. @ιι πιω τ:ιπτιι τπωει·ιτ:ιτε (παω ει( , (μισά ει.ιπι νι(

ΒΔ σ. Ι.ποτιιιιιιισο 8οποπεπΠ, Ριιτ.ιιιιιιτο (.`τιι·ιιοτςιιπ, ιιΙιιί(·ιπε επιιωρι5 ιπ (Έστω

Αιιτειιαπεπιι ι:ιετ:ιτετιιι·, ι(ιττ:5 (:ς:(:ιείιπε (πω ωεωιι πωπω ιττιιριτ , δ( τιι(μιτ: ω (Ντακ Ρι·οΒι·(:

πω” νιττιω Ότι ίιιι› ωτ.πιι ί:ιει·τιπτιε (μι:ιίι Ρι:τοπιτιιι·ιιε (ιρροτιιτ. Στά (ιιιο:Ι (ιινιπιιω (:οτιιι

Παω οτόιπειτ, πιιιιιιτεπιιε τιτωιτιωι:ιτιο ιιιιιτι:ιπ:ι τ:οπ(ιιιιιΠιιτ. ι)ινιιιο ετιιιιωι τιιιτιι, πο( (πωπ

νωικε8 πω, πετ: (πιω (μι Β(:τιιι:ι(ιτιιι·, -τι·εωοι··πισ ιπ((2ρτ(› (ιεριιιιτι δ( (1ιισ.Πιε ειιιιιιτιιιιιε πιιιιιιατιω (ιι

€,ΜΠΕΡφωιω( , :ι(Ινετίιι Ρ:ιτε τττωειιιά:ι ρ:τιιΙιιιτιω ιιιιιιιΒιι. - - , _· .

Μ;" . 3. Ροιιςτιπω πιο ω τω( Ροπτιιιαιιι Ιοτ:ιιτιιε (Π, ((ιετιιτ ιιτι ι:ιωικιε ιρι(ιιτιοΓεοτε, δ( (πω.

πτεἔεω Πω (:οωιτιιιιιιω ωιι·:ιω ίοΙΙιειτιι(ιιπεω μπιτς, ίι.ιιι(ιιτιε & 0ΡΩτιιιι1 οι(τωριιι πττιπποπ

ίι.ττιπε, δ( ωοπιτ:ι ίετιΡτιιται·ιιω ιπειιιαιιιε. Ει·:ιτ (πιω Ρειιροι·ιιωι·ειονιιτοι·, ι·ερι·(ιιτιτ ορρι·ιπι(:τι

Πω, Μ" τιιιω, δε οΡρτειιοτιιω ιι(ιιιιτοι·. ΑΒ οωπι ιπιιππι·(: ω:ιπιιε ω(ειιτιεπε, (ιιιπτώο.τ ποπ φαι επι

Παω ιιτιι(:, Μ! (μισά ωιιιτιετ ιιπι(:ιιι(1ικ: Πιι(ι(πε ιτπροπ(ιει·ε, τιτοιιτ (ιιι(ιιιε πονοι·ιιι: (:ιτρετιιι·π . Λε

,οιόιτ πιιτεω (ιιιω (ιιιο(ιιιω ιτιπει·π ρει·πει·ετ, “τι (τοωριι(ιΒιιε πωπω Οτιοιι·ιει (πω ιιιτετειριε

(μπω πιω( (ιι: (παο (οι ιπιι(ιπιπιτ (ιειισιτιπτ , ιιιιτπι(1ιιε Ρτοιι(τι·πιιιιτ , ι:ιτι(τ:8.5 δ( Φωτο( νι

ιπ:ιπτ, τι( ιπποι:επττω τι·ιι(:ιόε:πτ. 5(:(ι πωπω τω” , (μπω πωπω Γι: ριιτπιιιπτ (τοπΓοτιει·ο,

πιιιιἰιω οι ντιιπιιε νει ωο(ιι(ιιιιι Ροτιιετιιπτ ιιιιωτ. Ετεπιω πιειικι5 ιιιιωιτο. πο(οι·ε ποπ πο·

τεπιτ, (μπω (ιινιππ (ιει(τει·τι ρι·οτεττειι:ιτ. Τειπάεω (πω οι·ι:(ιεπτοε ρι·οι·Πιἶ ωπιπιιιιιτιπ, ιιυπιιτε

ιι(τιπετι: ιο.(επτεω. διιι·τε:(ιτ ει·ιτ.,ο νιτ πω, (τοι·ροι·(: (1ιιι(ιοπι Ρι·οι·Πιε ιιιιτιο, ίο(Ι τιιωτ:π πωιότιι

Ιι·ιιιγιιςο (:ιτ(:ιιω(ιιιιι(1ιιο (ιιιι·τιΡτο. Ηιε ιτ:ι εείιιε Ο(ιοιτι(ιιε ιιττπιπιεπε τ1ιιιιιιι-ιιιιι-ι ΠΡΡθτθιΈτο (1ιιετπΙ)ο·

Ρτικιτ- πιιιιιιε ωιιωιω, ει! (πω ι:οπιιιΒιτ, ρτιτιτ νεπιιιπι, ιωπετι·ιιτ(μιο ροτιπιπι. Επι (Μπι Ρτωιιιι

ΜΜΜ π( νι(ιτ:τετιιτ ι·(:πιιπιί(:ι ιτιιιιι·ιο:, ία:ιιπ(ιο Ροίι Π: ττιΒιιιτ ιιοτιοτε ποτιιτι, τω. ιιτ ΡοΡτ ειπε (Μπεί

ω,,ς,Μ,_ ίτιω π( ίιιι(:ιρει·ετ Ρτοειιιιετιιω. , ° · °

4. δειπο (μια πιο. ίιτςιιιι Ρι·οΒ:ιτ Γοι·πιικ ,ι 8( νιττιιε ιπ ιπθττιιιτπιο ρει·ιι(ιτιιι·, ίοι·ντιε Β(ι

(πανι 8( (ιιιιτιπ:ι :ετέτιττι(ιιπε ν(::(ειΒιιτιιτ. ()ιιίιιεπι::ιτ ετιιω ίιιιπω_Ι)οωιπιιε (μπω (ιιιιετ:Βπι·,

τι( οι νει ωετιττιπι νιι·τιιτιε ιιιιπ(:ι(ει·(:τ, νει πωπω ί(:ι·ιιριιιιιω , Η (με ιπετ:ιτ, ττιιιιιιατιοτιιιπι

Ειπα. Ρεπιτιιε τ:κροιιτοτ. Ρτε(ιιιεπτειιιιιτ πωπω ε(εποΒιιιω ίιιπἐὶι Ροττι νινι, (πω (μια ιιπι€ι€ω

πω( ιιιτ:τιιτ, (πω (μια πω” Ιοοιιιτι (Πο Ειτιθ;ιιω, 8( 5απδτοτιιω ριπιιοι·ιιιπε (ομοια το

ΐοι;τιιω. (:ιιω απο (1ιι:ι(ι:ιιπ νιοι: (ιπωοτ(: ιι›ι νεπιίΪετ , δ( (τι:ιιιι (οπἴοέὶιιε: πω( Κοπτ:ιω

Ο,1ιτιιι τι Ρτοιι(:ιἴ(:ι (ιιΓΡοπ(τετ, (οπτιτέιτ (ιτιω ιτι πωπω »Μια ποδτο (ιιιιτ:ί(ει·οτ, οι ειιι(ιιι·ετ νο(‹:ττι (ιο

Κατω ει_ο· (πιο (ιι(:επτεω επι Νο τιωτ::ιε, Τιιεο(ιοι·ι(ε, (μια (ΜΜΜ ωοπιιο τι: (κίππέτοιτ, ω» πιει·

'ἔ^ ΡΟΗ" (γι (Μάτσε $ει:ειίι:ι:ιπιιε @οποία ττιιιωριιιιτ. Ετ:ιτ πωπω ιι:Πιιω Βοιιτιδτιπίτιεπι. Ηθτοιτει(1ιιι:

"ΕΜ ' ω:ιτιο:ιι(:(ετιινιτ ΑυιιιιιιιιτιιΜ οιιιιιιτ:ω ιοειωοιιο.(ιιιιω τειιΒιοιιιιιιιιιιω (πω (μιιΒιιιιι:τω τω, ,

8( ει( (μιά ιιιι(ιιει·ιατ ιπτιωεπε, οι:ιτιιω ιιιιιω ιωπιιπεττ: τ(:ιιιιτιιι·, ωτιπτιιιτ(1ιιο ιιτ ιπιωτι Πει

· τω. Λιρεε οι)ιτ:ι·ιτ τονοιιο.τιιι·. ΟΡτειιπιτ επιιπ ίερειιι·ι ιιυ(το. ντ:τι(:τπιιιι(ε (ινιιτιειιιοε ίιιοε , δεν

οι""· νιπιιω ιιττ:ιιιρι·ιειιιιτ:ω, δ( Κειγπαι·(ιιιω πι.;Βατεω.

;. τοπ Με( πω· αι·τιριιιτ, & πι·ιωπ άι; Βι·ιειιιιοπεω ρετνεπιτ: (ιτιιιπ(: Τετιιιο(ιοτιιω (ώ

(πιο Ρι·οίξθ(ιιε ειι: , τι» πιω( ιπιιτωιτ:ιτι: (οτττ:ρτιιε τα; δ! ιτιττ:ι ρ:ιιι(οε (Με, (ιιιωιιιι(: ..πετο

τιιπε (ιετ:τιι.πιτ, νιττιω (πιω πιω εοπίπωω:ιτ 6. Κιιιεπ(ιιιε Ρ(Βτιι;ιτιι. Πιιποιι(πτιιιιιε Με (πω

τεΐοττε, (ιιιοΣιιιΒετιιτίε ΜΒΜ, οΒιιιτιτ Μ.αιο(οπίαπΖπιποπετιιιε, Ρι·:ειετι αιιιι·ι (:ιοωιπτιε, δειιι

Μπιτ Ειπθ(ι Μι(ιιιι(Ιιε :ιτειιαπττειι @τα (πιω ιιοποτιιι(:ε τιιωιιιαι·ι. (ῖτιιιιε τιιιιιυ1ΗΠ1 (ΙΜ Πε·

(1ιιοπτ:ιτιτ, ιι·(:(ιι1επτετ τοι(ι·τιπτ (μισά ιωΡιοττιπτ.

εΡιποΡω

ειι€ιτιιι· .

Γι! .ι.Κ.ω5.ι.9Φ$αλπ.μ%&Α.5ωΩΦω$-·ι..')Ώ.π..π.χ.κ...ι1Ρω."_ι.'ξιΔΩςωαΩἘι5αΩἘΔΔΞιΏΔ.ΔΩ!ἔμ5-Φ.ΌΧΩΏ

.Τ22.13Ε ν ΒΠΒ(ΣΗΑΒΒΟ ΣΕΠΠΝΒΟ

ίειιιδιι ΩειΠι ειΡιι(ὶ ΗεΙνετιοε :ι.Βιιπτε.

1 . ΠΟ δ” ΜΜΜ @Με «έπεισε ύώιιιι· ΜΑμε /)ιπδέέ @Με Μοιπι/Μ·2πω.
Ρι·ίοι· σἱι·σι:/αΡ(·ι·ἱοι·ἰ:_[‹εσιιίέ]ιπσπι ε πω» εχω-Μι: , ω» Ιππετιιτο σοέκο

Με:: ιπ(Μπιπ (β , σο π ιι σέ ο· Μπτει·πο πωνι·έτ φωτια( "πιο πω( |πι]]ειτ : · ιιἰτει· τα· -

ιο
 

α Τιιπι: τοιτιροτιε :ιτ(:ι(ιιτ, (μαι ι·ειει·τ (ιι: (Ξοπίὶπιιτιιι Κε8ιιιπ ()(ιοι·:ιππιιε (κι. :ιιιτιιιιπ ιο3Ι. (μια: (ιιιιι τι. 5_

δανιιιι:ι.πο ωοπιτ:ι. ΜΠΕ:: ποπ τιιιιει·ο Κεειε (ιινοι·τιιιι·ιι, πι:Ιτιεπατ (μπε ειέστ ως ί·ιπέτιι9, (ιιιο(ι τι Τιιεο(ι(ττι

(ο ποίιι·ο (ιι(ι.ιτιτ: ιιπ(ιε ικ(ιιιιιιτι (ιονοτιοπε σε( ιιιιτιι: ί:ι.πέιιιι·ιι μπω πιατα (τι, (το ιιιιιιιιιιι·ι ιιιιι·ι .το εεωπι:ιπ

Ρωτώ( ιιιιεπτιιιιιπε (:οπτιιιιτ ατι τοπιι(:ιετι(ιτιω ε:Ρ(πιιι πιο ειπε ίαετιε τειι(ιιιιιε, ιι( ιιιιι·τατ ι(ιειιι Ο(ιοι·:ιππιιε

οοιιι:ιτυ.ε πω, δ( ιιιιικτιιτ ιτι 1-ιιιωπ τι·:ιπειιιτιοιιιε ειιιίτιεπι πιω, Μ". :κι ιιιιπιιιιι το”.

ισ Παει· Αιπιιιιιιιιι 8:'Πιεο(ιετι(ιιιιι ίεάιτ Ριιι(ο, (μι ίνιιο(ιο @Με :ιπποιοο3.ί ιιπιιΡιιι : :κι (πω πω(

ΉιιιΒει·τι ()ιτποιεπίι: ΕΡιί(οΡι Εριίτοιπ μ.



ΒΕ ν. Βυ1Η:Α1:130 ΑΒΒΑΤΕ. ν δ177

?ο επι/πε Με ε!οδίωπ ΜΜΜ , πππο 1 οο7. σκοπσβετέέ τερείΜεπ κι[ωπ/ἰ: .1%ωω 9ιά- ΑΝ.ΟΗιι.

Με: κἰε εο .θεύεεπιω· , ]εκί ειπε εαπ: σε:·κα#:::Ρεστεεωέπετεει°τεἰἐὅἰο . ΕπΡτεεέ

μα· άε[α»στα/άπτ ε:: Μοππσὐο/ππδἰἱ δεί” , ?αφτι Οοίκία/ία.ε , Θεά είπε @στα πππο 1 .

Ήετωπ ΖίἰσΜαππἰσωνυπ υιι!έαυίτ , Βιιπέατ·ιίαΜ 4ΡΡ8“Ω! . Ηπα πιιὅἰοτεπφππἰἰο

Ρο/ΐ Βιιι·σἐεπϋ :το-βεί ΜΜΜ; οἱκἱ#εΡκιτει° σα· ευ , Μισό ό:: ΒἱεΡπἰἄο/Βπεεὐπτιἰέ [κε

σε/[οτε α(εεπε επΡἰτε ιμἱπτο , σ[εούτβ· Μ:: :κω·εε θ' αόΐπε εε9ιιΜ#ε 3 α· ιἰἰκἰἰςψώ

έί;[επίδπε, διά εαΜέεω Βίειυε!όπω <υἱκἰεεεπτ . Ηαἱσ σε2εο·οε κωδΐοτεε πόόπκέεεκαε επί

:Μ Βισσόα›·όο πἰἐςωἐιἰΡο/ἰεεοειιω ωεωοτώ:Ρτοάίδετωπε . -

ε. Τακ” «Με ) εκπιβε στα ΒιπώαΜπε , φα: όαδεύωΡιπδϊέ δα!ίέ ακοπε/ίεο·έκπα

π: ΜΡεαΜπυκ[Μπι/ΡΖεπι1,076Μ ›·εβίπσεΜΜτ·.ΕΜε επίτπ Μπα οπιπέα κι Κεεύω·άοβιε

δεπιπἰο ε]π:25οπεεε77οτε ἄΖἰαΡἰἐατα ][πεταπ: , εμέ Θ' ιἰϋσφἰἱπωπ εεἐιιἰσεεω Ρεπίτπε

εκ/ἱἰφευετπςετ απ·ιοκιμε εέεε8ίε εεραπευίτ Βιατσύ.επίπε.υπώ ωιδίοο· Μιωία:πε ασκ

ωΡίτε 3. σε!αΜΜ:τεεήπεε ίπ/απέΐἱ Θε!!έ τποππ/ἰει·ὶιιΜ δω·σεπίπε ίπνεκα·α: επαα·,·π[

χω, ωρα 4.. ιἰε εμε [πεσε2[υ#εβσ οπ:'έτω· . Εεε! Μπι Ποπ1Μυε ειΈΗἰἐΉοΡεττι ΡοΡιιΙΞ

ΠΠ τεΪΡεΧἰΙΤετ , Ροίὶ ΚετΙιετδιπτι , Β ο ιι :: Η Α κ ο υ Μ νξειιπι ῇιιίἱιπτι δ: ἴειτιξἙιξΏιΗυἰε

ΡτεεΪεεἱτ εεε!εΜε , ε1ι1ἰ , :1ιιειίἰ ίεειιι1άιιε Μογίεε , Με :Μι ΞΒγΡτὶε ίετνἰτϋτε οΡ

Ρι·είΐοε ε.ΒίοΙν1τ , δ: Μ οΡτειτο.Μ Ίι1ἰετεπι τε:ἱ_μ›:ὶτ . ΙΡΜ ετἱεττι ΡΗ Μειτκὶτἰτεε ΜΜΜ

2Πιιειπε , οΠὶεἰπιειε εΠΙειΡΜε τεεε:ΠΠε ειπε , εοεκιοΒΜιμ εοειποΒὶτἰε ειωΡΙἰίΙὶωε ειδο.ιικΞτ .

Ωικεειιττι:1ιτε νΠΞει δ: ἰιιιιτἱΙὶει εεΡε1·1:ει Μπιτ , Πι ιτιεΙΜε εοττιιτιιιτενἰτ , Ιεξεειη Ποπιἰ

:ή :Πε δ: ποἔὶε πιε:Πτειτυε , ὶΡἴε ΓΡἱτἱτεΙὶε ΪΡἰτἰτειΙεε Μ Μ:: Ιοεο πιοπιειεΙαοε τείοι·τι1:ι

νἰτ , ΞιιιιτΞΙἰει οπτική ΜΜΜ τεΙεεεινὶτ ; :μια νει·ο ιιτἰΙὶει Ιοεο δ: ίτειττὶἱσυεἶωὶΙΤε1ιμ Με::

:Ιυοτἰὸὶε εκεοἔἰτεινἰτ δ: ΜιτιιἰΕ, οπιπιἰει ειιιτἰειιὶτιιε ΜΒεπεΠεΙ:ιτει εκοΜε , ΡΙμτἰττιο.

δε Με ,Με :ὶὶΙὶἔειιτὶε ειδ ίε τετιπι::ίτ , δ: ει:ὶ ἴι·ο.ττιιπι ιιτὶΙἰτειτεπι ὸείὶὶηεικςἰτ . ΤΙιείειμε

:σε εεεΙείὶω ειιπΡΙὶεινἱτ·, εειΡΡειε , ε0.ίι:Ι:ιε , ΜΒΜ , ΡειὶΙἰει δ: ΗΒτοε , Ιιτιπ1οτιεπέ ΠΕΠ

τιιτιιε , ειιεε:1ικ οΡτὶπιο. δ: ΡτετἰοΙὶΜπιο. εΙειΒοτεινὶτ ὰ ΜΜΜ:: οιτπιἰΒυε π1Μι1ίτ , Μό

Μ οττπιἰΒυε Ιοευπι ἰίὶιιπι :ἰἱτεινἰτ . ' Μ

3. Ο φαω ίεΙἰεεε ίτε.ττεε ΜΒ ἰΡΓο ίιιει·ιπιε ! ]ι18ιιττι ετιἰιτι εῇιιε ειιι1δΒε Μενε , Μ

νὶὸἰε: , εοτιτεΠτὶοτιεε , ωτιιιΙειτἱοτιεε δ: Με ΜΜΜ. Μἔετιιητ : Μ ειιοτι1ττιΙοεμτηεο.

τἰτεε , μι:: δ: πιακιΐιιετυάο Μεεείΐετμπτ , δ: Η ειόείΐεε , Ποπ Ιιοπιἰηιπι1 , Μό επί8ε

!οτι1ιτι Μ ἰΡΠε νἱτεπι νΜετεε; δ: :ΡΗ Ρι·Με Ιοη8ει ττὶίὶἱτὶει το.ΒείεεΒε.τ1τ , πυιιεΜΜ

τιιΙἱ Ιεετἱτὶο. Μπε ΞπτετττιΗΠοηε εΧίι.ιΙτε.Βετιτ . Ι)ὶνετΜτιιπι ωετ:οτιπτι ΜΜΜ τενάκε

τω: , :1ι11Βιιε ειιτη ἰπίἱειτιτὶει Ιειιιά σ.Βετιτ , ττειιαίο.Ηέι ῇοειιπὸἰίΠΜε :ΗΜ·ηε.Μητ . Ηγ

ΙΟΖ3

Μ· Μει·τ.

ί

πωοτιππ δ: δεευεητὶειτιιττι , δ: :ἰὶνετίετιιι11 εΧΡοίὶτἱοπιιιτ1 ΗΒΗ , :1ι1ἱΡΡε Μις ττΞίὶὶτἱετ

εΧΡεόΙτυπι οσε ει! Πτιεςυ!,ρ. ΜιΒιιετιιητ , εκεοἔἰτειτἱ Μιπ ; δ: Η πισω ττὶΜτἰει πππο

εμιιι:ΙΙο ίπτετνειΜΐετ , ίε Ραπ ειιιΒεΙἰεειιτι νὶτειπι ΡοίΓεεΠΠε εκίΗΜιιιΙΤεπτ .

4,.·Ηέσ εππ[κύ Βιπεὑππἰἱ τεἐἱΜἱπεβοτεπ2ωἱωκε ωοπα/ίω·έέ /ἐιπδἰἱ-θεἰἰεπ/ἱε]ἱω

τα: , Μ 9:40 ού/ετ·οσπτέε εεἔαἰεεὶε υέ8οτ εαπ: Ζέττεταπουτ#κάέέε εοπ/πιπέϊ'αε στα μ Απ·

το εεωτιία»α εκ ή: εω·»Μιέ&ω ἔΤ/ε9πεπ2ἱἱ: , ?κα :απο έδέιίεω εάίτσε ?ΜΜΜ κια

δίω·, εάύπε/πΡετ/κπτ έ» εοἰἰεὅἰἰοπε , ?κακο Ηεπι·έσισε οιιπφω ΜΜΜ ωπέδιΜπσπ

ἰεδἰἰοκιυπ το»ασ 5. αἰἱοε ἱτετ›ε υετ/ἐιε έκ [κισσα εύτοπἱεσπ ίπ[ετπέτ ΗεΡἱκἰαπππ:, πω

ω! πωπω” ιοο7. Βω·σόαπίέ εἰεἄἱοπσω ρε κοινα.

ΡιιτεΙιατάο ποίΗ:ιε ΠοΜΜιιε εοιπιιιὶίἱτ ΜιΒεπισ.ε ,

(1ιΩΡΡε νὶτο @με τυπο ΠΒὶιτιετ Ρετ ει1τι&:ι " Ρατειτο .

Μουσ/?ετέέ ο·ε/Μαο·στέοπεαπ αιἰ εκπισκ 1009. ›·ε[ετ·τ Μακ σκάι” , πθί Μπελ: έοΜϋ2εω

ε :εδο σιωαΡ/απα[απδίί :Με Μετἰτο “λε/αεκ πππψ#ε .

:Κεε πονειε :Μπι ΡιιτεΙπεττ (ΞειΙΙο Με. τεθε τεΠειυτε.τ , ` - Ρ ' ' “

`ΚιιίΠειιε εκττετιιο Μ: ειιΙωὶτιε Ρετ εειΡιιτ ειδ'ειιε , · .; ' -

Νοίὶτὶ ΓΡε&ειειιΙιιω κιἰπιΞε :ιάδιάετειτ πιἰΓετειτιάιιω ;

δω Ροίϊ:1υ:πτι εεεὶἀὶτ , εο.Ριιτ ειΙΙενειτ :αμε τεΙε:Πτ ,

Μἱτιπιι , Γυπε:ώτ ΘειΙΙο Μτε8ετ δ:ἱ›επε:ὶὶκἰτ!

£ἰἱε άεπίΡαε αιίέικ εω·»οίπε εε[εο·τ ίπ/ε9κεπάδα: αππίε , ε:: Με” ε:: ΜπέιιΜ σεβε

σ·ε·ΡΜσε: , :με πεί Βω·εύαΜέ πο/ἔή ἰωαἰεε εοπ[εττεΡο![απτ . .Τά πετ·Μπ[απόΐί (ΜΠέ

υἱ/ἱοπεε απ” 1 ο 1 ο./αδίσε σαίε'κυκ Μιιἰἱετί πιεσε , ?πω εοπτεα Μοσ·επ:[ο!|ΜΜ ί:28.7ε[

ρ στα: έ» ωοπαβεπίπω τεωΡοτε|?ἰεπτἱἑ Μετ·ι;:ίξεν:έ .

Μ. εε. ο. Β. ΤΜ. πω. ~ Μ ω,β2.

ΪεΙ£ισΜ.
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π'. Μπιτ.

ΞειΒΒιιτοδΡιτὶτιιιΡπἶοΙια ιιιτιιιια τττεΙΡιτΞτι',^ π" Μ!

. ΑοοεπιτίοΙιτιιείτπιτεεΡοΠΡτειπὸιιι οπ1ΒΒ8'ι τωι._.τ· . -- τ· - .

τ Μπτετιάσππ&αΡετιιτΡεπεττιιΙπιποίιτ:ι; · - θ.

. . -- Ωιαιπτιιιοπιιε τις ΡΜΒε πιιΙΙιΒιειΠαίιιΒιτςι. , -' -- τ ‹· ·= · ·- .' '

. ΡοΠετιπ Με πωπω Ρ:ιττιιττι ίὶιιὸὶὶε οιιετο.τιιε, · τ · ι .

(ΞειΙΙπειβιττηπιεπιβΒιάικετατ :Πε-Ροτειιπετπ . · τ. .. -ιΗὶειιτὶίε :ιιιετιιτ, παπα νττωωΡω άοεαΜτ. Μ'

τ ἱ - ή "- - ! - Ϊ

Αεε6ΙΠτ, Ρεικτιιτάοοιιιτ) οιιιΡλε&τατεΐοινιέξ · ιι“...·`

Φ `

ι`ικιιἱ "Β'ι ·.ιιι=

"' ' ι

5. 7στι4υπ ιίωκΡΜ: ταύτα: τώπιιτωο υποκα#ενέοΔτοιιιτ-/ἑπυππάοῇ&ἱ τοπιππ[ο ένα

'Ψ ιπ:απτύσι·στ , [και ιίε/τττετε σωδιστ , :π ίω!ωπι εὅιἰἶο [ΜΣιπτατοτ:0 ρπο]'ΐτι]οέ σο8έ-›

τω· ,'Εσ πιστΡΡαΡατέσπιεπιφεταποτ Ητυπιτα.ε α: ύεἰἰμικ δικα: ιπ[ετπστ , υππασπ/ΜΜεω

το” (;ει·υπιπέα εκυτσἱτιωι τοπ8ττέστατ , πιά σκΡατώέσπέ κιόσκι ΕΡ;]αιΡοτΟ Μότσια:

Ρ” ίΠοω” τεΜΒοτυΜ που· έπτστσ_[σ <υοΜε . Κω μέσω»19=Ζέτωπ πω” πωπω:

θπτωτιοικ @Ματια °!ισ/ἱ.ε απο” σοΡιιι , τεέσττ#σ τα) . δυό εκει·σέ:πω τεάωικτεπιτου/δι·

Μαιο π· : παο πιοι·ύο μπει· πσαἰτο: πιο ιππι·ιστακτ ) έρ/·.· «Ματια ΒιστώαΜατ πωωτ/πηδΗ

Οι! πωπω! ; α: σοτρατεται ἙτειπεΙτεπιιιπίὶετ άεΑατιωι ιύΜεω/φΜ:απι σ/ἱ .τ Τ08ι8·

στι όιάκ:/ετίετ εκ Βιστώιιτώ ωσέΐοτε ἰσκἐπτο απόίσπάσ : /ἱε Μία παμπ τι. Ρτο[ηψί

τα: . δώ φαι οπιπιιιιπ τετιιιπ νιοιίΠτπάο ἱἰτ , ιπ ἱΡίἱε ιιτοβετιιιπ είὶ . Νιιιιι θεια

1ιιιΡετειτοι· όιιιιι πωπωΜΜΜ, ιπ ι:ειίιτο Ρατετιιο ιπιτπιιωτι πιοττε άοοι:Πιτ υ τω”

ι·ιοιιε νετο , Βιιιοιιτιιι: Πως, ειΠιιπιτιε ιπίὶΒπιΒιιετεἔπι πώ: ιΡ1ιιπι τεεπειιτιτ , 8: .που

νοτοπιιτπ Ιτειιιιτπ μπαμ! οπιπεε ιΠιιτυπι Ε8.1°τιιιι11 01νιτειτςτε @η ίιιΙιμ:ειτ: ΡαΡωπι

ιΡίτιπι παει εοππτιιε τα ὸιε ιττιιτπΡεπε , ΒΙεις!ιο δ( ιδιπε Ρεττιοτπιιιτ . δο.κοπισιπι τονω

ίιιε πω; . πιω ςιιπι ιιιιειεοὶιιιιι πο8οτιο. @τη οτάιπα(Τετ , 5 Μπι @τι τς:Ριετ ιτε @χιπ

τ αιίιτιιπι Βσἄεπὐετέ ποΕιΠεπι 8: εΗνιτεπι ς:ΡίΐεοΡειτιιτπ εοπί τιιιιιτ , δε Βεπσόιδιο Ρο.

1ιτι νοοειτο α:οΙςΠαπι ιπιΒι ιπ Ιιοποτε τω&ι $τεΡΙι:ιπι οοπίε;ετιιτι ίεοἱτ , δ: τε:8πο μπι

ίιτπιειτο ;οπίὶΙὶο Ρτιπειιιιιπι οιιπ&ι τεεπι·ΡτιτπειττΒιιε ει:Ρεάίτιοποτπ ιπ ΠιιιτιΡειπιειτπ

ςοπόικιτ . Βιιτκξιατάο φαμε ποίιτο ΜπἰΙἱτετ οοπάικοτειτ . αυτή ιιΒι ωππω είὶ ,

Έτοιττεε , @ειπε δε ΡοιιιιΙυε απο Ιιιδ'ειι οπιπε:ε αΠιιεΒ;ιπτ , δε τιιιιιτειιπισιιιε Ρετιςιι!ει

Πιο ΑΒΒο.τι ίπ Με ιτιιιετε ίιιτιιτι ξοτε:πτ α ίιπΒιιΠ Ρτο ιΡίο ίιιίϋπςτε ‹ὶε Μετιιπτ . (Μπι

επιτε:τπ ιιΙτιπιιιτπ Με νειΙε Δωιω , τυπο άετπιιπι σο Ρτοποιίέεπτε τοτιιτπ απΙιππ β ε

τιζιιιε_δτ ΙιιΒιι τεΡΙενετιιπτ. Ηειπτιςιιε ςιιιιιεκτειιιι Παπιρετπιαιπ οει:ιιμπε, Βε

παντπτιιιπ ὶπττεινιτ . Ττοιιιτπ οΡΡιιεπανὶτ , εεΡιτ Ν::ιΡοΙιπι , Πο.Ριιιιτιι , 5ειΙετ

Μπι , 81ἱ8Ϊ(1Πθ 60ΓΗΠ1 106οτυπιοινιτατεε πι άώιτιοποπτσιπποε :ιοοεπιτ, & Νοτ+

ιπειπ Με ιιιιιΒιιίά:ιιπ , ιιιιι τεπιΡοτε ειπε ιΠο ςοπΒιιιι€τειπτ , τιιιοάάειτιι ΗΠε πι Ρ:ιττι

Βιιε τεττιτοτιιιτιι όοπτινιτ; Παμε Ρετ Βοιπειιτι ττειιιδοπε , γιέΈοτ καιω!! Ωρτμιω!

· Ματια . Ρε;ίωεπτιο. ίπ εκετοιτιι οτα τπιιζτοε_ειιίἐιπιιιτ : -τ ιπτετιι008 Βιιώ!ιστάιιέ Εσπ

Βη,πτιοπ5ε Ερὶἴω % δε ΒιιτεκπειτόιιεποΠετ@πιωτ!ΝοεΚ€τ118 σ.ιιιοφιε τωιΒιιω ,β
δουλιά ΡτιιΜπτσε τιιττεειιΡιιά ίατιδτιιιτι θο.1Ιιιτπ άα:είΤ;τιιπτ , Σαιν Βιιι·οι:τιειτάιιθ

ΙιοποτιΒεε π! ι:ειΠτιιιπ Γτππκσππιἱπ/ὶστ ττιπιιτοπιοι: άιδιιιτπ ς!::Ροτι:8.ιμε -: ιΒιιιιιςτπεόιει εεοΜιμ ιιτ σ.όΙιιιο «πάθω , ίεΡιιΙτιιε 2_ τ” επςιςτπ Ιοφο @ο Μι ὶΡίΪ05τ€Ωι›‹

ι:Ιείιιιι Πεποπιειε Μινι , τιιιιΙτιε τπιτιι_οιιΠι , τρώτε ιιΡιικιΙ)ςιιιπ Π: , ειιιοτιάτο άσο-ϊ

ι:Ιο.τιιτιιτ. Ντιπ σ.ιιτοπι1ιοο πιιοά-οιποτεε Μ” :ιΡιιτι ποε ποπίππτ , ιπιιιιιτπιτ Μ”

ι:οπιιιιετεπειιιπι; [αι Παπ νινιιε ΙοειιτπΙ·ιιιπςόΕΙειτοτ.ιτ , ται :παπι πως ο.Ριιτι1)ςιιττι:Χ

Ρι·οιΡίο; Παπ ίπετειπιιιε , φωτια . Με; Με, αά.ΒπτσύστἄἱΕΡἱΦσΡὑὶαιπΐροἐΈι·τιππεπωαηβετ εἰ ίπ-βτφΜΜ ε/!2 [ιι!ι/απ8ητήα·υα ει: ΟαπΜέ τοπιο 5-. :άφησα-ι

σπτεματιωσ , - Λι ι
τ _!_

Σ. ιωω?" ' Α -:

Αιι€εΙιι:ιε εοπιιτατιιτονιιπε ειππιπόστει Βειπιπιἱε, - -

ΡτείιιΠε νιι:εττιΠεπιππιε ΒιιτεΙ·ι:ιτά @και ΡΙόΒι τω: Γ:ιπδϊει Σ - . η : Μ)

(:εΠιτΙιτοπιιπι τΠάιειτ ΡτεςΠι πε Ριι!ίε.τε τοπειπτι:ιπτ - . . ι .πω

πω” :ιετΙιετεεε ΐεΙιιι @πει ΓΡιτιεπε ποια τ · · Τ” ι"

Ττιιπίιτ , 8; ιιΙ:Μιτοπιιπι ?μπει πιοέο νιίοτε ΒοΒοκιι τ 'ό. Ροι·το εκ &ἱτ οαππέ&α:.πΡΡατετ , ΒιιττάρτιιΜπ πα!!αΐέσετ σα!24Δμό|ίσα ς#28ιωσ
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/αι«ΜΒΜ;Μ ςιπιίειπ Ουιἰεπιιηἰι πω,ΜΜΜπά ιιπππιπ που. ι·ειυοεαι,[επιιιιμάκετπε απο

%2,.-ΒΒ7%ΉΉρ'έΒΜ. πι! ΗιΖπε:!ιειιπεππ·ιπ @επ @ψ εεπεξιιιιιι. :Με πιει: ειιιιιιι .πωπω

δΙ27°97”6Μ ΗΙ[άθ:ΜΜωριππ Με Βεεπ'υπιπι·ιίπ.τ πιιπιι 9”. _οι·πιππιπ:_άιείται· ιιππί.τ ;ι.2'ιιιι.ε[ιιιβ

π, πππιιι·ιιι: @Με πιει ιπιιι·ιειπ ιιππσ ηπα. εοπβέππτειιι: . °Ριπ|ει·επιιιι Μπι πι "επι·πιιι]Σ·ιιι·

· ι·επειιι, πιά »Με ./2πιι|ιιιι: οϋππιπ μπω πιά 2. εοππιπιιι·πιιι·'.°> 'ΗΜ πι.ιιις.ιιωπω [ειιιμωερι

@πι ιιΙ'ιιι|ειπ Ιιιι!ιεπι:·. ιθιτιει:τειιππι Ειπε @ειδα μ, πω ιι ι·εταικώιδπιπ_επι1”εοραφ

ιιπιιπαιιι €`οἰυπιιε εε!ε(ιτιήει12Νζώ. Βεεεπιπ.· πιιο :πε σώσε Βαπμιμηι(π.ι.. ...Δεβπιππροβ [Μπι ε!εδξιοιιειπ Ηεπτιεπιπ πι ίτιι|επιπ [εεπιπ.ι._Γιιίι @επι πω.: μι”. ι·ε·ιιει·|πι εβ; πες

·ιιει·ι|ιιπέίε'εβ ραπ ιιιιπ‹ι ιπιεχι·ιι π Μιπις εε!επιπιιςπειι!ιβιπιπσε. 13εεπάε ππιιο._/επιιεπει Οοπεξιιιπάιιέ

Βει·πιιυπ!ιίι [πεεε_βοι· είται [εβιιιπ Ρεπτεειιβει· οιιιιιιιι Μιιςππτιπ‹ι ιιιιιπι.π. ε ` #- -·- ω' 3 ιι Ι

ΒἰΦι›ω“ω· π. £ει·ιτιοι· πωπω @ή .οπϊεπε έίε3. Μπι Μιά βε όιιιιιιι“ππΉ|επτεπτιπ-2 ιίιισάεειιιιο @Μάικ

Βεεειππτι:,πάεβ1Μ Ήοϋειάκάτιπ8ε]ιιπο; εδώ οι! πιιω Ε” Φιέπειπ ;Ιιρ_κόπ;Μάϊπι;φ

παπι πΗει->-ιπππιτππβάι ΒιεεΦεπεισι . ΜΜιππιιιΟιεπαι0 .εΈπεβ πι” ξεεπιπι

πια πι 1%πι·ι,ιρ·ο ηχἰα1ῖππιππιπ`ιιιιπ π:: πιω _ _ ·ιι: πωπω και [επι ι» πι ίπ @πιιο

πο Μπι·ιποΙοξιο άεβιιει·ιιι·ι, πιιζ π]πιπ εφο!!επιπαέπ ιιιιειτ/ππδιό: @σει πππππιεππιπεί.

. πω” ε μια; διιιιιιπππι'ιιππιει·ο Ϊ πιπιπιιε .Μπι πι ερπίο2π πι ι.9ιθιέπιιυ'Π.. ΙΙΙ!

άεεπειιπεπ[ειπ απιώιτειιι, επιπ.τ εειπιιιιι·ε, ιι ε/ὶ _ΓιαπΙο ιίεεί7πο :απο ει·επιιεε , [ππέΐί Βει·ιι·ιιιιπτώδ

-.ικι .ια επΙιιιε Μ0ϊεβ8β4ζι_ιθΜι2Μ Βειπ·ιι·ιιπιπι ειιι;ιπ πιω Μ” πρωι βι·ιβιιι·8.8 6ει·πιππο.‹- πι

·- - ϊ Μ Μπι", επιπιπιπ ιπ/ιπι· πι ειπε @τα μα” ε;:Μιειππι . Νοπ ιππιεπ Μπιτ αιιιιιει·ε _])ιιιιιππι·ι,

"Μ" ππἄοιὶ.ι χι.ειιιι Θ". ιεπππίιέΊοεπιιι, ιιιιεπι Βιοπιιει·π: Μπιτ; πιω! επ πε ι·ε πι» ωιιιιιιιιι

·ιιιι·πΖεεπιπι·. Με απο ΊιιιΙιεΕιπτπι·οπιει Μπι π. νεπωιιιι1ει οιιπιιΒιιε ΜΑτι4ιιιιι-ή·ΒιιιιΈέ

σκοπια 88ι[ΒΒιι6Παάπ 0ιΜεΙιπ!ιατε, πιοι·ιετιε Βει·πιννικΜιιι .ίιιιι&:ιι#ΗιΙΙἱιιεΙῖεωεοΙὶε-εεάο1Μ

πω: ριιιιιοι·6ιπλνοεινιε., ι8.π:ιωεμι ει: Η φαω ροΙὶιιΙινι: ιιιεΙιι1%ιιιιι, 8. πι... Εθω'Π3(ΞΗ19;·

Μπεσι εφέ: ·. Βεβ€Φωιιη ΡΜ(#εΡ ΒεϊπΨΨ#,°### ο . Με «ιιπιω πι 4πιπιππι , Τσε επ

επιερώοιιιιιπ ιΜιςιιιιιιιιιι λιπἶιιε π ιιοπιιπιο ιιι·πιιι·ιι ερι|εο_ιιι, ππι πι.. κι ιπ ι:εςιοιιε!ιι ιτπιππΙ.ιερω
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ῳΦΚΙΠΘἩΡᾶῇΒΪἶἙΘβΒΌΡὶιζσΒΟὸ.ΛΒΟ_2ΠΠΒ9δΏΨ ει158ειιτια, :παει Ρπν1τετΕ, φ1 Ριά
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Σιι:0% °· τιι>Μφερ ιπίξιπιισιιόυπω;ουί«Μα μιπ&οτπω Ετοοετιι_ω ,οοτπωφέηερμμφόιφέ _

τοπππειι-. :πάψω Μ4=·πεκσ:αφέειπιιυνιΦαφο:6ωεωτ, υτΡιι:πάεπ1ΜΜί8ξη;έψε ,φ

“Μ ΜΜΜΡτοΕαπε:, 8:πα1π::ι.ε‹ὶ ειπιέϊπ ίοω οΒ‹:ι111ἀει 1ξΒ©ΣΒ1ξφφ6μ;ζΜολξξΒεωθ

.- ὶΠ89ΡἰΨϋ©Φπ9κ .ΕΚ=ι=ππαΙὶἐΚ=εη>υ=το Βόυ12Πάσε>ΒΦενπκακευ6Μό.ε Π:

¦ - ]μάιςςοϋδςςυφ16.πθωπειρΡοίςεβε;,ΜΗΡι;ι·ξιιαάετρ·η;»ΙφΡ»;Μ;;ΗάτΞΘΝγΒ;!”

ΜϊοΒιικηβ11ΜΜ 1η·μετ1ΡΞ,ὶτι.εῇιιίπ1οἀἱίειφοτε Μ τωπ:ηπι σωφΙΙζη ςβι;;;Μηςμ1ρ -

*Ν* Ρι1θωἱ3 2Ψ8ὶ11ι1ωὶωΡω1ετ(π ν >ἰΡω ἔτἔτὶΦΨΩ =ιϋ=ᾶῷιιεε>εείε9πὶε€ἐε[ο1ωωππασια ΜΜΜ , ιιτ ει ποπ ΒιεΙε;ιάΞε πω; ί!.ΙππχΡτοξιΞβεεφτα,ξς ελι;ιξη.ως-ε

μ1ίωκιορ.δεθυ ιήιιωπάπωω ΒΒὶ εοΙΙίεειτα . Ιτιτοτςευ άο:Μπει ΤΙιε9Βιχο.);;, ν Ι :ηΡ9·ρέ

ω:: :ρμά!ΝεοφαΒιιω σιακὶιπο άο10Π$10τξΗ$ Β.εεΦ ΗΦΒιιε εκσ€ίδτωΜΜα ·

_ [ "πω Χφειιττ23ιμ: Ρειτει]τοάείοι·τμε, τοτ9ημίς·.-τςδςηάυφ1;μ'ζίμιψΒςφ Π ' Ϊ

“ω” ° ' θα απ; π. Ηιιμιε οοηίΠιο εκπαιιη;1Βε.τ ιμοάεωμ9ιμε 9.Ιιι ώ ηιο,ηβο Βς;[μει ;;

Βεη;.·'‹ὶιιὶει, ΊιιαιηνὶεΙτιΡιιετἐΙὶΒιι: ειιιίΡὶοὶὶε οτὶετετιιτ, ει!τ1ο:1 τε,ιμερ ῇπι _μίως

φιοκιιπιάεω ΕπιυΙατέωπεε Ραε:νΞόψω: ,!.?ι;σεο!Ρω ίτο,01ι1ε ἴαωὶΙζατἐτ3,τ; 1116ςΒέ Δίιιιιττι ειωΡΙεθεβατιιτ, πεε:ιΒ Μο ἱηΓςτ1ι,ιβ ττιιέξο.:έ ΡειτίεΒεμι,ιτ 1 Βιμ;;; ι:;ψης;;[€η_

ν1ι:ευτιπι1 άεοοτοκείμτίιππ νεπετειΒατατ.μ η" , . .ώ ~ · .¦ . _ ; πω

Ο€¦Μι, ό. Π:: ἰὸοπι τεπ1Ριιε νεπεμβ11Ωζοπιζπο·ς;Θ μι ΠΛΩ; ο έρςράςητοϊ ῇῇΗςΜῳἙ!

ερἰΓε.' Μ- Εκ ῇυνε.τιἰε ΒεκπννΜάι15 Υ0$18 0111Μι10°1 Μ Ροπτιθεσ.;υπ1 εΙι8ιτιιτ : Σ φάω Ιετἐτ

Ρ"°2:3:· ε1ι1ε: πιοΜΙεε εΙει·Μ Ρ218.όπει ω1Ιὶιωἀἰιι οεεωιιεεε,ιτιἱίἰῖοπεκτιοιστει,τε ητα .εσυ ςκιίιι;

` ' τωιετι οτ11πω111Π1 Μπα Β:ο ε1εέϊιικη ]Ι.1Υ81°ι€1τι ς,οηροιάσ.ω.η Πσεαφι1ω 18η;;

- . . .. α ν» . Δ . €Ι€ἔῖἱϋἔ

ᾶ Γι. σε"πω αἱ ΙΓα!ωπ Βιινἰαπι Η ΙΜ8“Μ #- ΡΡΙ!19 Ν. ΘΡΜσμτΨ Φωτ; ΜΒ ΑτςΜορΒΐώρα Τδ”δ)β€

ε” ΡΙΠ!" ]κώιήφ Μαεἰωοε_ @τω Π!. Ιωρετ:ιτοΕ, τα «ΜΒ ταΜεπτΒττπΠα1·άι1Μ ΜάἱὡΜΊ· Μάι & _

ἰρΓε ι ΒΜιιπ:ιτο Μ. ιιιιουπι ρ” Κεεἱε πΜεΠϊα· :ΠΜ ατιιέα_6: ἑρίἐ_ἱι·ι ώ:ατει ξαπ_άΜοηκ πιοτω&οι:ἰἱ 8 Μ..

εΒ:ιεΙ1ε Ω: Με; ΒΜαβι!Μπ 66 'ξκάμιβπίπωι:α_ΑμΕ;[ 'τη ΗΜ:: “Μπι ημβαπτ αυτι (ΞαπεεΙΙετἰιιω ίιιίΠοεπετιι€

Πω. ” '·°:'·· Α· `- · “ Η

" ε Β :ψ Α1Ιππο ΟτΔητ:Ϊο νοαι;ιιι· Οει·πάη: , ίΕο:!εω ΗἰΙἀεεΙ::ἱπι:ηίεη φωτια :ιπιιἰε ;ὸπιΞιιΞἰξι·ανἰτ .

ΑΜ πω” ι:ιιιτυπι που ἰρΙἱ ΜΒυιιιιτ; α: ι:οι:Γεωξηπτ σωμα:: πωσ 29% οΙ:υϋΠο , Η ιμΜοπι εο πωσ Επι»

ννστάσιε ο1σέΕιιε 60. ·· . .ω · ) -'.

' ι
σ .Η Ι. ·' · .μ.-= κ?

. ι

η 7..Δ.



- _ ε. ΒειιΝννιικι:ι 3:ι>ιεσ:. ιιιιι:. ι83

_ @Μ Κ· ό|έπθα: , οι: οιιππω ίπ δων7ίσ

ΈΙξωριιέῖΓειΪι°ἔξΖὲΣΙἔΙξΙτΙειιΓειιιειιΗ εςειείὶιε οτεΠιισ.τι1τ ΕΡιΓεοέιιε ιι ν έιιθμο Μια- ΑΝΝ. απ.

@άδι5Β”28ΐΪἑἄιὲιιᾶἔἔ ιειιι·ιωτιι απο ΙιιςειτιιοτιοιιΞε Ποιιιιιιιο:ε ιιοιι€ειιιοΒιιιο Ι 023

ιιριιο.8εΒιιιο βιρι:τιρ-, ιιιάιδιιοι·ις Μετα . ” “ = π· 0&·

"χ ῇΑὸεΡςιι;ιτ;ι‹1ιια Ροιπιδοειτιιιιι , ι1ιισ.ιιτ:ι οοιιτιιιειιτιο. ιιινειιιΙε ι:οι·Ρι15 ειεΙ νιι·- νΜΜ Μ

ΐίιτι11ιά ἔόεΒςΪἰτζἰειΖιΪὅιι Ροτείὶ , ιιιοειιιιιι Πι οιιτιθιε Ρι·ιι:ειΡιιε ειιιιΡΙε:&ειιε , εμπορ.ιιι .
@Μέ ἱΠιιό Ψωι;ἱ ε @ιτἰει ι β πιά τιιιιιιε .» Μοι·ιιιτι φαμε ετανιτ:ιτε ιιιιτιΡιεε ίε

ἐΡίοέίι;Ρἑἐ:ιβἔ ·ι ωεσμε »Δω ίενετἰτετἰε ςει·ιίιιι·ει ω! ει8ειιοΙο. ιιι ΡΙει·ιΓειιιε _ _

έιιίβτιιει·έτ ι °€ιΜιδιϊωιθω ?απο ιιι ;ιΡΡοτειιάι; οιιιοτι.ιτιι άεΙιειιε ιιι ω Ιειιιά:ιτε νιι: . ζ ι ι

ΒΒιιείΒΕΕάτμέ:ΤετιιΡοκ νέτσιιο&ιιι·ιια Μπι ίὶιτιιτἱε οοιιιΡοΒιιιε , 1εδιιοιιι Μπετ

όιιιιι ;ιιω·Βιιιπειιωω ἱιιι-ειιᾶ:Βὲιτ; Γειιιιιι υίριιιιιιιιιι ιιιτεττιιιιιΡειιε ,' ίιιττινε οια

Βδιιι Ήι:ΙοιιόόΒότιιέι ιιά·ι1ιετιιτιιιόι !ιγιιιιιει8 μιιιίιιτέετε:ιιτ , νειεειΒει.ι:; Ιιγκτιι·ιιε ως.

` ΕΜ έιιιιιΙί6μέε ρωιωειιικιω ε!ιιιτι·ιιιπιιέΓ:1ιι: ττεΡιιΓειαΙιιιιι εκτειιάεΒετ . Βε

1 " ειιιςιιιιιιιιιιιιω Βιιιιίειιέι εστΡιιΓοι;Ιιιιιιάοι·ιέειΒοη Μπα: ἰτειιι :ΙζἐυιιειιΙο Οικισ

°τιζζιιιιισιιέΡΒιιί15ΒΜει Μπι: ΡθΗοΙνεϋπτ :· εμ έ:2Ρ!πτο , @σεβ τεειιΙειι·ιτετ ίιιΒ άι

πιμωει ιἐοιἄϊὶἱἑιιιιις ειπα ξτειιι·ιβιψ ,ι:1ιιιίε;:ιιω σοπνει·Γαβειιτιιτ, ειάιιτ ;

Βάι, πρι: |ειμωωιιο"εω; έ πιοιιτιιιιμΈτιάτπ ε· &ειτι·ϋω , ειιιοτιιιιι :ιιιιιιιειΙιε ιικ

1ΗΒΥΒ ΜεωμφωιιΔιε ι·έι:ΚΡτΡιιΒοΣτΤΌτιιϋοΜΜειι€Ροτειθεει , ειι·οει τειάιο.ιιι ΉΒΑξιι?.ιι·ιε

168ιιιι6ιι·.ιε ΜΠϊαιότιιϊοΙΙεπιιιΒ ε ε” ι( έΒέειτι6ιιο Ρτο‹:6 σιτε , πιει ιιε ειιιιιιιι σοι» - -

|ξιΒ ξ Βέιιιιιιι6ΡΙτσΐιιτιιιι Ήιδιτιι·ι ΡυΒΙιοιιιιι ΡτοΒι·επιιξ Γοι·ειιίοε απι

<ί ~ ριπές ρι·ιιτιι ιιεεριιιι ιιιι·2ιιιότι:ιιιιιιιιιψειτ ι ιιιιιπ ιιι8ειιιο3 πε ίσ.ςιιτιάιοι η).

° Σιιι€ςειΙΙέΒει 2: Βε:1ιιε: σΡΡ:ιιδΒετιιι ΡΙειιουιτι ὸιΪΡειι:Αι0τΡιιι? ι1ιιι ςΙοεπιοίΥιια

άιέιΡαιΒιιε Ριτι:ετει: : φιοιιιιτι πιιιΙτιτιιάιιιοπι , ατιιτειιοε νιόεΙιεετ δ: ςο ειιιιΡΙιιιε ,

ΦΠ τἱΐιι άΒιιιιζέιιιϊιίΠιιιε τείιΞείέ , ΡΙει:σίζιιο ετιιιιι νο! ειι·8ειιιτο , νεΙ φετοιιε ΓιιΜιάιιε ,

Ρι·οιιιΓεειδι:ιεςοηεέίΠτ , ΒιβΙςνο.Β:ιτ . Μάο ο!Ηειιιιι , υΒιτΙινοτΠ @σε ττιστςιΙΙιι Ριο

;"ἐἶιὶ:ιιιιι`ἰι,ἑιιε ΠτιΒιιΙοι·υπι οΡετει ΙιΒι·ειΒειτ , όοιια: ειπα Νοιιιιιιι , οτιιιιιΒιιε τι,

€ει»;ιειειω5,ωιιω τιιιιοτε δι Βειιεόιδιιοιιε Βιιπιιιιι κά ιτιειιί:ιιιι , ίι·ειτι·ιιτιι ΡοΡιιΙιιιιι€

ἔἙὸτὐέ·ίἰε;Ϊιι€ιιιὶιι , οοιιΓεόιτ μιση Ροιι·ιΡετισε <ιιιιιιειιι , :ω τοΙιΒιοίο ΕΙειιτιο οιιιι-.

ἑάΨἑἩΞὸιιεἰιιἙιοιιοΠΞΙΙὶιτιει όιΓοιΡΙίιιιι ἰιιτειιτΞε, ι1ι·ι:ι:ιιιτει· ι:εειιειιιάιιιιι που Βι·ενιε
1%ιωεω .ώ ιιιιιωω ιιιιιεΙεπι ίιειτι·ιΒιιη δε Με) οοιιΈεξϊιε Βειιεάιωοιπειιιάειιιαιιιι -·

Ήξιιι·ιτ_ _ Μ εΒ_ιιτ , αυτι τειπιειι ιιιιΙΙιιιιι ε: ειιιιιιι ιιι ιιι·Βε νεΙ ίιιΒιιιΒιο , ιιετι1 ' -

9 Έ ΗΒΗ θ ΒϋξιιίιιισάιΡιετιιιε Ρι·ινειι·ετ . ΙιιιἶιιιἰΡΡε , ]ιιιέιέι ΑΡοίιοΙιιιτι ,_ ὅππω

πιστϋασ:ο·στ Η °ζ *' ρ” 9'

3"_ 8.0ΑιθιιιιΉι_ .άιδι:ιΙερΠιιιιοπιάιαιιιιιιι @ιιε Βιιάιιιιιιι νετιιιε Ρει·Πι·ιιιέετε , Ποια , υινω" '

%ό]!εΉθΨ%:ΐι^ιΉίΐιιΐιιιιιτει όι€ιτι , ιιοδιετιι:1ιιε ΡετΠειΒο.τΐιι ᾶἰνἰιιἰεΞ ΔΝΠιιιοιιιιιιιιε ""Μ "°

@Μεβιιιιθ]8έ Μάι ειόΙι2ἐειιιἑω ειἀ·ΙιιιῇιιΓιιι6ὁὶ ιιε8οτιιιπι- ; ιιτ ιτε. όιαιιιι·ι ·ιιΙιτει νι- Ε" -

ρ ιωΡειι€ψΜΘαιιΙιτιιιίιι εκει σπιτι φαι ιιοιι σ.ττοιιτατετ ,Δ ειι:ιιιιΒ'ειό ιιιι8ιι:ιπ

β ίέτίιιέέιΉ ικοιινειρμ-πεειιΡωιι8 κιαπιέιιιε , ω” ιτι ιιιοιιειίὶετἰο ιιιιιιτιιιιι·) Τεεὶ ιιι

διιέιίωοζ·ΐέβίιιΊεΒατ: =ιιιιικιιιισΡιότιιιι=Βιιιιιοιωιω τιιιιι άινιιιοιιιιημ ‹ιιιαιιι

ιιιιιιοτσΡιωι6πωωιωω ειιωΡωινιι: Φιειιιω-ιι πιο δ( Τειιιι·ιΙεπι , ιιτι1ιιε ο!ιι.

Ι ”ΗΒ·ίειτέιζιζ ί βςῇδιιὶζιιιιἱἀἘΙεεειιιτἰιιὲ ιιτ ]ιίιιιιΐιιιοάι ειπε εκοοειτ:ιτι , νεΙ πιαω» Λ -

_ια ΡΜ ϊ

·πιικιιι€ω Ροιι·ιτειις ιιι:ιιιιςιιαιιι ιιεεΙεθιιιιιι ΡειτιεΒετιιτ :· πάσο ιιτ εκ ττειιιΤιιιιι- . πι:

ἱιὅἰὲΒόΒσότἱὁὶε·ναἱὶε, ‹1ιιἑι·ι Κ·ε8ειιιιιιιιιτΠετι ΒιιΒιιΙ.;ιτιάοιιο ιιθ`ει·εβειιτιιιι, φικ

@ειε ι·αι·ιιιιι κι αἱιιιιιιιιι τε:Ρετιι·ετ ,- ιι·ι::ιιΙτιιιιι ιι·ειιιΒτε ποπ Μπα . ·ιιι€ει·ιιοίοε

ιιέιζιι:ιςιιέΡιίθώες 8εεκιιιιιιιιιιιάοΙιε ίσειιιιι, ·νεΙ:ιό αυτια ειιιι:εΒατ, ι7ε!τιιιοοιιιιιι

ιιε 1οιι€ιιιε οοιιιττιεειΕπιτ , ειιιοε. τιιιιοειιιιά·άιΒιιιιιε ιιι Μα ιιι·τ66οοιιι·ιοΒειτ Μ· σκοτει

ΞἶϋἶἄἰιἶιβΪΙεΒἐτ. Μιιίἱνιιιιι Ρι%ιττει·ειι ἰιι ΡανὶιπειιτἰεοτιιαιιάϋΠιιάιιιιιι μ· ιιε6ιιοιι__ι .Μ `

ιειεεεωιι€86ιιω ΡτοΡιιιιιιιάιιίιωμ ιιιιΙΙο ιιιοιιίιι·ιιιιιο, ςοιιιΡοίιιιι . Ετιιιιιιτ- ιι -ι .

Ήιέι·ΡετΠι·ιημιιι, . Με Ειιιιι&ιιιιι τειιιΡοτιεἱιι οτιο ΓιιΕοι·ΓεάεΒιιτ : - Πιό ΒὸεΙἰε τισ- "Βιιωεω ΒιιτιιΙιειε όιΓΡειιΓειτοτ εοιιΓει·νιε ΜΒ πεεείΐο.τΞει ίιιΒΠάιο.Πάε!ιται· ωωιιω

[ἔἱἔ·"&ριιιιι ιτι ε:ιιιιιιι 8ειποιιιιγΙποιο, (111:29ιιε ιόοιιε:ι Π:ινιτ, Μάι άενοτιο

ι.ι-'Δ ”ι

τιετοιιἔειτοτετ, που ιιιιιιιιει πωπω (Ξεείιιτι Με, @κι Εννιιιιι86ΒιιιιιμΠοΙνοΒειτ.

Ναιιιωι·τιο Οιτοιιι.ΙιιιΡεωτοι·ι αδεθιιοΠΙΠιιιο ειιιιιιιοΡι·ο πιω ειε Δωσε οΒίε

τιιιεΒιιτιιι: ιιιιιὶε 8:ιιιιι!τοι·ωι·ι ιιινιόιιιιιι ιι: ίσ οοειιιιιονσΒπτ,ι1ιιιιιι&ΒιιαΜιιτιιτ

ιΠιιιιι νι8ιΙειιιτιοιι Βιιάιο. ΚεἑΡιιΒΙἰαιι ιιεεοτἰει οΒιι·ε:. διιιιοιιια ειιιιΡΡε ιι1ει8ιιιι εκ

-#ιδιέδίσ8ε.0ι·Β:Τφιι.7ζ|ΒΤ" η ·ι . -- ΙΜ Μι; -ι _ π ·· ι ; · Ρεττε

η ()Πειν:ι ι·ιτιιιιι ιιι ε:‹:Ι:Ιἰιε δι ωοΜιωικ ιιΒικιιιςι·οι:εριιιιιι; ιιτ ω! Ρι·ιπι:ιιιι ρο!ι Βαρι8Μαπ1- ΜΜΜ” Η*

"Πω ο( 1;ιακί;ι61ιοι·ιιιιι ιιιιοιιάιο ι·εειιιιι·ωτιιικ δωιΙστ νιτιιιιι ΚιεΙιιιτ‹ὶι ΑΒΒιιιιιι νιι·Διιιιωθε Μ". -

  

 



.184_ .. _· ΓνήΙ ΤΪεΑ'_,'_' ?
' ε . ειΠΗ.381Μ3 Με εεε-ν -· . _

ΑΝΝ.ΩΝ. Ρειττε Ριτ:ιαιτι1Μ, εετετοτυτι1ε1·υςΡαεΒειτοτυφ'ίετιτατε_-όεερεμ[:μα-, ·εο;»η-ηι11ε
1 Ο 2 3 < ΙατιοεΕπεεωειω επεσεπωεεωΜεεπτετιώΙΒοηε Ρειεεεεε , ε1ιωφ. _μεβΛεπι.Βεέ-ΡιιΒΙε

ζ *6°-οδ"° εε: ὸεΡεΙΙετε π1ει8τιο Γειἰ ίιιοτιπτι πε ΡεεἰεμΙο Γεπ1Ρετ ἐειΠειΒετεξ,δο εφερε απο :Νώε ,

ϊ

· Ε.: _/&ιεπεκόιιαι·διιοευεΐευεπ ίιΠείοΙιιε εμε εοε ἰττειειπεε ΙΒΜτέτ ΠΙσε εεετἱγετωε. Μ

Κ έω)"οε . ε. δεόεευπι ΙιιῇυὶΐτὲιοὁἱἔἰττιῖΡεἰσσεε ίεάατεπι1ΙΙε εήοάο.Ροπεηθ κἰειἶΡΡ!ε εμπι.ΕΠΠ

ίιιαπι -ο:Πεε- βετ” εΙυευττιππηι1ε Ιἱτετε Α·ϊΒά, δε· πανω οπιτ1εείμει όεεΞεεεεεηεΒειτιτ, ειεενε1ἰ

'ι[ἐ£.ενεᾶὶοπε·Ρεε οτωεεω δεικοτήειω ΓπεἱΙΙξετιεε Γε ·εεαιεεωεεε εἴ δεῖ δω;1111ωω13ει

μια. «Ροπτ1Εεπειιτειιτι εεκπωΙΙΒε ΗΜ ΡΙεΙ:Ξεεεεεεε ε1εοωοεο Ρο15ιιξηπτι :Με ίανἐτἱει Βατ

1:«ειτοκιιω επΡει·ετ , απΙιμ·πο ΙΙιεξώαβετ εδδυτοτει11_ΠατειεΙιι·ε[υὶ.ὶε11Ρετεπε μπειτε 1411

δωίωι είιειιε Με εεεεεπτ έ δ Γειοθιιω?Ιοειψε εεε·άειιέιθ!ή μοτη·εττεΕφηε .

-Βεν1ηοἱειιε1υεἐπίἶἐη-δΕυ , 1η εχετετεε;ΐετε Γι:1ΕΡίΓεοΡατειε , ιιΜ-Ημαιεω ;18ΒΙερε 8ε

-Οπε!εεεπι εοπΗΜυτ1τ , ἶπιυιπἱτΞυτὶεἐπΙεπΙ ε.διά·ιεόπω. ττῖιπιὶτᾶΠ1 €1εδΕυΣύ: ,_ ζηε1ηαςο

με ω11άτιπο εΜεοΠτΕε , Βει·Βειτοτετη ϊει15ετιιω εεΡε11τ,.ΡσΡεΙυπηι1ε 11)ε1εω;19β;1Ε

ίετΞωτεΐ ΙὲΒεεανὶε .· εεωεωφε Βτεεἰε αποφ ίεει1ήτειε Ρεεεε Εεε δΙικτιω-Ιο·άε ΠΜ

ΜεΙέΒοε εσπάοιωταεθξ ι1τ εἰΒὶΙ'εὶειτππἱ,.νεΙ ΡετὶειιΙἰ Ροίεεει ει ειΙΒατὶε.Ρειτεκερἐμτ .

ΗΜ ὶΠἀἱΠσΩΓΞᾶ-ΩΙΊΪΠΗ διεετάστίε Βεει·Βετεεο τι1πιιιΙω Πι ἰΠὶε Ιοεὶε εμπιἰιϊετο,‹ @εφε

ε" ώτειππΠω Με δεδεεεεΒατΞ ΗΜ ι;ηδε νἱΒΙΙἑιτιτΞΒἘιαιιιε ἀΙνἰκιὶΒεεΒΪε μιί”το:,. εγ
Ρο @πάω θεέ Βοπήιεί, εεεἰνετίετἱὶεεΕδεεὶεείὶα , εΧΙὶΠεεὶτιε Μ ειιττειπάεω Μεη;; Ιω.

τΞε εΕεεε , ίε οΡΡοίυὶτ , δε Μ :Με νοτἰὲΠιοΙε πειτιεειΡεϊο , ειδε τιιτὶίΠττι:ι ΙΙΙοτειαε θεα

-εὶο Μετα , Παει· εΙυοεΙυε ΕπτοεΞιω επεεειτίι.ιε, ςμιοειιι·ιτιε1ιιε βια ίιτειπά1ε ὶπἴιεὶεὶειε επ

τεπτει:ει·ιεε Ρε2Πε1ευτεπιιιηετΙ!Πωιιω επωωτ : ΓοΠῖε ε1ι1οφ.εε: , ι1ε11.121°υπ1Ψ.ιεφεε1

τὶΒι1ε , Ρεττάνιιιτι ΙΠΒαεπήΒιιε τει:ΗΙΜεπι τεὁἀἰὸἱτε εοΡἱ.πε ε1ιιοεΙυε αιΗΞεοω ε;»

Βιι δε επιπΕε, εετεΠίι1ιιε ηεεείΪατἰἰε ὶΠΗτεδΪεε., εβεΏὸετπτὶίἱὶιπε εοΙΙοεαν1ε , ΙΧ

-νὶπει ὶταεὶιαε 8:ει4:Ιει ΡετΞεοΙοΠΙΠωικη Ιοεειω ΡόΡιεΙο Ι)εε Ρειεἐβευπι ἰεεἱεδεετπωΑ

ε1ιιΠΙι.ιπι , Μ τεπιτυπι , οτ οττιτιἰ ίειιτείείει όΙο.Βο!Κ2 , εε ΒατΒειτεεειε ΪτειυὸἑεεΙΒττιὶιιει·

τα , Β:ιτεττι1τιπ ἰττειΡτἱοπἰε δε ΜΜΜ ῖτιευτὶὶοπἰε Ιοεπω Βιεετετ οτειτὶοηὶε ,_ δε οτειειι

Μπι ΜΜΕ ΕειπΒεττἰ ΡοτιτὶΗεὶε δε πωττγτὶε Πω εοπίεετεπετ : :παμε »Β ΗΙο εδώ»

ίιιωιτι:ι μα: ΕεεΙεΠεε ΟΙπΙΠά εεεὶὸἰτα , Δ: οπιηἰ ΜΒΜ ἑωΡετι1 Βεἐ 96ΡιιΙυε πάνε

εἰίΙὶωὶ ΡτονείοΜε πιόυίΜε εΙιιἰετὶΙΠιτι1ε Ιει:επτετ. Δ ι ε Δ ων ε π Μ _

Ξ ι ο. Πο Με δ; εετετἐε ΒεηεΗεὶὶε, @με άενοεεΦωο Πειδεο_.ξει ΚεωΕυΒΗεωιιη ε;»
ήω_ Ρ δ Ρ111ι1111ε1118 Βεϊε!εω εΧετεειὶτ , ωι1Ιτοι·ιιτπ, δε ΙΙ18.Χιττ1ε ΡτιπεἰΡυττιἱπ 1ε Διανὶὸῇειω δε;

- ὶπἀἰὲηετὶοηεω εοπιιτιον1τ . Πεόε δε ει Μοἔυτιτὶτιο ΑεεΜεΙ:είεοΡο Ρ_1επειδεπηίε·«

καπάκι 8Ρε.ττίε ὶειὶτπιἰεἑτὶἰε θα Ρει·ΡεΠειε , ευειιε :ιπἰωοΙἱτετεω ΡατεεπτιίΠωεωεύ1%

εἰὶν1πω σε τεἔειΙΞει ΒεΠὶΒκιἰΙΠωε εεΙι·ι·ιΙΜΒικιΒετ . Ε; Εεεε μετα 'εοΡ1οίιΙΙ);τι1ε@φαω

θε ειδ τεΡεΠεπὰωτι Γ:ετΕτΜω Β:ιτΒιιτάεεω Γοι·Βε Μ1Ρεπόετετ , εΠεΙ :ιοπ11οτεΠ ε1ιι;ειιΉ

_ .ε .- .τα Μ εΡἐξεοΡετιι ειδ υἴιιὶτι εεεΙεΠε Με εομτυΙἰτ. Ισ Ρι·εόϋε πε.11ημε πεφτει εοηΒείίιτ,

' ` ω; ττὶἔὶητα, νεΙ ΡΙσπ:ε ΡταεἰΡιιοε εειττὶΙεε ευπ1Πτοτιπτι εεε εοΙοτιοτιιηι ΙζιειευΙἰε εεΙα- ϊ

' τΞΠὶωΞε εεεϋ8εύε Ρταεπετεητεε , εοπ1Ρειαιτετ , ειιπι Με αΙΠε ἰηιιιιττιεταβὶὶὶβιιε Ιοεὶεόεεεωεωτιίοε νεΙ οδεο5 ειπε Μπαμ Με ΡΙυε , Ρτουτ εειίυ ειεεεάεπιτ , ει; ΡοΠεΙΒο- _

ξει:εξ6$:Π πεπεεεεεεΠεθα εοπξεπτετ . ·Απτἱε1ιιε; ε1ι1ἱΡΡ€ Ιοε.ει εε εφτεεείξεμευε ίιήε Ροβ,ε_Πει ,με

ὰ 8,“,Π,"_ @απο Με επειι!το. τεΡεητ, ο τπ11ἰε :εὸὶΗεἰἰε εοΙΙιεΗτεινιτ : :εποε εμε ε1ιικάειειι εΙεεμιτι- Ν;

τἰοεΙίεΙεεπιατε , ει|Βο απο εο ΙιιΡὶεΙε ὶτιτετττι1ίεεειε , ττιι1Ιὶνο. Ρ1ξδευτε. νειεὶε ΡιιΙε!ιεε-_ -,

τὶτιιειειι οΡιιε ι·εόεΠεΙΕτ . @ιἰά εΠε:ιπ1 , ε εμε ΠικΠο ίετιθυπι Ιοειατη ποί”τωτι1 νε! Ρτὶη-Ϊ ,

εἰΡειΙεω εεεΙεΠατι1 ποΒἱΙἐτεινετἰτ ?' ειπε ίεὶΡίιιττι , δε ειιοθει :με Μεσα: Ροτιιἐε, Η: -|

εῇιιε ιιίιιωεωΡεπτετΙπιεΙυετΙτ . ΤεΗειπτιιτ «ήπιε οΡετει, δια ἱὶ1τι1το22νοΡὶυΠ1ὶΠὶμε 1

ΜΒΜ νοτιιι11 ιιΡεττἰε Ιοεμειωτιιτ ἰπἀἰεἐἱε; ΕεεΙεΠΔΠι ηωτιεΙυε πιὶτο ίευεΠοδεεοω- ;;

τε πάε:ιτετ ἱηίὶεΒαε: ιπιὸε ε1εε1ιιΙΒτα ιτε Ιι1εὶεἰει Ρεθειιτει πιω Ρει:ἰετεε , @Μπι Κ» Μ

εΙιιεειτὶε. εκσττ1ειΒειτ , πιτ εκ νετει·Ξ πονειιπ Ριπειτεε . Ἑεεὶτ δε :ιεὶ ίοΙΙεωπεεπ Ρτοεεβ υ

ίὶοιεεπι Πι ΡτωεὶΡιιἱε ίεΙΗε, Ενειιπ8εΙὶει αυτο δε 8εωπιἱε εΙω·ΙΙΠττιει : τΙπγωἰειιπειτετὶε

ε1ιιοε1ι1ε Ρτετϋ δε ΡοτιάετΙε ωιιεετιὶΗεΞ : εειΙἰεεε πἰΜΙοιτιἰτιυε ΡΙυτεε , δε ιπιυπι σε οτιερχ Ι

οΜπο , ειΙτει·υι·ιπ νει·ο ετγίὶεΙἰἰτιυπι :κιὶτε. ὶτιἀυίἰτἰει αΡΡοίιήτ . ΑεΙΒιιε :Ματσε υιιυπε -

:ιιπειιπι , νειΙεπτετιι Μπειε νὶἔὶπτἱ ΡειΒΙὶεἰ Ροκιὸετἰε εκ ΡιιτἱίΙῖπιο αυτο , επι ιιίυτιι τι1ἰ-_ιΜϊετ11 εο:ιΒανΙτ . ()στοικιτισ ευοε1ικ: ειτξεεετιτσ ειιποε1ι:ε τειε:Μοτειππ τΠὶτε: ττιεεωὶτυ

εΠεύε , Μ Ϊειεὶε τεττιΡΗ ΪιιΓΡετιεἰἱτ , δε Με. ΡετΡΙιιτπ ) ειπε ίι1Ρετίεάεπό.ι Ριιτεινέτειιε ,

Με Ϊιιίἱὶεἰὶιιπι ΡτοΙἱΧὶτειτε ὶι1ἔετει111ιιε . δατιδειιιτι σει.ιοεΙυε Ιοειιπ1 τιοίὶτυτ11 τηιιτοτυπε -

ειιιαΜτιι νο.ΙΙειι·ε ΜΜΜ ἐπΗαιπἐα α88τεΙΤοε , άΙΓΡοϋτΞε Ρετ @πιω τιιετ3ευε, τεσπα

. ' ι'Ϊ

7·

η.

...ή

] τ

' ι”, ^|_ ¦.

.ε .Δ .
...



:Η

! '-!

Γ. !

ε. Βε!!Ννν!!!!!!! ετ>!ετ:. Ηττυ.Ή.Μ .. !85
! ! ἰ

είν!! Ρτ!!!!ε!!τ!ε! ο!! - !!!ε!!οτιν!τ , !!τ ε!εεοτε Πω!!! , :το ττ!!!τ!!τ!!!!!ε,νε!!!τ !!στ!!ε Ρατετ , !!- ΑΝΝ.ε!!.

ν!!!11!!!ε!!!!!τ!οτ!!τ!!δοκοτ!!ει!!!νε!!!!ιε. _!ω(”.. - ο ! ω.. 1ο!3

! ώ Ε!! ώ ώ 1 τ. δε.εε!!τιττ! ετἰοπ! !`Ρ!ε!!‹!ὶ‹!!!!!! νε!ε!ε ΐοτ!ε !!!!!!!τ!!τ!!!!! !!ο!!οτεττ!!τ!!!ετε ετι!ε!ε °ε08ΐώ

ε!!!!!·ι!!τ!τ , τω!!! ετ!:ιτ!! ε!!τ1ι!!!!!τε!!! !!ει!·τε!!!, 1τιτ8τε!!τε ε!ο!!!!!!ο τεστ!ο Οττο!!ε Αιι- βτεε!!!!!!! τ.

εβ=(8!!!!ο Ιττττέετειτοτε! ττ!!τ!ετ!! εΙ:!!·1ί!!τ!!!εεετ!!!!!!ε !!!!τοο!!ε !!!ε!!!!`ειτ!!! οο!!ε!!ε!!τ το; ΟΕΜ·

Κ -- -'!!!!! ετ!!!!!! τ!!ν!!!!ι Ρ!ετο.ε !!!!!τ!τ!!ε ί!!τεΡ!ετοτ!ε !!!ε!!ε!ει , τιΡεττ!ο !!Β!!ο!·ι!!!! !!!!!·τ!ει!!!ε

"(-[Ρετν!!ττ!!τεττ! ίτι!!έτα ετι!είε ο!!ετ!τ!!τζ τω! οι!!ε!!!!!τ! !!τ!!ε!!ττι , ε!ι!ο Βοτ!!!!!ι!!! Α!!

·Ί'!·τἱ!!ὶτἱε!!ο!!ἐ!ἀενοτ!οτ!ετ!! εο!!!ο!εττ! !!!ε!!!!!!!!τε!μ !τ!!ετετε !!!!ετ . Ντι!!! νε!!ετο!!!

·!!! ΜΡο!!τ!Γέέτ Ήετ!!ννε!!·τ!!!ε , τ!!εεει!!.οι!το 8ε!!!!!!!!οι!ε !ο!!τ!!!!τ!!ειω, Ι!! τ1!!0. ν!ν!!!

- 7 Που!!! !·ἱἔ!!!!ι!! !!!ε!ιττ!ετετ , Ροτε.ν!τ , - δ; ε!!τ!! εκ Μου; Ρειττ!ε!!!!ε Βωξ!! Πε!!! , επειτ

#! τε!!!!!!!εω! μια!! ε!τε!ε!ετε τετ!τ2τετ,' ιιτ Ρετ ΜΒΜ!!! !!!!!!ε!εε !!!!8ι!!ειε εο!!τ!ει·ετ

·ωΡοττ!ό!!εο! τ!!! έτο.ε!!!τειε ,_ νε! Ρ:!τν!τεε , οι!ε!ει!!!!οτ!ε ε!τ ετ!ιιίτι!ε&.το!!εω ε!!ττ!!ττε

!ωτε! θ τω!! ε!ενστ!!!!ττ!!!ε Βε!ίο!!!ι!!ι!ε ει!!!τ!!ο Βιιδτυο.τετ;: εεεε ίι!!ο!το !!!τετ απου!!

2ἔ!Ϊτ!!ἰ!!ε ετ!τ!!!!τ!5, τ!!!:!ττο. μια !:!ετε!τ!!!!π!ί !!ετ!!, ετ!!!ε!!εο, !ιτ!ετες!!τ!!τ, !!!!!!!!!ετ!ο Π!!!

. ·!ε!6!:!τ!! ε! οΡ!!ειτ!!!τ .. Μο!τ18ττι!τ.Ρτε!!!! ΠΜ!!! ,- !εττι!ε !!ε!!!!!!!!οτ!δττυπ·Ρετουο.τοοτ
Ν;!!!9!!!!εο Ροτιιν!τί ώ Ο τ!!!τ!!!τ! !τ!ε!ε Ροτε.τ!τεε ειττ!οτει!! νε!!ε!!!ε!!τ!!!!τ!!α ΜΒΜ Ι!εΡ!!!ε ,

·ώζν!ττ!!τείο!!Βεεετ!!ε!ε, τε!!!!!8ι!ε!!ει!!τ.! Μ!!!τοτ!εε σποτ!! :!ετ!ε!!!τεο!!ο!!τοτε Ρε!!!

·ΠεΗτ!τιττ!_!!!!ε!εε !!οε ν!ν!!!εο !!ετ!ο Γε ί!!ο.ε!!ιε !!!!!τοτ!τεε 1ετ!ενετιιτ!τ. Ν!τ!!!έ!!!! ετ!

·!5!)!!!!ἰεεἱτοτε!!! , Ρτο!οτο !!! Ρ!!!!!!ει!τ!! !!οε !!!!Β!!!ετ! !!8!!ο , Ρ!ι!ν!!5 ίι!!Ρετε!!!τεο, τε
τώ!!!!!!!!!!!ε ; τ!!!!!τοτ!!!ε ν!ττι!τε ίατ!δ!!!!!!!!! ττ!!!!!!!!!!! ,!!ι!!!τ οι!οτ!τ!!!!τ!!!τει!!ε!!το , @το

·Η!!!!Γοιτε οποτε!!! Π!! Ρ!·ο!!τατι!ε Ρτο!!!τει Ρετε!Ριτ Ματ!!! . ΙΡίι!!!!νετο-!!!εε!!!!!!! ία!!

·τέτοε (ϊτι!ε!ε νε.ττο τ!εεοτε ΡετΓεε!!!τ!! ε!εά!εο.ν!τ τροπο 1τ!!!ε $εΡτε!!!!!τ!ε!μι!!τ!ο Πισω

·τ!θ.τ!οτ!!ε !)ο!!!!!!!ετε !!ο!!ετε!!τε!!ττ!ο !!ο!!ει8ε!!!!!ο-!ε!ττο , Ι!!ε!!ετ!οτ!ε το!!! 9 τεμ! νε

α!!! τς!οττο!!!Π!!!! τεττ!! Οττο!!!ε !!!!Ρετ8.τοτ!ε τ!εε!τ!!ο-τε!·τ!ο , !!!!!!ετ!! Ρτ!!!!ο , οτ!!!

τ!ο.τ!ο!!!ε ουτε!!! Με τροπο : !οετ!!!!ε!!!ε οι!οτ!τ!ετ!! ε!!!!!!!ε 8τ νεΡτ!!!ι!ε !!σ!·!!τ!!!ττ! ν!

·ε!!!!ε!!!εο!!ε , εΙοτ!ει τ!!›! Ω!!!!!!ε ) εκ τ!!!ε τ!τιτ!ε , !!!!!!τ!!!!!! , Γεο!!1τι!τα , !!!!δττοτ!!ε

ωε!!!!!!!!!εω !ο!;!τ!!1Π1 . _ β - 1 › ώ ε ! . τ

Δ 1!. Ρεσε!!τω !8!τι!τ ε.!!!Γε1ι!ε Ρίο: τ!ενστ!οτ!!ε εε!:!!!!!ε , πρώτο ω!! εεε!εί!!!τι!τίε

!!τε!τεττ! οττ!!!!!!!!!!!!!ετ!τ!ε δεεο!Ροτ!ε!!!!!!ε!!ι!!!ιτ, το!!! Πεο, εοττ!! !!!τε!!!!!εΡω:Π

ΜΜΕ εμε!!! εεε!ε!!τε οοετ!ε εί!`εδὶι!ττι ε!ττετ!ι!ε ε!ΡΡτο!!!!!!τ! , ίε!!ε!ε τ!!εττ!οτ!τε Ρτατ ~

&!!!εεεΡτ!!!!ττ!!!ε ετοτ : 8τ !τ!εο εοτ!Γετ!ι!ετ!ε ί!!!τ , ι!τ ν!τ !!ετιτι!ε εε!!! , !!ο!!τ !!!ε·Γτ!!!!

τω!!! !ε8!τ!!!!;τ!!τ!ε τεττ!Ροτ!ε !!! τε!·τε! !!!!!!!!ε πο!! ίι!!!!ε Ρι!το!οτ!.τιιτ, Ρετ τε!!τε!τ!οτ!!9

ωωωοτωῇ !!ει!τ ε!!!:ιτ!!!!! ν!ττι!τι!!!! , ετ!ει!!! !!!!τ!!!!!τοτ!ε δε Ρ:ιτ!ετ!τ!α Ρτε!τεο!!!ο
!!!!!!!!!!1!! εί!τ!ε!!έ οί!ε!!άετετι!τ . Ατ!τ!ο !τεε!ι!ε οτε!!τ!τιτ!οτ!!ο (τα ο!Ε!έι-νο ,ώ μ-8ταν!!!ι!!!

!!!τω!!τω!!!ων!!!ο!ε!!!!! Ρτο τε!·τ!τοτ!ο & Οτ!!!ε!ετ!!ετ!!ε!!!! ε!!! ετε!!!ετ›!!εοΡο κα!!! 115460!!!

!εἔ!!ο ζΪἶΡ!:ι!!ε εό!!τττι εεε!ε!!ει!!!εσ.ε ίο!!δ!!ο!!εε !!!!!!ετ!τι!τ; τα! ε!! !!!!!!!τ!!ε τι ίο!!τω

!!!!!!!!!!τε!τ!ε δς·Ρεττ!ετ!τ!ε τε!!ε!ε!ο!!!ετν:!!!τ!ει πιονετιιτ . Η!!! τε!τ!!ετ!, οπο: Ατε!!!ε

Ρ!!εοτ!!!ο πω! το!!! @θα τοτ!ο!!!ε εκ!εει!τ!οτ!ε, ουσ!!! Μετα: Ροτε!!!!τ!ει Ρπεί!!τ!!τίο!!ε ·

οττε!!τε.!!!!τ; ετι!Ηοτ!τοτ!ε εο!!!!ει!!τ!ει , πο!! τε!!!ετ!τε!τ!ε ει!ε!:!ιε!ει ίο8ττε!ο !!!8ε!!!! ν!! τ _ , "

ο!!!ν!ε!!!:!τ: 8ε!εε!!τ!‹!ι!!!! !!!!!τ! Ρ8.ι!!!: Φτε!!!!ε!!!.!8επτ!ι1τ!!ΑΡο!!ο!υ8!υ!!! , «ΜΜΜ _· )! . τ!!! !·

τ!!1ττ!!!!ει!!!! !!σ!!οτ!!!ε:!!!ο: τ!!!ο:!ιτ! ι!!οι!ε Εεε!εΠα: (Σ!!τ!ί!! Ρο!!οτ!ε ν!εε Ρω£!!!!, τ

εΡἰΓεοΡοτι!ε Π!! ω!. !!! ΡτοΡτ!! !!οτ!οτ!8 Ποτ!! εο!!!ετντιτ! , !!!!!!!!!!! ίο!!ε!τι!ε!!!!ε Ρτο- ! _

ει!το.ν!τ ·: φωτ! δ: Βεο ε!τ!!!ι!ε!!τε , !ε!!!οτ!οίε !!εετ , ο!!τ!!!!!!τ. δε!!! !!ε !!!:!!!!!ε εο!ττττο-! !!

νετ!!ο ‹!ε !Ρίει Ο:!!!τ!ε!εττ!ετ!!! εεεΙεί!ει ν!! !εε!τ οΒοτ!!·! , ο!!!τ!ε!!! τ!!ΓεεΡτοτ!ο!!!ε ω!!!

!!ετ!!, !!!τετ Μο8ι!!!τ!ετ!!ετ!! Ατε!!!εΡ!!εοΡι!!!! , δε νε!!ετε.!!!!ετ:τ! ν!τ!!!!! ε!οτ!!!τ!!!!!!

Βετ!!νν:!τε!!!ττ! , Με !τ!!ετετε εοττ!!!!οτ!τ!!!! τ!!!!τ! . Νεεε!!!ιτ!ι!!!! ουτε!!! τεστ Π!!! Ρετ!!!

!ο ε!!τ!ι!ε !!!ε!τ!8α!!τ!ο τερετετε , οσο!! τε!!!!ε!! !ε&οτ!!!!!!!!!!!ε τ!εοετ ε!!ε ο!!!ετοίι!!!!,

ου!!! Ρο!!ετ!ε ίο!·τε!.!Τε τη !!!ι!!τ!ε ετ!τ Ρτο!!!ει!τι!!!! . ο · ·

τ ;. Τεττ!τοτ!!!τ!! Πε!!!τ!είε!!!ε!!!ε , !!τι!!!!!!! Ρ:>.8ο Ι!!ετ!εε!!! , ευ!!! ε!τ!!ετεε!!τ!!!ι!ε ε!φωεωτ

ν!!!!ε στ! Ρτον!!!οτ!ετ!! Η!!τ!ε!ε!!!ε!!!ὶι!!!! εΡ!!εοΡο!·ιιτ!! , εκ οι!!! Ρε!!!!ι!!!! εΡἰ!εοΡ!ο °ω"°να·

. . . . . . !!ε Η ·.Ρε!·δα!το!!το!!!!!!!!τ τ!!!!εττ!!!!!τιτει, εεττι!τ!! ε!! Ρεττ!!!ετε. (1υο:!!ε!τ!!οε ει!!!δ!ιο!ε!- 1 ω”

τε ε!!Ρ!ε!!τ!!!!!ε !!ε!!!!τ!ο τ!ΡΡε!!·ετ , `τ1ι!!τι τ!!! !Ρίο Ρτ!τ!ε!!!!ο -τ!ονε!!!Β ε!!τ!!!!α!!!τοττε στο-ϊ

ο ! - - 'ο ώ ο Με!!

ι ¦ .

α! . Π!!!

. Δ τ . Δ Δ |

! ώ ` ε! τ ,
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ιμή επωφει,ι ροιιΒἰΗραιΙἑ @Με κἐπιπϋετιιε ‹1εῇ‹:6Ιω Δ, ίαΜιοωΒΜωεπ ετ6&ιιε.-Μτοτ

ΜἰΙἱἈτα:τ1_ἴ9ΗῇϊΒΠἱΒ @Μαά01Μπιυπ Κι:8:1πι Β Δι νεΙπτὶοαἐοπι Με ίοι·οτὶε αοπίω

ϊἰΕ©!ῇ› ΦΒΉΙΪ.ἙΡἔιΨ€1ΜἰἴὶνἐΒ› ὰθἱπἀο@ΜΜΜ πωπείΙΒιι:εΙοε . (ζώΒιιε ςοπίοπΓιιω ία.

τεινώπε › : Μπιο4οπψνω δο;>Μεττι ,. Η ωΗΜωτεωωοω τωεω ει» ωιτΊω

ίιὶθ£9ΪἶΡϊἱἰ7Η$¦ΘἐὁΒἑΪὶ9μςϊΕἔρδ99ΜΜί8πτώω Ρωίἰτετοτιπ ,·.ἡητετι·ο8εινὶε , ὁεὶπ‹Ιε ει

Ιἰ3ᾶ›ῖ6€ἔ2Β€ω :›= (1983 Μαπίπύ:€00Μ1ίυ ταΙϋξ;άοποεπ δ: ίωή8ωοπειτι Ρτοίοίΐατ ίιιιπ ‹

Ρωαρεμεάςηηςμψιτ;πωώοΜΜ ΩΙστο-.δς ΡοΡυιΙο , Αι·ο!ιΙσρΚοοριιπι ΠΠ @Με ΙὶΜ

ἰηὶΠΑ ΜΙΩῦΘΝΒΜὶΩ8τΩ- ρ1°45€617 ωπίε:Μπι8ΦΡ0ττπἱίΪι1τ11Ηἱἰἀ©πΪ€π1€τιίὶε οΡΠωΡμ ._

Ωεηοἑϋυενηιιοη8ι=ιἰτο ρστεΒε:,Μειω-μα: δε εοπεοτσΠο.Μωτοω εΙΙ Ρ ιωῖηω·.

ἰΙΙΘΛΙΒΩΒἱΠΙΜΡ‹@ψ -ἀΩΠ1ἰΠΩ ΟίάΘεο , δοθετάο.8ο $' δ: α!ηοσωππΞε ἀοπιἱπἰ Βοτπ

?ΜΜΜΒ4%ΜΙΣ.·999167ύπ5ΑΜΗΜ:μαίοπω ΑτσΜφίαοΡο. Μάεω εοπΓεαειτοτ .

8ΥΒ9ΕΜΜπάωεπιφ3εω Μαο:αν , πωπωιἱοτπὶπο Κα:Βε; Μάο· ακουω· , 2ίΒ.~

τΙΒΜΦ 0Μ'ΩΝϋΡω ρπεύεικο ΑπσΙ·ιΣοΡ1ι:οΡο ,_ ειπα πωπω πὶΙ;Ϊι1α_-:Μ1δὶοτὶτ;τε·ἀ€απ

119Β';9Ε ο. ΜΜΕφωδικπτω 891!!β Με 2.Βί ίτσιποε , Βεειτα Βετοννει·ό-ο , πώ Βασ

ἀαπώἔᾶϋ9ϊυη2ϊθεϋιλὶτ 9. Μτε:Εικπτω Ι ε ι .α κι σε ΜεΒἀὡυτΒΦΒΜΘΤΦΒὶεΡἱΪω«

Ψτα‹ Β 9129 ΜΗ Η·ε~ ΈταΜτ0πΜατὡὶηἱίοοΡιιε , Μ ι ι. ο! Μὶπὸειπόὶε :ΡὶΙωΡπο,

1ΜιΒ Υγ Α Μ) Με δίνοτιπιαεΞεοϋε οΕ1ίεοΕ45·, Η"ω, £1:έσιιΕεεΕ1ΒοΕ»υε . η Γ

-ΐ:ιατ:1ωΞ.'Νιε·»·'ξ! ' Σ _!:ὶ · · ' - · ω' π '"Ή")·· ` “Ι6-Ν0Ω

  

α: εΠ ΜΜΜ, φωτ Οει·ϋει·δε ροΠει ΓικαΠἱτ. Ηοι·‹ὲωι τιπιε Βοάεπι ω π1οπαιπτ ο Ο:ιω1εεεΒείπιι:κιΠ

Κοίγνἰη ἱπίΪΕπἰε Ηρώ” ειπε πάσα ιτἰιιπι Οποπιιω νετίἱΒιιι εοιιἴαὶΡίἱτ, ό: οοιιιαάωε ίειι:οαφούιΕισά.

-Μά6ΜΐΙΒΜ · ι - Ε· ' ι·ω ; ὶ `.`- .ι% .ο ' Ξ -

ῷ.-1ὰς@,. 'εΙ·μηι&ομήαΠ Μπι πω: ίοΙοϋο.ικ οπιικε ΑκΜερὶίεορἱ σ. ίαωπιο ΡοπήΒοε μ11ὶιιπι κά.

Ραβ

!



· :) .Π.ΠΠ .Ξ?ΙἶῖΞϊ .ΙΠ7;6°|γηΠ1ϋ 2
' 'κ. ' ΤΗ· "'[ _; γ· ?γ ο! ι .- Ή . .,ν- 'Ε' .,ζ

ΑΝΝ.ει:. δ α6ΩΝοπ-τα$πεπ.τ88ετ ° $Μ81ϊθέΗυῇυἴτ1ιοἀὶοϋ11Ε;διδάίρδ«ϊὶδἰιιἱεἰήπὶζᾶἔιξιτἱςὶιξἔὅἑίά

ι-οι 3< ειπ€1ί€τωπτ, ςιια-οιθωεεωαικ1τωεπ(ΜΒε:ιτ1εὶο1ῇο Ραι·ςΜετυΓιέ ;ωφω(Μ η Δ 6'

26· θα" ώη.οΗτωεωΡοτε ωκοπή;ετοοιΙΗυεπι πουιιτε ,1·:Πε:μΙ; μμιοάεω ςΙίδξι191:ξί)τ 'ΜΡ

ταεεοἀὶιιπι«Ρειι=ἱτ. ξεἀ-ίὲιτἱΒοτιτἀΒπε Βτεινέε :Η οι;ιΙΡει ,γατμίέΙίει ιζἰδς;; , ὑἐ1Ύςςἔ

ἰιιτετττιἱττετο : υΏό:: μια άιωθοηιπι Ιῷςςοιτ ὸὶοοτε: , ε$υηδξοαΙδέεβ ος:|[ξι)εδ..[Ι1ει"ςμΞΕτ

ωε:82=1=Ιζ: Ρο ΡταοΙανει ο.πεΕΙΙειται·η Ιδεἱ εοπετε;έετΙδι ·τατιτα ΥφΗρήε άφηβιάδέςΨη

Βστἰπίξιι(ἱω ΜΜΒτιιω, -ΡΒΈΜΜ-Ρ8ϊΓ1·Β[ΒΒΟΜΠ ,| ω: Χε8ιηι1,.Ρς;ι·ΔΙς τιςἰητιι ς1μξςιιοείο9ορί-Ι

ωεω =ι ω @Με ΙΜΒτιικει ο θ;ι16η ·ΡτἰΞιεΕΡΓφαωι;μΞΒιιὲ Σκιμμι611ς;; ;κςεωΡΙ:ιτ ΜχρΜΙ1τατΞεΣαμ

δω” τὶτειτἰε Βοτετε:ιτ ;· ΕΡΞ[ωΡιιιτι [ιιιμ1Μι])εσ ΠβΠση:Ρςβτι;ιμ ,; @σεβ αἱ;;ιιϊιτὶμμμπο Ρεττοκιι·ευόΞκοπτ Ν οο!ετωπ δε, ;ι;ιματερμΐσωρφ· ειδγεωο.ητεε 1_ ι:ρμτ_όοιιΞτυιςΣ

Ρετώπω φοωΡοεεωιη Ρτει:έΡωδεσβ8ημο.τείιιίρὶΡετρῷιρ°:° ΗΕ<:1ΙΠεμ ω, Μο Μέ

διιιωΕιιω -Βοο ίωιέϊσ ὶο9σ·τονε4:φε1τὶ , ; δ; ΠωΑρμό 01311108 επὲτἐεὶω €ΧΙιὶΒ€ΒἔΠ

11% ΙωΠιι1παω Ρι·εν41:8$ο ,. 6ατη·Ρεού:ει ῦε;€οσΙο.ῆε-τοὸ`ΡΩΙ2τἱιιω ο2τε!μπϊυτ , ΗεΪ>Η

το Ποπ ειάπιοόυιπι π1τήοένα!ώ]ΦΒ996€ηίςμτςη μ; γ‹:τω·Β3εἱ :ιηεῇΙζειι βέβΒΒΘΠ)!Ήξέ
αοννεσοπαΒαπτυτ. '‹ ω? _ ΐ ._[ π. ;· ; δ , Μ. : . __-μ Ϊ] .. δ; Δ η'

1 7' Σεπ! 1:οίηιτει:ΜμικιΈε εμ”υΡρτβδ%; παεί”Ρ,2Π1ΩΣ'δ1ϊΙ1 ξπίοΙοϊιτἰαδίἶιΒἑητϊ;ϋῖξἐ

οϋεἀἱειιτὶε τοτΡιιΕτ,τοΡηΙΐο.=εΠ ΕΡὶξερΡοριιπι το ν6;αρτέει: 11ι1οά οιὶἰ με σετ! Μιά”

παω , -ίειοἰεΙπιτ ΗοπιιοΉ Αάδ1εεείξε1μοφιε ειὸ4ωυΒιηεητιιιτιὲττι2Ιἰ , ἐυτἰπα1;ι Ϊτηξξ

(Με (ΜΕ· Με ὸΡωἰτηιωῦετΒιιιῖ8ο: εῇιἔ[ἀεω εε:ζηρβδ νεπεταβι!!ιπ1ειψητηε , Πι διιειπι 11οπή·ω;

με” ω» ΡΙιιτιωει νιτωτιιπι ιτιΠεπιει εοπτιβι:: όιίοείει1μμιοεμμε σεΙιειοίειτυπι Γοι·οι·ιαπι ,. ς1ικιξ

ἔἐ:::Ϊ ΙὶιΒπιιττΞτηίπωικιτη1ιαὸὶίεὶΡΙὶηαεΪὶτιβἰτιιτειε ίι1εωητ. ΝυφετοΙέι @και ]ι1ν€:ιπι13

νίκέψιι1πι ί:ι1&ΞΗεανετατέη τγτοεὶτιἰο ('Π1τίΙΉ; @με ὸεΙἰοειτἐιιε ςιιιιττῇεεε, έτιε'τδ1ϊι,
Ρτἰοτὶε ώίοΙΡΕπα α: Ωτννε:Ξτειτἱε ἱΒποςειτιτεω, -ιιτ ?Η Βιπιπιπιπη ,ι Ρδ(ξ @κι άεΕάεβές

άα:ΙΞω.Βειτ .δ ΞοΡΙιἱει ι1υσςιιιε , άοπιζι1ει θέςΒιιτΒει ὶηνὶτιι ιηυΙτιιτιηιιε :ειιἰτεητἐ ; Μ:

Ρε;Ιατμιι1ι ίειἔὶὶοτιεινν1ΠεἔΙΗ ειέεΙιἰεΡίἴςδΡἰ Η εδητιιΙἰτ:ἱὸἰ‹1ιισ :ιτιπιιω,νεΙΙΖωήιΙδτη

ΒΩτΠννω οδπιι1ιοτητα ,δ ΦίτοΙιτβ·ιΙι€ νιτε ττει;τι1τςπι μιεεόςτιε > ·νειτ.ιμπ1 ό; Ϊς ίΡειΗἱτ :ιδηιδδ·ε 3'
(Με 80Ρω :ρω νρηε:ειϋιλιε ποπ ίετεπεΒετιιγ-νετάιιε , ι1υιΡΡο ε1ιιι ιΠιιπι ίδετη με; ίμωπιδρμηο-Ι

Ιιι:ωιπ ω”. π: δε, ἔτετὶει Ρε;τε οΙεΒειτ , ΒΙεικιό.1υε ιΙΙ:ιιιι ειάτιιοηιτειττι , ω! αποηεΠετίιτω τοτώεΞέττ

ΕΜ,
:Έ:5° οΕέξ ίι12Πτ. Ωμπιι1υεἰΙΙεῇεΧτετΙοτΙΖειιιἀὶτιι νίκ νετΒ:ι ΗΙίιιε ειδτιπἰττἐτςἐ '[2“Ρἱιιειεεὶ δ

Βου ω”. ι·εεΡετεπε, ειδ οοεποΜιιω :πιω τε:Ρεάιιτε ίεπιιΜτΙυε ειδτι·ιοτιιιιτ . δ ·11Ε:ίΪεμιτεπι `ε]ι1ε ειεζ °

Μ' . Β 0θπι1111 δ: εοπίαΒιιΙεξυω Ρτίπιο ἀεοΙἰπεινὶτ; άείηάε ειδ ειτεΙιἰὲΡἰἴΪοδΕιῇηἄ 41· νωϊιτε“ ὶΠο Ρεττοοἰπειιπὸει εοτιίιιἔὶτ , 'ειι11ειυὶοτὶΒι1ε νετΒἱε εῇιιεδειτιἰπιυττι.εκεξἴΡςιἶρἐχῖτ ξΡέξω

ίσα!ιιε πι Με. νεΙεττὶοπε ὶπαπὶΒιιε νε:Βίε :ιπι1ιιΙΙ;ινΞς , ςΠοετιε ειδ ὶΙΙο'Ιὲ€ `γέιδεαΜΈζιοπ

Μ: Η1ΙὸεΜετπεπβδεΡἱίοοΡο3 ειδ ΡτονΠζοπεω Βεειτἰ Βετϋινγατώ ΕΡ;δςφΡζ Ιὲῖἱήἱιὰἱιξϊἐ'

Ρει:τἱτιετρ, ειδ ίιυιω όΕοεοεϋπι οοερσΙψωι Ο:ιπάεπΓεηιεΠίε 1·εΓΡζδεες; @στα (δ@Ε

νοπὶΠεμ @οἱ Ιιοο·νετειεὶτει· τεΠε:ιτι1τ › ή δ: εῇιιίτποεἱἰ νετΒἱε”.Ατ“ςῇἶε ·-ιίε'οΡιἑἱῇ'Αὁἔ

Μ_·| νει·ίπε Βεσ.ωω Β;τπννο.πἰιιπι 8ι·ο.-νΙτετ _‹:οπιιτιονἰτ ΡοΙΙ Εξωάξ απ! τοΪἐτἱτ5
·Μ δ δνατἰειὸο_ἱΡίο.ΕΡἱἴοοΡο ἰιπετ ίοι·οτεε βζίΪεωὶτιεινὶτ , ηΙΓιι δυο1σοτιιΞξΤ.ΠΙ)αιπΤ19δο Τζό'

ΡεΙΙετρ , ιιττ1ι1ε ιιΜ.Πεπειτο Ρο.τειΒες η ε ‹ Δ ' δ - δή . Ϊ' ν. δ): "“ δ '1 δ' 'χ '

ΜΜ” · - ι δ; ζηταει"ΕΡίίεοΡιι;.οσεηοΐοεπε τειΠει εἱτοει Π: τηοΙΜ , θειιμ1εζεϊη πώ: έέςίτ
Ζωωω :κ- νἰτ:ϊδτιιΙὶτΙὶ;δπΒει)ὶεηει;ὶ, Με 8Ιἱ£111ἱ€Η10τ1οτὶε , να! εειτὶτειτὶε ΠΜ,ζ ιπ :ιητεςείΤο:Π3Εψ

ΒΐΞΒΠἔ'ῖ ί;.ι1ς, ' 6ΧδἰΒετἱ , ίεάΙηίι·"ει εκφιοεοε ΕΡ1ΓεοΡοε Η ττε18τειτί ; @τη τ:ιπιΕ;τι Μ: αδςἶεὲῇ`ἑ

φαω. ίοι:;βδε Βια ο.‹ὶ ίειπΒιιιςπ Μακη ιπποπ1ς:τει Μινι εοΙΙειτα Πιτπ; όεειΙ11:2 ε1ιισ€1υβ€ΧΓΠά

ΡτιςτοΡΙιιτεε δε εητὶτἰὐἱτιιε , δ: τηοάετιιο τοπ1Ροτε ΐττιΡεπίω : δε Ρτο ΙΜ Βεη€¦ἱζεἰἰδἱἐξζ

ῇυιἐὶμπι δ; οοκιτιιιτιεΙὶωπ τεεοπ1Ρετιίατ1 : ττὶΒιιτα, (μια Ρτο όεεππίε £όΙνεπάαβίΐέβτό

ῖιτιπιὶτιυτει , ίει:Ρε διιοδι1ε ίτευόε ηε8:ιτει; οΒεὸἰετιτἰαπ1 , δω ΜΙΒ' γἱἔῖἱἐιμἶ. 9

Βτατἰος είϊ , αυτι ΙιιιπιΞΙἱτειτε ἰτι :πει εοπΗε Ρ€τΪυειό€τ ἐττπιποΙε.ή θ· ΡατἱετιτεΞΊἔ

οππιἱει ΡοΙΪε ίιιίΗπετε; Ρεινωιητ τοπικη (:ΙπΙΗυτιπ , ειι]ι1ε νΙοε ἴιιη8τιτιιι·; Μ Π: οί

ίεκιάετε; Με κ1ιιίεςυπηι έη8εττωτ Ρι·ο ιπετἰτἰε ΠΜ ίιιΡΡεεετε : οΒοάΙεπτΜιππ πειτιπετι;

ωτὶτειτεκπ δ: τ€νοτειπἰειη Πω επιτεοεΙΤοτἰΒιιε Μ: ΠΙοωιτι ττιαῇοτἰΒι1ε οκΙ1ὶΒἐταὶτ*1) ΗΒΗ

ΛΑ..! έ; ΜΒΜ ίὶὶπἱονὶτειτε πεἔΙἱξςετε "ΗΜ απο Ρειτοττιο ειτιἰιπο Ρεςοτειίΐετ , -ττιει]οι;ί ὸόἰ6;

Ω Ή Ρεεοειτᾶἰείὶἰωμωπεῇϋιιε ἰΙΙειε'ἱπ_ἴε ἑοηοἰτεινὶτ, ΣοΡΙιἰα υττοΜε1ικ , φα Ρε1ττε ΑςοΗἰξ15β

Πε Μ” Ιὲορἰ ει: σοηετε8αςΞδηίσ Ρετι1τμπτε . ΙπιΠειΙπιτ ειιιτοπι Μαι, δυο. τὶοπιἰηει θεϊΒϋι·σ ἱε
Β _ . Η . ~ . . Δ . ΗὸΞΞΣΞΣΜΕεεΙείὶεΠι,. ΉεωςοηΠωΧς::ετ, εοιπΓεετε.ι·μ!εΡο!εεΒετ. ΠιπΙο δυι.ειιΡ(μ ἀμ;'τὶἶιἐ

ἐΙἐΙΞε·ΠΙἴΞ6_ΞτιΗταιἰια;ε ίειτ18ο.τει! ,. ειδ οΒει1πόο.ω.ητα: ί6Πινιτειτιε ΓοΙΙεππιιει ωιιιἰπιε1ιιἐΓεεετειτ
Μονω_ 5ςΡἔιἱε`ἑΛὸοπΙιτι`5. δόωειττὲδὸοπἴειὶτἰεητε, ΠικΙΙυπι @τι .ΙαΒοτἰε,:ιίἴι1ττιίετειιἔ*;”'&

1°Ι1οτ€
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.τα
Ι.. 1 .

' ηΗ2,Μ;'ν Επιπιπ από ΪόΙΙέωἑιἱἑΒὸΜἱωΩζΒΡὶἴσὁ ὶτιἔὶῇἴἀἔθἱε ἰΒἱοἰ'ε·ιὶ5ἔεΘΙΕΒΙενἰτ-γ Μετα ωακὶ=

.%έα, ,ΗΜ ιποτεὰΙΒΙΙἰ ίι1τοτΙ:'8:·Ξπάζεάωοης Ρτο)Μϊ:ιπτ,·(;ίπνε-ττιειἰεὸὶδὶα @Πω

ε ,
Η .

%ι·ξ ξ9 ξι11:1:ΕΡξίε:ο μι;; ΕόβΒοήυπέ8ς ἐίήἰςἰιπιτ.“ΑτεῇἰςΡὶΓορΡιιεΪςοεἐι:Ιϊ. Δως
$ιω·98«Γέι έξ, ώςΡίκα ν,,ε,ι.2,ΚΦωέωιμΙίωωω,τω,ω,τω.|ερω,. να ,εφ _ έέψι:% - . ,ΕχεΔΜξφιψθΙάσκε·τΓαπθωατφ8%ΙΒΜ6Μαηε=ΜΙ;»›τῖΞμἰζ|8ΗΡὲΙἶ11ξξΙ Φεβμεας96ψιπά #ββ,€€ίΚω,μςϋῇΒειιτμμΔΒε·φ.ν9=ιΜδωβι,1°> Ε Δ

&&αιτΈ επέι€11 ει· °ά1εξιβε1Βαθεποποιετ·ε δεσ! <2Ιι1απ1&1ΜΜ,ιἱἱιι-το8ιΙ|υ1τιαΠτ1α2‹-ἶ

ω_ 9

  

Ο δ)
@

υ  

«

"Ή" Γ ΜΗ ΐ19ς6Ρωνΐιωθ Όιψεω·ι€ Μεω9ιφφω$Π1ίΙβϋξ[11$Φύαί8; ω

8 »Ωω , Η, ἡ Μ ψ - .
ε;; 11 ,!Ι”επ"6ιΊώτι' ΗειςΘέευθ,'·ΑκέΠ$εΡ5Γοο15πεΩειτοτυππωυτατόΞεω·,

βωὶξὶἱ Σ: |ΪᾶῳῖἐμῇῦΒέῷ<ἔῇ]_ἔ!ἔἱἙἱνἱτα€€Μ ΊὶιηἔὶἱΪΜαττΒαιὶ· -ΑΡοΠο!ί ° °' :ξ '-·

Β6:!! @βιο 'Μ ὶ-ΉἱάὶΜ·ὶΩ ν€Ιετξ6τιο ΣοΡΒὶω η

Ιζεζεεο·,^Ιρεώσμρώ ':Η,<έΚ,;Μ©ΒΜπέυε5ηςιιπΘεωεΜΜ :Μ -
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ΑΝΝ- ΦΠ @το σ· Β.Κ Κ Ε Η :το ο στ; ετττ·ττ τοοτόττδττε ττειτιτ ττοίτττττ εοττΒτεΒτιτἱοτι.ἰε) 8τ σ.Ιίοτττοττε?

ι2οέέΕ ΡξΙΙο2ϊ118 &1τοίτιτο τττοττττΠεττο . Ποτ Βιοτττ1τεοτττττι ττοτε.,τ Ατεἱττεοὶἴεοοτττττ` ετττττ_

ΕάΚάι."_ 001111 Μοστο ε:: τ·τοττττττε Βεττττ Βετττνντιτάτ Ε τίεοτ›τ όενοτο οοίετττττο ίο.Ιιττονττ ) άτ-_

τω ΙἑτῇΜ· 0€Π8 ! ΪϊττΡετἰετΪἰ Μοτο οΒΪεετιτἱο_οετετττυτο εΠε που ΡοΙΤε ; τττττοττ. Φακο νε!τε.ά

ΒΈ:.” Μ* τττετττετ , το Πιο Ρ:ττοετττετ &εεε1εΠει,τιο ειιττεεείΐοττοττε ίτττε ώστε; οττττττ εοττττ·μάτδττο-τ

πιο ίετττΡετ Ροίΐείΐτι, Ειτε οτε εοττίεττίιτ εεεΙεττω εοττίοετοττοττεττιτττάτετ, ΕΕ8ΜΣΠ;:,.ρω·τει

τοτε άεοτεεειτ1 , οτ ττΒ Βιτττίεεπ10τ:Π τττντιίτοττε ττεΒΙττττ : τω: Π: τοττοττττττο.τ, ΜΗ φοτο Ι

Αυτο εττττοττεε εοττεεάιττττ:Ιτ 1ττο @το Ήττέττ1ττττ ΡώττΙοετο τ1τττάττοτττ ίττΒτει8ττττ τείΗτττε τ,

εΞΕΐιττττ ποπ οείιτττττττοτ,οιττο εοπτττττιτττ εοττΒΙτο ίτττττιττττ, οοτετττττΈε ὸτεΙεΒετττ, τοῦτ- ο

τττττττ ΡΙετττΠττ1τε εττΓεοιτ:τττττ . ΑτεΙτἰεΡτἴεοΡιτε :τοκοι ετεετοτοτ·τττι εττοττοττε τττΗτιττι- `
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-ττττ εοττίεετοττοττετττ Ρτε:Ετττε εεεΙεΠα: τττειτοΘατοτετ Ρτοοεττττεττίτ νεοττε.τατεΙονετττ ,'

τι ἰΙτΙΙοττττττιτἔ εεεΙείὶτιτττ ττετττωτττττω . Ητιττε ττιττετττ Μπιτ δε τττάτοττο.ττοοετο.Ατ·εωετ

ΡἰίεοΡἰ ττττνετ·Τιτε νεττετειοόττοτ ΡτἰεἴιτΙετττ ετεέινττ ττττικττττε Ρτε;ετοιτττ ΐο.πττΠε.ττττιε

@οπού ΙοτΡετειτοτἰε , οπο. τΠιττττ ίΡεείο.1τόεύοττοττε 1:τωτττ εετετ·τε ίεταττΙττιτττττ Ρετ·

εοΙιτττ . Α·δοέτττοϋΙΕτττο τττττττοττε οΒ[ετττττο όεντττττίτ Ποτ ΙτττΡεττττοτήετττζ €1τ1τττ.ριτη

δτ:τι , ειτε ετττ 8τοτττιπτ ΠΙτττέ εοι;ττοετετε `_τωττττ ., το8Πειο.ττίΠοτο - ίὶττὸὶο . ροτοτττ ,5
μ".

δε σο Με ειττττττοΗτεττετττ δ: ωντατω ΡΙιττττττοττττττ τοτε εοττττττοττεΒο.τ , τιΡΡτττοεττιτο-τ ι

οιτε Μο8ιττττἱτιἰεΡἱίεοΡὶτ τ1τττ τοτττ€ηετΈτιττττ τι1τοττετο Ρτ·ττττετ. το ἰεττττἰΙττττττοττο 1ο».

απο τιΡιτεΙ ΙιττΡεττειτοτετττ Ιττιβετε. ΩΒοτττττττε:τ ττειοττε ττ·τατίττττττε , τειοείτ.οττττοτβττετ

εΡ1ΓεοΡττε ετττκτωττττ , τω νεττετττττόο ίτττττοτο ττοΗτοττττττ εοετττ δε ίετττττττ , Με;)

οοττττητ ττοίὶττ ττττεδττε , οιττεοττοττἱεοττττᾶοτἰτεἐεβε Ρτιττ·ιττο ίο.ττ&οτττο:τ Ρττΐεττ..εροη

ίιτεττττττττε οτήεθττι , ἴοττἰτετΑτεΙτὶεΡτἴεοΡἱ εττεττττέξοβττετοτττ ; παμε Πε εοτττεετ·ττττο ι;

ΡττεἴετἴΡτὶ τττοτττιίἱετἰἱ ττττετεεΡττι είτ τ @Η νεεοἙοὶἱεοοττε , οπο: Μτ!ΤοττοτττίοΙΙοη

:ποτε ίο.δτο τα ροΡιτΙιτπτ Γετττ·τοτττ: , Στατοτττττττ ίιττττττοτ.ττττο οπο: ίετττθττ Αττάτετεττεττο-..

-Ιε , απο Μουτ τιΡΡτοΒτιτἱοτιε ττοτ·τττττττέτ : ττετττόο :το τιΙττιτε τ:εττττοΙττττ % .τη εο.τττεάτ:τι

1εττεττε , ΡττντΙεοτετ φοτο :τπτ αστε τττεο8ττττο. τττττττά:τ.τ τεετττττ·τ :.·ττι ουτως. εοτττττ:τε- .Η

Ιτεττιττ· , ιιτ ττετττο οτε τοτε ΠΙτττε εεεΙείὶτε τιιτίεττετ.οτττεοττοτο, Μος το ττεετττττ.τ.), γεΙ .ή

Ρωτώ, νεΙ ττΙΙ:ι το τττττεΗτττττο εοτιττττετετ: 1τοε Ψττητττ.τττττττο τοοοττινττ, Ιτετττττο -

τΗίεείΐττπτ είτ , ΕΡτίεοοτ Ματ ερτ ε.άεττιτττ , @το εττττττοτττττττ ΑτεΒτρτττξεοΡτοττττΒοἔ .

Βτο.τετο εοττοττεΠἰ , ο Β:τττττ δε εοεοτί;:οοο Ρετ ττοε ττττιττττο.οτ , Ρετττςτοςεφ τΒΕττεμβε. το· ε)

τττετ·;τέττττττ τττεττεοτ)ιττττ [οεοετεετε ττοττΡοΠε. το ττοττοτ.ίττοοετοτε,ττττ ΑΡο(τοΙτετττη2 η

1ττ1Ροτεττοτετττοιτε ττόεο.τ ; τΙΙτττε εττττίτττττ τΗοττττττ εΙΤε.εοπττοττοετο ἑ- ηε,ε το.τττηττττωτ., Σ)

Φωτ τὶς επάετττ ττωττ1τττ°, .ΑΡοίτο!τεο νττΙεΙτεετ τιτ ιτοΔΙτττοεττττοτττ. ξεττοετετττετ “ή

ΕΞ ω Μ· 9ά1τνεττετο.ΒίΙτε .ττοττοεΒετούν.ττοττε ττ1ττει. πι.. τττττ1.οΠτεττεξετεττεομητοτμτεμ υ·'
ΡΜηδ(1ΠΙ_ ττε..ϊ _.9.ν _. . π.. . .. _..

ΜΜΜ ειτττ·τοττε ίεΙττίωο.τττ εεετεΠει 8ττιΙΐτιττ ? τ1ττο,οττε.τ1τ.ίτττιττττ.νεττεττοτο, τττττΑΡω ·1

Φωτ· ίτο1τεοο;1τττοετττιΙττιττττοοτοεοπτοττιτττοοτιοοἱΪε , οιτσ.ττττττττιτττ έτοντεοττΡοττ5 . τω» .,

_1εβττττοσεττετιττ, & τττττττττττττετ· ττττο`εετΠτ εμε. εο:Ροτττ οπττττοιοεΙτεοΠετ .εοττττε;το ε

.ιτττι , ττττττεττ ιιτ Ρετεετττ τείοταττιτετ.,ζ εοττττέτι νττ·εέτττοε Ιττοττε ττοττ τεειτίονττ . Νοτη

ττττττεττοεπι “τω”Μεττείτττεττο ττοττττττττπτ 1τττοεττττοτεπτ , φοτο τττττεε τιτττττοοτ ,.

νίττετε τ 1ττττττττττεττε ττττττο τττττεττττεεεΠτιτττε ,. Ρετ· νττττετττ Ττττεττττ , ουτε οτι ντο
εοπττττοάτοτζείτ ντί:τ ,τ τα: τ·οειτοονίτ Α, τωκω τεειττττ οττττττιτατ ΩττοΙΡττιο-.

τ τιτρτέΕτίοο Ι τυπο ίεςτοτει. Β οπο τιττττο.τττετιτττττττοτττε Ι)οιττττττ πττΙΙείττττο "τΝο

›τ Αμοι: ττττε · οτα! Πε , ττἰττττο :οποτε τοττττε. εοττετ·οοειττοτττε ΡΙεοτίοιτο τι τττοττοττεττο

.. - ο8τοίξιτε ¦,. τττττεττει εοτττοττοθτοττε.όεάοεττοτ; Ι)ετ.έττττττι εοττττττιτττε , ω νοτττοτ το
- ά - τ .. . _

11ζζΈ3ΈτΕ_ Με εεάτωμβττε.,. ίοεττττάο Νοτττν.ε ]εττττττιτττ Βοτττοτττ ττττττετΤττε εττ . (Στοά Ιτττττ·ττ1..
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ω. Ιττττιτε :το ττΠτττδιτ8 Ιττ1Ρειξοτοτ ετιτάτεττε , πτΞτοτττΤεδὶττ τἱιΙεδὶιττ·ττ τττοτττίττιτπτ κά? ..

2”Ι':,Έ ΡετΙτιττο Βετο «τυο ττττΙτεττττι οο:Πτιτττ?ετττο Ρετττττττ τΠτ οεετττ·τττ ,οεπτέτττΙΙ)τοεοιτε ίιτίοε

Φω- Ρττττττ τ! τοτε: τττττΡΙε;τιτε ίττοττΙττττττΠτττεάεοίεοΙτττωο :το ΙτοΙοτττιττττ.οεττοττττ ;.ττττττ1ττρ

· ετττο. Μο εοττΪτιΒττΙατττε, ίετ1ττεττττ οτε Μοτο τπτ ΡττΙτττττττττ νεττττο τοΒτινττ .. Ηοεμπω

πτττττ τ. ττττττττττ.τττττΙτιτττεττετοιτε το Πιο Ρτοττττο τττττττΠετττττττ τουτο ττττοεττττετετ ,τ θα! _

'Γι. ') τω... . .ὶή . _ Ρετ

.. .·-1. .τ.τ.. τ "__9

τι εΚΧε!τωτιττ ηττ”εοριτε 8ΙεΓντεεττΠε, (μή στο ΒεΙΙοτιιτττ ττττττττΙττττ ίετ:Ιεπτ τἱἰπτἱττετε εοττέτιττ τυποι ; οικω (ο

:τά Βετττννττ·άιτπτ τ·εετρτεττε, ετ το ερτΓεορ:τΙϋ.τττε τττττττετ·ΙΒττε αετ·εετττΠε ΔώττΙοτ εττττ . 5ΙεΓτ·τετττττ ττττΙτττε μει·.Ωο.ε .

«τττττττιτε αουτ το τ·ε8ττο Β:ιτττε. Ετττε "Με ΕΡτΓεορτω ]..ττττάεττίἱ.τ οτἀτἰεοἱίεορτ ΓτιίΠοεττττειτε ΗΝ Μ! ΠΙ:: ίεεΙ‹

:Μάο το Μακάο οετττμτττττττ

 

ττεττάτβο.8 Ντε , τπτ ίττοτττ Ρτ·σείεττττοπτ τοτττετι ετττττ ίο.ττοε.τ·ε ττοΙ εεττ” Μό ίεΡττττττε τι ἐ
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μι·ω: ΒΡτιιιιιιιιιιε , 9ιιιΒιιε ο.Ριιά ι1Ιιιιιι ιι·ιοι·ειΒιιευι· , (ιιιΒοιειιτει·ιιι πίσω Μι, [ιω- ΔΝΝ. απ.

ιιιιιις; ιιιιτιδΐει ιιιάιδει ιιιι€ιτοι· πιιιιιίωιι·ι ΡωωΡιι . Μια: νετο άοιιιιιι στη ΑΡοἱὶοΙὶ- Ι Ο?- 3

οιιιιι ;ότι:νόοιιγικ ιιι οοοιιτίιιιτι οιιι·ιΙΒιιιι ΙιοίΡἱτιε ῇ ν νει·ιιειιτειιι ειπαμε Με ιιι ω» Εξ: 982

ιιιιι_οΒιόιιιιι Ρ26ωάειιω1ιΒειιιιιΕπιε ίιιίεε:Ρει·ιιιιτ ; Με Ρωιιιπιιι είὶ α! Γιιιιιιι άο- _ έν _ έ '

ιιιιέζϊι,ιέιι τξνεΕτἴ, Μ!@και , ΜιΕίε άοιιιιιιιιιε Ιι·ιιΡει·ιιτοι· Ειιιιιιαιωτ , ΓΡΙειιιιιιΜ_ .υ ξ Ξ

ίἰιιιἱιιιιἱἱΙἱ ΙιειἱιἱτιιοιιΙιιιτι ειι!ιιΒςΒιιτ ι νιι:ΗΕπι ι1ιιοι1ιιε ιιιιιιο ΙπιΡετειτοτὶε οι:!ιιιωΙσ,

ΕΡιτωΡι 6ριιΠεζειιτε: ;βςίοι·ειιΓεε ι:σ.ιιίο.ε 8: ΚειΡιιΒΙιεω ιιεοε!Γιιτιο. οοιιίε
@ειε .ΣΝεπι ιιι:ΑιτιιιφΡΙΓεριιφ δέτιιιιιιιΙτιι θιιιιἀειιίειιιειιΗ οΒοι·το, απτο ιιοοεπιιιιι

ωιιιιιιιιε ιΓ:6Ριίαιιιε Ρτ;‹;ι1ι·τειιε)ςιιιιξὶιι άινιιΙ8:ινει·ετ:ιιιιιιε ιιοιι οΡιιε ΙιοΒοΒειτ Επ

ΒιιΙά @άι ναι;ω Βιενιτει· βι·ίδιιιιιιιιιι: Ιιιιρει·ειτοτε ιιιτειι·ο8ειιιτε,Ριιιιαι φοιιωκιι1τ.
τ ί Ώ!δώ Αιτέ:ΕιΕ:ΡιίεοΡιιε, Ηιισόιιιειιτε ΡετσεΡετο.η » αξια Ρετίεεει·ιιτ . Ωιιιιισ.ιπ λι·ι:ΗεριΓ

ειιιιιιιιιιιιιΒιιι ιΙΙιιιιι ιιιιΡιι!ειαιιι€, 5ο ιιιιιιιιιιιΙοιπιπιιε ιιιιι:ιτεται.·ινοιιιτ ιτο.‹1ιιε κι. °° ἱἶτ°°“

ἀιιἶὸἔὶιἴτέίειιδἱἱ Ἀιιόισά:ΐεθιιιτιθαπόζιιίοιη ίγιιορίιιιιι , ιιτ άιίΡοίιιει·ει;, ΙιειΒειι8 .

Μιιιιινωιιιιιιικω ειιιΓοοιιιιιιι Κ κι ιι ι ιι ιιω ια , ιιιιοΓιιιιο φοιιιΡΙιιτεε εκττειιιοοε ,
ιἔἱιϊὲἱἰοιοὲ'δ€ ΤΒιιτιιιΒίε86Ηπ(Βς ιιιισιιιιιιιά ιιι!ιΙΙισιτει·φωτ, ι·ιοιιιιιιΙΙοε :ήπιο ιιε

ιιιΞιιΕ6έι:65°, Ειιίι:25'αιισιιίπω .8οά ιιι Ρτιιιι:ιΡιο ειέΙιοιιιε , νειιει·ιιιιάιιε Ει·ιιείιιΙ Εκκε

ΗΣΗιιέ·ΑιςΙιωιβοοιιιιιιι οοιιιιιιοιιοτι ιιτ ι ίγιιο‹Ιο :ΜΜΜ , Με ιιι ο,Ιιοιιιι ι·ιοοΙο

Πε ἱΕΙιΞὶΡτεΕΕιιιιιΔτ ;· Ρι·σιοιΡιιε απο όσιιιιιιιιε ΕΡιίοοιιιιε, ει! (μπαι ω:ΙεΠει Ρετ

. πιθΈθιζ":1ΕΕΈξ·8έ·Βιιπι ιιοιι·ιιιιοΆΡσΡεοΙΚο , δ: Ιωρει·ιιτοτε οοιιίὶίὶατ . Διὶ Μια

ΜΒ ξεειιιιι=τιιφινιΑιςιιωΡιτισμιε ίιια:οιιίιιε , τοι·νο νιι1τιι ειε ιιιιιιαει Μια , ιιτ Π
ΙἔἔἐιΗ' ιιιΓάΗΤέ ίίι!ιιιιιι Ρετέιιιέτο , ώ ιιτ ΡτοΡ:ιειιιι εεοΙεΒιιιιιΜΜΜ , ΠΙππι Βιιιιοι·ιιετ .

(ΒΜτιι Ε'ιέκεΙ·ιέτί!ι:ιε : ι καιω , ιιιι1ιιιτ , ιι8οιιτιΒιιε τει·πιιιιι ΕΡιΓεοΡπιιε πιει Μιτ

Βιιἰ·$6:ιἱἱιιιτ Επιιιιτε ὸεΡσΡιι1ιιτἰ , απ” άείειπει , ωιιιοι άάο12τα ίεάειιι που ιιε

βθὸἶ ηειψιιιιι ιιιε ίειτιδδε Μιιτἱαι: δ: ΗιΙὸειιἴεπιειιίὶε τει:οΒιι6ίοο , 8: ιιι οιιιιθειε , φο

@Μάο ιι Ίισέ6ΉιιιΒο Ρι·οάεξΤε Βιιόεϊιο . Αι·οιιιε ΡιΓεοΡυε ιτο.9ιι€ Ριοάιι6Ηει νιτιε ,

- ξιιιιιέ·ΒιιΒιι5:6:ατιιιεειιιιΠνιτ ΕΡιΓεοΡοε,8 Παει ιιοιιιιιιοε ιΙΙοε Β2ι°ιιιο Πιο :ιό Βιοτειιι6'

ωεωιιιωεει-% :κι ειιιιιε όιοεεείιιιι ιΠειά οοειιοΜιιπι επιιιεατ . ΠΠ, ‹1ιιαιιι‹1ιιειιιι

;ιιΞΗιιιιιΙΒιιε ν_ει·ιτι 3 ιιῇιιιιτ Ιε8ιτιιιιο Με που ΡοΙΓε ιιιι επιε Ε ιι”εοΡο . ΕκΚ€Ι1ειτἀιι8

ιι @ο Ρι·2Πιι·& Πιιτιϊεε ι·ιοίιτι ΡοΡιι!ιιε ιιιιο:1)· οι·ιιιιτίιιΠιιιιτει ?ιετιιιτιειιτιι ίιιί Μι.

(ΣιΜιιιιιιιιιιιιι5τΘΩΜι 8: ΡΙεϊιιε ΑιτιιιειιιίεοΡιιε οοιιιιιιοτιιε , Ριπιιάιθο ΕΡξΙΐοιισ

τιιΐτιάϊέιι·,°_ ιιτ Μακ , ; να! οιιιιι Ματια ίστπε απο εβοιειιάι.ιιτι . δι1Ρει· Με ΡΙιιτεε ιτι

ὸἰ-ἐἡὲἔἱἔ:: βζ@ΗἑὶΪᾶΐΙή[Τα ΑιςιικΡιΙΟΤιι ιιιιιιιικειιατ , οιιιι·ι τοΡ€πισἀιιπ1 τι: ιιιιιΙτ

τωει-ιι ΜΒΜ: ιιηιι21:είιιΙ Μ: ΕΡ αι ιε τοἔατιιε , ίεοσ ιτ , ειιιι€,ιοίιιποο3πιι
όαθέτιϊειι `Δ δέ ιιιιιωι6Ηει ειιΓειιιει·ιίειιι Μια: ιπι ΡεπιιιοιιτωΜίιιιιω @τι ιιιιι

ιιινιι·.Νιι€ Ξ ΨιάθιήιιέΒατιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιτειτοιιιιιαο8ι·οίΠ ΙΙΙιιιιι ία:ιιτι ίιιιιτ,ι;.ι·ιτιιιιι.

πιόδέιέ€έιώΞΗΡεΗΙΒΜοοιισ Β:ΗΡιοΡι·ιιεξ @Μέ αόιἴιιΧειιιτ , τ€Ιἰδὶἱε ί Πιιιιυνετσ :Η

@Ή ιΊΕι€ιιι:ΜέτιτΕΡάιιιιιιιιατειιτιιτ ΜιιΕτ!ιιιιιιιιιι Ει·ιεΙεΠιιι·ειιίαιπ Β1ιν”ιιιιιΜΗωἶΜΜΗΜόπωωΒΒ βἔιῖὁσΪΙὶἔιἔ σώπ18ΒεβέΈέιτοτειτι ίαοἱ6ιιι€ ιιοι'11Μέ Έάέξτιιι:

Βι:Ηιβζε·ξ -ιιιιιο%Ήίδεξ ειι€ωι εβτιἰἔ; 4 έΙίιι:σιτόιιιΙ Γι: Γι:ιτε , 4 ΜΗ ι1ιι«Μια αΙΕ6τιιιι1

τοΒΗίὸιὸΞεειιιιτ· :1ΙιβΒΒέΒ ζιιιιΈΙιιέ έιΒιιιιίδ νε! ιιιειιιοι·ίε άί8ιιιιιιι ειίΐει·ι:ιτ . Α.ι·ι:Ιιίο

ΡΗΞ6βΒἔΗιιιοιὶῷἄθΙΗὲτἱἰἐιιτε ειιιεεωιω ι:άιιιίΒιιειιτ,Βαιιτιο,ιιε 968 ΠΠ ίειοΓειπιειιτο 'ὶ

:ειε-τι ειιιιι έιιειι6ΒιιϊΡιά ειιΈ6ιι·έτ·3 ὶιιιιπἱνἰη Μ::1ιις' Μισο οποιεόιίεεΙΤιιιτι :Η . Εσμ

1ιιε%:Βάξέ1ιιιηιιιά αϊ5ΗΠάειιίειιιειιίιΓειι·:.ττι ιιιΒέΒ:ιτιπ , οΒοάιειιτοτ οΒίνιιι " °

Ρ3τςιιιει ι.εριιι·ι Κοιιιιιιι1°ίιιΕει:ΗιμΙοπιιιιο ΕΡιί-εοΡο &ιι·18ιτιιι·; ίοτιιιταιιιιο- θ; Μ'

ι1ιιε· εισιιιιιιο ·ΑΕοΡφΙιοο 8: ΙιιιΕετιιτοιιΜι·γιιιρ[ο ιιάιιιοάιιιιι Βγιο ίετε!:ιιιιτιιι· . Πιι- Χοπ ω».

ιιο·ε.ιιιιιιιι·Ρσωιιιιιςιιιω ΠτιΡετατο1° , 8ς οιιιιιε;Κοιιιιιιιι ετιινιτετ ι:οκιιιιιοι:ι , (Μ.- Ρ'° ""· . .

πσιιΙῖἱὶΨθιιΒοέἱιἔειτειιι , Ρειττιπτι ιιιΙιίΙοτιιιέιι: αει!ιιιοιιειιι ν1οιιιτιι.ιιη οοιιτειιιτιιιιι '' ··19ιωιιιιειι ίεζι,ν ιδιιοθοιι€ιι, ΙιιιΡει:;τοι·ιέτιαιιι ι:εΙιΡητίαιιι- : 4 "η

Ρι·Ειβεβ:ιο8αι·ι, ΡςτιοιιΙ9ΈιιπιίοειιάαΙιιω .ιη ΕεεΙςίἰειΙιει‹: ιιιΓοιειιιιιι ίτιεπτε; Ροδο ι

8ειΨε)ιΉέβ ΙιιιιιιΓιιιοὸινιτι:ιε ΡειιιτιιεεπΠιτμιιιτΙυτιι άεει·ενετιιτιτ. ' ' ι ι
· “Η” ι..

 

ΉΘΡ€ει·ιειειιι-τειιιΡιιέιιιαιιΕτ ςιιιιι ΙιιιΡεπιτοιό ιιιιιοιιιιι ιιεοιιε ΙιιιΡοτὶἱ , όοιιιιιιιιε 87°ωπ.."”" ' ·

ιιε 3; 'απο τειιιΡοι·ιε Βια Εοτειιτιβιιιιιε , )ιιι Ρτοιιιιτιο'4ιιιόειπ ΠΠ@ο α”

ιειι€91Β€ιι ίιιτιιτιιε , π” ιιιιειιι Βοπιιιιιιε τΙιείἔιιυτοε ὸἰνὶιια ιι·ιιιιισ.τι2ηιιε ΐειΡι:ινίια: ·

εοΉτ'ζιΙιτ . Ηἰ‹: Βι·εινιτετ ΓειιιΡει· ίετειιειτ θειιάειιίεπι οΒοι·ταπι οοιιττονετίιυ.ιιι ,

ιιτειιιο ιιιόετια:ι ιιιΡεαΒιιτ ΕεεΙεΠειιι Ρειειθεειτε , δ: Μ: 58ιιιε @πιει ιιιιιιτσ.ιιο_

ΐθ8

Φ 8ι:Ηεωιοικ ο Βανετ1α; Μια Κοιιιωοπιπι κι, ιιιιιι 1ιιιιρει·ιιιοι ιι.ιιδιιαιι:. .

.ι |
υΙόηκΕ-Τι-Η· ιι...ι.ι..1 .: ° ''

 



χ;; η ν ΈΤ Α

ΑΝΝ.ΏΗ.

Ι 0-2 3

Μ. θὰ.

ΎνἱΙΙεεἰίἰ

ειθιι ἰιι Βγ

ιισάσ ι·εΓειιι.

@η και· .

· δ14ΡΡ:σ

πισωτω”

87τισειω ιη

$ωκπιι:ι έτι

άιειιιιι· .

εεε πε ειιτιτειτεπι δε ει·τιτιειιτι, τείοτττι:ιτε . Ηιιιιιε ιτειειιε ΓιιειΓυ , εΙεει ΡΙέΒιί

ειτε εοειδιιτιειτο. είτ τα δγιιοτιιιε νι,ειιιτι ,ΕΡὶΓεσΡοτιιτιι δε Ιὶοττιιιιιἰε. . ΑΙιευειιτι ετιιιιιι

ειτιεττιιτιτ εὶε ΠειΠει δε Τιιίειο. .· ει: Μετα ειισειιε 8 1 ο επ κι ειπε Αιιξειιιἰεηίἱε ,

Η ε Με τ ε υ ε ννιτειευτεεηΠε , Η υ ε ο ετιειττι ιιιτιιοι· & (Χειετιίιε , Ρι·ει:ίιόεπτε άσε

:πωσ θ ε Β.Β Β κ τ ο ειΡοίὶοΙιεο αυτι ΙιτιΡεπιτοτε ιη ΡειΙειτε , Πι εεεΙείἰει Γ:ιηέΠπω

πωιι κτιε.ττγτιε , Ρτεείειιτε ιιιιΜΙσπιιιπιιε ΠιιιειιΙειειε ιτιετιτι νιτο Ηετιι·ιεσ Ι)ιιεε Ρειεει-.

τέΠὶπιο , δε ΑΒΒειτιΒιιε , ωιωττω8 ειιοειιε ΡτεεΒγτετιε δε ειιιεοιαιΒιιε , οτιπιιειιε

Βοιωτια ειιζεπιτετε; _Ιτι Β·οτιτε ιτειειιε ειδιιστιιε , Ρσίὶ Ενειι1,εεΙιτι 1ε&ει δε ειιεεδειιητ

Ρειττιιιτι ετιΡιτι11ει , Βεπεάιδτιοπε @τα , ευτ11ΐεόΠΐεπτ , ίειδτσ ίΠειιτιο , νετιετ:ιειΙιε

εΡιίεσΡιιε Βεττινντιτειιιε. εε Ιοεο ίεΙΠοιιιε Βια: πιοεΠειιιτι Ρτο8τεΙΤιιε , τιιτττιι1ιτετ Με

πωσ ΑΡσίτοΙιεο δε ΙιτιΡετειτοτι, δε ειοπιιτιο Ηειιτιεο ειιιει ,Ϊ στ11τιιειιε δγτιστἰο εειιιίειπι

εεεΙεΠει: Για εΙται:ιτο ΐει·πιστιε εκΡοίιιιτ; (ζιιιαδιιε ιτ:ιειιε ειιεΠιι @σε εοπ1Ριιιιδτιε ,·

ίεΡιετιτιίΠωτιε ΡειΡ8. ιι1ι:εττσειεινιτ (:οιπειΠιιπι , Η δγτιοιιιιε ΜΒετιεΙει νεΙ νοεειιιάο. εί

ίετ, ειιειττι ΑτεΙι1εΡι1εοΡιιεειιιτιίιιἰεειισεειτὶὸιιΧετειτ εοΙΙε,ειίΤετ ιη εεεΙείἱει ει: ΗΠ
δετιίεπιετιΠΒιιε ίεττιΡει· Ροπεπει. ΕΡιίεοΡιε; ΡτεειΡιιε απο εΡι1ηεοΡιιε όείτιετιτ , δε

ειδ Κσπιτωειττ1 ίεάεω με ειίτιεπι ετιιιίιε εοητιιζεετιτ , νε! , ειιο ποιηιτιε τειΙε εοτινετι

τιειι1ιιπι νοειτειτιόιιιπ Π; . $ειιδτυπι ΕστιειΙιιιιπ ΓεεεΙΤιιιιι Ρετιτ , ιιτ Γεετετιιιε ιιιτετ π:

εὶε Με ιιιειιιτε.τιτ . @Με ΒιιίΠττιιιε Ρο.Ρει. Ιι!:ιετιε ειιιτιιιιτ . Ε8τείΠειιε Μπι: ΓοΗ Κωπα

τιι εΡιίεοΡι , δε Ροίϊττισόιιπι ιιιττοξετείΠ , ειπε ιτετιιηι εοιιΓειιιίΤετιτ , Α ΡοΠοΙιειιεω :

@Με ίειτιειτιε , ίτειττεε , ι;ὶε δΥποδοθ δετιθτιιτιι ΠοτιειΙιιιιτι τεΐΡσιιεΗτ: Μι ειΙιειιτι εε

ε1είἱει , δεειιι ειΠιε Ρσίΐείΐτι ωιιιιω ιιειΒιιἰτε τιεειιε ε:ιτιοτιιεε ΠΠ $γιποτιιιτιι εεΙεΒτει

τε , αυτ ειΠειιιά εοτιίτιτι1ετε ίιτιε εσιιίετιίιι ΡτοΡτιι ΕΡὶΪεσΡὶ Ροτιιιιτ, τιεε οιαιτιιττιο

εΠε δγιισιιιιε Δια Ροτείτ . διιΒιειιτιίΕπιιιε Ραμ (Με .· Ετ,εο ειιο τιοιτιιιιε ήτε νοεειτι

Ρστείτ ? δετιδδτιιτι1 ΟοΙιειΠιιφ τεΪΡοιιεΙἰτ : δετιιίιτιειεσιιε1Μηε ειιίεστώτιε . ΣιιΡιετι

τιίΠπιιιε Ραμτω” Αεμειωιτι Ηπα, εεε τω ,εείτιι ίιιτιτἔ (:σιπειΠιιιιι τε!”Ροτιόιτ :

()ειιισιιιετι ειιιέτστιτειτε δε 1ε.ιιδιοτιιτι1 Ρειττιιττι εκτετιιιιη ειιι‹ἰιι ΐιιτιτ , ειπε Μ ιιτιιιινειι

τα, νε! δωστε. ίιιτιτ . ΑΡοίτσΙιειιε ειδ Ικα ιιπειιιτ : ΑΡοίτοΙοτιιιιι Ροτείτετε , Επιδιο

τιιιτιειιε Ρτιττιιττι ειιιδιοτιτι,ιτε , (Μερεπ1ιιε δε εΠτιπειιιιιιε δε ειιιτιιιΙΙτιπιιιε , εεε: ο.Βίετι-.

τε ΐτε.τιτε δε εσεΡιεοΡο Βεττινντιτειο θετιεείειιι ιο Βια άιοεεείὶ τιεεΙιὶεΡἰἴεοΡσ ννιΠε

Βιίο , δε ίιιιε εστηΡΙιειΒιιε τιειικινειιτα , δε Γειετειιτιετιτιε Π:ιτιιτει ίιιτιτ . Ετ «Με : Έπι

τει· δε εΡὶίεσΡιιε Βετιιννατόιιε Ρετιτ Πει τείτιτιιι ΠιΒΙειτειιτι νείΗτιιτπω :τισ ΑτεΙιἰεΡὶ

[εοΡο ; ειιιεΙ ΜΜΜ , ίι·ειττεε ? δε.ιιέιιιπι ΕσιιεΠιιιιιι τεΓΡοιπιιτ: νείτιτιιττιιιι , ειιιιτιι

ΑτεΒἰεΡιἴεσΡιιε ιιοτι Ροτιαιτ ειιτ”εττε , εστι ει): ιιεεείΐε ΠΠ τεεἰτὶετε . $ετι ειιιει Ιιοε εεε

Ρετειιάσ ιτιίτε.τ , Η άσπιιτιο ΙττιΡετο.τοτι ΡΙ:ιεεειτ , ΑΡοίτοΙειτιιε νείὶτι ίει·ιιΙει νείτιτιι

κι ειτει!ιιπεετετιιτ , δε εοττοΒοτετιιτ . Ραμ τεΓΡοιιιιιτ: Πω @και ΡΙτιειτιιιτι νείὶτι .

Ετ ττει:Ηάιτ ΠΠ ΑΡοίτσΙιε:ιπι ίετιιΙειττι διεετιε : Οειιόείειτιετιίε εοε:ιιοΒιιιηι ειιτ1·ι αδιε

εειιτὶΒι1ε «Με δε τετιιιἱτιἰε πιο )ι1τιτεειιιιτεεεσ , δε εοττσΒστο; δε ΑΡοίτοΙιετι @ηθο

ειιαι Ρεττι δε Ριιιι1ι σ.ιιέΈστιτ:ιτε ιτιτετειιεο , ιτε ιιΙἱειιἱε , ΜΗ ειιειιιτιιττι (δετιο:ιεε Ρετ

ττιιττιιιιτ, Πει σΒΕΠειτ . Ηιε Βιιιτιε , ἀσπιὶτιιιε ΑΡσίὶοΙιειιε ειιιτι Βιειετιιιιιττι ατα

ίζοιιειΙιιιιτι τεειιιΠνιτ . ΒείΡστιΠιιτι εί'τ .· ει ι“3ττιιι1ειιε ΡτιιιειΡιΒιιε Μ εσιινετιίειτ ,

ίετιΡτίε ΑτεΙ1ιε1σιίεοΡιιττι " , ειισά πιει ειιιιόεΧ ἰτιεειεΡτιιττι εειτιστιισιιε , Ρατειιιτιειιε τε

ειιΙιε εοιιττειτιυπ1, κά: ίιιττιττιτε ,εττινιτειτιε τιττειιται·ιτε ΠπιιιΙειιοειιε , ιιτιιι Ροιτε

:απο ε. ταΙι εοιιττονετίιει τὶείὶίὶ:ιτ , ιιεε αΙιειιιεΙ Ιε ιιιττοττιιττιιτ , Με ειιτιστιιεε σπιτια,

Ρετ . δγτιο.ειιιττι ειισειιε ΕΡιίεοΡιε Ρετ δο.Χοτιιειιτι ιτιόίει , νιετιτιιιιιι ιιιΙιιΙοτπὶτιιιε

εΧ Ρο.ττε εὶοττιιτιι ΑΡοίϊοΙιει εειιιΠω , ειιἱ δγι1οόσ Ρτοεδειεειτ , εσττιΡΙαειτι1ττι είτ .

Ι.οειιε ΡειΙ:ιτι1ιειΒεπιειτε ΕγτισεΗ διίΡοτιιτιιτ ; εΠεε , ιιιιειεειι·ιπο ΚειΙειιει:ιε ]ιιΙιι ειετιιιη

ειετιιι· , ι: 'Ε τε ι π· Η ε τι τ ε υ ε(Ξειι·διιιιαΙιε ΡτεεΒγτετ ΜΜΜ Κοιπαιτει εεεΙείιτι: , ΡοΡεεει

Κενειιτια: :ιτεΙιὶεΡΙΓεοΡιιε , διικο.8ετιετε , ιιινετιιε πειτε , 1εεΠειιιοτ ιιιοτιιττι Ρωτή

τιιτε , νιεει.τιιιε εισπιίιπι ΑΡσίἱοΙἰεἰ εΙιζειιτιιτ ειτειιε τιιτιειτιιτ. ΑΡσίτοΙιειε Ρατειττιετι,

τιε , ειτειιε ωεεωιε Ποπ πω” ιτιίτιΙ:ιτιιε , ειιετιπ Η ιΡΙε Ρτοεεεεωτ .

2 5. ΙΙ
~

ο Ηι.ήιιε 5γτισειι ιιιειτιιιήεΟΜοηιεοπ ΗιΙάεειιειιιιεκιΓε ειιπιιιιιι ιοοι. Αεὶ ειιειιι σπιτι :ιιιιιιιιΠ απ” “Νοε”

ΡΜΙιεριιε Ι.τιΒΒειι€ τ” ΑρρεπεΠεε Τοιιιι σ. (:οιιειΙιστιιπι Πτι: ιιΗἰε ειιιε πω.

δ $εόεε Εριἴεοριιὶἰε Οιεει·ιΠε Γειι (Πτπετιίἱε, ΝεσΒιιι·ειιπι κι·ετιεΙιιτιι είὶ :πωσ 104ο. ω» ΟιάοΙσ ΡοπήΒα:_

ε ε Πιτ: Οει·βει·τυ ιη τιι·εΒιεριΓεορ:ιτιι Κιινετιιιετιίἱ εστι ἴιιεεεΠἱτ :ιι·ιιιο Με. ιι: ριιι:ιτ Βι·σιινετιιε, Μπι Μ) ῇΡΩ,

£Ξει·βεττσ @τι τ>ωιιω Ιεεε:ιτιιε ΜΙ Πι Οει·τιι:ιτιιειιπ :ιιιιισ Μεινε 1001 ιιιιε!ε Μπι· ιιιι·ιιτπειιε :ιΚιιικο δε $ιεοτηο

Π:ιιιιιτιιι· Ηετιιιατιι5 Μι Νεοιπιιτιιε, ιιΙιειιιιπάο ΒιιτρΙιειαετ Λεω: Νεο :πιτ Ι.ε‹› , ειιι ΡπιιΠ0 ρσΠ: :ιετΙεριιμη

 

εμπεορατιιιιι ειιιιι ισ Ρ:ιτιιιγίιιιι ιτιειεΠΠει:, ΐΡοτιτε :ισιτΠε:ινιτ , ιτε ι·εΐεττ Ραπ” αωτω ιο ΕριΠσΙ:ι. ω Νἱα _

Ι:ιΠΜ-°ΗΨμη:τιπ·τ·άε·άιιπιττεπάσ Εριιεορ:ιιιι; εἰ δώ ι·σεαι·ιιε ε!τ πεεωςιω, ειιι.ιιεεεΠει·ι Πιο :ιιτιρ!;ιἑ ΡοΠείΪ

Με" ει!. ωεωω ιιΠιδιι:ινιε, ιιτ Με" ΚιιΣιειιε Ηιιιοτιω Κανειιτιειιίιε Βετο ε. νιάε ιιιικι τιιιιιι. ω.
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: 5. ΙΙΙιε τιιιιΡΡε ιιιεΒιιε , εΙοτιιιιιιιε ΙτιιΡετιιτοτ Τιιιιιττιιιιιιιι εινιτιιτειιι Μετα οιιΕ- ΑΝΝ. στι.

τιιοιιε ν:ιΠεινιτ Μειειιιτιιε ειιιτετιι δε ΡΙετιιιιιιε ιτι ιττιιτιιετιτιε επι ειιΡιι€ιιιιτιοιιετιι μ» 1 02 2,

τιιτιε , 16ΙΙιε ετι:ιιιι τιιιτε: τιιιιετιιτιιόιτιιε , ιιτ ειτιιιειττι τι τιιεειτιι τιετιιιεετετιτ , ειιττι πιει

Βιιιιττι νιτιι εινιΒιιε ιτιεει·ετετιτ, ιιεε επι τιετιιτιοιιετιι εοε)ετε ΡοΙΤετιτ, ΙιιιΡετειτοτ ιιινι

τε.τιιτ. Νεε ιιιοττι, τιτιείτ ειιιιι ΑΡοίτοΙιεο , δε νετιετειΒιιι Βετιινντιττιο εΡιίεοΡο .

Οιιιιιιιιιε , ιιτιιιτειιιΒιιε Ετ, ειιιιιιιι€ετε οΒιιειιοτιειτι ίιιιιτιετειιτ; ειιι , τιιιιτιιττιο,

ειε 8τειιτιι ΙειΒοτε Ρειτιιιτι ίε Ρτοίεειίΐε τιιεετετιτ , Βοιιιιιτι νιτιετι , τιιιιτιιιτι ιιτ ειιτη Ιαο

ιιοτειιειτ , οιιΒιιιοτιειτι ίοΙνι. ΙιιιΡετιιτοτ Βεατιιιιι Βεττινν:ιτιιιιττι Ρταιιιιεττι ίεοτίιττι

σ.Βειιιεετιε, ειιιιτι ειει,ειτ , εοτιιιιιιτ , 28τε ειιιιτιοτιιιτιι ιεττε ίε ειιτη ιιιιιιτιει. ετιεΡτιε τω

Γτετε. Δε! ιιιιετιιιΙΙε: Νοτι Ρειτιοτ, ειιτ, (ιιιιετ Με νοε , ειτιιττιει τιιι, τιιιεττι νιτει

ειιτιοτεττι ιιιιΙιεο , εοτιιττιονετι : Γετι τιιιιιε ΡτωΡιτε ειτέιιοτι οΒΙιὸιοτιε ιιτιιεττι νει!

Με . Ν:ιτιι , ετιι τετιιτιιττι :κι Ρειττιιιτιι άειιτιετο, ·ιιοτι ειστε ε Μειιείτε.τε νεί)ττει ειι

νεττο, ειιιιττι ιιτΒεττι ΡοΡιιιιιττιτιιιε, νείιτο ιιιτιιιιβειδτειιτι, Βει Ριετιιτε νιτιειιο·.

ΑαΜε ΙιτιΡετειτοτ ιιιιτιιε , τιιιεδιο ετε.τειτιιτ τιιιιιιιίιτο , Ιοειιττι :ιτειιοτι οιιίιτιιοιιε ττιιι

τα , ττιιΙιτεε ω εΧΡιι8τιετιοιιεττιιτιίιτιιιτ, ιιιτταιιτιι νεΙειτειιιιιιι Ιιεειιτιει οτιιιτιιΒιιε

ΙττιΡετι:ιιι τιιιδιτοτιτειτε ιτιτετειιειτ. Αιιτιιιοτ τιιεΒιιε ειιειθιε, τιοιτιιιιιιε Βεττιννειιι

ει” & ΑΡοίτοΙιειιε Ρτειιίε.ττιττι υ.ι:Βεττι :ιτιειιτιτ . ανω Ιατι ειάνετιτει.ιιτεε ιετνοε Πει

ιιοιιοτιιιεε ειτειΡιιιτιτ, ιιτισι ιτιττοττιιττιιτιτι ιιεε Ρτιιιε τιειιίτιιιιτ,τιιιιιττι οιτιτιεε Ρ:ιεει.τοε

ΙτιιΡετει.τοτιε τιιτιοτιι , Πει 8τειτιει. :ι.άιιιτι, ιιιιιτιιιιιτ . ΡοΠετιι ιιιιιτιειιιε τιιε ,ιιοιιιιι πι·

ιιιιιιιτιο ιιιΒιετιιιετιτε, ΕΡι1εοΡιΙττιΡετε.τοτειτι ειειειιτιτ: τιιιττι ειιτιάτιΡτιττιιιτιι·εινεε

Ρτει:τιιέΜ εινιτ:ιτιε :ιτιιιιτιτ ιιιι‹ιι , ίεττιοτειιιιιιιε τ:ιτιτιιττι τε&ι , τἰειττετα μάτι» , Με

νο. ίεοΡειε κι ΡαΙτιτιιιττι Ριιιιττειιτιετιτεε : ΙττιΡετιιιιι ιιιτε Γε ιιιιιο.διοε, ιιιιιιι Ρετι

ω, τιεειΡΒιττι ‹ιιιιτιειτι νιτειττι: τιιιοε ει” ιιιεὶιειινετιτ ετιΓε ίετιιιτ, νει Ρτο τω.

ιετιεοτειιο. τι Ρειιιιττι ίεοΡιε ειτειττιιιι:ιτι τω”, ιι ττιιιτοε Με ίοΙο εοτιιΡι:ιτισ.τι

νοτιε ειιιε ιιιΡΡετιιτ ," ΡτοττιΡτοε ιιΒετιτι·:ιτιιτιιο ειιτιδτει ειτίετιιιι , τιεε ,Με ειιιε Μει

ιείτε.τιε , τιιιττι νινε.τιτ εοιιττειιιιδτιιτοε . ΙττιΡετιιτοτ Με τιιετιιειτοτεε , ΡειΡιιτιι δ: νε

τιετειιιιιεττι Βετιινν:ιτιιιιττι εΡιίεοΡιιιτι ιιιιι8ιιιίιεε ετιιτειιιεΙο ειττσΠιτ , ιιττιιιε επι Πιο·

τιιιιιιιιιτιιττι τειε νειιιεττιττιΒιιιτ, Ριειειτοτιιιε ιιειιιιτο, ιιτιιετιι τιοτι άειττιιιιιιεοττι

ττιιιτιε τιεΙιβετειιτ. Πτιιαιιιιιτειτιει ΙττιΡετειτοτιε ιιοιιιιτιτιιτ, ιιτ ιι: Ρ:ιειτιεε ει8:ιιττ,

ιο. Ν0ν.

Οτιο Τι

Βιιι·τιιιιι τη

ιιτιιειιι οι»

ω” .
.Β.

 

τιεε Μι Ιι·τιΡετειτοτε τιειιειε.τιτ , ιιτιτιιοιιειιτιιτ . ·

26. Κοιιτιειιιι ε ειειιιτιιιε ιτιιιι€τιε ίετειιτεε ΤιΒιιττιτιοε ειιιιι ΙττιΡετειτοτε Ρειεει.τοε , Κοιιι:ιτιιεό.

ιιτΒιε τιιιοτιιιε Με Ροττειε ίετιε ττιιιτιιιιτιτ, νιει.ε οιιίττιιιιιιτ, ΙιΒετε ιιιτωΠιιι νει εκειιιιτιι

Κοττιο.ιιι Γο.ειιΙτειε ιιε8ειτιιτ , νειιιιειιτιι, νει εττιετιτιι ιτιετειττιοιιιιιττι ιΠτει·τ1ιειτιιτ; ποπ

τιιιΙΙι τιιιοτιιιε Κεειε ιιιτιιεστιιτιι ιιιιιιίτε Ρετιιιιιιτιτιιτ . ΡιιΙειτιτιι 8.Ι1τεττι ε Ιιεειτο Βεττι

ννιιττιο εΡιιωΡο ίεΙιιτ:ιτιιιιιε ττιοτιιτιε ιτιίιτιιθι , εοιιιεΠιοιιε τιιιιιΙοττιιτιιιε Ριιτειιιτι ,

Βιετο ετιο.ιιι νιειτιεο ωτετ Μιπειτιιτιι ιοιιεττιτιιιι. τιιιιτιιτι, εοτιττει εεττετιι , & ιιοΡτεε ω

Ρετετε εοιιειτιτιιτ . Βεττινν:ιττιιιε εΡιιεοΡιιεΒοττιιτιιεειττι ΜΜΜ ύ 1ιιιιιιτ ; α: τιιιοειιε

ειττιιιε οτιιιιεε νινιιιεε ετιιειε τιιιιιιιττιιιιε ίι8ιιιιτ,Βετιετιιθιοτιε Ρι;ΒΙιεε τιειτει , σε νιπτ

ιιΒιιε ττιοτιιτιε εοιιιοι:ιτιε δε εοττοΒοτΞἱε , Ιιετιιτετ ιΡίε ειιιιι ι:ιτιδιει Με. ιτι Ρτιτιιει θετι

τε πιει ετττετιι Ρ:ιτιιτ . δειιιιειιτι ειιιτειτι ττιιιτιε ΙτιιΡετειτοτ ειιιιιιιιιε Ροίτ ΜιιΠιτιιιιι

ίοΠειτιιιια, ε νειιεττιΒιιι Βεττιννε.τειο Βιετειττιετιτιε εαιεΠιι.ιιιε, ιτε τιινιτιιε εκιιοττειτιο

νετίιιε Ιιιι.

Ρετ:ιτοτειΠ

τει.ιεΙΙιιιιτ .

ιιιιιιιε εοτιίειιιτι , ειιινετιιιε ιιοΠεε εεττειττιειι ιτιιιτιιιιτιτ , ιΡίο :ιτιτιιιιτε ειιτη ίιιιιδιιι Ιιο.- '

ιτε τεττιΒιιιτετ ίιιΙιτιιτιειτιτε , εοτιιιε νετο ιτι ίτειιτιει Ρε.εεττι ει: ιιιιθτοτε Ρειειε ιιιΡΡιιει

τετ Β:ιέιτειιιτε . Πτιειε εοιιτι8ιτ τιενοτι τιιιΙιτιε ιιιι ΡτεειΒιιε ειτοτ:ιτειττι Ρει.ειιιει Κε,ιέιε

@ειιι πιο:: ε.τιεΙΤε Ρτείειιτιετιι , ειιιιιε δ: ιιι ιιιιτινιτιιτιε οττιι Ρτιιτιιιττι Ρειειε ,Μετα

τιιιιιτιο.ιιτιιτ, δ: Ροιτι1ιοτιιιτιι ειιιίτιειιι Ρειειε :ιττιειτοτεε, Εν:ιτιέτειιεο. νετιτει.τε, ίιιιιοτιιιτι

Βει ε.ΡΡειιιιτιοιιε εετιίετιτιιτ. ΙΡΗ ιιε ιττιειιιε Ριετειτε,τοτιιιε τιιΓεοττιιιε τεΙιεΙΙιοιιε ιοΡι

τει,ιιοΙιεε Ρε.εειτι Ροιειιιιτ , τιτττιει Ρτοιιειιιιιτ; ιιι ετ:ιίτιιιιιττι Γε :κι Ριιιιιτιιιτιι νετιτιιτοε

ΔΕΣ: 85`. Ο. Β. Τοπι. ΡΙΠ. Ν Ρω,ωτ

τι τω: Κοιιι:ιτιοι·ιιιιι άείεέτιο ω» ειινωιιι Π. ροτιτιιιαιτιι εοτιτιειτ. Ραδτιοιιιε ειιριιτ Πτι: Οτε οτιιιε ω.

' Μπι, τα φις Βιτιιιιι:ιτιι: οι"ωτι ιιιιτο ε. ιιτι‹ιε εττιετιιιατιάιιε ειὶ Κειιιεεειιιε , τιιιι ιη ιτιιιι·Βιιιε Με πω

ιιοτιειιι Οτεεοτιο μια· τειιιει·ε ιτιιιιιιτ: ιι:ιιιι ιριε Πιιτιιιι:ιτιιε ιιιιιι ειε Οτεδοτιι ιιιοττε άι1ει·τιτ , Ρπρε μη"

οι·εεπιπ.τ ότι” τέτβιβά: Κατα. συικιὐω ι. Νοκ. Ϊεἐτ. Μιά, (;ετ&εττο β” Μοι:[κεετάεπτα. ΡΜ' βιο . όιε. δε

@εεττ ιιιε $ιΙνεΠετ ίειι Οει·ιιεττιιε 'αερα ειιτιι Βεττινν:ιττιο εοτιειΙιτιιοτ ιιιιτ Ρ:ιειε :άι ΙιιιΡει·:ιτοι·ε Ρτο Τιιιιιττι

τιιε οΒτιιιετιά:ε: ιιιιτιε ιιφε ιιιάιο Τιιιιιττιιιοτιιιιι άιιιιτιδιιετιιιιι ιιεεεΠΞτιο είτ ειιι ω, ειι.ε ιιιιτιο 997. εοτιτιειίΐε

Διότι” :ι 5ιδοτιιο, & :ιτιτιο Ρι·στεεάετιτι τι Β:ιι·οτιιο, επεφτε 5.Κοιιιιι:ιιιιι ιτιιετνετιιιι ω”. ΕΜ.

& Η:ιεε είὶ εειειιι·ιε Ι:ιτιεεει Ηττα, τω;" εκρεάιτιοιιιΒιιε Ιιιιρετ:ιτοτιιιιι άειεττι Γεω." , "τι οΙιτι·ι Ι.εΒ:ιι·ιιιιι

ρτιΓεοτιιιιι ιιιιρετ:ιτοτιιιιι, ει: ειιιο (.`οιιΠ:ιιιιιιιιιε @Απο τιττιωεω. Ι)ε ειπε ιιιιιεεε οι·ιειιιε νιτιι ν:ιι·ι:ι, Μ!.

Ρατιιιιι εεττ:: ίετιιιιιιιτ . Εκ ιιοε Ιοεο, Πειτε δε ει: πω, φα» Ματια: ΟτειΓει·ιιε, ωωιι Ροτειι: ιιιιιιιε ι::ιιεε;ε τις.

ιετειιι:!ε ιιοτιοι·επι εριίΕοριε εοιιεεΙΤιιτιι ιιιιίτε. .

ΔΑΔ·



πρι, ν ϊ' Τ >Α

ΑΝ. σπα.

ιοε3.

ω. Ν",

Ρποιιιιαιιι·ια. Μαιιοι πιει οιοιιιαιτια, ιι;!Γιιιιτ; Ρεία:ιιι μεσω, ΐαοι·αι11οιιια ιιιιιοναικ,

@και [ο Ι:ιτιΡ:τατο3ιετΡεοιο ίιετνατιιι·οε Ρτοιιιιττιιιιτ,Ιιιτειιιιιι ΡιιίΠιιιιιε Ιτιιιιοταιοι·,

παταω ςιιαωι:ιαπι ο6ιιΙειιε,αιό ιΠοε εοιιι:ιοιιαιιατιιτ,όιοεπε.·Ααιο αιωνια νετΒα Ρατω

απ”, στ; νοίἱι:ιδι ιιιοει·ιόιτε, δι αι ιιιοιια: όιΕ8ειιτουωΡοιιιιιε . νοιιιο εί"ιιε ω οι Βοιιια:ιι?Ρεο

Νώε Μ!

Ιἱοιιιιιιιοε,

βετιινιιαιῷ

Δω αιι

'μια ΑΜ

μι” Κοιτι:ι

εε==εϋτιιτι

ι· νοεπιιιιόεττι απατη Ρατη αιιιι,ΡτοΡιιιαιιο1ιιιιε ιιεΙιειιιι απιοτε ν6Η1°ο;τι18οε Βακα

ιισε,δε οιιιι&οεΤΙιεοτι1εοε,ίαιιΒιι-ιιιεπι ιικ:ιιιιι Ρτοιεςιινοε ιιι ι·επιοταε μετα ιιιιΡετιι

·νιι:Μι-αόόιικι , ιιιιο Ρεπτεε νι:(Μ οιιιιι-τιι·βειιι άιτιοιιε Ρτειιιει·ε·ιιτ, ιιιιιιιςιιαιιι Ριαιεπι

.!ιοΒιετιιιιτ 5 ΜΗΚΗ οι ιιοπιειι νοίὶτιιιιι & Βιοι·ιαιτι ω Ειπε ι.ιίιιιιε πειτε: όιΙατατετιι .

να ιιιιω αιιοΡτανι , νοε ειιιιέὶιε μιιιιιιΙι . (Σ αιιία νεάτι , :Μπι νοε οπιιιι1οιιε μειω

ίιιι , ιιτιινιιτώτιιιιι ιιι πιο ιιινιάιατιι εοπιιιιονι 58: ιιιιιιε μυ οιιιιιιιιιιε Με , μπαμ γε.

Ποιοι αβιει:ιίΠε ., Βιιιιιι!ιατεε πιεσε ετιιιόε1ιιιιοπε ιιιιετ ειιιιίιιε , πιο ειωΙιιιιίΠε ,φαω

“απο εια;Ιιιάει·ε σου ΡστεΡειε : :μια , κιιιοε Ρατετιιο αιιιιιιο εοιτιΡΙεέὶοτ , .ιαπω

ι:1ιιαιιιι αΒ αβΈ:έιμ απο εκίιιΙατς: Ρατιιιι· . δοιο ει:ιιιιειειιι , δ( ιιιιτιι οειιΙοι·ιιπι ιειιπωωι

ιιιιτιειΡοε αΠιΒιιο; ιιεενεαπιτι1τ , όι.ιιιι ΡιιΒΙὶ‹:ε οιιιιτιιιιιιι οριιΙιε ιιοταιιτιιτ , ιιιιιΙιιΙο

ιιιιιιιιε «πιατα Βόἰίἱἱπιοε πιεσε , άι: ειιιοτιιιιι ιιιτιοατι·ιτια τιιιιιιιΡ!ιο , ίεε!ετατοτιιιιι

αόπιικτιοτιο εοπιαιαειιΙατε ; Με: Ροίΐο όιίΒιι€ιιι ιιιοιιί)ιτο Βωξ αιιιιτι·οι· . Ηαε στα?

ιτὶοιιε ΙιιιιΡετατοι·ιε :κι Βετιιε ιιίτιιιε εσιιιΡιιιι ευ , ίατιείαξΗομειτι Ρτοπιιττιιιιτ; όιιοε

ειιιιιτιιιιιιιιτ, Βειιι1οιιιιιιι, & αΙιιιιιι οιιιειτπιαιτι , @σε ετιιόεΙιτει· εαιίὲιε , ι·ιιιάοε ΡειιιΒιιε

μι· εταιιιιε ει·αδιοε , Ώεπιινινοε ιιι Ρι·ατίατα Μπι αιιτε ΙιιιΡεκατοιεττι Ρτοιιειιιιις . Ηαε

απατη ίαιιτιοιιε ίεάατα , νειιεταιιιΙιε μια· Βετιιννατάιιε αό Γατιέιιιιιι ΡαιιΙιιιτι οτα

πιω εαιιία αεεειΕτ ; αΡει·τοαιι: ίατς:οΡΙια8ο ίατιδΗ ΤιιιιοτΙιει , :Η ιιιιο ιιι νιτα ίατι

θα 5ιΙνοβι·ι Ιε8ιτιιι· , αόΠαιιτε ειιΠοειε , ι1ιιοιιι ιΡΓε ΠιιΡετατοτ Πει Ροίιιει·ατ , ιὶε Μ·

τοετο Βταις!ιιιιιιι ίατιι?ει Μαι·ιγτιε αΒίιιιΙιτ. Ρτε:1Βγτει·Ηιιοτιιιε ειπε ιιοιιιιιιιιιιιιαιιι
!ιαττειιτι (Κ: ειίόειιιι ι·ι:Ιιιιιιιιε ίεειιιιι α[Ροπανιτ . Η Ψ »

` η. Ε8τείΠ ιταιιιιε Ραιια 8(ΙΙ11Ρ€1°2201' Βοιιιιιιιι:α Εκαι·έσ, ιιιιιιιειιίιε Ιαει·γιιιιε ει

νιιιπι ,. ιιοτι1οιι8: α!» ιιτΒε σαΠτα Ροιιιιιιτ . Βεατιιε ιιιιοαιιε Βει·ιιννατόιιε ε1ιιίεο

με , ιαιιιιιτιόειτι αιιτοειιιαιιι ιιτΒε επιπιει·ειιτ , αεα:Ρτα 1ιεειιιια αό Ρατι·ιαιτι τσάι:

ιιιιιιι , Ρι·απιιιΠιε οπιιιιΒιιε πω, ίιιιιΡΙιει τατιτιιιτι νεΠε , ΙιιιΡετατοι·ειιι αόόιιαε ιι:ιαιι

βοιιεε οοιιιιτατιιε , φ.ιιιιτα @τα ειιιίόειτι αΙι εο όιιιιιίιιε είὶ . ΠΜ που οτείὶ ιιιιατιτο -

ιιια:τοτε , ι1ιιαιιτιε ιιττοι·ιιιιηιιε Ιαειγι:τιιε ίιιίιε , ιιτ ιη ΡιιΜιοιιιιι Ρτοεεέ)ετε νετετειι

απ. ΜιτΙΙΒιιιιιε ΙιιιΡει·ατοι· , @ια βγω ,νεΙΙε8ατατιοιιιτιιιιαι·ε όιιιιιτανετατ , Μο

ΜαΒιίΈτο ιιι απ;αιιιιιιι ιτι:ιιτιε Γεετεται·ιιιιιι ίαΡιετιτι τιιιτιιια ΙιΒςαιιόα ι:οιιιιιιαι:ιατ ο

Κοιίς1ιιιαε ιιιιιιΩαιιιιηιιε , ιιι;ρ8ι·ιιπι νιόεΙιεε:τ εοι·Ριιε ίαι·ιδΗ ΕΧίιιΡεταιιτιι ιιιαιετγτιε ,

ειιαοοιιι @Με ΣαΒιιιι ειιιίοοιιι , ΟοίΙατιω μι· ιΙΙιιιτι εΠι·ειιιτ , ιΒιι:Ιετιι Βια ιιιάιιΠι·ια

ιιι ι::Ιάπι Εκο ι·οιιοιιειιειαε . ΕιιιΓεοΡιιε ειιιοειιιε ιιιεΙΙιτο αδαπιιτιο , τιια8ιΠε:ιαΙι

ειοόει·απιιιιε , ιι: ειιιοιιάατι1 μισο αΠιιόε!ιατ , α8ειιόα :μπασο οοιιιιιιειιιοι·αΒατ .

Έι.ιΒιειιόα ίιιαάεβατ νιτια , ι·ιιοτοε οιιιιιιιιπι επιιιιτατιε Ιαιιοε Ρειιίατε ,· Ρατιειιτιιιιιι

£ιωιιιωιιιωεω ω οιιιιδιιε νοτιιαοιιΙαιτι ΗΜ εοπει!ιαι·ε , αιιτε οπιιιια , ι·ιε ι1ιιιό

ιιιιιιιιιιιιι Ρεπιιιααιτει· ιιιτειιτετ . Ηιε 8είΗε, ιιιιαιιιτιιειιι τιιαει!ιτιιιιι ιιι ΙιοΙΡιτιιιιτι ἀι.ι

ατιιε , 6:ια1ιιιΒιιε @Με τειιιιι:ιειιατ; όειιιειε ΑΡοίὶοΙΞεο οοιινοι:ατο , βειιεόιθιοιιο

@τα , εατιίΒιιιιιπι ιιιαΒιίιτιιιιι ιιιτει οίι:ιιΙα Ηειιτεε Πει εταιια ιο Ραοεόιτιιιτιιιιιτ .δο

ειοε προς” νικ ει: [Με ΙιιιΡετατοτ ειιιιι ιΙΙο όίτι8ιτ , ειιιι ειπα όεόιιςαιιτ , δε ω (ο τε

ιιιοαιιτεε ἰΡίὶιιε ίαΙιιτειτι , παω: ιτιιιει·ιε ΡτοΐΡετιτατεπι ειιΡοιιαιιτ. ΙὶεΒιιε ιτατιιι€

Βει ε1οιιιοιιτία ω νοτιιιιι εαιειιιιΒιιε έ ΡαΡιατιι όενειιιτ ; Πω ειιιε αάνειιτιιιτι Ριπ

ίιιΙοε , αε (:οι:ιιιτι:ε τοτιιιε Ι.ιΒιιτια: ειιίΡεθα!ιατιτ . αιιιΒιιε1εΒατιοιιειτι Ι τιιΡετατοι·ιε

ιιαιιτ , ατομο ιιι ΡΙαειτο εοιιΠτ!ειιε μια ειιτιι ιΠιε άι: κωΡωειιω ιιι:ιΙιτατιΒιιε οοιιτιι

1ιι.ΙΙΙιιιε ιιαιτιιιιι€ εοτιίΠιο ειιιιθει Ραι·εΒατιτ; «μια ςιιιαιιτιιιιι αΙι ΙιιιΡετατοτε ειιΙιΒιετε

τω· ίειώατιτ.Ι.εο ειιιἰΡΡε νοιτεΙΙειιίιε εΡιΪοοΡιιε,νὶτ Ιἱττετἱε ετιιάιτιιε,ίαιιόι ι1ιιοιιιιε

αιμα ειιετοιτατιιε,αά ίιιαπι ι:ινιτατετιι πιαιιισιο ειπα Ιιοι·ιοτε δε αίἶεδὶιι ιιινιτανιτ;νικ

ιια1ιιε οιιτιιιιιιτ:Ρι·αενειιιειιίεΙυερο!ιεθο πιακιτιιο @οτι ΡοιιιιΙιε1ιιο οοετιι, ιη Ιαιιόε

τι οιιιιθιε ΡίαΙΙειιτιὶιιιε,εαπιΡαιιιε ι:τιαιιι ΡετίοτιαιιτιΒιιε,ιιοιι ιιιιιιοτι ατιιΒιτιι φαω

ιι ΡαΡα αόνοιιιτετ ειεςεΡτο, οπιι·ιιαιιιιε ιιι ωιωεωιο ε:ιιιε οιιιιΙειιτιΠιιτιο Ιιικιι , ιματι

ιιιιτι ιιιιΡετατιιιτι ώ, ιαιΡειιόιτ, αεκ ειιιοιιιιε ειιιιιιιιε Ιιοιιοι·ανιτ .· ίοι:ιοε ετιαιτι απο

Μο ιιιιΜ , τιιιι ἱ€‹1ιιειιτἰ άι: ΙιοΓΡιτιιιιιι ΡΙετιιε οοΡιιε ΡτονιάεΒατιτ . Ιπιόε Ρετ άινειιία

1οσα , δ: ςινιιατεε νετιιειιε , ΡΙιιι·ιιιιοτιιιτι ΒειιιΒιιιεατε ιιι ιιιιιΙτιε 1οειε ιιίιιε , α Οικία

ααα ι

 

ο Η εΠ: ιιιι8ιιιιιαε ΑΙΡιιιιιι, απο: μ·ωιιι :ιιι&οι·ιΒιιε Πει/α νοαιιιιιιι· . Υιι:Ιο ετιιιιιι:ιιΕττιιιιιι Οαπειιιιιι ιιι ΟΙοΐειιτιο ·



~ Ψωιει:Νινικό:
ν 0.!.

ιει>ιεο.ιιιιιι. ~ ηη·

Λέιεςςάμι: ,- ιΜΒιιιιι::Βει ::ιιίε:ιοο:ιιια ιιιΡε:ειιι-0&ώφωηι-Ρ:ως8:6Κω ·ΑΒιιιι· ΑΝ;ς:ΗΚ

- φις: :Μι ιιιιιςιιε ε Βοουι.ι=ο Κεειι Βιι:8ιιιιιιιοε ιιιιο:αιιιιιιιι6 οι:ι:ιιιιτιιιηιιι ιιιιι‹ω ι 1 οι 3

._ :ΕΡιίςοΡο ι::ρ:ρΡ:ιει:ιτειιι_ιηί:;ιΡει ιει::ι οιι::ι ιιιιιι:ιιιίοι·ιΡιο :κι οι:ιττιιοι, 8: Γιαω. ω· δ” -

._ιειιιιιτιο:ιε ε:ιιιιιιιιιο ι-::ιΡ:ειΠοιεις:ο :ενια Ι:ιειε Πει 8:ιιτιο. :ιιιι:ιιτιιε,. ειι:νεττε:ιε Α ΜιιαΜ

- ·1ι:οιΡε:ο: Όσο ειιιιιιιιιιι·ιτε , _ιτι:ιει·ε , ΗιΙειο:ιίοι:ι οιι:ιι::ι;ικιιιιοΟΙει:ι ΡιοΒιιιιιιε τ:ι- Βΐωέ8”“

_ Ριιειιο , ι:: [ποδια ξειιινι:ειο Ιιει°σι‹::ιι (λειπει ιιιτ:εινιτ.. Β.ειιιιιιιειε :1ιιοειιιε ιιωεω ιιιι=π=:Φυι

_ ' Πω: , ςιιιει,8 ωνειιι: , ιιιιιΒιιο ιιοιιο:ο ιιι εα:Μιει ::ο:ιάιόιτ; ιι:ι::ιε:ιίαιτηιιε μου· ω""'"°

:ιι:ι::ι ι:: ειιτει:ιε ισ::νιτιιι::ι ειτ:1ιιε ιιι πιω ΡειιΡοι·ιιιιι; ειιιι6:ιιιιτ. Το:ιι::ι α:Πινιιω τω”.

μι: ι:: ειιίι:ιι&ιο:ιε- :ιιιι:ο:ιιι:ι οιιπιιιιτιι ,- :ιιιιιπι|ΗιΙόειιιο::ι ι:ιοιιοε.νε:ειι: , .ιωιιω,

ι:ιςε:ειιιι:: ετιιιιτα ε;τεινι Ποιιι_εκιιι ::ιοΙοίιιε ιιωωπ . ι ι .ι ι ;28:·Ι:ιτειοα·ειδιιιτιιιι !'ιιι0ίιοΙιοοδε Ι::ηιε:ατο:ιε νιωι)α:ιε ιιιι·ε6"ιιιε£Σιι:άι:ιαΙι:ΗΜ"πικ

πιιοειιγτε:Ε:ιά:::ιουμ 1οιιι:ιιιιιιε ι:ιιιιιιιιιε ΑΡοιιοιιοιεξ, ειο.ΠΡαΡει Ρ:οεειιιιτ, Μι- 0,"ΜΜΒ

- - 12η;;; , εφέ:: ΑΡοιιοιιω Μια Ιζο::ισ.ιιο ::ιο::5 :πιω ι:ιιι:ειτιε .ε δ:::ι1ιτει. :1ιιοοιιιε ει Ρει- ωνΈ%Π·

μι. 8ειι:ιΡε::ι,τοιέη ΕΡιι00Ρι9·& 0€τ€ι°ὶ8 Β:ιιιςιΡιΒιτε::ιιττιι:ιτυ: , ιι: Κοι:ιει:ιιι::ι·Ι.ε ω:

.εικοσι όιΒιιο-.ιιο:ιο:ο ίιιίειΡιιι:ιτ , ··€χιιί‹ιιιε Ιερ.τ-ιοιιι ωιιιιιιιιωω σπιτια, ε1ιιειΠ ω·

ΑΡώοιισιεμπιε:ιε σε:ιι:ιτιι:, αιιεειιειγω θο:ιιιο:ιειιιιιιτ ιαι:ιιιε Ρο.ιιτΙ:ι.ιιό ίγ:ιο

:ιιιιιι εισειι:ισ Κιιιο.αάειε 1ιιιιι,ιακιιιΔ1ιαεωω·ιιΡωιοιιιι Ρι:σεία:ιΡτιιιιι . ·Ι.ε8ιιτιιιιι

:χω@πιο ειιίοδιιι οιιοιΡιιι:ιτ τι ΔιειικμωΡω ειιι.τε::ι Μπι οι Β.νειι:ι:ιτ , ω” ι:ι

ειιΒιιιιτιο:ιε δε· οι:ιεο:ιιτιο:ιε Πισω ιΡ€::ιοΒιι:ιτ; .ΒΡιιοοιιιιενε:ο Βε:::ννει:ιιιιε , δ:

1. τι:: ιι ι ο Ηει::ιι:ιοπιιιι:8ε:ιιιε`Α::ιιιΡ:αιιιΙ ,αιιιεΙυε ειιιιιιιιΡΙιι:οει:ενο:επτο:ειι::ι

- ι τ:ειδιιιΒει:ιτζ Ρ:ια:ιΡιιοΨιε ιιο:ιοτε εο.ιςι›ειιιτ , ίε:ι Ροιιςιιιιιιικειά ::οικιΙιιιι::ι ναι.

απο ΜΕ, :νικ ω: Ροτε:ιτ , εΙυει:ιτείεάιτιο:ιε 8: τιι:ιιιιιτιι ιι€ιτετιι: Μ:: πω: Ιοι:ιιε

ι::ίιιο:ιιε νι::ει:ιο ΑΡοίιοΙιει ιόο:ιε:ιιε οοιιοεειιτιι: ; ιιο::ιιιιιιε‹ιὶ:εἱριιιιε ι:ιιιε ιιιι:ιιιτιι: ,π

- ιιιε ίειιςιιε οο:ιτε::ι:ιιτιι: , εει:ιο:ιιοει ιιιωΡιιω ειιι:ιιιΙΙ:ιτιι: . καιω:: ι:ιτε: ΕΡιίοοΡοε

: Ι.ιερειο:ι·επιδ:Βε::ιννα:άιιπι ίεόε:ιε , ΑΡοίιοΙιει πω” δ: Ιε8ειτιο:ιο::ι ω Εμ,

_ωΡωίε?ιιιιΒε:ε , ία::ιιιτειτα::ι ειιΓεειιιε:ιειι ειιιει:ιε:ει: Η:: ε:ιιιιιβε:ι ο:ειιιιιι: . Ι::ιΡε::ιτο

άειιιιια::ιιιο:ιτιο , ~Ιι:ιι:ιο Δως: αδει::ιι:ιε ΕΡιιοοΡοε:ιο μια: δ: ::ει:ιτο.τε δε εοιιοοικιιιι

: αι:ιιιιιιιιιοι:; :ιοιιιόε ΕΡιίιοΙει::ι Ραμ:: Α:‹:Ιιι:ιΡιιὲοΡο·ίΡ:ειιιΙι:ε: :ιι:οδιιι::ι Ρι·οι:::τ ,

- Ριιιιιισειιιιε ι:ιετιι:ιΒιιε οιιι:ιιιιπι :::οιτει:ι Ρ:εαιτιι: .· ειιι:ι::ιοιιι:ι Α:ειιιοΡιιεοΡιιε :αιι

: :Και ικεινιάτιέε·ό€ειι8-πει:ετιι:, ΕΡιι::οΡο:ιι::ι ιιιάισιο Ριιιειιιι Μι :εει::ιτει, ι:ι`‹1ιιει ιΡίε ι

.“ΕΡιιι:οΡιιι6Ρε:τεοο::ιΡιτιι: , δ: ά:: ί:ειτο::ιο. εο:ιε:ο::ιιειδε ιιωιιωωι ειά::ιο:ιειιι:.

Μ

σ νισο.:ιιιε ιιιιτει·ιι, ειιι:ι:ιινιε Α:‹:ΒιεΡιίοοΡιι::ι ι::ιτει:ε :ιιιιΒιιο ιιιιιιιοΡει:εε:οτ, τειι:ιο:ι

@τι $ιΙ:Βιι:ιμ ηιι2οιιι:ιςιιε ΠΠ οΒιιαιοΒιι:ιτιι:5 οΒεειιε:ιτε:.ίτε::ιιιιι εο:ιιιιΙτιι Γκιάσ

και ς·ιιφαοιιιι ιιιιδιο:ιτ:ιτε οοι:ι::ιο:ιετ . διιΡε:ιιιε€τιι ι:ιόι8:ιιιτιιε , οοιιιιιιιι::ι ει

ιτειι:ιιιι:ιε;;8ηια::ι:οιΡι::·αΒ Δ:οιιιοΡιίεοΡο Ι.ιενε2ο:ιε ςιιιτ:ιτ . Αά ικα ιΠε : Βο:ιιιιιι

ΗΜ 5- ιιιιιιι·Ια:ιιιε :τωτ ειοπιιιιο:ιιιιι :ιοίι:ο:ιι::ι ΑΡοιιο1ιοι δ; Ι:ιιΡε:ειτο:ιε ιιιΡΓ:ει,ειιι

Ρειιιτ;:οτε:ι:.νιου.:ιο ιΙιο:ιιιιι,ΕΡιίοοιιο:ιιπιιιιειιοιο ίε.:ιει`ειειε.τ . ]8Ι111ιΒ ι:ιτε:ι::ι Εσ

-6ιεΠε:Ρα:ιό:ι:ιτιιη :ω ι:ι::οιιιιιτιι:ιτιι: .· Η: ΠτεΡιτιιε , ιιι:ιιιιιτιιιειιιε νειΙισιιιε , Μο-'

ι :ύ:ιιιιε:σεΧίιιΙ:ο.:ιτιιιι:ε , ειι·πιει ειιΡοίοιιιιτ, ιιτι::ιε ιιιιιε ΜΒ::Βε:ι1:ιτ :ιεινε:ίιιε ΑΡο

Βιιι:ιτΥιειι.:ιιι:::ι δ: ιι€ιιιιιι:ι Βε:ιιννει::ιιι::ι εΡιίοοΡιι:ιι . Ει:8:ι::ιιε ειιιτειιι8ε Ρ:α:ιειτιιε

ΕΡιίέσιιιιεθ πε:: τιι::ιιιιτιι ιιιοτι ,> Με ::ιι:ιιεττ:::ιτι ι Παπ: :ιιι:ιιο:ιιιιο:εε ιιιιιιει·ειι: ::ιι

Μαι:: ::οΡιει:, πο:: εποε ι:ετιιιιι·ιτ , ιε‹ι Γε‹ιιτιο:ιε:ιι·ι:ο::ιΡοιειι:ιτ.ΕΡιιοοιιι αυτα:: :ιε- Αωιωριε

·8σιιιιιιι ι:ι·Ροθε:ιι::ι Δια:: Ρ:οιεΙει:ιάιι::ι ιιι€8ε:ιι:ιτ ;.ιιι Μετα τωιωτωειΡιιιω. Α:- °ΖιἑῖἶΠιι1ΐο·

οιιιεΡιίερΡιι::ι :ιεινε:ιτιι:ιιιιι , ιιιίιιτιει::ιειιιε οι:αιιι:ιιτε: ::5:ιεςιιιιτιι:ιι::ι .; Ι:ιτε:αι Α:- ΡΥ:ιοάο :Ϊ

εΙιιειιιίεοΡιιε :ιι::ιιο ιιι:ο:ε ίιιοοε::ιιιιε €8κΔιω, :ματι ι:ιΓ:α-εο:ο:ια::ι ι:ειτ:ιι::ι νι- 8τωωπ -

ω.ιιιιε ιιιίεε1ιιιτπι: ; δ: Βε:ι:ιο ΑΡωιοιιω ειιι&οιιτιιτι·αιιιγ:ιοειιιιιι ι:ι εσιιιιιιιο::ι ασια

Γιει::ιΓεειιιειιτι άιιιισιιιο ι:ινιι:ειτ . ίιει1ικιιιει ιειω ίοΙιιτ?. ερ: . ·Μειτιιτι:ιο ιτειι1ιιαοι:ε

Ριιίωιο εΙιι::ι Α:::ΙιιοΡιίεοΡιιε , ο:ιι:ιιιιιιε ιΒιιο:ειιιτιιιιιξ απο τω: ειιιία:ΙΙιτ . Υιοει.- Τ
:ιιιε ασια:: ιοαι:κιει::ι ειδιιο:ιε::ι $γ:ιο‹ιι ία1ιιε:ιτι άι: πιο: ιιιε , ι:: Ρ:ι:ι::ιΡιο ε&ιο:ιιε Μ;:::1,:ΐχ

Α:εΙ1ιεΡιίεοΡιι:ιι ι:ιιιιιι:ιτ: :ραπ , (Ιω :ιοιι πισω.: , 2.Β ο::ιιιι ΕΡιίαιΡειΙι :ιτιι:ιιίιε- )

:ιο αίτια:: :κι Ρι·ει:ίε:ιτιει::ι Ραμ:: ιιιιΡε:ιιιιτ ; οιι:ι&ιε νετο εΡιιΕοΡιε ιγ:ιοειιι::ιι:ι πω.

ιιιι13οωιΠωι Ρ:Με:ιτια::ι Ραμ: , ΑΡορτοΙιεει ειιιδιο:ιι:ειτε Μις:: . ΑιοικΡιασμ ι·
,, ιιιιιιιο:ιιι:ιιιε ιο:ιμο. ι:: ιιιι:ιο ::ιο‹ιιι:ιι ειι:ιειτ . (ζώο. Ξγ:ιοτιο τε ίιιΒ::ακιΠι, δ: ιιιί- Δ

,χ Πε ιΚο:ιιιι:ιι Ρο:ιτιιι‹:ιε ιιιοΒειιιο:ιε ίιιιιιι, ειιιδεο:ιτιιτε ιει:ιδιο:ιι::ι ΑΡοΠοιο:ιιιιι Ρε

” ω δ: ι>ιωι δ: ιΠο:ιιιτι νιαι:ιι Ρ:: με διινείι:ι Δ) ειιι ο::ι:ιι δε.οε:τιοτειιε οιιισιο Μι:

,, το :ώμο Μ Ρ:αιο:ιτιιι::ι ιΠιιιε ιιιιΡετιιιιτιι . ει: ιοοιι:ιάει €ιδιιο τετι:ιιιιιιτ:ι. ε:ίι .

έδια.δδ.Ο.Β.ΤοΜ.7!!!. Ν η · 29.νι
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ΑΝΝ. οκ. πι. Υιο:ιπιιε οιιτειπ ποπΜαιο Βι:τπννιιτάο ιι1ιοιπιπιιιω π1οτιιτιι$,ΡΜοιΡπἰε πιο·

1 02 3 ποτιοοε ιΡίε δ: οιπποε τω τοιπιιπετειτι , ίπ μια: πωπω πι: ροτύοπιεπίοοε: :ιο

"'° Μ* ΑΡοΠτοΙιειππ δ: Ιπποετειτοτειπ , Ιοιμιτιοπιε οπιιποπι ιιΡεπιιτ . διιΡετ πιιο 8τει,νιτει·

ω:=έν· ιπάι8πο.τι , ιιιΒεπτ ππινοιΤοε Τπεοτιίοοε ΕΡιίςοΡοε είται πειτειΙο Βοπιιπι :ιό ιΠοτιιπ1

Σωω,_ - Ρτιεἴεπιἰειιπ ίεΠιποτε , ποπ ίο!ιππ ω ίγποοιππ , τω ειιππ οτππι πιο νειΓειτιοο πει αοπ

πωπω , οτ ω ΒεΙΙιιιπ, οιιοοιιπιοιιο ΙππΡετειτοτ Ρι·ιικιΡιειτ , Ρο!Τοπτ Ρτοεαιετο . Ριπ

ίιιτι1ε οιιοοικ Επωειοι ποπ ιπιιΙτο Ροίὶ εΡΕίεοΡιιΙοτπ οε.τπαιτειτπ Κεινεππω οπτι

πιπτ . ΡτοΡτοτοει οοιιτιιε Βετπνν:ιτόιιε ίΡοτειπε Πει Βιιι.τιο. , δ: ιιττοπιπιοοε οπω

Ριππ οΙετποπτια 1 ίιιιππι:ι μια: Το οοπνετΕιτιιτιιιπ , ιιοοιιτιο.πι ΗιΙάοννειτοοεΙιιιίεπΠε

εεεΙείὶο: ΗΜ 8.1: Ιπποετο.τοι·ε ιτειάιτειτπ , δε ίοΠοιππι πο ιΡίο όεοιειιτιοπο όενοιιΠιππ:

οοπίεοτειτο.τπ , & όινιπο ίετνιτἰο εικιιΙτειπι , ΡΙιιτιοιιἴοοο Βεπεπειιε ει:: όοπιε ει!» εφ

άιτοτειπι; ιιοι ε:τιειιπ πιο. τπειτοττετει ιπειττιε τ68ιτπεπ :ιΒοοιιτ , ἰπ Ρτει:ειΡιπι ίείΗνιτει

το ιΙΙειτιππ :ιεΗτο άιίοοποοειτ , Ρτει:πιιΙΐο οιππιειΡΡιιτειτο :κι τειπι:ιπι ίοΙΙςιππιτσιτεπι

ι:οπΗιιοπτιοιιε ποοείΐειτιο . (Μπι μπι οιππιιι Ρειτοτει :Πεπτ , ιΡίΕοπο ιπ Ρτοιοπιο ίο

τιιτιιε , ίπΡετνεπιεπτεε ποδιιιτπο τειπΡοτε ποιπιπεε Ατοπιοοιιι:οοι , οιιπέιει οι νει

οοπτεε ειιίΠΡιινοτοπι , ιιΙιοπιιπτοε πιο οοιπείΗοοε ΕΡιίςοΡι ετιιοεΙιτετ οείοε πω·

ίετιιπτ . Ηειο πηιιω επαθε. , νεπετειοιΙιε ιιωιιι θο.πάε:ίοτποπίε οο:ποοιιιπι :ιεΙιτο ,

δ: οποιοιιε ετπεπάειπάει είΪοπι εοττιιιοτε όιΐΡοποοιιτ , πι: ποιο πιο. οιιΙΡο είΤετ πεεΙο

Τιιο"Μι. &ιιπι . ΩπιοοίΗτιτ ιιππ1ε:πίιι ιπιιΙτιτιιόο , ποπ τπιπιιε :ιτιπιε ιπραπέιιι , οιιειπι Η πό

; ΡιιοΗοιππ οοΠιππ οο8ετεπιιιτ . Ηο; οοπίοινιτ ΒοΡΙπει , οιιπι':”τοε νιιιοΙιοει οιιοε άε

πιτ- νο.ίσιτιτ:ο ΑτοπὶοΡἱίοοΡἱ , νεΙ ίειιπΠιο. πιω οοπνοεο.το Ροτετιιιτ , οτπποε ἴιιοε ποτοε δε

ΒιτπἰΙἱειτοε , τποπιιιπ νο.Ιιάσ.τπ , τιιττεε , δ: ιπιιπιποτει Ιοοει @ται εεςΙειι:ιππ πωπω

οοιπΡΙεπτ τπΠιτο ; δ: οοπτιο. οπιππ Ιιοκπιπει·π , Γιιιιπι νιοΙοΠεει ΕΡιΓεοΡιιπο , ἐποι

Μπι δε Βεπεάιδιιοπο πιο Ροττειπτειπ , πει αιΠοΗιππ ιπιιπιοπτ, οιιο.Β Βιιτοο.τιεο μοι

_ οιπθειι Π: πείεπάειο Ρειι·ε:πτ , οι νεπιειιοτ ιΠιιά ΑΡοΠοΗ ιτπΡΙοτιππ ιπ πιο πιω

'ξ. Ζωη" 3? τω· : Οποιοι πιά ·υοΐιΜι· Ρίο «Μπιτ ίπ ()'ίο·φο , Ρεκβσατίοκειπ1οπτέε:ιται· .'

3ο. πιο ίειπδιιιε Παω! σ.ιιάιιιι , ίιιοε οιιιά @οι , οοπίοΙιτ . (ΣιιπδΗ Ρει·ιειιΙο πο·

άεπάιιτπ ίιοτιιιιπτ , οιι·ιΒιιπι πωπω: φα νοτιτο.τε:τπ άΙΙι;5επτει· ιπνοίιι€ι:πτ; ουι

οιππιο οπο: ίΡιιτίαειπ_τ πιο. ,Δ δ: πιε επειιοι·ει. οιπποποιειπτ . πιο ποο τποοο Βείὶιε !

ωικιω ΕΡιΓεοΡι πιιῇιιίιποεπ οοπττονετΙιιιιπ_ ιπ ΕοοΙείιει 8τοπιιιτι οοι·ποπτεε , Βιμ: οιιο.πι

Ξζ:3ἀ'ἐῖω »Με νιτι, τοπιιπειικΗτιε8ςιπτοΙοτειοιΙιΒιιειπιιιιιιο πιτπιπιποο!επτοε, εοπνοπτιππ

πωπω Έτσ.πεοπονο:ο ΡοΡι ειΠοεπτιοποιπ Μοτο: Ματια ειςΡοτιιπτ . 1πνιτειπιιιτ οιιιιπι Αυ

επίε1:ιίςοΡι , ΠοΙοπίοπθε 8ςΤι·ενΙτοπΠε . νεπτοπιείι :ιο @επι Εοπι:Ηιι , ΡωιΠάο-π

ιιοο; ΑτοΜεΡὶἴεοΡὶε ν ν ι @ι ε ο ι ε ο Μο8ιιπτιοπΠ , ΗΕ ιι ι ιι ε ιι τ ο (]οΙοπιει1Π ,

Ευ οοι.Φπο Τιιονἰτεπίι , οιιπι πιο πω: Πει Κετ ιι πιο ΡοιΙιετοτιιπποηΠ ,_

Κ ο π· πε π·τοΒΡιτοπΕ , Β ε κι Νο επονετόοπ-ίι , Ε κι: ε Η Α ιι οοδΙοίννιεεπΠ ._

δει! , ποιο. Εκκ.οποτάιιε ΗιΙοεπιίι:ιπ ποΐοιτο.οιιτιιτ , Βιιτοιιτιεο τιιτπιιιιιι πιο οινιτειτο

δ; ποιο-πει -όειιοποιοτει, Ματσε Βετπννειι·οιιο οΡιΕεοΡιιε εποΙείιι:ι εοι·ιιοτιε ιιπΡο

άϊτιτο , Μι-οσπνοπτιιπ1 νισο ίιειο. ιΠιππ όιτεκιτι, πιάσω ΠΠ Νοεατιιιιι:ι Το.π8τπο.τιιπι

ΡτεοΒγτειιιιπ δ: πιοπο.Ρεοτιι οοεοποπι , φαι ιΜοοπτιιιιιιιιιο_ειάειΤετ , Η οιιιεΙ ίσια: :ιό

νοτίὶοΧ Ρο.ι·το Ατο!ποΡιίοοιιι επιετΗΠοτ . Ιπ ΡτιπεὶΡιο ιτος1ιιε οπο” ειδιιοπιε Αι,

οΒιοΡϊίοοΡιιε ωειιοπ ιέεΙειιιι ίτιιττιοι.ιε οΒιοπιιοπι ιιωιιΠι Βοτπνν:ιτάι οοποιιοπτιιτ ,

ιιιιιιεπω Έτο.τοι·πο @οποιο , ο σ.ιιτ:Βοτ , [ο ιΙΙιιίοΤδιπαιιτπιιίϊειιτ . . Ει:οπιτιι ,Δ ποπ το

' » πιο:ιαιτε ν‹:Ι ιποοοοιεπτιειοεοΠε ιτε5·ειΙιιοτ, οι ιοισαγι-οοιιοοτιε πιοΙοίιι.ει ιιπΡεοι

Ή Μ”`°· Μπι; οπιι:οιιτποπο Γ20€Ι' οοπνοπτιιε.,οινιπο "Ποιο ιΙΙοΐιτο.τιιε άειιοετοτ , ίξοτιι;ιι ,

νεΙ @μια -, οικ:οιεπτει ίοσοίοοπιιτιποιπ ικίεινοποιοτπ . οι οιιοοιιε πιιιιιιο Βε

ποὰϊθοιοπο @το , Ποίο οιειΕ&ιο-Βπιτειοθ . δοοιιαιτιώε Ατς_πιεοιίοοοιιε , ς111Ποι15

ἰπιΡεΙΙεπτἰοιιε ιποεττιππ , ιποιόιισιοτ-πο ίοΠιοποιπ Ριο8οο1τιιτ . ΔΠοιιι πειτποι.ιε δ(

οιιιιιο.πι (Η: ΕΡιίεοΡιε[πωπω πιιιιωιιιιοειι., Βοοιικπ Βεαπννοτοπω εμίεοοιιπι Ρο

ΒΙἰοε ιπδγποδοτοοιιιτοποοπι ίιιο.τιεπτ . Το.ιπέιπποε οιιτοπι Ρι:οεογιει ΕΡιίεοΡοε

Πε αιΓΡΦω οοοπιποπετ, οι .Ατοιικοποοοιππι ›Ροτιτιπειοι σ.-πιπιοΒιοτή οοπποείο:ιπτ . Ποπιοιιο

πω. Βει Ρἰετιιιε π1ιοιοτ-ΑτοΙιιοποιοΙ εθιοιππτ., -ιπ-&αιπιοιειε τειπιεπ:οιιπδοε , οι νοίιιιιι

τιιιπ·θειπάοΓοπιοπΓκοοεποΒιι Μετα; Βετπννοποπε ΡοΒιιιοτοι)· πιιΙ1ο πιοεὶο ΕΡιΓεο

Ρι18 οοπίοπ·ίιτ , ίοοιιιτ5ποπτετ·ιΙΙοτοιπ., «ΜπαοιΙιο&·ο-γιιοΡεπτεοοθεεΙΐτιάιεΙιιτο :ιο

ΡοΙιιτἱιππ εοπνοπιιιπτ , ιο ιπτιιοιπὶιιιιτ . Βιοοιιο·βοπε-ιΙιιιπι Ι)οι8τειιιιι ίο1ιιιιιω οΠ; .

νΞἑ,ἔΞΞ”` 31 . Μεινε ΡεπιπάοΒουπνινο.τοιιε εοπππο. 8ι·ειιιιι !τοΙΜπιοτόοοειτο.άπε °_ οποιοι:

Ρτο νι



δ. ΒΕ11ΝννΑΜ)Εετιεε. ΕΠΕ!). ιε7

. με ιτιάεΙιεε τΑΡοίτοΙιει ί:ιτιτίεεετε,δε εειτιίΒιιιιιττι όοττιιιιιιτιι Βημαεδω ,ειτε τιι ;ι_Ν_ αυτ.

:για ΡτετάοΓιοτειιι.εο]εΒ:ιτ .1)ιτε·ιτιτ @και Τ τι Ν ο Μ Α ιι ο Μ Ρτεεεγτετιιτι1 για τ οι 3

[ω. , τινι δε Ρι·ιοτι απο εοτιιεε ιτὶτιετιε , δ: Ρει·ε8τιι·ι:ιτιοι·ιιε εμε ειΡιιὸ·ΙτιιΡετειτοτεττι ω· Νοξ'·

·Ριιετειτ , θα ειιιτιιιιτι;νεατο.τε ίειιιιινειιτιιτε ιιίειιιετιά εειιιιτιεττι ίε!ιοΙ.ειτι ίτιιτιιο ιτι- Τειι8.1ια

τειιτιιε , τιιιττιετιάι&Ρι.ιετιε οΡετατιιτὶεΒειτ . Ηιε :ιό Ρτε:ίετιτιιιττι ΡειΡω & ΙττιΡετ:ιτοε "Μ ι_Μ

τιε αυτι ε1ιιίτοΙιε ιτε τιιατιώτιτιιε ι:ιιιΙΤιιε , ΡΙιιτιιτιοτιιττι ΒειιενοΙετιτιο. Ρετ απο 8τω- τω. ΜΒΜ·

πιει άοττιιτιιίιιι ιιίιιε, ΙιτιΡετατοτειτιιιιΣΡεΙετετιιε ΡτιττιΒιιε τεΡετιτι ο.ειιιο ιιιετιτο

ειοττιιιιι ΕΡιίεοΡι1ιει·ιιαιιώιτιείιιίεεΡτιιε , ΑΡοίτοΙιει ιιάνετιτιιιτι ΡτείτοΙο.Βειτιιτ .

(2ιιιΒιιε εοιινειιιετιτιβιιε , τ Ιε8ειτιοτιεττι δείετιΡτει τττιόιόιτ , ΙιιιΡετε.τοτε εΙεπιετιτετ

τιμά ΑΡοίτοΙιειιττι ΕΡιίεοΡι ετιιιίειττι Ρτοίεςιιειιτε . 1)ειιιεΙε ιιιβετιιτ $γτιοεὶιιττι ειτ

Ι1ιεθετε έ εμε τιμά Τιιάεττιιιειω εινιτ:ιτεττι ιτι τιιιτειΙι Ποτιιιιιι τιποτε. ετα , Μπιτ

ετιιιιιαιε εκ Ρ:ι.ττε ιιττιιιίαιε ΡτιτιειΡιε οι: ιιΙετιτιΠιιιιε ίιιίτετιτατιιε . Εοτιεττι τετιιΡοτε @ΜΜΕ

ειιιιΒιιίό:ιηι ΙττιΡει·ιαΙιΒιιε οΒτιιιετιτιΒιιε ,4 ΐτο.τετ Βεειτι ΡτεείιιΙιε Βεττιννατόι ΤΑΜΜο Τωιιιιοω.

έλιωσε ΙιτιΡεττιτοτι 8ττωτ.,τω εεττε οτιιιιιιιτιι ττιοτιιιιι Ρτοβιαιτε ΡτεεεΙ:ιτιιε , επι Κε· (“
8ἰε ἱττιΡετιιιιιι‹ιε 8οιιιττιετΓεΙιετιΒιιτ8 Ρε.τεττιιιττι ττιιιτιιτιιτιι νειΙόε εσ.ΠεΙΙιιιτι ιτιίεάιτ ; ε·

αιτιιε Γοιεττιει ειττιιιειτιάιιΠτιο. ιτι Με Ιοειε δ: «και Βετιε τιιεΒ:ιτιιτ ΚεΓΡιιΒΙιε:ι . ι

πιω ιιιω- _

· 2 μ. Ατιτιο ΙιτιειιΙειτιε τιεττινιτειτιε ΠοττιιτιιτιοΠτι]είιι-ΕΙιτιΠι κι ιτιιΙΙεΙιιιιο ἴεειιιι· 00ιιειιιιιιιι.

Τιιιιεττι
άσε Έιιιι!ιδτιοτιε όεειιτιει-τιιιιιιτε, ΑΡοΗ:οΙιειιε αιττι ΙττιΡεττιτοτε Τικιεττιιιο τιιιτο.Ιε Μ”

·Ποτιιιτιι εεΙειιτει.νιτ .. οτι ιτι τείι:ο ετα ]οτιειτιιιιε Ενο.ιιιτειιίτε: εοτιαΙιιιτιι εοειδιιτιο.

πιτ ΕΡιίεοΡοτιιττι Ρετ Β.οιιιο.τιιτιττι , δ: ει!ιετιιοτιιττι ειε Τιιίειει δ: ΙτετΙι:ι . Πε τιοίττιε

ςιιοτιιιε εοτιἴεὸετιιτιτ , Ν ο π· ε ε τι τι ε Ι.εοιιιετιίιε , δ τ ο ι εκ ι ι: ιι ε ΑιιΒιιΠετιίιε ,

Η υ ο ο τ:ττωιω . Ιτιτετ ΜιίΪειτιιττι ίοΙΙεττιτιι:ι παμε εοιιίὶὸετιτὶΒιιε τι ττι8ιτιτει Ρα

ττιΒιιε , ιιΡι·:είιεΙετιττΒιιε ειιιοτιιιε ειοττιιτιιε εε ΡτιτιεἰΡιΒιιε ιιι·Βιε , Ραμ , παμε ΙττιΡε

τιποτε Ϊ @Η ΕντιτιέεΙιιιττι , τεειτατιε ει: ὸεετετιε Γειτιθοτιιιτι Ρειττιιττι ει!ιειιιιΒιιτ εα

ΡιτιιΙιε , :τά Ρτείετιτιειττι $γτιοτιι Ρετ οΒΙειτιοτιατιιιτιι Ιε8τιτιιε νετιετιιιιιΙιε Βεττιννετάι ε

ΕΡιίτ:οΡι Πειτιιτιιε είτ . Αάιιιιειιι ΑΡοδοΙιειιε πιτ : Βιε , ‹1ιιε εειιιΕι :κι τιοίττεπι Ρτιι:- ι

Ιειιτιει.ιτι νειιετιε , νεΙειιιιτι :κι $γτιοιιιιιττι Ιιο.Βεσ.ε? Ματ Ιε8ειτιιε , τοτο εοτΡοτε ειδ

τεττειιιι Ρτοίὶτειτιιε , & ετεέτιιε τα νετιτιιιττι ττιειτιίΒιιε , Ρεόιιιιιε ιιττιιιίι1ιιε ΡτιτιειΡιΒιιε

ΡτονοΙνιτιιτ Ξ' εοτιίιιτ8ειι1ειιε , Πεω: Ι)οτιιιιιιιε ττιειιε ΑΡοίτοΙειτιιε νείττι :ιιιδὶοτι

τ:ττεττι , - ΙττιΡετιειΙεττι τιιιστιιιε Με)είἱειτετιι ττι:ιΒιιιθεε ετειτο.τιιε είτ , Ρτο ειιτιδὶὶε ω

ετιιιΒιιε Ρτο Πιο. ΕεεΙείιει εΙετιιετιτετ ΙειΒοτει·ίτιε . ΩιιιεΙ ειιιτεττι Ιε8ετιιε νείτετ Ιστοί-εεε

τα , :τα @τι ιτι ίιισ.Ίεδειτιοιιε οεειιττετιτ , ιΡΓε , τω. Ρτο:ίειιε είἱ , :Γεω ατα»

τιετ . Ροίτ όιίεείΠιττι ειιτεττι πω” , ΞΡιίεοΡι εΙοΙετιτεε: Ιιτειτι δε εοτιττονετΠειττι όιιι

ω” Β:ιεετιετι ,τ εοτινειιτιιττι Έτειιιεοτιονοττι ίτ:ιτιιιιιιτ : τα τιιιετιι αιιτι νειιετειΒιΙἰε

ΓΡτειτίιιΙ ιιοίτετ νετιιτε ποπ ΡοίΤετ , 8τεινι εοτΡοτἱε ιτιθτττιιτο.τε ιττιΡεόιτιιε , νιεε Με

τιιε όιτεκιτ..Το.ιιάεττι ιτι εοτιιιτιιιτιιτενετετιάι Ρειττεε όεετενετιιτιτ, ιιτ ιιεειιιε ΑτεΙιιε

ΡιίεοΡότ, τιεε ίετιιοτ τιοίτετ ειε θετιειείετιιετιβ εοετιοΒιο Γε ιτιτττιιιιιττειιιτ , Μαι:: Ροίτ

οδτο.νειε Ρειιτεεορτεε ; & τιιτιε ἙτιὸεεΙειτε ατι δγτιοτιιιτιι Ρτστιεε επιιΙξι.εοτινετιιειτιτ.

Ετ @Με Με επι ΑΡοίτοΙειτιιε νείὶτι ίεάετιι άεΙειτει...*νεΗτιε ἴετιΡτἰε τιιιΠτοτιετιε είὶ ειτι- + “Με

τιι:ΙΙ:ιτει ,. νείττιιττι ει:Ρετιτ ιιιτΠειιιτιι , πιτ νείἰτει :ιιιεϊοτιτ:ιε ιιιΒε:ιτ , ιιι τιιιο Ϊοτο ,

να Με ειιιιιιιιε ιιιόιειΒιιε ,. εειιιίιιττι τεττιιιτιειτε όεΙιεειτ.. Αά Ρτεἴειιτἱειιιι τιιΙιιΙοττιιιιιιε

τιιιιιιε ΠιιιθιίΠττιι εοιινειιτιιε , Βωτε..τιΠειι δΡιτιτιιε Με Ρετ νοε ει88τεεειτι , Ρειτνι

πιτετιι τιιεειτιι άεΠίιι:ι.νιτ, ιιτ οττιιιιε ίειι:ιτιιε ΑΡοίτε!ιεο: ΕεεΙείια ΡιιΒΠεε εο8τιοίεειτ ,

ιΠιιτιι ειε νοτἰΠὶιιιο ειίΐεδτιι όοιιιιτιο ΑΡοίτοΙιεο δ: Βοττιειιιει: Μι οΒεάίτε δ: εοιιίετιιι

τε , δ: νείττο ιικιιειο 8.άιτινειιτει , νει άεετετει Ροίεετε , & Ρτο Ροίΐε Ρεττιετιιο ΐετ

ντιπ . Αεὶ τικε άοττιιιιιιε ΑΡοίῖτοΙἰειιε οβεεΙιετιτιο.ττι βατή Ατιτιίτιτιε , δ: άενοτιοτιεπι

επ: Πιιτιιιιιτι ιτιειδτιιίιεε εο!Ιειιιάανιτ. Ρτοΐεε1_ιιιτιιτ τιιιοτιιιε νειιετειΒιιιε Κεινετιιιιιτιε .Ριιιι=ιπιιτ

εεεΙεΠα ττιεττοΡοΙιτειιιιιε Ἑτὶὸετιειιε , δ: τμ ΡειΙιττιι , :ιτειιε ιιι τοτε Ιεἔατἰοιιε ίσα τι· ¦εξ'Έ:::Β

Ποεειιττετιτιτ , εοιιτεΧιιιτ. ΑτειιἱεΡὶἴεοΡιιιιοΒεόιετιτιειιιι, ιτιιιιι·ιειιιι, εοιιτεττιτιιτιι ᾶιιιιι αφτι.

σπιτια Κοιιιιιιιτι: ίετιιε; δε ε εοτιττε. εαπ! Βεττινν:ι.ι·άι Βετιιετιιτιιτεττι , εειτιτατεπι εκ- Μ·

ματ; δ: φοιτ ει: ιΙΙο Ρτε:ειΡιιο Ιιοτιοτε Πι: ΙιειΒιτιιε δ δ: ειίΗιιειιτιει οιιιιιιιιίτι Βο

τιοτιιττι οιιιιΙειιτιίΠιτιο. τείεδὶιιε . Αά Ικα: ειτιιιιιοΙιτ:ιε ΑτετιιεΡιἴεοΡἰ Ρ:ιΙειττι τι)

έδΖα δΈ. Οι Β. Τορτ, 7[Π, Φ] @η ο[ΠΠΠ)υε

  
α_τ.__-€

η Πιειριτ Ηοε Ιοεο ιιιτιιιε ιοοι. ι Νετινιτιιτε Βοπιιιιι: ιιιπι.Οττο δ. ςιιι Με =Ππ0τ1003. τικιωι Ντιτα!ε

Ώοιιιιιιι :ιριιτὶ Τιιτιει·ιιιτιι εαΜιτ:ιίτε, σαιτ !ιοε ιρίο απο ιο Κ:ιΙετιτιιιτ Ρειιι·ιι:ιτιι , ιιι: τιι.Βετιιι· παπι. 33. Π»

φιειιιι. ει ειιιτειΠ Με ειι6:ϊ:οτ ΜιτιιΜι ε Κτι!ειιτ:!ιτ ]ειιιι:ιτιι ιιιετιο:ιΓεετ , (και ΜΜΜ "Πο Ιοο3_ τιιωκι."

ειΞετ ΜΜΜ: : Πασά τιιιιτιειιι Μ: εοιιττιι οιιιιιιιτι·τι ίετιρτοι·ιιιιι Βάσει. . . "τι,



198 . ·Ψ=ΙιΤιΑ~ΑΝΝΏΗ_.

1 Ο Ζ ) οιιιιιιΒιιε Κιοπιιιιιιε εΡ1Γεοειε ιφΡιθωτι, τειιιςι·ιτιιε ιστείιιιιιτιοιιιε ΙΙΙιιιε αιι·Ριτιιτ σ

10_Μνέω Πι οοιι:ιιιιιιιιο τιιι·πιειι ειιιιέΈι εινειι6εταιιτ , Οο!οιιιειιΙετιι :ιτειιιΡι·ΜιιΙαιιι ., απει·οίεΙιιε

ΕΡιίωΡοε , ωΜΜΜπιιι:ιιιιτι οικιιιι: , ειιίΡει.οιαιιάοε . Μιστιιιιτιιτ ετιειιιι ιιιιιιτιι ,

Ίιιι ιιι·ΕΡιιιιιτιιιιτι Ποιτιιιι·ι , ἐπὶ Ρι·:ιιίοιι6επιι ιιτι·ιιιίςιιε Ρι·ιτιοιΡιε πιω νοτιιτε @Βε

ιιιιι . δω απο ιιιιιιιιιιε νοιιιι·επτ , εκίΡεθωιιτιπ ιό ττοειιιάιιοιειε . (Μαι αστειο :ιω

!ο ιιισάο Επι ΡοΙΤετ , ιιτ οοιινειιιι·επη Ρα:εΙητει· Τατι8ιτιειι·ιιε ιιτ εΒίοΙνοιαιιι· οι:ι·ιιιέ

πιώ ιιιΡιιτικ ,. Τι:ι·τιο ιτεκ1ιιι: Μπι μιωιιιιωΡατειτοτ ;Ιιιι·ιιΒι ιι ία Ι6η;ατιιιιιι “τι ίι.ιί

ιιι:ιειΠτι ω” ι:!ι&ιιιιι ΡτειΒγτει·ιιιιι , Ιει.:8ΗΒιιιε τειιιιιιιετατιιπι . ΒΡιίεοΡο τιιιιΡΡε

ιιιιιιιετιι ΡιωΡω ιιιωιιι ; Μπιτ :Με στιγοιιιιιιιιιι ναι ιιιιειδιιι Ριωι , ςΡωει 9ι.ιο

ιιιιε ωικιωωω άινει·Γεε, Ρι.8ιτις·πιτ:ι ετιειαι άάνετία .

ι Η. ]ειιι νετο ιιιιιιιιιιι:Β:ιτ ιιιιιοτειιιιΙιε ιιιεε , οΒιτιιε νιωιω πιιι:ιΙΙιιιιι Ιιι·ιΡει·ειτοι

ω ; οοιιίεΙΤιιιι ηιιιιιιιιισ Μι Ριτι:άιδιο πιεἔιίἰι·ο , οιιιιι ει: Πιο ιιιιεττο8:ιτετιιι· , Ιενι-τετ

ίε ίεΒτιειτατε . Ιιιιιτεινείοειιτι: οι·8ο ιιιιοτιόιε: :Μάιο , Ξεκιβειιιτιιιιιε ΕΡιΪεοΡιε )· ακτι

ιιιιιιιιτιιε δειοι·επιειιτο ςοιΡστιε δ: Γαιι€_ιιιιιιε 11ωωι, ιτπε: νιετικι μια εοι·ιίεΙΒοτιιε ,

όει:ιιιιο ()ειΙειιάειε ιθ`εΒιιιιιτιι , ιιιιιιίΒιιιιιε ει:: ΒιιιτιιΗιιιιιιεΙιιηκτσ.τοτ , απο @ωστε

άο1ο1°€ οιιιιιιιιιιι Βοιιοτιιιιι , ίΡιτιτιιτιι ςΕΒανιτ σ , @Με νωωιιιιο ωφι·ιιιιετε , Επιτι

‹Ιο ιιιΙΤε:ετε ιιιτει:ιι·εάιειΒι1επι άοΙοι·επι ιιιιάιςιιε Μ εκίεςιιιειε οοιιΒιιαιτιιιιιι ? Πισο

- τα ιιιιιιιιε Τειιτοιιιιττι ΙσΒιο Ρι·ει:Ρειτ:ιειε ειιτιθιε αἱ Επι:: ιιιιιιΒιιιε , οοι·ιιιιε ιιιιιιΠιπιι

ἐατιΐ:':· Βοιιιιιιι* Αιιιιιε Ροιτο.Βειιιτ; ίιιιοςΡτιιτιιιιιιε είὶ Γεια έὶο Μ: ΡειΙιιιατιιιιι Γείὶινο οΜε:

ειιιιο τοτιιιε ι·:8ιιι , ειιτιέΗΒιιιε ΡτιιιειΡιΒιιε , ΡωιΡ τισ 2ίΐοδι:ι.ι :κι €ιιιι:ειιιιιειε ίιιιτιιιιΙειιι··
τιιιιιε , ίεΡιιιτιιίι1ιιε ι:Π Πι ιιιοάιο οιιοτο , · ` . ι Δ

ΜΙΒ.) Πω μι.. Ιιιτετε:ι ναι, ΡτιιιειΡιιιιι Πι όινειίει τειΡιιιιιτιιτ, ΡΙειιίςιιε ι·εΒιιι £ιιιιΒωω

:Ρ:“Μ3;τ· ίιιιε τεΓΡεδιιι τιπιοι·ιε Πει ιιίιιι·Ριιτε τιὶτειιτιΒιιε . Πιιιιο ΡτιιιοεΡεἔειιιἰιἰειω ύ , Β ιι υ

:,ι, ιιφι€ι Ν ο ιιοπιιιιε , Π:ιειιε νειιετ:ιΙιιΙετιι Βετηνν:ιτιιιιτι·ι σΡιίΕοιιιιω ιιοι:ιιιτιο Ηειιι·ιι;ο όμ

ει τε·νετεητιίιιιιιο εδο ΜιίΤιπιιιιιι , τιιτιε:ιιε , πι: εαΡτιε εμε πάνειίειτετιιι· , ιι Ποιό

“ω”. ιι·ιειΡιπετ , ειι:ιοίειιιιιι1ιιι: ιτι ειιἱτιιιιιι πω” , κι ιτι όειιιιιιιιιιι ΗΠιιετιίετιιειιΒε εα:Ιε

Με ειι·ιτιατε Ροτει:ιτ, Ρτο νιτιΒιιε ιιιίΗτιτ: ΜιισΡιπόιε δ: ωΡιιω μιίΒιιι Βικοιιιιτιιε

ιτι Ιοι:ει δ: Γιοιιιιιιειι ΕΡιιωΡι . $εά Με τιιοτείιιο τιιιίειιιε.ιιτι άειδάε άεΐεινετετ , φωτο

νιε πιιιΙτιε @Ρο Ιεια:ίΠτιιε ιιιιιιιιιε . Μ01°€ειι2€ι11ΒΙΡι€πτιωΙΠι21°€.3Ι1ιΕ88ι , Ρι·ιικιειι

ιιΙΙιιιιιιε Ρι·:ιείιιΙΕιιιιάειιιιτιει ιιονι @ω Ρι·ει:ιιιτι ιιιιιιιε ιιιεΙιοεινιτ . Οτιιικε ιιιι.ιτιειιιε

ίι·ειττιιιτι 8: ίοι·οτιιιιι ειιτεινειε , τιιιωὸὶνιιιὶε ΓεεΡαιεω ε:ιιιε νειιιΙΙιε ειιιιιιιιΜιιτ , ιιι·

τειιτει. ΓιιΡΡΙιω.ιιοιιε , ιιιτειιαι πεταει ιιεοεΙΙιαιτε , εάνιΒιιιιι·ε ιιιοιιι:Β:ιτ . ΙΡίε φισ

Ίιιε , ιιιιοά τειιιιι:τι οιιιιδιοε εφΙειΒειτ , ΜΒΑ Ποιι·ιιιιι εΙειικη:ιειιιι εΒΒιικτιτιει εκο

το.Βυ.τ . ΠιιεΙο ιιτ ωωισιιιι Πει ιιιιίει·ιεοτάιει ιιι οιιι:&ιιιτι ειάιιιιιιιιο , ιιτ ΡσΡιι.Ιειι·ιιιιτι

ναι Ρτιιτιοτιιιιι Ρτενειιιταιτ Πιιόι.:ι . Νειιιι ίιο;ιιΒι μωρε ωιινωτιιε εοέεΙσειιι πι: ,

νο:: απο. νιιΙ8ειι·ιιιιιι , άοιιιιιιιιιιι Ηιτητιειιπι ε!εΒοι·ε ιιιιμπει·ε , ιΡίιιιιι , ποπ :Πισω

ιιιιειιιΙιΒετ , εεΒιιε :ιεΒετι: Ρτει:είΐο . Οι:ιιιιιΒιιε ει·Βο Ρατινοιο ιιι εΙεέιιοιιιε ιΠιιιειοοιι

εοι·ιιιιιιιιΒιιε , ννιΙΠΒιίυε Ατι:Ιιι:ΡιίεοΡιιε , 8ώι:ετιιε· Βει·πιννεπάσε , απο ει:;ειιιε

Β 5:ΒΒιιι Ρ:°ιιι€ιιΕιΒιιε ., κΙοιιιιιιιιιιι Ηαιτιοιιιιι ΜοΒοι·ιιι:ιιιι ειιιιι ίιιιτισιο Ιιοιιοτε @ομι

ιΜΜπ . ` :εε , Ποιτιιιιιο:ι @Μινι Ρειιτι:εειίιι;ε ι·ε:8·ιιτικιι δ: τειέιειιτι ιιοταθετοιιι , ειιι·τι Βιιιιιιιιιι

αει ΜΜΜ ιΙΙι απόιιιετιιιιι Κ, ω:«ΜοιιιιιιΒιιε πιο Ρετσ.&ιε , απο ιιι:ιιιιιιιο ττιΡιιάιο

ιιιιινειΓοι·ιιιιι , ώ ίοΠειιιιιιτοτειιιιιΠ€ι 8ι·ειτιει ιιιιιιει·ιιιιτ . -

εθριω ιι 35. Νονιιε ειιιιτ:πι Με:: ΡαάειΙ:ι·ιιιιιιι , ίιιιιι'·.ὶΞ Ι.ειιιτειιτιι ;ιισ.ιειΙο.ωιεϋπνιτ , ιΒι

ι1ιιι: άσκοπα Ο ο ιιτ : ο υ ιι ι: Α ιφειι1οιιι οοι·οιιιιιι δώειισάιθιοπωιιι ννι116Βιίο Ατ

εΙ·ιιοΡιίεοΡο :ιεεεΡια . ΒιιΡΙιιο. νετο ω διιιιιιεΓεπιειιίε ειιετισΒιιιιιι Φω.ι , ωστε Πιο

«Μπιτ ιιι ίιιι:ι·ο νεΙιιτιιιιι€, ΡτοΡι·ιππι ιοΡιιόιειτει Μι ΕΡιίοοιιιιιιι; ιτε παπι: τιιιοι1ιιο

&ειιιΒιιιιτ:ι ει Πιο Ραίὶοτειδς ?πιο κΒιιιιιιιιε & εοιιίεετιι.τιοιιιι·πι Ρεια:ιΡετε : τιιιιιοι··ε

Γι.&ι.ιιιιιο ινήιιιιιιιιιιε ιι ΡειΜἔετο ικτιι:ειιι:ι , οΙπειιιιι Κεἔὶε & Ριιιιοιιιιιιιι , ριιΡετιιι;

_ Βι::ιιιιιε ιιιιτιται Βεττινν:ιτάιιε που ν:ιΙειιε τείιίιει·ε , ε.ιιιιι.ιιτ . ~ ].

€2Ε%';:":: - 36. Αιιτι·ο Ιτιειιτιιιιτιοτιιέ Ποιιιιιιι πιιΠιτίιιιιιο ιειτιο Βειιστο.τιοιιιε οποία εΡιἴοοΡἱει

ω". ΒαιΒΒιιτιο.ε , ίει.ιιέιει νιιιοΕεετ Ιφαι ειτοιιιεκιε , ω» τωι Πει :, νεΙ πιειΙΙε ι·εΙι€ιο
- τ ω”

 

ο Εεεε ω. ιιε: τε Πιτιιιιιαι·ι οιιι·οιιι:οιι ΗΒι·ο 4.

ύ Πιο Βι·ιιιιο ποπ ω” είἰ, ιιτ μπει, :ι Βιιιιιοιιε ίι·ιιττε δ. Ηειιτἰει Ιιιιρει·ποι·ιε, ω Ροίὶ: ιιειΕ&ίοιι€ιιι 8

~ίι·:ιιι·ε , φα ι·εεοιιι:Ηιετιιε ι:ίι @ω Μπομπ :απο ιοο;. πιο Βιιιιι·ιιιιι·ιιιιι .ω Ώιιιιοιιιτι Μπο ;. Πε Βοιωτια

ετιεπι φα :Μπι πω” ίιιιίιιο, ικα: ιιι Ειπε ΗΒΗ 7. Μ: Βάια. Βετπβαάκ: [Μάι ΗΙΙΙΕπι·1]ουιακέ: "οίο/ΐο νε

ωωιω ρκυβοι· ἱι: “πω” .ο Βιιοποικ η? εσεσ|ισ: Οιυπέιο, κι ΜΜΜ βαστα, εωω ΜΜΜ, τύποι ω." ό'

Ιι2780 άφωιωτκω , Ρώμα επιπέσυι βσκιπ ιω·αιστοπι σύ ΜΜισιιισ @σνακ άυιτηθιθνσω @και



ε.ΒειιΝννΑκο11:Ριεε.Ηιιο. φα

Με Μ ὸ1νἰηοίετνἐτ1ο εκουΒειΒειτιτ , ιιτ Γε , τε8:ιυπηι1ε ἀ1νΞηὶτιιε ΠΜ εοΠατιιω , 11-ΑΝΝ. απ.

Ιοι·ι1πι ΡτεεἰΒιιε τιιετετιΔιτ , Η1Ιάαπωίεπι αόΙτε τιπαΒΠὶΗ‹:ε άεΠόετα!πιτ . δεσ! , - φάει ~ 1 02 3

πιιΙΙιιε Βσέιικι1 ειπτώ!Ιιπτι τεΠ8Ιοπέ Ιοεὶ π! ε88τε‹ὶὶ τειιτει!:ειτ , Βαιτι:ιτι Βετηννειι·- Μ· Μ"

@ω εοτινετιΙτ; εμε. :ειτἱοτιε Γεηθωπι Ιοοιπ11 νὶ!ὶτειτε ειι1όε:ειτ εοΜυΗτ . Εἱοεπτἱο. Ψω

ε1ι18 ει!» 1ΙΙο :ιεεεΡω , :πιω Βιτιθυπι (Βετο ΡεΙιπ:ιτιιττί Ρτε:Γειτ:ιω εεεΙεΠο.πι :ιάΠτ;

ίτιίεεΡτυΓηι1ε οίὶ ΓοΙΙετηηἱ Ιιοτιοι·ε . ΙΡΓε Ίι1οεΙυε Μ εΙτει.ι·Ξε ω: Βειττιιπι ι11ὶπἰίὶςι=Ιιιπι __ ε.

Ρτε:οΙΡιιεικτι Ρεειωἰαπ1 Ιειτεὶιιιε , Ιοοιιιτι άΙτει:ε δε Ι1οιιοτειτε: Ρκοπιὶίἱτ , ειτι1ικ εκ :ησ.- χ >

@ει μπε Ρετίοεὶτ . . . - . . ' - ' : Σ`

37. Τεττιο Ροίὶ Με σ.ιιπο , οοσιόεπτει!ιΒιιε θ8.ΙΙιε Κεπ1ΡιιΒΙιω.ιτι ιτιίέΠατιτιβιι€, ΕΣ εΙΜο

:ω ς?

Μαη ΙππΡει·ειτοτ εκΡεὸἰτἱοτι‹εω εάνει·ίιιω ΙΙΙοε ττιονὶς οιιῇι1ε ειι·πιει Βεο.ιιιε Ροιιτἐίεκ, @Μ ωω

ῇιικτει ΡτεεεεΡτιιω Βοιπἰπὶ , (με: Βεὶ ετεπτ Πεο , φαι: Οεπείετὶ ΗιἱεΙἰτεττοίἱἱτυεπὲ , ω”

απο ἰττιωετιίει :πωπω πιἰΙἱειωπ , νἐἔἰΙεπτὶίἱὶωο οΒίηιιἱο αἱ 8τετὶεπι τιπὶΙἰτειΒ:ιτ . ΕΧ

Ρεὸἰτἱοπε νοτο Μοτο. , φοά Ρτὶυε νοτοόεε:1·ενετο.τ , ειά Γειιέ”τιιω Ματτὶηιιω καπι

εΗτ , ποπ :αφου 8.19[9Π0 τοἔειΙἰ Ιἰεεπτὶει , ίτετοττιειεΙυε ΕΡἰΓεοΡοτιιπι τηι1ΜΗεεητώ. .

δωσε ἱτει‹1ιιεοτπιτιεε πω· ε1ιιοά άίΓΡοίηετειτ, ὸἰΙἰΒετιτΙΙΙὶτ:ιε εεΙειΒειτ, 9ι11ει ΠΙοι·ιππι 5' Μ”

·Ιιιοι·γωειε ω: μπες ἴιιίΐεττε, τἰωεΒετ. Κεξ<ἑἰ τειττιεπ1 εοωτοεπάετιιε, ηοτμπιυΙ-ννΜΔΠειο.

τΞε οοωἰτειτιιε ιτετ·ει88τεΠυε είὶ . ΡετάΠΙε ιιΡιιά Βικιδϊιιττι ΒὶοτιγΙὶιιπι Μάμα όἰεε εοτι- Μ·

ΗΠεπιε , Ιοοει ίαηδἔει Ιιιίὶτατιιὶο , ειπἰπιὶ τιιειἑπει εοιπ:Μοηε τσουπ Πε Ποιηἰτιο πιει&ει- ωἑ_ `

νΙτ . Μάο ΤιιτοΜε τετιόετιε , τι128:ιει ίεάιιΙΙτειτο Κ ο τ Β ε κ π· ι τεεὶε Μ Μο. ιιίμε εΠ·,

ΞΒΙ ετἰεπι ἴεΡτἰτπειτιο. εοπνει·ίετιιε , εοτειπι Ρἱο Ρο.ττοτιο , Γιιει ωοτυπμ]υε εοττιιΜίΤο. ·

ε1ιιοτἰὸἰειτ1ὶε υΒεττὶιπ Ιειετγωἰε άεΗετ . Ηοηοι·ειτι1ε άειΠε1ικ ει ΚοΒε 8ς ΕΡἰΓοοΡἰε Ρτε- ἐἔ^=:ἑΙἰΕ'·

τὶσΙἱΙΙὶτιιἱε ΒεειτΞ ΜεττΙτιΞ ὰ: Μοτο εοι·Ροτε τεΙὶεΙιιὶ1ε [ :πιω ιπει:ώπιι1ιπ ε:ΠΙτηεΒειτιιτ', (Ιω-εε ωΜ.

Πειιὶ ειΙἱι1ι1ετιτιιΙε1 ΡειττἰοιιΙει ε!ε εειίιιΙει , Βνε άε σετε:Πε Ρειὶκιωειιτὶε ἴειτιἐ`ιὶ ()οπΐείΤο- Μ·

τΙε Ρο!Τετ οοιιτἰτιΒετε ] ὶΡίε: εεεΙείὶἰ τΙιείαιιτο τεκτιιωετατιιε , 8ε°εΙἰοτιιττι ΡΙιιτἰωοτιιπι

ίειτιδὶοτιιιτι οιιπι ΒετιεὸἰδἙὶοτιε οιιιτιἰιιτη Μάο ά·Ι8τεΙΐιιε , ΡειτΗἰοε Ρετνεηὶεω , :ΠΙ

ε1ι:οτ εΠεε εστι Γιιετο οκετεἰτὶο Ρτεουπι ἰητετιτι1ε , ηἰἔιἰΙοιπἱπιιε ετὶειπ1 -ει Ρτεείο.τοΡΜ

@με δ: ΕΡὶΓοοΡὶε· Ρτοτἰοίὶίἰὶτπιί ιπεττγτἰε Βὶοτιγβι ίοώοτιωηικ εῇιιε Γαετο-ίετιέὶἰε

ΡὶΒπφτῇΒυε ΡετεεΡτἰε , ειπα ΒοποάίδΠοικ & 89τιει ώΗΜ ὁἰζςτεΙΪιιε , ἰεΙΙ‹:ὶ ευτΙὶ1 Μ.

Ρειτι·ίπτκι τσΡεάοβετ . Ετ εΙυειωειιυ.ττι Ροίὶ Μπι ιτἱπετἰε ὸἰΗὶεΗΙ1ττιιιττι ΙειΒοι·εω , , α·

Ιε:επι τεὸἰτιιπι :ποτε οωιιὶωτι ΡωεοΡτωειπ , νΞείτ τειπιετι είΓεξϊιιε , σ;1ιιο ίεωΡ6τέο

ωεω ρΒίεεΙυεΒατιιτ , δ: ΒευἱἔτιἰΙΙῖιπιιπι Βεἔεπι Αι1ιιἰε ΡοΗτιπτι ειςΜτ : ε ορο αξ

ί10:δ,ευοίε ΓυίεἱΡἰτυτ, ε1ι1Ιο. ῇειτιιὸἰιι ει:8τε ΙΙΙιιιπ νΜςτε ουΡΙε:Βε1τ . Νειω ΒανεπΜπ:Ιι

ιἔεσεΙἰ Ιέκ:ο5 (ΙΜ ΓΦἰΙμττεὸὶτετἰο @τα : ει ωεῇοτὶὶπιε ΜΒ εοττιΡετεΒετ , εΡἰἴεοΡειΙεω

ίε€εω πονῇτετ ειιΡΞοϋπ έηΠίτι1ετε: Μάο 8γηοὸιιτποιιπιἰιιπι ΕΡΙΓεοΡοτυω Μ Έπιπ
εοιπονοτά ειάυικινίτ ,ώ ιιτ ἴο:ἱΡτει·α-Κοωειπἰ ΡοπτΙΗάε Βιμ: Με δε άοοι·ε·τει ςσωωω

μέ ῇικἱὶεὶο ερωΡι·οΒατοπτ , ειιὶ τειχειτἰοιιἰ ἰτιῦἔιιεπι ΠεΙ1ετνιππ δ: απτὶίῇτετἀχΒεττι

ννα;άιιιιτΡΗωο ι·ε8:ιΙίε ι1πήείΈ:ιε , τοπ: εΡἰΓεοΡειΙἰεἴὸἱΒιτἰτειε ΙμτετεΙΤε τιτα8ιὰἰε με·

εἱΒιιε ΡοβιιΙειΒοτιμ Νεο εΒτιιιἰτ; -Ίιιὶη ΡτοπιΡτἰΙΙὶπιειζοΒεὸἰεπτἱε Βο8ε:::: Έάσπισιά

τήν: . ΚενετΓει8`νετσΗὶΙἀεπεπΓοω5 άεΙειταε Γειιιδὶοτατη τεΙἰε1ιιἰειε νεπότάτέσπέτέοπ>
ᾶἰἔηχει Γετνεἰπὸ2€Ιοοεινἰτ, ΓεωετἰΡΓιιω ἰι1 ΜιθΜιοηΒι ίοΙὶτα ίοΙΙΙεΙτικ. εκτ:τειιίτ ;ε1:ἰ>

ίεοΡατιιε Γιιἰ τετωὶποε επτηυἱτυε Ρτείικοε ΙειΒοτε ιιἰπιὶο , δ: ίοΙΙἱοἰτιιὸἰπε: 6υίἴὸὁἱνὶτ .

` 38. ΙΙΙἰε εΠε:Βιι; :πιἰίετειΒὶΙἰε$ σιιτιέϊίίε1ικ: ίειτιδὶε: κτιειττἰε ΕοοΙ6ίἱω-ΒΙἱὶε Ρες1:οτι1ο Ηϋωεἐ

·!ειετγι11ειΒὶ!ὶε1ι1δἘιιε;Ρε£:‹:8.τἱε ποίΪΙζΞεεΧὶΒειπτἰΒιιε , εΧοι·τιιε εΠ: Ιω; τα θυοάεάωσ :Ι'ἔ:Πἔ:

ΚειΙεπά. ΡεΒτ. ΜΜΜ ωοπαΠεή1ητι Γειτιδὶεε ΗὶΙόεηετιίεπιοπίὶε ε:οΙε:Η:1ε', ὸἱειΒὸΙἰοῷ υ=οΜΜϋ

Ηεητἰαυπ

ὶην1ίἱτ .

ἰτειιιὸἐε-ίειευΙἰε, ιι6!ϊτοτιιωεμιο οτἱπιἰτιιιτι1 Βειϊπχηἱε Ραπ ὶηεςιπὶώ ΡεαΜι1τη :ΠΠ ί"”*="ω'"ϊ

Νεπι ὶτι-εειὸεττι ποξἱε Ρι·Ιωεε ςυἱετὶε τέίτιΡ6ταΪ, έιωδΗε Ιπίτοΐ ΜΜΜ οοωτιἀσϋ6ἐι5ἑἱῖ

Με, ιιιειΒὶε: Ρεσεποιήιιπ1 ΡοΜεΙτ Γοβξ·τΕε, φωτο ΓοπιπΙ αΙτετἰυε Ίιιὶετἰ ὸεὸΜῇ

·ἔτειιπὸἰε Με άοΙοτ ποΒἰε πιὶἱΕτὶε ίι:Ρ6τνεσάτ . νετΙιπι ίωιδΕτ Βεἰ θεπὶττἱεἰεἰιὶεεε`τ>

·νεπτι: , ίειηθουιπωφε ποίϊτοτυπ1'Ρὶς›`Ρτε€:ιτιι,ιἴοπ1ἰηἱ‹ΙυεΜΒΜ νειιετὲιΒἰΙἰεΒετπ+

ννη.τώ ·εΡὶἴοοΡἴ Μέι·Μίϋπιο ΡΙότέιΕ115 οπ1Με ὶΠ6 νέ]1ετπετιε ειτὸὸττἀὲνὶηἰ ι·οΗετ ἰηίμ

Ήοιπε οΧΗΜθει:ε οὐ, &ΗΙιιά νςτιετεΒἐΙε τεπιΡΙιιπι πιειΜΗ ἰποο!1τωε ,4 ίετνειτιιιτι

 

Ώεἰ ἔωτἱει , :ΠΠ :μισά :ιοΒἰε Ρει·Ρετυο €:Π ΙΙιεεπάτιππ ; ε1ιιοά οιπϋ. Ρτ6ή6ΗίΙϊωο πιξί> .

ΜΗ οτηειιτιοπτο ἱπεκΡΙἰοεΒἰΙἰε Ιἰἱποτιιιτι :6ΡὶαΧΡετὶὶἰτ; κάφε ΓΡὶτἰτυαΙὶιιιπ ποίϊτί ω. .

·4 γίόΐ.δδ.Ο.Β.Τωκ.7!!Β*- ή' -"'9 · ··Ν· :Ι·ὶὶῇ #' τ ·#· + πιο1·ι1πι '

' πο;

ι ΑὸΪιιἰτ Μάο (ἶοικΠἱο, ω: Ρτἰνἰ!ε8ἱο ΙοΒ:ιππἰε ΧνΙ1. Ραμ !ιιΒΓει·ἱρΙῖτ Βοι·πινν:ικάιιε :πωσ πω» νἰἀΦ

ιοιιιιιιιπ 9 £οιι:ἰΙἰοι·ιιιπ :ἀἱκἰοπἱε Ι.αϋΙ:ε:ιιια:. Ι)Μιππιτιιε τ:ιιικο ; & ρσίϊ ·εΡωω Βειτοτύιι5, Ι1:1τκ: 5γΛοόιιιπ ει»

:κι ισ66. ι:οιιΠΧωπτ. .
[ . · Ν Δ Δ .

 



τα: ..-ωνΙΤΑ

Αππ..οΗ τποτιππ ἱποτπιοε το1τοπτε . ΙΡίο οποοπο ο.ππο , πωπω Βοτπνντιτάιπ ίτιπδτπ: ΜΜΜ

102 3 πεπίοπιοπβε ώνττοττε Ρο.ττοππε , Γετ1ποπτ1 οτπππππ Μπδτοτυπ1 ίοίττντωττε τω , επ

'ΟΡ Μ”, τοτε Γιτπιπιτππ [οπότε Ποτ θτ:πτττΞετε , τ1ττοό , Ρτοπ τὶο1οι· , Ρεοαιττε ποΙττπ Ρτοτπο

τοπτώπε,νοΠάο,πτ_πτ&πιπ οίτ,ποπτε τπππόπιττοπο εοπίτο.έτυπτ ετοτ,άονοττΙππιο ιπποει

ττε ἰπτοπττοπο φωτο Νοπ. Νοντ:πτοττε πι τπς:Ιτπε τοίτο.ιιτεινττ δε Βοποοπτττ; Ποσο-πο

Βοήτεεω .;τοοεμτπεοποπτιπιππίππο Ιτιποτιπ;1τω,απττ πτ8οπτιο;ειο τμ: τπιπο.τιιτπ οΙοτιττιτο απατα.

τπτ .Μπα 30ο, Ιπτοτοπ οοπππο. Κ ο τ 0641_πτε , ὸἱἔπειε τποπ1οττα: Η1Ιπενγο.τάεεππίοπΐιε οσ

ίσ οϋωττ·' πω ειΒΒπτἱΠει , νεπετοιπΙΞε Βετπννοττπ ΕΡἰίοοΡἰ τπειτοττοτ;ι , πωπω οοτΡοτΙ.ε

ἰπθτπτττειτο οπίτπμιτο. , τεΙοΙπττοπἰε πιο: τΙ1οππ ΗΜ ΙεπτΡετ οπτεΙ:τ1οπι > τΠντπο, πε

οτοὸὶτιττ,ἰπίτὶπόὶπ τπίτειτο οο8ιτονττ;πποε πι βιοτττττΙπιπο. πάτε: Βοτπ!πίσει παττνττ8·

τότε το ΜΕΙΤμπτ,βυκτέκατ αϋκέτ,έπ οοοΙσποτπ π: τοττ1Ρωοοπττ ; Μο; Ποτπτππ:τοοτπο

ττε8τ ίτιπ8πτπτ.ε ντ:ιττοπτπ Ροτεοτήτ.Ιπόο,τττο οπιτπΒπε Ρεπιέπε,άεππο πετ Ιοέτιππ. το

ὴ~ Ροττπτει οοπνοοειττε (οτοτΠ:με , ται τπτοτίο. τα ; Εκ Με νται ειπε Μοτο, οειττΙππιτε ,

ε” π! α» ,, οπο Παπ @Μπιτ τπνιτσ.τι νοΕπε όοπππτιο ; Γεο ποο , φπα :πίτα τπεποτιοΜίπεο

Μ” α- ° ,, ίοΙΙοιππτο. ίπτιππτπ οπο ποπτ8ποτο, πε πιω άιντπι ίοιππΙ:τιτπε τ” τπτοττπΡττο,

11°"ωσ = ,, νοε , επτπτο. τποει πιστα: πίἰπππο τπτΒτιττ ττοΡοίοο , ,Ποτ ιπιτποπο ττιπτο ππΙπ Ιαπ

,, 8ὶπε τιπ:πΙτπιπ τττΐιττιπππτ οπο οοπΗςὶο, τποτὶο ππΙ1ττοπιε (τ:τνττΠ, πιώ ε;:τπΙο ,

,, Βέτα ίπετττ ὶπτοττπΙΠὶο. Πίντπτε ττποπο τοΙΙοιπππε εκ παοκ οοπτρΙοττε , τα παππ

,, ιπππτοποτιτπ εκπιππ ιπεπτπ οποπτοοπτε οοοπττετε ίοίττποτς; @τοπικ (Στεειτοττ

,, ειπἰτπεπι Ρτοςτοπε τιττοπττπε: τ:οτππιοπάοτε αποτο; νοίττπτπτ1πο τοτπΡοτ Ηποπτ

σ, [πίΡς:έτιιτπ πε.Βοπτοε , ὶπ Μο ττοτπεπόο τπάτςτο , παπι Ιἱςἰτπτπ οίτ , πο: Μπαομ

τετ Ποπ ώμο τπνεπτττ Γσ.ττ18ττο . Ητε ότόττε , ατε ίτπΡεπτεπιττπττπτπ μήτε:: 20 απ.

πιπτοε, τω” Ρεττπτπτ, πω, φπα ίΡπ·τττι ΡτοΡποττοο Ρ1-ωτοτττ, τετ Ρο.τεπτετ

εκττπε οίτοπόττ , Νοτττ , πτ Ρτεττὶὶποτειτ, @πίτα πτπῇοτςπι ΜτΙΤοιπ, ὶπεὶΡτοπτο δε

τ1πεπτπι , Γτιπέττι Ντιπ επίππι ς::ττπτε τα τ:τδειππ1οτοΙπτε . ΠΜ: τπετπΙίτ:ίτε άατιιι· πμ

τοΙΙἰ8τ , παταω ποπ: ίςτπτποπτ ΡΜ ειΠπιιττΙ 0τ:τοττικποττ:τΙτβω τὶξγὶπα έττοττοε :οπ

τ:οΡΗΤο , τπτ ποπ ίοΙιππ (τω: οτιτπτε ;ιβίοΙιτττοποτπ @Απ οντόοπτετ οοποείππμ.επ ρεφ

@το Ροτπ1ΙΤε; ντ:τπιπ ε;τπιπι τωΜ” Ρττιτίοπτὶ$ απτο τπτ(οτ1ρωπ ίεΙτοττοτ ονοΠΙΐο,

ττπο-ποτοειπτ [στο τοπικ τπππτΗ πιω τοΙεταπάετπ Βοὸοπττοτ πτιπιετπτ Βεπεττετπντοῷ

λετε: δΠτ8τπτε πττ;το τωττιπιτΜ Ρτοτὶὶοπε ςτοάττπτ πὸνοπὶίΪ€τ . _ - - τ

πο. Αππο οπττ·;τπ 1προτπαττο_ηπ Βοπππτ ποίὶττ πωεπτττ ππΙΙοΠιπο ίεΡτίτπο

Βοπνοποτππάπε Ηοπήςι1ε «πιο Κο:ΜπίτιπΡετττ Ροτεπττ1Ππτπε-τ ·Ρ-8ΙἰτπἰπεταΙο ›

ΐῇΡΐ· Βοτπϋπ «ματ τπτττὶττττι @στο ος1επτειντττ Οποτπιτ12υτ νττοτ“αρτοπτέΦωπε 101116 το·

ώ ·" ! τοτοτει ίιιι ΙτιπέτπΕπτι γι1Ιτι15 οττοιππτπ1ιτ , τ φωτ στα: οιΙΙΞποπτε:ε τερτ:τιτ , :τπτ Πτι

- τἱτπ τοροποπτο.Βτιτ; νο! Η τ1ιπεςυειιπ @τω ,πιτ το ποπ ποίος Μπας: , ππτπππωπ

:ποπτετοττππειτ , @οπο-ο ντοΙσ.τσιπ οατἱτετοτπ τπΓοτιπποπτ, ο @πω οττττπι τπποὶπ τΡίο

1ίσίτοϋπττυπιτε Ντιπνττεττε Μοτο Ρτιιοοπτει· πωπω τ. Ντιπτ νττπεοόέυπωπιω

τ επτΜερΜοΕυεΉ ττ1τ:Βτίυε α! ΗτΙάεπτΠΦωττψπιτηπίοε>Ρω › πωπω νωτ1τοετ

ΒοτττννττάυΜοντΒιιτ οτ «πιιιΠε εσποορτ0%ί;ΥΜτοτυπιω01ωτεὶττ€Μ€ἀἐ8Βἰὶἱ€€τ

τω ντιπ πιο μην:πωπω , Γεη:τπτωτπέτο οπρτεπε , τπὶιτιοῦττιτε τὲΙτυπ.ττᾶ`τυε4εΙτ5τ1τ.

ἐφ13'ζξ.,“_"'" _ντπιτπταπιτπ φωτ: τπυττπ ΕΡ1ίοορττ ,_ ΜΜΜπωωΡιττπ τ Αντ ττ<ϊΡο!Μυστ ειδ

Μ4ε κτ Βαττττιπτ , οοττντπὶεπτ ΑωττεΡτωΡυπ , απο επετστ1τττο Ρετττπωτττπ πιω
“"""Ι"“ Ματ Φέτα έπντέποπτ οοπττοτπτ ,πιτ (ο , τοτττττττμκ τοπττονττΜπιπω πιτΠεΜ

Δ νε1ττω·πτπ @το " στοίττττοτ τ ΙΜπτ18 ΜετεπτΜτπυτΜΧ @πατε τπτετσοΡαπ» Θετι

- _ οθ;:,_ Μωτούτ8%Μπὸττἰὶοειτ1οπ:τπ ττινΕπτ1ττ Μ!ρ1τωπ Ποεπὶπτ Μτκττ . τω: τυπο
ω. ` Δ Ρτ·τπιο Γετττμι Ι)οτππποετ τρίπττρξττοπτετιο€ἱἐὶτ , γς:1;ιττοποτπ οτπιπτ οποτΙ1οτπτη Βτά

τπτΕίει @στα τω ΕΡὶΡπειΠὶατιιτπ Υέπετεπτ1τεἐ8τττττΒοτηνγοτππε ς:ΡτίςοΡπε πω·

Ιο.8τίπω πτοπὶεΡὶίοοΡππτ 8τ τοτοτοείταττοε τπτ ττυτὶὶὶιιτττ Μ τα τοπίστττττοπστπ που

Φέτα τσεΙ:Μ ὶπνΙτανττ. Νεο οποτε. τ· πετώ ΓτιεττττοΙΙτιππτττω επττίσεττιττοπτε πιγ

» που εκ ΡΙ80€ρτ0)Φεπτ1 ΒοτπκτοτεΪΣττΡὶ!ἐΩΡ1τΙϊ1ποπυιπιιτ;8ϋτοτπτιτοττωτπωτ

τττοτ9, Με υτ ΑττπἐτρὶίτοΡπε ποίκτποπτ -Ρεππυπτ Ιοουτπ ττπεττ>τ τ & Ντιπ ἐδΪο

Βεατιτε ΒετπννεττΙω εμίαοΡιπ &ποεοΙούια νττο Με πτυ5ιτε @τπτ τω, τ” τ:

Με12°1°ετ τπιποπίοοτειττοπτε ίτατττΙ:πτ ττζΡοπω13ῇεΡτὶΩιιτπ πει,ιπππο 8ττττΙππι Με οπτΞποπτιμ

'πω, πω. μ . ΕΧΡΙετιε ιτειτ1πο Ποτ8τοττπ οτππιππε ίτε.τοτππ τ;ατι€3τττ , Βαν: φαω ,Αττ:Ιπο

Μπιτ . ° ? Ρ

ο
 

τι $1τ: πτοτΗἰ ανἱ ετήσια έττωττωτπω <110πιτπίττω, κο[απ:Μοπί: Πσπιέπέα έτσι» ίι·εττπστποτ ηη:εΙ|ιππιτττ.



Ε. ΒειιΝιινΑΙ:131 .ΒΡΙ8(:. ΗΙΙ.Ι). σοι

ΡιΓοσΡο8: σειστιε επι Ρσππ1ιιιπ ΡτσιμεΙΤιιε , Π:: ΙσοτιτπερΗ: Πιιιττιι·πιιπι , ιιστω.τιε ΑΝΝ. αι.

ιι8επτιπιιε , οσπττονετϋπιπ , ι:ιιι·ιΙΙιτπι , πσάισάςΡσπςτοδ: τετιπιπιιιιο πιέιτπιιτπιιιι- Νη

ιιιιπιτε . Αεπσί::σσπιπι , δ: ίσιο πππο εοι:Ισίιο.ιπ δ: εικιβέι:επτσε «πω, ΗιΙ:ιείειπεπ5- *α Ν°'"

Μπι τΡιττοΡπ ίεπιικι· Ρει·τιπετε , δ: απ” πιει σπίτια: ;;σπιτει:ιιδιισπε ΡσίΤεεΐιιπι εΙΤε .

Διὶ πως: πιασει ΙτπΡετσιστιεννι1Ιε8ιίπε στεπισπιί::σσιιε τιιπἀσπιΙ):ὶ ιπιίετισσιήόιειέπ

Η: :σώσω , δ: @πωπω Ρι·σιιτισ ι·ι::ιτιι , νε! ιιΙισι·ιιπι ιπίτιπέτιι , ιτιΠειιιιι δ: ίππ

διετπι :πιτ Εσπιτι·ια:ιπ εκστοπιίΐετ, νισε:!ια:τ ιιιιιιίτιι ιπνιιίισπ:: Ρ;ιτσσπιε δειπ

τΙσίσπι πι! τιτιιιιιτιι ΗιΙόείει·πεπΠε σει:Ισπει Ρεττιποπτιε ΡιιΒΙισσ εσπίιτ::πε , πιά,

δ: τσΡστιτισπι σιπίσε:πι πω σ.Βιισπιιποιεινιτ , δ: πι τσΠιτπσπιιιτπ Ιιιιιιιε ειστοπιιπ

τισ.ιισπιε , ίει·ιιΙσπι επιί::σιιιιΙσπι δικιο Βει·πννιιτάσ ττει:Μιτ , πιεσπε ; Επι

τ‹ετ αιτιίΐι πι:: , δ: ::σεΡιίςσΡε , ειστοπιιπιισ @τι πιιιιιε ικσΙσποτ, δ:Ιιιιπο Ρατι:στ:ιΙεκπ

πωπω , :πισω :Μπιτ ιτε το , πω ίιιτι τεττιπισπισ @Με δ: :ισπιιπι πσίττι Κεειε δ:

Πιιτι·ιιπι πσΠιστπιπ τι·ιι.:ισ πι τείτιπισπιιιιτι , ,στ ιισ‹: , πεσιισ ε8σ , παμε ιιΠιιε πιο βατ Μω

σεΙΤστ τπειιε , σΙπιιιιιπι ἱπτετΡεΙ1ατιοπεπι, νσΙτσΡι:τιτιστιεπι-:ιε πιο ισ ΡοιΙιτ Μισε- ιζι::έζι,2%

το . δι:::1ιισσί'Γισιιιιπ ΜιΠά :ισ ΑτεΙιἰσΡιίσσΡσ , τ:σπί::πίπ βσ:ιτι Βστπνντιτάι , ίοΙ- ἰοιοίιιιᾶιι=

Ισπ·ιπιτετ Ρεταδιιιιπ είτ . δαιιισπ·τι σπασω δισ ΕΡιπΙιαπια Πσπιτπι , νεΙειτισ νιι·8ι- ά::”:ειΞΗ.

πιιπι ίοΙΙσιππι σ::Ισστειτισπε, Εσιιιίσπτσ ],ζρει: σιππισιιισιιε ΕΡι[σοΡὶε , ει. Β::τπννειττισ

νεπετεισΙΙι:ΡιΓεσΡσ Βάια πι; Ποσο: 8τεττιιι Ποι :εστω πι μια: δ: ι:ειι·ιτειτε , ίειΡισ.ττι

πο. πιπιππι Ρι·ιπώΡιε ::σττιΡσίιτιε, τιιίι:σΠιιπι σΙτ, ' π τ _

μ. Αιετιιι:ΡιίςσΡπε ειιιτσιπ, πιισΙἱτσ (Μπα, Ρι·ιείιιΙσπι ποίτι·ιιτποπιπιπσπστσ

δ: αιτιτιιτε άΠει:ιτ, δ: πι ποίτισ πισπειίξτ:τισ ίτειτσιπιτετε τισπστιτισε αεσι.ιιίιτιι. , πππ

ιπειτπ άιΙεδΗσπστπ δ:Ισοσ δ:πωπω Ρι·ονισιτ . Ηιε ττει:1ιισ Η: Ιιτισεπτισιιε , πισω

Αι·ι:ΙιισΡιίτσΡπε σ, :ιπιπτσισσίΗισσ πππο , μαπα ιιιι;τιιιτι Βσπστιιτπ:1ιιι: σΡει·ιιιπ , ΥνιψειΠ

ίεΡτιτπσ Κει.Ισπσιιε Μεττή πιι8τεινιτ ειιι Βσιπιπιιτπ .· ιισίτ :πισω Ε τι : π Ν π ι τ. π τι ε '

ίιιστσ8ειτιιτ Μσ8ιιπτιπο τε8ιπιιπι , Ρι·ιιιε ιισσει8 ΈΐιιΙ:Ισπίιε ι:α;πσΒιι ; ειιι πιω άσσι·ειτ

αιτιισΙιε:ιι: πιει; :πισω ποστ πι: Ρτιιι.ίιιι Βστπννο.τάιιε Κα)«:πάιε ΑΡτιΙιε Μσ8ιιπτιιι

εσπΙι:ετεινιτ.. Πινιπσιτπσπο ι·είΡεθειι ίιιι·ι·ει:ιτιπ ΑτσΙιιΡι·οιίιιΙσιπ, :πιτ ιιτσιπΡωσ Εμ" (πω

ιπιεππόπι: Βιδιιιε ::Γτιτει;σπσι1ι:ιτισ . @πι :μισώ Με] τι: Μπιτ, Ρι·ιστιεπωπω " π, ίστειιιΒει·π.

πστππιει ποπ 1ι:ι.Βιιιτ: ἰπἴιιΡετ στόιπατσι·επι ιιιιιπι , σσπίαπειιιπιτειτσ :πισω ΗΜ Ρτσ

Ριπιιιιιιιπ, Μπι :ιενστιοπο ιιτ Ριιτι·ειπ εσΙιιιτ, δ: Ρατει·πτι οπτιτπτε ττειδτεινιτ ι °[Α.-σωπε

αιιιπτο Ισ ιισιπάε πππο , ΕτΙ:επσειιόπε Μσεσπτιει: ΜεττσΡσΙιτο.πιιε ΡΙεπιιε :ιτει·ιιτπ δ'1*δξδ: πιει·ποι·ιιπι :ιεοιπισ :ιιιΕπτο ΚΜ. 5σΡτ. Ριιεσπι Ι):ιΕ::σΙσπ:ι: ιιστεΙιιιιιιτ, δ: ετιι- - '

ιπειιπ πι τπειππε ΑπασεΙστπιπ εΠιιινιτ ,· ` π · |

Η. τω: Α πι πο τεΒιιιε σιιιισΙΙ:ιπιιε ίιισσείΠτιπ ι·ε8ιπιεπ, Ρετς1ιιαι11°ε:Πνιιη Χ Ρ8ΊάΕτ·

τείιιιιιι·επτιιτ παπα πωπω, :μια Παπ στιι:άεσεΠσισ (πρ ίσπιτει :μπε νει·ιιπτ, μεσαι- οδ8.,ΐ.. :πρ

Ισπτε 8τιιτιιιεσπεοι·τΙτα . (Έσω πιτπτιιπι Ροπτιπι:επι,σιιιιι τη ἴειΩ€ι°ἀ0τ€ι°Π.ΩσιιΪ€€τ8.1°ς πω τ·επσ.

ὸεπετετ Πει: Δτ8πιππω _ει·πννιιτόπε,ιψιόισ νο:Βι Πει πιιιπιπιτ , δ: :ιπιιτπεκπιτ- "ΜΒ

τππινιτ, Ρτιιι:(επτε ἀοπιἰπσ-_Ηοπι·ὶσσ,ἰ5σπιιιπἰΙΙὶιπσ Ιτιισει·ειτστι: ,ωιιγωπ Επιβ

ωστε, σπιτι ιιιιίτιιπτιστιε ιισρπΙιε δ: σΙετιώ,ε, π:: Ροίτ ιιιίτσΡτιιτπ τε:8ιιπεπ ίειιιιξΙοε

ΗΜεπ(επισπίι ει:::Ισίιιιι ἰιιἴιτττστ ιπιιιι·ι:ιιι:ι ίπποι· Ριιτσοσιο. θιιπὸσπσεπειιπ πω;

@ποπ ιΡίπιπιτει·ιιπι τηιιιιιίτι δ: οστιθ.ιιιισιότ ,τάιιιπ ιΙΙτιπι πω Μι πι ΑτειιιπΡιίεο

μπι νσπστσΒὶΙἱε ΕΙ:ΜΕισιεςιπε ςσπίσστεΜ26ΡιΓεοσπε. δεσ :μισά τυπο ίιιΙπιοΙ:: Επσ

ιπιπτ , ΒιιιΕ8.πισ ΒιιΙτιτιει., μιιΜ«πιπ Ιπ Ιτέα :Μπι Ρισπιστιοπο Με, :Ισπιιπμπι

Βιετπννιιιόπιπ ΕριίασΡυπι.Ηθι μια: ΡειΙ.εΒιιτυπι.ίπππι οσπνεπιτ Π: 8: μι:: @τι

ίπ " ί.ιΙππιτι:ι , σπρι·ιπισπιεπι ίπποι· (5:ιπ:Ισίσπι τοπτιινιτ :ριιι Ματσε; Βετιιγνιιτςιιι% :οέβιΜ

πινω 1πίπιτιιτιοπο ποδι”, ποπ ειπε νιιπιΙσιιιιισ ιτττι:πιισπε, σιιΙ.ιέειτισπιε βια ·
8Πω1:Φ8 Μπιτ ,τι :ΜΒΜ ε Μπι» ::στπιπιιπε σπιτι ιΠσ ι:ΙΤε , Η πω:: νεΙΙετ,

πιίι σα, σιιιιι2Ποι οΙΤοπτ; σε; Ρειι·οσπισ Υπο Μι ειπίσιισ (πωσ πἱπιΙ ΗΜ σεΙΕΙΤέ.

Ηειε τείιισπΠσπε σΒ(τι·ιιιτιιτ ιπειι;πιπο.τισ ΑτστιισΡιίοσΡι; δ: ΓιιΡετ πιο το πεσ ιππ

τιτ:: :πωπω ειιιίιιεςΙτιπ πππο. παπιΒετπ_νιιστόισΡιίςσΡμ τ π νιΞἐιἔἰΜ

. ] Ηέσέι·βπά Τπρέπιπιστ. ο · τ τ - τιισπ:ιιτ:τι

' τιπι ΜΜΕ

ιι Ρτοιίπ1ΒιιτπνιιΜυι 8Π1ΡΜΙ:_ίτιιδσπε ιιιιπτ πω.

- τι:

μ.» Ιπτετειι. ιι€ιι€τ2ΒΠ

 

Δ πππο πω ισιι. :πισω @Η οιττειιιιιπι_@ιὶΠξ πωπω τσπΓειιτιιιπτ.

& Ηιιιιά σιισιιιπι σπιτι πι τεκτιιπι οι·τοι· πι: ιι·ι·ερίστιτ σπιτι πσνσιπ :ιππιε σα:!εΠ:ιιπ Μο.8σπτιπ:ιπι τακτά: Ετ·

ΚεπιπΙάιιι, τι: τω: ε!! ιιιιᾶσι· ντιπ 5; Οστιώιιι·άι απ. π. πω ιπειτιιι· στι:ιπι Β:ΚεπικιΙσπε δ. Βιιτπννιιι·άιι:οπ.

(ιιπειιιπι:τισ ΐιιιΠε. ' -

τ· δι: Μπα τπΕ τω:: . :Με Βωννετσι δ: ηιιιάεπι :μια Γαιιιιιπτιιι~ ποπ :Μπι (Μο άοΓτήμπ Γιιιιτ,Ήσ:ι::

ντι εε:ιιιαΙι πιάστε. _ · π: :

Χ



:οι - ι ν- ἶι'ΐΤδ-Α`# ει

ΑιειΝ.οιι. τιε οι:Γοφιιιττι , ιιι ρατοοιιια ιιιιοτ::Πιιιιιιιε οιι τοοοιιιΡοιιιατιοιιοιιι ιιιιιιταιιι , Πιπι

Ξ:) ιιιιιιι οιοΒιι ιιοι:οιιοτιι; δε φαι ΡτιοοιΡιιιιιιι ιιαιιιιιτ, ίοιΡιιιιιι οιιιιι οιιιιιιιιιιε αεφι

Με , νο! αοφιτοιιιιιε τοιοιιε ΡαιτιοιιιιιιΡοιοιπει , ιιοιιτ ιαττι.ειιιιιιιιτι ιτι Ιοε:τοτο :ποπ

τιε ιιατιιοτατ , ιτι ίαοι·ιΗειιιτιι οιιιιιιιι . Μοιιαίιοτιιιιτι ιταφο ιιι ιοΡιοιιιττιοιιαΙι Ρατ

το οινιταιιε ιιι Ιοοο φοτιειατιι ίφα1ιειο , Γοτιε φοφο ίου ιιτιιτιε ατιιιιια1ιοιιε οοαιιτα

το , τοτα ‹ιονοτιοτιο , δε αιιΡατατιι ειοι:οτιτι ιιιιιιτιιιτ; εισαι Ρτα:ειιιε ιιιιιιοιοιιτιιιιιε εισ

τατιιττι , οοοιιοιιιτιε ι)οο ίαιιιιιιαιιιιι;ιιιε ιιαι , οιοΒανιτ . η

φαι (18- 4.5. Ατιτιο νοτο ιιιοαττιατιοιιιε τιιιιιοιιτιιο φιτιτο-ειοοιιιιο, Κοζιιιιι αιιτοτιι ι)οπιιιιι

ειιειιιιιτ. Τιοιιτιι:ι Ριιιιιτιιι ιττιΡοτατοτιε ειοοιιιιο-φαττο, οτειιτι:ιτιοιιιε ειοιιιιιιι Βοτιιννατειι νο

ιιοταιιιιιιιιιτιι Ρτατιιιιιε νιιιοιιιτιο τοπιο ,. ιιιειιέιιοτιο ειοοιι·ιια-τοττια , τοπιο Καιοιιειαε

θδιοοτιε , οτνΡτα οιιιιειοιιι ιτιοιιαίιοτιι τιια8ιιο ιιοεοτο , Ι)οι ειταιια οοιιιιιτιιιιιαταχ

ιιοιιιοατιιτ α Ρταίατο αιιτιιιιτο Βοι·ιιννατειο , δε ιιοτιοι·αιιιιι διοιννιοοιιίιε οοοιοίια:

αιιιιιιιτο Ε88οιιατειο , ατομο νοιιοτατιειο Μιιιιιἔατειονοτιιοιιιι Ραιιοτο Τ ιι ι ιο ιε

ιι ι ε: ο , ιτι ιιοτιοτο Σαινατοτιε Ποτιιιιιι ιιο-ιιτι ιθωειιιιιιι , δε οιιιε Βοαιιιιι πια: δε διο

τιοιιιιιτιια αοτιιιτιοιε ΡοτΡοτιιαεφο νιτ8ιτιιε Ματια , ιατιδιιφο Μιοιιαοιιε ατοιιατι

Βάι , ιοτιιιε φοφο τιιιιιιιαι οα:ιοΓιιε οιεοτοιτιιε , δε Ποιοι ιοιιααιιιτα Γοιε τοιιφιατιιιτι

αδ οιιειοτιι νοτιοταΒιιιΒιιε Ραττιιιιιε δε Ρταιιιιιιιιιε ιιιιειοιιι ειιαιια νοιιοτατιοτιο τοοοτι

ειιτατιιιτι . Αιιιιο Ροτιιιειοιιιοατιιατ ι)οττιιιιιοαο ιιιιιιοιιιτιο νιζ<ιο Ποιο ιοοιιτιειο , ΚοΒτιι

αιιτοιιι Βοιιιιιιι Ηοιιτιοι ΙτιιΡοτατοτιε νι8οιιιιιο-Ρτιιιιο , οτειιιιατιοιιιε νοτο ιιοατι

Βοττιννατ‹ιι ετιαοθττιο , ιιιειιδιιοιιο οιιιιιτει , τοπιο Καιοτιειαε Οξιοιστιε , ιιιιιταειι

έιιιιιι τιιοτιαίιοτιιιττι αει ιιτιιιιατοτιι τιιοτιαίιιοει: νιτει: εοτιίιτιιδιιιι·ιι , τιιιιιτιιιιιοιειιιο ,

νοιιιτ ιιοειιο Ρατοι , οττιατιι Ροτιοδιιιιτι , ειοιιιοατιιττιοίι απο οιιιτιι ειονοτιοιιο οι:οιο

Μια τοιιΒιοτιιε α νοτιοταιιειο οιιιιειοιιι οοειοΠα Ρτονιιοτο Βοττιννατειο Ροιιιιιιοο ,

δε αι: ιιοτιοταΒιιι Η τι ε νν Λιν ο ατοιιιΡτατιιιιο ΗαιτιτιιοΒιιτοοιιιιε οοειοιιαο , αι: Εις

8οιιατειο διοιννιοοιιιι αιιτιιιιτο , δε α ο Β ο ιν Ν ο Ν ο Αιειοτιοιιτ8οιιιιε οοοιοιιαο τονο

τοιιειιιιιιιιο ατιτιιιιτο , ιτι ιιοτιοτο ιαινατοτιε Ποτιιιτιι Ποιοι ιοωε:ιιιιιιι , δε οιιιε ιαπ

° αφ” εοιιιιτιοιε ιοτιιΡοτφο νιταιιιιε Ματια , αο ιιιιιιιιω @οι αιιοταιιειαε δε νι

νιιιι:α: οτιιοιε , δε αει ιΡοι:ιαιο Ραιτοοιιιιιιτιι ιαιιδιι-Μιοιιαοιιε ατοιιαιιιιοιι , τοιιιιιιιιιο

· τιιιιιτια ε:αιι , δε αει ιαιιειοιτι νοτιοταιιοιιιε οιιιιιιιιιιι ίαιιέιοτιιι·ιι ι)οι . δοιιτιιοιε οιιιι

Δω τιιοιιαίιοτιι ιιαι:ιταοιιιιιιιι οοιιιιιιιιιιιιιι οίι ατι τοιιοιιιιιιπι , ΑΒιιατιε άδειο, Ο ο

Μιι:ιιαοι·ιε . ο ε ιι Α Μ Μ ο οοοτιοιιιι ιαιιδιι Ραιιταιοοτιιε ΡττοΡοιιτο .

46. Ταιιειοττι νοτο ιαιιέ`τι Μιοιιαοιιε ι:οοιοιιαιιι νιτ Βοατιιε, Ροιιειιιαιτι Ρτα:ειιιε

οΡιιιοιιτιίιιιιιο ειοιανιτφΡταείοτιτο ΑΡοιιοιιοι Εο8ατο , υπο νιειοιιοοι(Ζατειιιιαιιιιιιι ,

απο ιιιιιιοοιιτι ΕΡιιεοΡιε , τιοετιοτι δε ειιν οτιατιιτιι Ρτοιοιιιοιιιιιτι Ροτιοιιιε , ιιαιιιιι ιιιι

αιιδιοτιτατο τοΒοτανιτ. ι ισα αιιτοιιι Ριαε ειο νοτιοιιιε οΡιιε ειιιαιιι τιιατιιτο αιιιιιιο ιτιτοιι

· Ϊ ειοτιτ, φοιοτνοτο1τιαδια οΡΡοττιιτιιταιο'αΒ8τοΕΤιιε° ιιτ , οιια νιιιιΙατιιια δε αιΒιιιιιτατο

ιιιιιιτοτιτ,φα οατιτατο ιιιΒιοιοιιτια οιετοτιοτιιττι οι Ρτονιειοτιτ, φα ιιδοι·τατο οοτιίιτιι

ιιοτΡ,ε1ιιααιιέίιοτιιατΐιτιιιαποτιι,ε1οαιιιιιιιι δεΒΡιο ιιιιοτιιτι , ιιινιι1ιοιαδιΐ νοτι:οτο5

Ρτο οι:οτιτ,ιΡ ιιιε νοτ ιε πιο ιιιε ιιτο οτοιιιιιε. κιτ οιιιττι ιτιιιιιινι `οΒιο οι οιιι ι:οοιιο..

βιο ιιατο . ,, Οτιιιιιε οτοαιιιτα,ιιοιτιο,ιιοτιιιο ιειοο α Πιο εστι-δικα οιι€τοαιοτο,ιιτ μια

ωι·ιςΜήο- δ, ·τιτιιιιι τιατιιτα:,Ροιιιιε Πιο ιοτνιατ Ωτοατοτι,φαιιι στοατιιται(ιιιιιιειιαΒιτιιειιιιιε Πα

π· # ,, τιιε ειιιττι Πε τοτιιτιι ειιιεοιοτ ιιιιιε , αιιιιιιιιιιι ιατιιοιι τα-τιοιιιετοιιι-Ροτοιιι ιοωΡωτο

ι) ιιοδιιτ αει ίσα: οοτιειιτιοιιιε ττατιιιτοιιι . δο‹ι ουσ ατιιΡιιιιεοιιοττιφε: εοττοιεοτιτ ειι

' ._ __ 3) νιτιιιε Μαιο , ταιιτο ειινιιιιιιε Το Βετο φιιφο οιιιι€αι ια ριιιιιιιιιιετοιιιιε . Ετ ιιοο

.- - ε; ιιοτι ιιοφιι, Με ιιιιι ναιιεια ι)οι ττιατιιιε φοιιιοιιο ιιιιιατιταιεοτιτ ε ιιωειο αΡὶ

), Ροτιτιι 8τατια: ιο οιιι ιιιια8ιιιατ , δε οοιιιοττιιαι ΠΡτοιοδιιο ιιινιιιαε ττιιιοτιοοτιιια: .

3, εφε τοι οιιΡοτιιτιοτιιιιι·ιι ειιιιτι οοιιιιιιιιιιιιε ,' ο νοιιιαιο-τιοΒιε οοοιιι·τιιιιινιτιιιιπ

,, τοιΡοιιιιιιιι , φοει Ροοεαιιτο Αιιατιι , δε ιτιειο ιοιι8α οιειιιιι ειιιΡοιιιιια Ροτιοτοιιτο ,

- ,, οτοειιιιιιιο Αιιταιιατιι Βοο , δε ιιοο ιιιι τοιιιιταιιιττι ως αει ιιιιιιιιατιι. (Σιιιιιφο,

- · ,, δεειινιιια Ρτα:νοτιιοιιτο οιοττιοτιτια , τιιπιδεοιειαοι·ιτιοιιε ιιτιοτιτιε αοοιΡιττιιιε Ι.ο8ιι

; ,, ιατοτοιτι Μογιοττι, ειιιοοιιι α:: Ρτα:οοιιτοτοιιι οιιιιιτιιΐο Ροιιιιιι Ιιταοι )· Ρειτι οιεατιιι

,, 'πιο ιαιι&ιιατιε , τιιιτατιιιιτ ιιιιται:ιιιοτιιιιι Ραδιοτοτιιι Ηοιιαιτι ιιιιιιιαιιι :πιο ιιοιιειιιιιι

· Π - Έ ,, €08Πο

τ  

ο τικ ιιτοιιιιο ιιιιιοι·ανιτ ρω ι·οειιροι·αιιειιε οεςιοιιτο (ιιμ_ι:ιοαιε. επι οιιιιι ναιιοι:ιιι ι·οεοιι: ατι ιιιιοιιι "και

ιιι·ιτιιοειιειε Βοι·ιιιιαι·ιιι ιιιιειε 8:ικοιιιιιι·ι "πιο Βι·αναι·οιιιιιι·, οιι ιιονοε οκι:ιτ:ιιοε τιιιιιιιιιιιε ιιιιιιι Ρι·οιοοιτ. @των

οτι Βοι·ιινναι·ιιιιιιι ιο ι·οειριοιιε, ιιι ειοειιοαιιοιιο ιιιοπιιιιοιιι δ. ΜιοιιιιοΙιε ιιιιιιιιιιιιιυιο ΡΟΡιιικοωριοιιιι δ: :ιι

πισω, ιιαιιιιο ροίι νιι:ιιιι αιωνα, ιι: πω: ()ταιιιιιιιε ιιι ιιιιο Πο- ;- '



ε. ΒΕ11ΝννΑ1τσιεττες.Ηιτυ. τ”

,, εοετ·ισνΓΓΓε ττιετετιτ, Γεττ απτο Ξεττεο ΓιισΙατιττττ·εΓΓε, Μάτσο ΓπειιΙστιτω ωστείσ.Εκτ ΑΝΝ.σττ.

,, εεάττ τττετττετττ , πετ; ε:τιΡΓετ Γτττεττ1 , Η σε Με , δεΕιοτιιττι ΓὶτττἰΙτσιιε ττσΓττε ττιτίσττΙτε- 102 3

τω Γε τεττότετε νσΙττετττ . 52.ΙΞΓ5 ττττΠετσ εΓτ, τιιττττττιιε σΓΠιττεκετττ τπτ ΡτοεΙΞτε Βτινἰά *α Μ"

Μεττιτ-Γστττε:& $οΙε ΙσεττΙτιιε εΓτ,Γττιτέτο τεττεττωευΙσ 1)εΞ,σιωσττε τεΙΙΒτοπι1τττ τὶ

ττΒιιε δ: ττωτττττττττω τττγίττετε ευ1τ1Βιιτ. Γε Ι)ττο 21ΡΡτοΧτττ1ενετίτ Γτιττέτττε 8214101011 ,

σώσε τι Ρσετιἰτετττἰε πτετττίε τιιτΠιιε ιιωσιτστ11 1'8Ρθ1°ΣΠ8 είτ Γτττ1Πτίω @τσιπ 00101

» Με :τά ΙιτιστιιιτΗτ·ιεττι ΓεΕτσταττι τενεΙττνττ Πειτε Γεστετττ πτετττστυτττ , στ πεισματ

,, Ιττετ ιτιστττσ 8ι σΡετε , σττττττσιτε Γε ττιΡετ εΓΓετττ τ1τΓΡατεε , τττΓιτΡετ σττετττεΗττττ απ·

,, 8εΙΞτ:τε ΓΡττΓτάσιτε Ματσε σσαμειΙε5 τ " . . . · - Ο

,, 4.7. Βετο εεε Βιετικννωισσε εστιΓὶἀετειττε , Ποτ Ρτετε!εδτισττε »σε τττεττττε άτδωε 6°ζ="= :ξ

), εΡΓΓοΩΡι18, 8τ εΙτιπιτττω τσεάττετισσε νσΓνεττ5, στα πτετιτστυττι :ιτεΙτττε&τιτ:τ., «μια =χεΓέιή:]

,, νε τετιτττι μετά: ΡσΓΓεω ττ1εττσεττ0%!είτια, στα εΓΤεττι ε.ιτΙτουε Μι!» Μάτσε, δτ σε- ἔδ:πτνετ·

,, στα ττιεττισττετ τετεϋ Ιτττττεττιτσττε Ο τ τ· ο Ν τ ε τΜειΓεειΙιτε, επτα! Ρττετττττω , ·

,, 61νωττ ΜΒΜ τετττττ, τεετιιε τττεὶ Φωτό!σε ΡετσοττεΓοεπε, Φνττιεττηιτε ρωταω

,, £0ΠΕ11ΡΗ0ΒΜ _ τίτττικτ εττΙτιπ στη το άτνετΓε , τ1τιστττοτΙο τιττεττιστ Γετέ5Γεσετεττι ττιτΓε

.ΜΜΜ , @εφε τετττεὰὶιιω τττεεε-ώττττετεττιω" . Σετ! το τετιπέτετε των; στα:

), Ίωεωω , τ1τττεττυΓά σωστο στορεττώττττι , αυτ νἐκὶσεττοεττἀιιτπ , :τικ τιιτττηικττττ

” Ρετῆετεττὸι.ιω τιττιεσ8ττι . Ατττττιιτε τττττιετι τττε8τε τα; τττειΒιε σώστε Γειτιδτι ΡτσΡσΓἱττ

” ττιετωεω , Ικα των; τεπιρετιε Γσττυττε εφε ιτιστιοαΙΓε νετε!τετ ; απο εεεε Βει

,, ε1εέττο , Γεττε.τιιιιττκμιε όεε1επτεττσ,τττε ΡοτιττΒ_εττΙιε 8]στ1ετ: @το ττττΙττσττἱ2ετττἰιτττι

σ) ΡΠ2€1τ8ως8ε Μ; έτεττΒσωττττ τιιτσετεττττ σιτε Ετιίτστε, ττε εεεἰεΓὶτι επειτα· τισΓτττι

,, εΓΤετ τ1τιειΓι Μάτια, τα εΙσθτισττε ττονι Ρσττττθετε, σοι· ιτττιιτπ εττιιτιεττττ απατη σωστ

,, σιτε Γεω ττετεετε ΓΡττἰτιτε Ρειετε.Ιτττετσττιππω!τ Βεττττοεο!ΜΜ εεο!εΒε,συοά «Με

,, στήσω εωεεΡεττιω , οΡετε τ:στττΡΙετε νοΙεσεπτ, ΓετΙιτετ Μετα: τηετροτιετ τττττ!ει·ε Γ

,, τττιτ1τωτ ττοτ11ττ1Β ιτιετ , εσε!εΜε ΜΜΜ: τ τις σίδατι Βεο-Γετνὶετττἰμττι τσΜοττ11

,, ωΓΓε,οττιττεττηιιε ΓεσωτετττΙαπι ΜΒΜ!! Πσπιιτισ Ιτ,ιεττιΓΓερμττ εΓΓετ μι” δ:_!τετετϋ

,, Με τττε:ι.Ετ,συτε Γιαπ σετ:υ!ττε ΙΜΜΜΜ,£εττιμττεπτετ ΜεκουΓεπΓυ δ<Με·

,, το (ΗπτΓΗ ΕττεΙτιιτττ , ΜΜΜ Βεἰεσ©ἱεΓὶτιω σστιἀετε εσεΡί , τη στη :ισ Βιιιάεπτ δ:

,, 8Ισττε.τπ ττσττιἰτι1ε Ι) οιτττττ5,8τ νού :πετ ΡτσΡοΒ τιισττστὶἰτττΡΙε νἱ,δ€ Μάϊκ τ:τιττίττα

” τακτά , ειιΠτ1Β1τΓε ΒεστΠΙεδΙτε Γτειττάσιτε, τ:σττΓιτΙιττ. Πιττιστιτστ εττ.έτττ1 τιστεΠσσΡετε,

Ό

δ)

”

δ)

))
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”

77

3,

3)

Ώ

& σε58ττεττΓε εσ Ιστ;Γ Ι.σεστιττσ ττωιΙττεττσσε,ττε σετ:τιΠσ τεττεττετ να8ειτΓστω ε1Γετάζ

Μεσοφά σΡετσζε, εὶστὶει ΜΗ Οτ1ττρτε, τεθττ18 Γεσττε ττιτ:στωττσάσ , 28τοτ.:1τε τ:σετττ

τ1υττττΙυετττττο.·δε άσττ1ττΠ1τΙΕτίτι τεττὶε Με εετ.τυΓε,εαΓττ8ττττε τ:τιΓττετε.ντττ Με Βσττττ

Με 8: τιτοτττ τ1στι ττ·τιτΠάττ ατε , σε στετΙο δ; σσττΜο ὶτι Βστττἰιτσ , ττε ασΓετττέσ. τιποτε

ΡτωΓεττεττε Γτετετ σιιτττὶειω τιττετττττΙΙΙσ ΓΡετ φωτ. (Στή ι!σεσ, Πω, Γειττέτεττμιε οκτώ,

ΡετΡεσιιασυτε νττ8ττττ Μ8.1°Γ2,Γετττ?εσσυε Μττ:ΜεΙτ ειτοττεττέεΙσ τττιιΙτττσ,τττεττεΙττετ

,τ σττΙτητε ττιττΠάτ ΡετΓσσαε ; στα” επ.τεττσττε εστιάιττωντ, τετ δευτ @Με ττισιτσεΜεαΜ

,, ττοτττιτιτττ Γυτιτ τι ΓεεειιΙτ ετέΈτσιτε εΠετττ, το. εΓΓετιτ στ: οττωτ1ττισεάέωεπτσ ΓεεειιΙ:.τΒ

,, Γετνἱτἱἰ Μετά . ΟστιΠΙάσ ττετ1ττε δεττἰστττε Με! ἰωσετετστἰε ίϊττκτιττ:τ τ, δ: τττωετίὶτἱ

), ττιεἰ ΕττΙεεΝτττω.υτ ε.τεΙττεΡΓΓεσΡτ ., τ1ιιεττι @ο τ:σηΓτεεωω ωςση_ΗΠ εξω-εξω” τη

3 , Ατέ:Ι1τερ. οσττΓεστεντ , σιττσσιιτό αττεπετιιττι Γεωτ1ωωω , ὶΠ ςηι·ς]_ε, εω·ώΦω 9

.,, πετάτε, ΡειΓειττε,εσιιτε, τΓΗντε, μεττο,εεεΙεθίε,Γεηθοτττω Ρτειτοττ1:ιτε;ΙΙστότ,ετ8επ

,, τσδε απτο, δ: σιττάσιττά , Η είτ , (μισά ὶκπετἰὶτατὶσ τσιπ: ΡσΓΓεάὶ , στηΓωσττΙσ.ττ σσεττ1-·

,, ΡτάστττετιεσπΕτετερσωΙ,εκσεμΓεσ!τιττττττε,τιστε ττΙτετὶ Γεττθα Μετἰετ Ισ ΡτέτκΕμιλτ

,, ετ:τ:ΙεΓΞε τη τ:στ·σωε ωστε, σετΙτσΒ.ιιιε,ετιττττεΙαστέε,ρπΙΙττε,ει!ττΓσσε εστ:Ιε Πτιθτττ:τ στ

), ττΙάτττεστττετττεττώε τ:σττωΠ, τσουπ τιιΕ!τιτε Γτεττιτττι,Ρετ τπσττιτεετἰνοεστὶ πτετ,ετειάΓ

ω Δι Πεσ &2[21169ΕΓ8ττή118,ΡΠΟ ειττττττώασε Ρττεάττ9τοττιτττΓεττΙστττω πτεστιττττ ΙτπΡετατο

), τω, 8: ττιετι ,τοττωτιτττ1τμτε ΓιισεεΓΓοτυπι τττεσττωτι1 Μ: εοτττι·τι συστστω Ρετ.τττωστττττ

), ατ::1ι.ιέΒ ντ )· σιιεττετιιτε ΓετνττστεεΩΙιτΓΓτ1 , :το αυτή τετττεττο Γετντττσ ΗΒεττ , ΓυΜΙε

,, ΓεττΕοττετ8: σεττσετττώ Γτιτ:τ:εΓΓστωτι ττιεστυτττΕΡΓΓοσττοτυω Ρταττιιιτττττ , το ρεεε

‹ δε ιστ

 

τι Νοτι Νεο εστω εΓτ $ε!οτττσττἱε τεΓἱρἱΓεετττἱε: :τοϋ ετΓἱ ” Ηττα “τω” τρΓιτττι ραττἱτετττἰτι ρεπε

τοτ·πιπτ 1`ττστττιιτ νετττωτ , ρΙετάφε τττωτ:τι τΓε @τι τε ττττεττ.ττω _, τω: Ω;τρττετιιι.μ_ ΑιτειιΓ1ττιιιε,

ΟτεΒοήιτε, δε ΜΗ.

& 5τε ετἰτιτιι φτ:τττάτηττε νοε:3ττ1τ εἰνἰτ:τε Πτ!όετττείτττεττΠε να! ι Βοτττπστιε Διακ: στι:: Γιττικττιωι·ε, Μ: πττ·ιΙιττττ

τιστττιιτΙΠ, Γεω τι Γεττέτο Βετττιοττε ΜτΠιεττΓἰ εΡἰΓεορο, στή Μ σττιππ τττισιτττ, στ: @Η ΕτττΒΓετιιι τη ήττΓτ!απ·Γλω

ἀὶ νἱφ, Γ:ά Με τισττάιιται Ντικ τ: Πω. στα



. π ι

ι :

204 σ!.ιιί..·ν τ. . ,

ο ΑΝΝ. οι ), δε πιιίετιοοτόΒι φώτα τέτπΡοτει ὸιιοειπτ.5ἰ ποιο ειιιτετπ πιει οτόΕπιε ἴιιοοείΤοηειιιτ

τ Ι 023 ' ο; ειΙιτιιιτι πωπω Ροτίοτιει ποο οπτιπεετε νοΙιιοτιτ , δ: πω: τγτειππιοο Ηοι_ιιίιιτΡω

"°· Ν°*· 'ω το ΡττείιιιπΡίοτιτ, ἐΙ:ιάιονοι·Βι1)ειαΠεο&ΐειπδτιε ειπε ιΠιιιιι ΐιιΒιιιονοο, οτ

ι, ιποιιτποεπτε ίιιΡοτ ιΠιιπι οπιπι τπει!ειιιθτιοπο , αιτειιτ Βεπεόιδτιοπο , Πφοπεοχ

τοι·πιι πειτιιε τι τσιπ & ε:ι:Ιο , Ρειττειπ Ιιτιοειιτ οιιιπ ]ιιτιει ,ι & οιιπι πιο , οιιι τη βιο;

τ κοιταω Ρο(Μετιτ ίειπθιι:ιτιιιτπ Ι)οι . ΙπίιιΡετ Ιιειττετιεε , Βει δ: ποίτι·ει Βοιωτια, ,

πι πιω ιιιιιε (πει ίτιιάε:ιπτ τεΡετετεΞ τιιιτπ νιτιεπτ ειΠεπιιτπ ιπνειίοι·επι ιπ ίιιιε τη:

ττιτποπιιε άεοειοοΙιτιτε . _` ·- τ· η

- .μΧ ΗΜτω νιτι Διοτι εοπΙιτιοτειπτι ποπ Ρ:ιτεΒιτ , ουτιπτει νοΙ ιΡΓο ιπ Βοιιιιι

- τ πονοτιοπο Ρτοίοοετιτ , ντ:Ιοιιο.πτο. 1ιιΡετπι τοΐΡεέτιιε τΠ8πειτιο ειιπι ειίΐιιπιίοτιτ , .

@οι επίπι-ιπίπτεπε φοιτ @και νοτοτ:τε τπεττ:Βιιτιιτ εΙιτιιι:ιτι, ιπαπιτείτιε ιποιοιιε

·Ρτοοπτιιτ ο. Βοπιἰπο αφτι . Πιο ιττιιτιιιε Ισια άονοτιοπιε ίττιτΠιε Πω όιξτιπο δε ποιοι,

πιοιιε ΙειιιάτιοιΙιτει· οπιπι Με:: Κια τοιιιΡοι·ο οοπνει·ίο.τιιε , ειππο οττιιπειτιοπίε τοτε κι

ττὶΒείὶτπο Ρτιπιο , ειιπι Ραπ ττειπίὶτιιε τω πω, τιιιοπι ΪετπΡετ οοτεινοτο.τ, ιπιτπιιι

ποτε Ρι·εντόετοτ , αιπο!Ιειττι ιπτοι· ίτιοεΙΙιιτπ ΐτιπδτο: οι·ιιοιε , δε πιοπ:ιίτετιιιπι ίι.ιιιιτπ

εοπίτι·ιιδτειιιι ιπ !ιοποττ: ιιωτιττιωτιι οοπτο(Τοτιε Μειι·τιπι, τι νεποτειοιΙι νιτοζΕΒ,

ΜΜτιμ εοΙιτιι·τιο ΞΙοίννιοεπίι οΡιΓοοΡο άετιιαιτι τω” ιΒιτΙεπι Ρι·ο αι18τποπτο τοΙιτιιοπιε

ΠΞε ιΡΐοόιο1ιτιοιτυπι Ρι:ιοιτειιι πιι1τεπε , τποπτιαΙιιοπ Ρτο!ΗΠοπιε ιιι8ιιπι ωτωΡιτ . Τει

μι: ι· δικ τΙοιπάο ιππτι:πιτο.το ιιιτιιπει , σπιτι ειι!είΐο εκιτιιε Πιτ Ιιοι·τιπι ίεπΠΠοτ , ιπ εεττ»

.Μπι οειΡοὶιοιπ [ο ίει·τι ΡωττΡιτ ) ιιιίτιιπι οίΐο τιίΐετεπε , ιιιιΔω νιτει: τοτπιιπιιιι;ι

ἶ0ϊϊἰ1°ἰ , ιιΒι ίε:ειι1οι·ιε ειοιτοπιιποιετιοπιε Ιιτιοιτιι ίο εοπτιιοιίΤτ:τ ιπίι(<ιπιι·ι. διο ιτιιοικ

Βοειτι1ε νιτάιιιτιιιατ:οι·ΡοτοΙιε ιποΙείτιεε ιπί:ιττπιτειτο ττιτιιε , Βοπιιπι τ:εττετιιοπ ποικ

τιιπε , οιιι·Γιιιπ οοπίτιτππιειπε , Βι:Ιοι·ιι Γειτντιπε, νιτιπι ιιπινει·Βιι οτιτπιε ιπ8τείΪιιε ,

Μ οι·επιτπιιε , οέτωππιιιο τοπτ:πιιιε , τιινιπιε επιπικτιιε ΓΡιτιτίοιιε , ειπα Μιτ:ΙιτιοΙο

[τι ΐ:κτεΠο παπα Επέτειο , Μετα ιππποττ:ιΙιτο.τι επ Ρτείεπτειτιιε . οτι οιιοατΙιιίοιιε νιιτιτ , 13ο?

ΐ'ΈέΕξΙΒτ·ι τπιποίο Βιοτιπειιιιπ ιιιΡτιτιε Βιοτιθοεινιτ; παμπ: ΡΙιιι·ιτπιε πιιτιπαιτιιε ιπίιοπιιο ετικ

° . @Η μια: τιιιιτ:ίοιτ . Οιιιιτ άιιοτΙοι:ιιπο & Κει!επτιειε ΒοοοιπΒι·ιετ ίετιιτ πικαπ ιπ αιι

τΙιεότει ττἰ8ἱιιτει ειππιε , οιιιιιε τΜοοΠιιε :ιό Ι)ειιπιπω ποο ΡιιΡιΙΙοε ειοίτιιιο Ρειττο ,

«πωπω ποίτι·τιτπ ΗιΙόοπΓοπιεπίεπι Γειπέττιπι οτ:εΙεΠειιπ οιιιιίὶ νιοιι:ιπι . Νιιτπ τποιτ

@Με Ρ:ιττιε ειτοοίΤι!ι τοτε. οινιτειε οοπιπιοτο-οοπεοπιπιτ,-& τειιιι εΙοι·ι τιιιτιπι ΡΙ6Βιε

ξετιετιιε οτππιε τὶοΙιιἱτ . Ποιτ1ιιε νοοίίστειτιοΙιιΒιιοτιο ειτοτιτιιτ , ιπσ:τοι· ιποοπΙοΙειΒι+

ιτε οιιιιιίτιιιε Ρι·οίείΠοπιε ειιιοιτιιτ· )· 8ότιιιτ:ιπ ίετ:ιιπι ιπειιιτ:πτοπι εοπιπιππι ειδοδτιι
1τ:τπΡετ ειιπΡΙοδτεΒτιπτιιι· ,τ Ιιιιπε ποπ ιιππιετιτο όεεαιεπτοπι Ιειπιεπτειτἰοπο ασπι

ιπιιπι Ρι·οίετιιιιιπτιιτ. Ηἰπτ: Ροιιοει·ιιιπ , Ειπε νιοιιειι·ιιπι , στΡΙιτιποι·ιιπιοπο τοπικ

=πιιΤετιιοιΙι οιιιΙειτιι Ρειττετιι Π: τιπιΠΠΠΕ ΡτοοΙτιπιτιτ: Μπι: οποιο όεΐοπίοτοιτι , Ρειοιε

οιπτιτοτειπ , πο τοπικ ΚοίΡιιο·Παιε [ειΒιιοιίΙιτπιιτπ ΡτονιΙοτοπι ττιπι ποι:ιι!ιιιπι Δομι

°τειε , τιιιτιπι ΡΜιοιοτιιιιτι τιιιτπιΙιτειε οοποοτόι άοΙοτε Πιοττειδτιιτπ εΙΤο τὶεΡΙοτο.τ . Μι

σπιτι ποτπΡοιπ πιοτιιιτπ , νιτ Με οπιπιοιιε οιππιτι ίειδτιιε ιπτοτ :Πνιτεε, & ΡτιιιΡοτεε ,

@ταπω” :δε τιιιπιι!εε , τιιιέτοτειοιΙι τιιιτιοιιπι ιποοείτι:ι ιποεοεπειτ ιπετιιιιε )· δ:

τιιττοοιοιιε ιιιίτεοι·ονιάιιε , ποο τπιτιοιιε ιπτιττιδτειοιΙιε , ιιοο Ρι·οτει·νιε όοίοιι:ειοιΙιε

πΡΡατεοειτ .Εοτπιπιιπι οποσ, πι; οιδτιιπι πι, οιιοτιπιοπιει τΙοτιιπέτιιε ΡΙτιππεπειτιιτ, τιιιι

Δοπιτπιιπἰ όιΙεδτιοπιε ποποτο εοΙοοειτιιτ . Σεπ πε ιιωτιοωιιιιω , ωστε ιΠοττιπι (ΙΜ

πισω ποπ Ιιτιοοπτροπττιίτοπιιιτ,ίι οοπίοΙο.πτοπι Ρωιιιιιιις τιοΙοπιιιε ιπ τει·ι·ιε, Ρεττο

ιεὶπεπτ€ ΙιειοετοΒιιπάεειτπιιε πι οιιιτιε58τ Πο τ:στΡοτι ο6ΡιιίΠοπιε οΗιτ:ιτι ιτπρεπτιο.πιπε ,

ιιτ τω” [ΡιτιτιιιίεΙιοιτετ οιιπιΒεο ιτεεπτιπτιοοπτιιτειτιιΙοτιοπιε παπι ΡετίοΙνειιπιιε.

ΜΠ(Μ_π ·4.ο.ΡτειεεεΡετιιτ ειιιτοπι Μπιτ: νινεπε, πι: ίπτετιιιιιπ , οπο ατι τιιτπιιΙππόιιτπ ποτ

ωιιιι ξςι·ιτ- Ριιε ειπε. οίΐστεΒειτιιι· , ποπ ΡειΙΙιο , ιιτ τποι·ιε·οίτ·ιπ ττιΙιε ΡετΓοπτιτ ἴιιπετεο οπία1ιιιο ,

τω οιΠοιο οικτιιτετιιτ: τιιιοτι ιττωπιτ: ιπΐτ:τοπόιιπι Ριιτεινιπιιιε , ιιτ οιιτιδτιε Νεοπτ

Βιιε Ρειτοειτ, τιιιτιπτο ντι· Με τι Ποτπιπο ετιειιιι ττ:πιοοταΙι ιιοποτειιιΒ1ιπιοτιιε, Ιειτιοι;

ιΡίιιτπ ΙιιιιτιιΙιτειτο άεοτειΤετιτ , @πιο νινεπτιεΙΡιτιτιιε ιιονοτιοττιιιι τιιιπιΠε σοι-ε

τιιιιιιπι @Πιάτα οιιοτιιιο αιτπι1πονιόετιτ . Μοτο Ματια: οοεΙοίὶειίτιοο ειιίετιιιιιε τι

το αεΙοοτειτιε,εοτισιιεΠεο τιιιι-ιειι Ρι·:ιεΙιι!ιε ιπ ειτγοτε οοεποΒιι,οιιοτΙ ιΡἴτ: ίιιποτινοτειτ,

τιπτο Ντακ: Γειπδτε Μο.τιτε, τπειιτιπιο.·ουτπ ΟΙιτιίτιΒόεΙιιιπι τιονοτιοπο ΓειιοΙιτιιτ . 8ο
_ 1: Δ @ ν , . μ Ρω

κι Αππι15Πτι:ιτιτ:τέρτυείοΙιιιιιιιιοτιο τοπ : τιιπι πω. Ρ:ιιιΠο ροΡτ ιιιι:τωτ 5. Βετπνν:ιτόυτ σι;ιπττι τοπτιιιπ πινω Φς

εΙιεΕπιπ ίπποι πάιπιπιΠπιΠο: τιιπι φ1ι;ιτι|ιπε πιο: οΜτιιε :τά :ι.ππι1.1Π ω”. πιο τείετεπάιιε: τιιιοτι τα τοπικ οιππιιιιη
ιιιέτοι·ιιιιι Ματ” Δ

θ Αππο ίτιΙιτετ τση. ιι: τη οιιτω·ιιιοωιω ιιται·ιιε @απο

'

μ.

οω°`οκ.: Μκθ-ΝΏΟ
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ΡιιΙω·ιιοι ειι1τοπ1 @Με ει» ὰενοτἰοτιο Ρτεοπτεινετοτ, 8: Με ΪοΙει: ΜοιΞΙΙτοτἱε ΕΡἰ· ΑΝΝ- ΟΗ

τ:ιΡΜιωτ ίιιΡοτίετΙΡίοτειτ . Ι 02 3

:ο Νονοοι·

. . ' ο · ' ΕΡἰτΔΡΒἰίι

Ραπ Ιιοττιιωε Βεττιννοι·άιιε οποιο , τιιιτιο ο1ειιιοοτ τη ιίὶο τω: -

8ειτοοΡΙιο8ο τω , νἰΙὶε δ; οπο:: οἰτιὶε ,

`Ρτο άοΙοτ! οίΠοΗ οιιΙι·11ετι ουτε που οοπο εοφ ,

δΙτ Ρἰο Επι:: οποια , νοε δ: 2111611 οειτιὶτο .,

5ο. ΩωΜε το Βοειτἐ νΞι·Ε ωειτιἴυοτιιὸὶπο ἀιιΙοἱιιε , οι1Μ οΒῇοδὶἰοοε Ιουά8ΜΙΞμοθ

απο ετιὶπι Γε νἰΙἰυε Μ: ΙιοωἰΙὶτοτὶε ὸεΡτἐττιἰτ: :Μοτο , ε:ο ΙιιοττΠοε οι Εα:Ιοϋπ αρμ

τοτ εοοοεΙο.οτο; 8τ ε1ι1επτι1τ11 Πιο )ιιόὶοὶο Βιοετοοτο.Η Μπιουτ 1πάΞ8οι.ιε άιητι1τοτυτ ,

ται·ιτυπι Ιειυάτιο1Ιτε ντα τοίὶΙπιοτιἰο ό18ιιυε μ:: οπιτιἱε οοπιοτοοσ.τιατ . Με ὸτπἱοιπτ

οοτιΒἀοτοητὶ πιοτΙιιοι οοτινετἴειτἰοοὶε @το , δ: ίεικιέΒιι ει οικω ΗιίΠτυτ.τοω. , ιτειο8οΞ

πιετΜ Ιικο οΙειτίιτε οΡΡειτεΒἰτ , ουειωντε Ιοι·ιμ Μπι· Ι: ὶΡίο εείὶὶωεινοτἱτ . ΥτιΠοε

αύτη ίοοιιτιάυπι Ρίο.Ιττιτίτοπι ίτιιτποτιτο ο.Βικιάειτιτ , Ιιοοοίὶ Βιιττωοε ἴΡἱτἰτιι , Μάο· 2Ι"° Μέ

τ1Βιιε εΙΙνΙοο: Ιειτοττοττε πτυποττουε εκιτοεπιπτ . δοά Νικ μα: Βοο ΡΙειτιο δ: Εεεὶθ·

Με ὸὶἔπἰΠὶωιιε , & οπο· οοτετε.ε νὶττιιτοε , οιιὶΒι1ε οάοτηο.τυο ετο.τ , ΒιυτΙὶΙὶτοτΞε

οιιΙτοτ ΡταεοὶΡιιιιε , οιιΙά Ρτο ἰΡἴει οοτεΠε ΙιιιτπὶΙὶτοτε οοιπΓοΙειτὶοτιὶε , ηι1ίά ΒέΒέ , εκ

ίΡοἰ οοποεΡοτὶτ , το:ιτιτίείτειτ το τἰτιιΙο , οικω Με νε:τΜε ὶτιτοτἰοτὶ8 ΐειτεοΡΙιε ΠΠ·

ίετἰΡίὶτ Ιοοο . δάσ οπο Κειίαπτοο· πω;; ·υί·υϋ , θ” έκ πονά-ποσο αΏό: τετταέπτο

εεττ-τομ»! , Ο ο·ιο·[απι τέτσαΜάαύοι· Ρε·Με :και , δ? Μ σου” Με:: ·υίκι'εύο δεισ” δυ|- τωπτω;τω

υτττοο·σπκ »καιω : οποσ σώστε:: @ο ὶΡρ , θ' ο:αἰἱ.Μοἱ εοπ/2σδίπτξ/ποτ, θ' ττοπ Ψ

Μια: . ΚεΡο/ἱτσ ε/ἰ έκοβε: των: ιτε/Μα υπο . Ωιι2 11ιπ1ιτιιιτι ιἱιδὶει οι) ΪΡιτιτι1 61!) 113· Θ». 1.15.

Γο στοοιιτιτιιτ τοΡετἰττι, οιιο Ρτίττιιιπι σε οοπίτειτ τοστ ΡτοΙ:ιτει: εκ Η ΜΗ: νοτΒὶε εμ: ι·

τἰυε ὸἰοοτετ : Βοπωπ ασπαιτε” ει·»·πι·υέ , σιω·[ωπ σου/μακωεωὶ , ]ΐάεπτβτωινέ _; άι:

τεἰὶοιιο τ·φοβτσ «ψ τπὶύέ σοι·οπο/α-βέτίω . 2· Ζω·4· 8·

 

ΜΙΒΔΟΠΕΑ 8ΑΝ(ΣΤΙ ΒΕ11ΝννΑκ131

ΕΡΙ8ΠΟΡΙ ΗΙΙ..ΒΓΕΣΗΕΙΜΕΝΣΙ5,

τ! Βο.πΠτυε νἰτΞ Βοἰ Γειτιδτὶίἱὶωἰ Ρτετίιοὶἰε πάω Β ε τι ιν ω Α κ ο ι ποτπιιιΙΙίε εΠ- Π”
νὶηἰτιιε ο!τοπΓιιε είτ ,' ία! Μο. ΡτοΓεοιιοΜο Ποετ Ρώσο. μ.ιιΙΙιαΙιιιπ ιιττοτ1- ντο;ζή Ρω

ςὶετε .τ δεόεΒειτ οΙτου:τηόο νὶτ Ποτ Βοτοννοιτουε Μου:: νένοιτε απο ΙτοἴΡἰτὶοω Γιιἱε

Πι 8.018. (τη .τ ΣοΙιοΙοτἰε νοτο οιιίόειο1 ΡειιιΡετ· :τοτε ίοτοε ε1εοιπτοίΥποε Ροτοτιοο, Ρἰιιτπ

Ρτο:ίοΙοπι, ω: Πο ωἱἴοτοτοτιιτὶτινοοενὶτ. @ιοά οιιεὶἱετιε Μαιο ΡτοΡΙιοτέουι8, 8$

δΡἰτἰτιι Ι)εέ ΡΙεπιτε , @Με οτ εΡἰἴεοοιιε (ζοΙοτιὶοτιίἱε ἴοτὶε Πειτε πιο:: Μπτο:Ιοοετο

τυπ.Οιιττοητοε ετ8ο τηὶτιἰίὶτἱ τοτιυτιτὶεινοτιιτιτ ηετηττιεπι ίὸτὶε οπο Ραπ: Μοτο Μπο

Ιειτοπι Ρ:ωΡοποπι )· ίειοθτιιε εικοσι Βοτοννειτοιιε οΙΕτωειοε φωτο ΜΗ: ΟοΙοτιτοπίεττι

οΡΣίοοΡυττ1, ίοίΗπο.τιτοτ :ιάάιτεὶ Ρτει:οοΡὶτ μάουθειιιτιουο ΒοτιἐΒιπε ίιιΓοἱΡὶετιε , ἱη αν

Ρὶτε πιεοίο: ΡουΡοτοττι τοτιίτοπτοπτοοΗοων1τ . αυτ, Ροίτ στειιιίοιπ τυοοτο Ροτίιιίο

δ: νοτοοικιόο Ρτο τονοτοτιττει ίὶΒὶ ο τουτο Ρττείι1Ιο εκΜοΞτει , κά: Βεο.τιιε οιιοά ἐμέ

ΠοΙοτιτοι1Πε οΡὶΓοοΡι1ε οίἶοτ ΐιπιπι1ε, Ριπά.Μέη ΙιιιττιΠττετ εκοτοοε , οτ Ρτίτιπιπι

ΜτΙΐειω , ουειτιιἰο ΠοΙοοΙο. οοΙεοτειτοτ , Ρι·ο ΡειιιΡετε Β.οτηννοιτάο οεοοπτωτοτ . Ατ

Με , απο ίιιωττιοὸονοτὶοοο ΡτεοὶΒυε ιήιιε ειπτιι1εω , Βοτιεὸὶέὶὶοτιο Ροτὶτει , & εισ

α:Ρτει τοοοίίιτ 8.!) οο . Πιάτα ὶἔἰτιπ ΑτοΒἰεΡἰἴοοΡυε, @ετα νειτὶοὶτιὶιιπι Μιά Βιοδτί,τε

@κοπο ὸοιηὶτιο Ηοπτἰοο όε ΒονοοΒοτοΙπ ., οποσ ο Βοττιὶτιὶ π1ΞΠοΗτπο νὶἐείὶητο-τοτ

τΕο , ὸοοὸοεἱτοο Κο!τ:τιοειε Πεοεπιοτέε , τα! :Μοτο ΜΗΒιτι1 εοΙεοτατω·ιιο οοεοόοτιο,

τρίο £οΙοι1ἰοτιίὶε εΡὶίοοΡυε , οειτιτοτείι1ιιο Ρτοινοηὶετιε , ΜτΙΤ:ιτο Ρτο όοίωτμ%ε ,

οπω;έΒιιε οι1ὶ εάεπιππ_ Πι1ΡοτιτΞΒιιε , ττιοΒοο.νΞτ; Με ἱπ1τ11€τϊ1.οτἱϊ1τοτΡτοτἰε Πιτ , Βοο

τὶΐοὶὶὶοοτ Βεττιννεττὶἱ , απο νοηὶίΪε:τ :τὸ Οειηοπεπ1 ,Δ ότε νοτἱίΙὶτιπο ) Παπ ΡτοιπέΠ:

181 , ιτιοττιοτΞοπι ἰΡίὶυε :ἔτι ὶτπετ κάνω . Σα! οπο: ΓειΙιιτοττε ν1&Ιουτ οοιι1οετοττο

@το 1 ττατιίἰτιιε νΜΠοτ,ο1νΜτυε εἱτονεΙοτι:ε εΠ; ιιτιεὶε στοκ ετ1εικτι οι ττωπιοττο.

όε ἶιιι1

 

ο Ετ τ:τιπετι ΡιΙιετωιιε ίἰιεοοΠἰι: Ηει·ιβει·ιο οποσ ιο:.ι. (αἱ απο ίΞειιτιιε ίιιἱΒοτ δ. Ηοπι·ἱειιτπ Πι Ιτο'ἱ:ιω ,

οι:ϊ :απο ιο:.3. ἱιι ΟοτππιτΜπτ εΙτ ι·οιετΓυε, σωωιε απτο Μπιτ σ.οπιιτιπ, ὸἱνὶτι:ι Πε οτἀἱοτιιιτο Ρι·ογΜοο:Ξο, ·

@αυτο ιιοττάιιοι ίοατ:ιτ ἱτι εεεΙοίἰ:ι Πιο ΟοΙοοιοκιω
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πο. Νόπως

Η! ί'ι' ` "' ν]

Βια @ο- .ι

παπι "Δω

ΑιιίεΙππιια_

οκιιιἰιιι .

(€δείαιι&ιιιίιέιιΗιοΜιιιΒΉυε Μ€ιιΕίοὶι€ιιι°ῖ€σὶτ;· 88 σιιωπι ·ειιιωβεις:εἱὸὸι·ειιτ, Ηιιἰιιι

-Μά&·,ΉάεΙιΒιιε ΡύιιΠεει.0ιι: . ΚΧίιο€ιεΙΘΠοι ωιωεωιιω οιιτιοΒιιε 'ἰιινεΠἱἔαι‹έ ειιΡιόιι

το; , τιιιίΠε εΧΡΙοι·ειτοτιβυε ἱτιΗἰΙςΙειιΓειιι , οεττὶΠὶιιιε τοΒιιονςετιιιιη ειιιρό·ωιι€ιιι

Κουα, Ξ @Μάο [ΑτσΒΙ6ΡΕίσοιιιιι βσίΗ:ιιιιι·ιοίΗα ίεΙιιτἰε εωωο1ινιωιιιιωι ΙΞιιιἔὶἰἴ

Ωω 6(ιειιι ε( έτικΜΜΒ τωιιιιιιωωι ωιαιιμτωειιτιπι ι€1επιεέιιισιμωιωποινιτ.

2.Ριιιτ- ιιἰΒἰΙοιιιἱιιιιε ιτι ΙειιιὸτἑεΣΡαττἰΒιιὲ ει. ι:ί·νιτέιτέ Μια οωΔωιιςεω @Πια

τω , νΞΒιιιτι [οι ειιπιιε ὸιιιἰὸειτιι ΈτιοΙιι(ιιέ Μ ςυειιιαιιιΉΙν:η °86ύΕιτιιε ειωωω , `Α Μ·
ε ε ι Μ η ε ιιοπιιιιε , :μή ίοΗταε ΒεοΡι·:€εε ίιιιιὸσιιεης·Ψίὶειτἱιιι ίίιῖτ ιη τΡωω : δ: ω

Με ιΡω εΠε , @ιιε ειιιίιτιει ναι 11ωωιεπει εΙειιιΒικι ΡειΝίτο ιεε:ΙοεαΡΘι·τοε ειιιιι ιιι

Βειιτι!ιιιιιιτιο , δωιιιάινιτ Ειπα· όιτΙοέιιΠιιεΙσςΜιιιι Ιιεει€οιιιιιι^ίΡιέίτιιιιιιι Μπορει·

πιοιι :Πι Αιι8εΙιε ίτει·ειι·ιϊ Ο £ειικ·ιιαιωι-ι3ε:Πννιωιι ά:ιήσε ιιιει·Μι ΙιοπιιιιίΒιιε επι

ιιιιε Γιιιιτ ιιιοοιιιιιτει , Βετο ιιιιτοπι δ: ιι6Βιε ιν Μάι: ποτε .· ·ΡΒιεο τω” <ν·ιώΒιιε οοιιτιιιιιιε

άΞε ὸεΡυίιτὶοιιὶε νιιΠτ , δε ειιιόἱνἰτ ιζ Ρι·ιιτόιέιειιιι ι·ενοΙειτιοιι€ιτι νῖτ Βει· άιιτιι @Ρο

οιιτιι·ὸενοὶἰοιιε ι·ενο!νετει , ω» ωηιω πω” τιοιιιιιιιε @τωΜΜΜ ΒιιΒιτΜΤετ,.

Ι8ιιοτειβετ )· ·ε‹:‹:€ ωαιω έινοιιετιιιιι!ια Ρ6τίοιιειΡτοσει·ω °Πετιιτώξ·νετιιιΠει Γει;:ιει.,

α:ΓΡετΓει οειτιὶε ) -& οΡωεωειιιιι_·Ροιιιιωι11ωι νείΗτει όιι:ειιε οί.: Έ.Βο ίσιο Βατι

- _ ννοιι·άι15ηιιίεοΡιιε ΗΕΜώίειιιοιιΠε , '€1ιι€ιιι :ΗΜ ω-ωιε Πι αΙιοιιο ΑιιέεΙοτιιιιτς:6Ε

Ιειιιὸειτι ειιιςμΠι . ΕΒο τειιιΡΙιιιιι ιτι ΗΪΙᾶεΤιιΓειὶι ·_Αιιιιειιι €σιιίἰτιιιιἰ , ·& ιΤεΓΒιιιιι·ιε°ι›

Παω Ρειττιττιοιιιι πιει ΤιιεέεΙΐοτετιι τω, ιωι1ινο1ΠΡωιιιιω τειιιιιιιιο.

γι, Μιειιιιτιιιιι Αι18εΙξειιιιι ἴιιἴεεΡὶἐ ·ιιιιιιετιιιοΊιιε·οειιτιιΡΙιιιι·ιοιι·ιι·ιιει ιτα:Ρί; ει:

ιιι τειΙἰ ῇιιΒἰΙο,' ίὶσιιτ ΜΜΜ , νιτειιτι ωὶἐτιιειὶιι ΡοΗϊόΒο . -Ηιι ΗΒιι:ιιιιι ειΙιἰε ειιιιΒιιί

' Μπι ι·ενεΙειτιε έ ω” ιιι8είιιι Ιιιιιιιιιε όιΓΡειτιιιτ , : Ρτο ΒΙοι·ιο. Γειιιδιι ναι ΓοΙιτ:ιτιοει

Μἱ τ:ισιιΙιε

Ροίι οιιιιι.ιιιι

:Μπι ,

ΡιιεΠ:ι αιτι

ιι·:ιέέω πιεί

τιιι· .

ΑΜ ριιεΙΙα

ίεπιΔιιιι· .

· μιττειιι ΤεΡιιΙετἰ ΓιιΡετ εοΙιιιιιιιατὶιι;ιίε_οι·ιἴοτἰΡτἰο ο παώ .

‹1ιι2 ειιιάιοιέιτδενιάεται, ΒάεΙιΒιιετεπΙεινιτ. Ό ·· ν .

~' 3.ι ΟΙιἰἰτ Ξτεε1ιιε·ίπηέϊιι5ΡτΜυΙεπιιο 1)οπιιι·ιι πιιΙΙτέΠιιισ νὶἔείἰιιιο-τεττἱο, παιζ

υπιε ε· ιι τω" ει· ασε:: α: αει· ιιειιιι σου ι·ιιια:ιτειτ. :ιτιιιτωιτειιι& Ϊὶ, δεί Ρ Ι γι: ΜΒ Ϊ , τι Η Ι.

[Μι τεττ:ι “Με ε:6τιτιιπι δε ίεΡτυειΒιιιτει ὸιιόΒιιεξ (:ειιιιτιιι· ιιιΒιιοιιιιιιιι3 αει ό€Χτταιιι

.ω

ΈΗιο τιισιιιΠ ίοΠει€Ιέιιιόιιιιιιιι· Ρι·εεΓυΙΙε οίΐει .

Β' εΗ κάνει πω , ιιιιτι ττιει€ιιιθειι11ιε νἱι·ὶζ ‹ · '· · '

`.^· αυεμιτω Β:ειιιιιιει , ι·ειώειιιε ιιτ Βειιιτιι€ι Γετειιει , '
ν ~ 1Αοέςιιτιιε ΕιοΡιιιο, εοιιιΡΙ:ιευιτ Βοτιιιιιο .

ΊδΤέιιιι·Ειιιτ έα;!είιέ εοτιόιιι)ιιιιε ΕΡιίεοΡιιε Με , "Δ . “ ° ·

@και Πανε ΕιιιτιιάιιιιεΙτιιΙιΒατ δ( ΜιεΙι:ιεΙ . ' ·' :; · ”

1 ν» τωιωι Με ίετιιε ιιιιτΙετιο ιιιετιίε Κειὶειιὸιε , _ · . · “ ° ,Σ

” -1ιε1ιΧ Β:ιιιονιιειιιι ιιιιιτειτ ἱιι ειιιμΙΙε:ιτιι . ' ε ° ° β μ β

@πιώ Ρόδιιέιτς ιιέιτειειιΙοτιιττι ὶιιίὶΒιιὶἰε ‹:οιιίείἶοτειιι ίιιυπι Ποιιιἰἰιδειεζόἐιἰὶοιινἶε

:Η ,ι Μέι αιΜΒΜ Ρειτνιτειτιε ε:ΧΡΙειιι:ιιέε . δω ιιε ειιιιδϊει Ρωιςιι1ΙΤς νιάεαιιιιιιτ ,

Ρειιιε:ιβε ΡΙιιι·ὶΙιιιε·ει:ΡΙἱε:ιιιιιιε·. - Δ . 0 ' ι Δ ° -

ι · 4.· Δ ΡιιεΙΙα @πωπω άι: ΕτΡ€εΪ01°ὸ οι·ιιιιιάει , ΗιΙάε8:ιτιιτ. ιιοιιιιιιε , ειιτιι ιιιιιΙτα

Ιατι8ιιειιτἰιιτιι τιιτ!ιειι, ὰἰνὶετΠιῇειιΒτίτιιἀἰιιἰε νέκειτ:ι ΗἰΙὰειιΙὲτιι εκινςτιιτ )· πιι[ετιιΒΡ

Ιειτι ιη πισάιιιιι εοιιττειέὶει , Μι ιιτ 86ιιιΕιιιε ΡοέΈοτι 1η ιιωητιιιω, ι118.ιιιι άε:ιαι·ιι Με

ειιτν:ιτιι ωιιιωι ιιιε:ιιίιιτει. , νἰι: ειι€τιπιΤυττεθει, ΙΕ: τερειιάο τι·ειΙιει·ει . @Για Ρα

Η:: ιιιςιιίεε δ: ευ ιιιιιΡΠιιε ειπα Με; Βιιιέιοτιιιιι τεΕιτο.ιιεΙο , ιιιεκιάιαιιιε :Πλω ΓειΙιιέ

τειιιζ ει 1ιοΡιιΙο ιιιΡεω , ειότιιοτιικει , ιιτ ιΡΓει τείοι·εΒειτ , Ρετ Γοκιιιιιιιιιι , ειό.τιιιιιιι-Α

ΜπιΜα Β€1°Ιιννειτὁὶι°€Ρταιιὸο Ρετνειιιτ;8: ΓιιΡΡοίιτει ειάειτι τιιιιιΙιφ απο. αιι€ω

εοιιτιιιιιο ι:οτειπι Ρο ιιΙο , ειιιιιε εοόετιι τετιιιΡοτε ιιιιιΙτιιιιόο ίοι·τε οοιινειιε:τειτ μπει:

νοτυιιιόἱίἱειιτἱοιιε ἔιιτὶιιε ει·ιιείετι·ι οοεΡιτ . @υιό ΡΙιιτει ? Μίκι Βιόιιιιιιιειεθει ΜΒ δε?

Βιιιιτιιτι τείΗτιιτει . Τε1Ήε εί)τ εινιτειε ιιοίἰτει ,οιι1 , Ματια Ρτοόειιτε , εαπ ιιοιιΙΒιιι:ι .Σ

5. Ριιιτ ιιι ιιοίὶτει εινιτειτε ω” ιιιιιόετιι ωιηιιιωιω ΙιειΒιτειιιε , ειι)ιιε Πιο. °εε8ιβ

τικΠιιε ΡτείΪει , ει: άείΡεπιτει , Ρ:ιτετ :πι Χιιιε ιιε Πω: Βο.Ρτι1ιιιι Βιετειιιι€ιιτο ιιιῖΒτΠε

κι, ιιιίο.ιιτιιΙα €ιιιιιι ετ:ιτ , ιιαιτο νιτο Πι άενονιτ ; ιιτ Η ιιιετιτίε ειπε αιμα ίΡειτιιιιιι :κι

” ιιοίΪτ:ι:

 

β Ι.ιιιι‹Μ ιιι·Βε, 5ειι.ιιι.ι: ρι·ονιιιςι:ι: ωιω ι:ηιιιτ , ΑττΙιιεριΚοι::ιιιιε τιιιιΙο οι·ιιιιιι, ΓιιΙιεΓι Βιιαιο: τοΒι , Μπιτ

ειιι: οιιιιιεε διιίΐταεππιεἱ Πω: ιτι .Πιιιιι:ι.

& 5ίε Ριωφω νοτει·εε Βειἱιἱιιιιιι ιιιοιιεΠἰειιιιι ιιιικιτιιρ:ιι·ιιιιι ειιιέεΙιεατιι,-ιιτ :ώ :ΗΜ Γωρἱιιε :ιιιιιοι:ιιιιιιι εΠ: .

ε Ηιιιικ Ερὶιπρὶιἰι Διιδ:οι·ειιι ηιιιιιιιιιιίαιυτιτ Βειιοπεπι Βοτιινν:ιτ‹:Ιἱ άιίΕιριιΙιιιιι , ηιιι ω: ιιιοτι:ιε!ιο δ. ΜΜιιι€

Η: :ιΒΒιε ω , εε ροίΙε:ι :Πι Ηειιι·ιο:ο Ιιιιρει·:ιιότε ::ιΡεΙΙα: ΟοεΙ:ιτιεπΠ ρι·.τίτάιιε - Αιι ἀειιἱςιιο Μι(ιιειιίιε εμ

ἱἰοΡι15Ρ ιιτ μπαι: Βι·ιιίτιιιο.
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μήτε; Βιετττοιεοτοτοχ ΡετειΡιεοΔιιιτι οιιτιοετετ ,ο ιΡίε τοετιτοτιειο ειπε απο ΑΝττ.οι-ι.

ωτοττεΠω ττωι·ετ. Νεοωστε; ιιιιττο νοτιιτο ίεΡιιιετιιοι οεο.τι Ρττιτίιιιιε τιιιιιτ , :οι 3

ο @ιιε τετΙιεοτ , τ ιτιιιτιοεοι ΡΙετιε οσονττωεπτε :φωτ . τεΝεττο·

- ·· · ο. -ΑΙιτι Ροε11ετιε Ηειοττονετε , τοπιο οτιιοιειιτοτιιτ οι:οιοτιιιτι άοιοτε , ιιτ Ρεοιτιιε ω 'Η Β

· «πιο οτιιιιιιιε ίιιιε ιΡιιωωι Ριιτειτετιτοτ νι τιοιοτιε.ΡτοοιιΙΤα ιδιτιιτ οιιιιιτιοιιε Μ! τιιιο- °οιιωτιι·

Βετο Με; Ρτοείιιιιε , ιιιιοο , ίοίΡιτοτε τετιειιοτε , οοοι1ιιιενιτ νιε τιοιοτιε . ιι:ιο" Με·

ο 7. 8ιτιιιιι ΡειΙΙιοοε τιιιιτι:ιοιιο Βοοειιεεο νεκε.τιιε, ει.ιοι 'στο Ρεοιτιιε σειιιοτιιοι ' ι.

ο ίο.ΙτιτοΙο τιεΓΡετιιτετ) ιονοοειτο τωτι Ρττιτίοιιέ ειιοτιιιο , οι οι:οοιιτο τείοΙοτιιε είτ .

Έειδιο :ιιιτετο άιΙιτοοΙο , Ρεοιτοε οποιο τιοΙοτε ίιι8ειτο , ίιιττεττιτ , εο.:Ιειοτ1ι.ιε ιιιε απο

· τεπιο” Πιο: ίετιιτετιε ετσι τοτοιιιιιοι βετττι νιτι εταιτιειε σ.έιιιτοε νεοιτ , _ -

δ. Εειοετοιιιτιειτο ιιε Βο!τεοεο , Βοτιοτιοτοιοε , τ«ιδιιιτ το ιοιιττοιτειτε 8το.νι Ρετ το", Μ..

ττεε ίεΡτιτοιιτιοε , ιτε. ιιτ τιιο.τιιτεδ: Ρετιεε ιτιτο Ρττετοοττιιοε οεεετίιιτοε ε. Με εοοιΡεττε ?Ετ

ετοιττε.τετιιτ . νοεειτοε ετΒο δειοεττιοε , απο ιο.ιτι ιιεϊΡετιιτετιιτ , ειόνεοιτ; ειιιιιε Μωωτικ,

εοοιιιιο εετετοτιιιτιοιιε ΡτοΡιοττοοτιιτο , ττονιτ ιιτ ο οπο. ττιιιιιιιοι ιοεΙιοτειτι εοε

μια , ίεΡιιιετιιτο Ιιετιτι Ρττειιιιιε Βτετι:ιε εδώτα νι1ιτο.τετ . Ητεο απο :ιεετεοτιιτ ,

ίετιιι φωτο :τοτε Βοτοιοιεειτο ΚοΒιιτιοοιιοι, Γετιιιεο τι ιιιε ειε τιοδιε ειιιεο εοτιναιι.ιιτ,

ιιτ Ρτοκιιτιο. Γατα ίσιο. ιιικιιΡεε Ηιιτιετιίεοι νειιιτετ , το τοιτιεο .ιιιτιτιιιε οτε , ιιτ

ιΡίει ίο.ειεε οοοίΡεδτει νιτι ειικιιεοτιιιιιε ιιτιετο ίεεετετ τοιτο.ειιιι ο

ο. ΜιιΙιετ τιιιτικιειτο θοί:ισιτιεοίιε , Ειτοοτ οοοιιοε , τι ιιτι:τοοοε ΡοίΓεΙΤτι , απο

νετιιΙΐετ το Βειιτι Βετο ννο.ττιι πιεττιοτιοτιι Ρετ ο.Ιιτ1ιιοτιιιεε ιΒιιιετο ιιοττιΒιΙι τοοιιονεκτιτει , ΡτεοιΙοιε ίειοδιι τοττωο ειιτειτο. Μι; ίεΡτετο πιο ΡΙιιτεε ειιεε Ροίιεει ιιοιιιι- Ροεεωτιο

απο οι:ιοίιτ , οιιοτιτιιε ίεΡιιιοτιιιο Ροοτιίιοσ.Ιε απο τιενοτει 8τειτιετιιοι ειδτιοτιε ω. ΜΜΜ·

τεινιτ . Πτειιτο ιισιόειο εοτΡοτι δ: ίο.οΒιιιοι Βοτοιοι εοοιπιιιοιο:ινιτ . ΙτιτΙε ὸιΒτε

:Πειτε , Ροίι ίεΡτιττιειοειε Με τετιιιτ , δ: εετεειτο τιιιοοοε τιετιειτιιε εοτοΡειτατε.οι τιιτοοτε

ιιιΡΡοοεοε , Ρτο Βιοιτειτιε Με: ΡετΓενετειοτιο 8τατιει.ε τετοιο . Τοτε είτ τοτε απο·

το , οτι Ρτο τοετειτοοοιι το τιεττοτιο Ρτοιισ.τιιτ τιιιΠε τιοτιΠιτοει .

1 ο. ]τινεοιε τιιιιάειτο ιο Βοτιεοιιει , ιο ίτιετειτιίΙιτοει οοέτε Ντιτινιτο.τιε Ποοιιοιεεε τω τι".

απο τιιιοι:οε ίτεττιΒοε [Με οετετιίιΒ εοα:νιε, Μάιο @τοτε ιονιΒιιτιοε,τιιτιίΠοιο τις· Με φ"ω'

τοοοι νει:ειοτιιιε είτ ττοὸιτιιτ ; ίτ:ιττιιιιιε ιιττιίοιιε ίιιοιτειοεει τοοττε Ρτείοοιιτιο, οετε

τιίτιοε οτοοιοιιε , τιιιιειίτιετο ιοΒιοίτιτ ιοτετετειοτ τοτε, τι τοοττε ίτιοττο.δτιε , :τικ

ότιτοιοοιιττι νεκτιτιοοι εοτιττειάιτιε . Ιτε.τ1ιιε Ροίτ ττιεοοιιιττι , τιιιτο,οτε ιοτειιοι Ροΐ

Ποτιε , ιιινετιιε ι:ιετο ι8οτιτιε Ρειτεοτιοιιε οπο ιιιιια1ιιε ουιτίιτειιιε , τειοτιεπι ΗΜΜ

ίειο Ρετνεοιτ . τω , Φωτ ΟοοιΡΙετοτιιιττι εειοετετιιτ, οιοτιειΙτετιιιοι Βιτιότι Μι

ειι:ιεΙιε ιοετείιιτε , απο τιιτε ειοτε σ.Ιττιτε ίο.οέιτε οτικ:ιε νειτο.τοε είτ , οι: οιτιοεε επι

ιιτιετειοτ , ιιοττοτε οιτοιο αιιΡωι, 8τ τοιίετε.τιοοε εοτοΡιιοδιι τετιάετειιτοτ . Ιτιττο

τιιιοιτιιτ ιτε.οιιε νι ιτοΡεΙΙεοτιιιτο, οιττιιιιιτι ιΡΐε τετιιτετιε, ιο ετγΡτειτο επι ιιεο.τι Βετο

νντιττιι τιιτοοετο . ΠΜ τιιιιτιιιε τιποτε τοτειτιιτ , δ: νετιστι ΒιιιίΡοεοπι <έεττιετιε , ιιτ

τ1ιιιἀιιοι ΙιοΒιιειτο ειιιε ιοτεΙΙιττεοτεε , @οι τυοο Γοττε ο.ειεττιιιτ , απο ίι:ι.ιΡοτε "οι

τετιιιετιιοτ , τετοιιετιι εοοειιιιτ , ειΡεττοοιιε οτε ιιιιιιτιοε , Ιιτιιιοτετο ίΡιιτει :τουτο

απο τοετοτε τιιτοιο ετιιδτε.οε , ιοεοΙιττοιε Γυττεκιτ . Ροίιετο. τιιε ΡοΡιιιο Ρτει:Γεοτειτιιε

είτ Μουτ .· δ: ει: εο Ρετ οιιιοτιεοιτο ίεττοε άιεε ίεΡιτΙετιιτο ίτεςι.τεοτιοε , δ: Ρεινιττιεο

τυπο Ρετ ειτειιιτιιτο · εΠιιιιιε 1:ιτοοεοτιο ειτοίειιΙειοε , τιενοτιίιιιοε ειιι:τι Ιειετγοιιτ Με.

τ:ιτοτι Πιο 8τειτιοε εΡιτ .

τ τ . @Μοτο τοετοιιτοτεε Βτεοιετιίεε,οιιιιι ιο τοιιτι νετιιιε Αο8Ιιοοι οτινιεσιτεοτ, Με

τεττιΡείτιιτε 8τεινιΙΙιτοει Ρτει:νεοτι ίιιοτ , ιτε ιιτ τιιΡτο ίιιοε ετιειιοττε , 8: Μινι τοτε ττ:οοειιΠιι , ιειτο νιοιτιιιιο οιιοδτιε ΡεΙει8ιιε ιοτεοτε.τετ ιοτετιτι.ιτο . ()ιιτοτ1ιτε ίιιΡΡΙιετι- ω Μεττή·

τιο εοτοοιιιοιε , δ: εΙειτοοτ Ιετοτγιο:ιοιΙιε εοοετεΡετετ :οι Βιοδτοτιιττι Ρε.ττοειοιε , τε

Ρεοτε τ1ιιιτιο.ττι ιοτιιΙιτ,τιιιετοτι:τοι Μοτο Ροοτιιιοετο,Βετοννετττιιιοι τιοτοιοε,ΗιΙ

τιεοίετιι οοτιιΓαιτε οιιτττειιιιε . Ειιιε ετ88 εοτοτοιιοι νοτο ίοΠτε8ιιιτο ΡοίιοΙοοτεε ,

εοοτιιιιιο ιτιτετ τοετιιοε ιιτιτιιιτιιτο νοττιοεε , ίιοε ιετιιοτε , ιτιίοΙιτει ττειοοιιιΙΙιτετε Ροτ

τιιτο Ρε τιετιιοτ ; & ιο τοιοοτι οεινιειιΙει τετιειτοτεε , ειοοιιοτειοι Μοτο ιο ποιοι εΙειΡίειοι

τετιιιετιιοτ . Εκιτιειε ειοτοιιτο τενετίι τιιιοε ει: εοτοιτιΒιιε ίιιιε απο οιινιοιιιει εετεει ,

επι τοπιιοιττι Βεειτι νιτι ιο ίετιει τεττιτι Ροίι ειοτοιοιοετοι [.τετωε|εταβΙεω Ρτο 8τειτιο.

τιιτο ειδτιοοε ττειοΓτοιΓετιιτιτ . Ιιτιειο τιιιοτιιιε Ροίιεει Μπιτ ΡετιεοΙο Ρετ ειιτο Μετο

τι , .ιι·Ξεοτεειτοι ειοοιιοτειιτι ετ ιεττιετιΡίοε οιιτοιετιιοτ .

ι τ. Νε8οτιειτοτιε ειιιιιί πιο Ηιιόεοΐεοι ΙιεΕιτειιε εοτιιιιοιτ , απο τιιε ΡειτειΓεενε

Μαι.
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ΑΝΝ-ΟΗ. Ιο::ει Γειιι&οι·ιιιιι ιιιοιτε :μετα ΡΙιιι·ιΒιιε εοτιΓιιετο ειιιτιιιε.:ἰιιι ιιιιόιΡεε σιτειιιι·ετ , Φωτ.

1 02 δ Ρειττειιι ::οτιιΡατεινιτ , :1ιιιιιτι :ιό Με Βετιινικατόι τιιιιιΒ:ιπι Γεττε όεΓτιιιεινιτ . Ειι8ο

νιει , :μια τετιόιτ αό ττιοιιειΓτετιιιπι Μαι Μι::Ιιε.εΙΓ8 Πι ει:1ιιει Ιιιτεει , :μια Ρετεπω

τιιιωετιιΡε. :επι νετΓιιε τω: :πωπω όεειιι·τιτ, Ρεόεε Μπιτ, ιιιόε ότι κιιοτιειΓ:ε:ιιιιιι τετειιόιτ.

“ω” (]ιιιτι:1ιιε εοειιτιετει·ιιιιτι ειιιΓόειτι εεεΙεΒιε :οιιΓεειιόιΓΓετ , ο.8ιιοι·ιτ εΙειΡΓιιτιτι εΓΓε τΙιιιε,

:1ιιοό ετιιετετ . Πιιόε έωνιτει· τιιιιιτιο ::οιιίτε:τι:ιτει , ει:ειιΓΠε νεΓΗιιιειιτιε ΙὶειιΜ :ιό

όιει:ΗΙΓετ , ε2.όειτι νιε :μια νετιετ:ιτ , ιιΓ:1ιιε :ιό ε:1ιι:ιπι :μια Ρι·ιιιε Ρεόεε Ιανετειτ , :με

τ ι·ειιόο τενετΓε)ιιιΙιιΙ ιιινειιΞτ)·πιείτεις; ιιιτιιιιιιιι :ιό τιιοτιειΓτετΕίι ι:εόΓιτ._ΙΜε ετγΡτειπι

ιιιετεΓΓει, αυτ:: τιιτιιτιειιιι Ροιιτιθειε ιιι οτιιτιοιιε ::ιιπι Ιειι·8ο Βετο ΡτοειιΒιιιτ, τεΡυ

:ειπε ειΡιιό Γε , ὶόεο ΗΜ οΒΙατιο:ιεττι εΙειΡΓειττι , :μισό :1ιι:ιΒιιιό18:ιε Γιιετιτ ετιιτι Ρω

Γετι·ε :ιό Γειιιδὶι νιτιιτιεπιοιόπω. :τω σπιτιου:: ΙιιιιιιιΙι δ: ΙειετγιτιοΓει, Γιιττει:ιτ,

:Με Ρετόιτιιιιι ιιι Ματια πωπω. τεΡειότ ; όιιοό τιιιιτιιιΙο ΓιιΡει·Ροιιετιε , ειιτιι ιιι€ειι

τι Ρεινοτε ειΒΓεεΓΠτ , :1ιιοό 8εΠιιιιι :πετ Μ) ΓὶΙειιτιο ειΒΓεοιιόιτ , όοτιε:: :1ιιΓιιτο :πιτ

Γει:το όιε εΓειττιιΙιετΠοιιε ειιιε Ρτοόιτιιπι ιιιτιοτιιιτ . Ωιιω Ροίτπιοόιιιιπ , απο τε18ε

Πεε νετιταιεπι ε :1ιιοό:ιιτι α Γιαπ τιοΓ:το Ρτοπιει·ε Ρετει·ετιιτ , ποπ Με 1τιετγιτι1ε

ιιιιτι·ει:ε Ροτιιἰτ . . .

Μ” Β 5- : 3. ΜΠεε :1ιιΓόειτιτι, ΤΙιιετιιιετιιε τιοιιιιιιε , ιιιιτιιίτε:1τιΙιε Με: , Πι νιοο Ηογει

πω: τιιοι·Βο ό ιιιι:τε. ννιΓετειιιι Ηιινἱιιιιι ΙιειΒιταΒειτ . Ηιιιιιε ΓἱΠιιε ειιιτιοτιιιτι αιτειτει· οδτο, απο Ρετ

""'"""·· :1ιιιτι:1ιιειιιιιιιιτι ΓιίιιιΙε ιιιεοπιπιοόο ιη ιιιειι:ιΙΙε ΜΜΜ νει::ιτετιιτ , οιτιτιιΓ:1ιιε ιτιεόι

::οτιιττι οΡετιιαιο Πι ιΠο Γτιιίττει:ετιιτ ) τειιιόετιι :ιό τιιιιιιιΙιιιιι δ. Ατιτιίτιτιε οΜτιτιοτιειιι

Γιωτη , ::ετειιτιι νιόεΙιεετ ::ειΡιιτ , Γει·τε όενονιτ , Η ιιιΓτει τιονειιι :Για ιιιεοΙιιιιιιτειε

ΠΠ ιτιετιτιε Βεατι νιι·ιτεόόετετιιτ . Ι8ιτιιτ ΜΗ ττιόιιιιιτι ειιιτε τειιιΡιιε Ρι::εοΡαιτιιιιι

Ριιετ τετιιεόιιιιιι ειεεεΡιτ )· δ: τει·τιει Γετιει ιιιΓτει ΙιεΒόοιιιειότιιτι Ρειιτε::οΓιεε , ::ιιττι Ρετ

ττε , πιεττε δ: εινἐει_ιιι τεΓΗιιιοκιιιιιιι ι·εεεΡτει: Γειιιὶτιιτιε , ειιτιι νοτιε Ρ:οτιιιίΠε , :ιό

ιιιειιιοτιειπι ΜΜΕ νιτὶΓοΓΡεε Ρετνειιἰτ .

Μ. ΑΒΒειε ετιιιιιι :οειιοΜι Γειτιἐῖι Μι::ΙιειεΠε , Ο ο Ν ιι Α υ ο ε ιιοπιιτιε , ότιιτι

:ιιιειόειπι :Πε εειιιΓει ιιτι!ιτ:ιτιε ιιιοκι:ιΓτετιι ιτε: ειδειετ , Γοττε ει:::ιόιτ , ιιτ ε:1ιιο Μπεκ

τε ειιι ιιιΓεόει·ειτ , τω: εοΙΙιΓει , ΡτοτΓιιε όειιιΙιε , δ: ετιιειειτιιε ιτι ΓεΠο. 8εΓτε.τοτιει

ΔΗΜ ε· ι·εΓεττετιιτ . ]ιιΠῖτ ιτο.:1ιιε Γε ειό ΓεΡιιΙετιιτιι Γκευ ΡοιιτἰΓὶειε όεΓει·τι ,· - οι» κι οτατιοιιε

ΜἰΡΒεεΙὶ8· Ρι·:ιΓττειτιιε , ειιιιι νονιΓΤετ Γε , :1ιιο:ιό νινετετ ::8.τιόεΙ:ιττι ποθ:: δ: ιτι:ετόιιι ιΒι Ρω

νιΓιιτιιιτι , ιιιεοΙιιιιιὶε ::οιιτέτιιιο Γιιττει:ι: : :1ιιιόιιε ειΠειιιε ιιι:ιιιιΒιιε εΓτ πω:: , Ρι·ο

Μ' Ρι·Πε εΓτ ΡεόιΒιιε ε8τεΓΓιιε . Νε:1ιιε Για τετιεειιόιιιιι νιόετιιι·, :μια ΡΙιιτεε Ι)εο όε

νοτι , το.ιιι νιτὶ :Ρωτώ Γειιιιιιειε , ιιοδιιιι·τια: :1ιιιετιε τειιιΡοι·ε , :ιό ΓεΡιιΙετιιιτι βατή

Ρι·2ΓιιΙιε ΡΓειΙτιιοόὶ:ιε εειιιτιιε Γε :ιιιόιΓΓε , δ: Ιιιιιιιιιειτιο. όινιιιιτιιε Σεισ::ειιΓει νιόιΓΓε , δ:

Με οόοτιε Γτε8τ:ιιιτι:ιιιι ΓετιίΠΓε τεΓτειτι Γιιιιτ .

1 5. ΜιιΙιετ :1ιικό:ιιιι Ρι·ονΓιιοικ Μειι·ειΙιειι , :Γε εἰνἱτετε ΟΙοπιιιΓ2ε, και Μ·

ω: ΡειτειιτἱΒιιε οτιιιιιόει , ΓεΡτειιι ειιιιιΞε Γιιιιίτιπε πιειιιιιε όι8ιτιε ιιι νοΙε.ιιι οοιιττειέΠε,

ε5ιιΓόετιι Βι·ειειιιι @κι ::οτι::τεττι Ρεθοτι Ρειπιε εοΙιετετιτε,όεΒΓΙιε ειι·ιιει·ειι; :1ιιιι: πιο!

τ:ι Γ:ιιι διοτιιιιι Γοαι Γο.ιιιτειτιε Ρωτώ Γκεόιιειιτιιτε εοτιΓιιενετειτ . νετιιτ ει·Βο τιιιιΙ

το Με ειόε ΙειΒοτε ΓετιΒετει , ιιιειιιε ΓεΡτὶιηο Κ:ιΙετιόειε ΡΜ , :ιό ΓεΡιιΙετιιιιι Βεειτἰ

Βετιιννειτόι , ιιΒι ιιιΓτει Ρτιοτειτι ΜίΓΓειττι Ρώτα , ΡοΡιιΙο ιιιΓΡεδτο.ιιτε , Ρτὶίὶὶιιειτιι

Γειιιιτειτεπι τεεεΡιτ . ()ιιιιιε τεἰτεΓΓεε ιόοιιει ΡΙιιι·ιιιιι τιιτιότειαιΡοτιε ειΓΓιιετιιιιτ , :μι

Ριτιιιε ιΙΙο.ιτι Γε όεΒι1ετιι :ιτιιιονιΓΓε τεΓτειτι Γιιτιτ . Μοι: ετξεο σπιτια , :1ιιΠιιιιε ειΓΓιιετε

ιιιίι·ει.ειιΙο , τιιιιΙτι:1ιιε όε ::ίνΙτετε εεειιττειιτεε , Βειιττι ) :1ιιιτειιιτιε ΓειτιιιιΙιιιτι Γιωτη

ΒΙοι·ΓΗ:::ιτ , ιη Ιιγιιιιιἰε δ: ΙειιιόιΒιιε ΒετιεόιεεΒιιιιτ .

1 ό. Ωιιιόειιιι Πι ΤΙιιιτιιι8ιει ιιιειιιιιιιι ΙιειΒετιε :ιι·ιό:ιιιι , οιιιιιι:ιιιε οΡετἱε οΓΗ:Ξο ΡΗ

νετειιτι , αυτι Γε :ιό Ρεπό νεό πιετιιοτιειτιι ειιιτι οΒΙ:ιτιοιιιΒιιε ἱτε νονιΓΓετ , Η ιιιετΙτιε

ειιιε Γειιιιτειτετιι εοιιΓε:1ιιετετιιι· , ΓιιοΡιιι:ιτει εεΙετιτο.τε, :μισό οΡτεινετειτ εόεΡτιιε

είτ . ΙΙΙε ειιτεκτι τειιιτειιιι 8ι·ειτιειιτι ΡειτνιΡΒιιόεε , δ: νοτιιιιι ιιιιΡΙετε όιΓΙιττιιιΙειιιε ,

ειιιΓόετιι ττιειτιιιε, ιτειιι:1ιιε ωωιιι ΒιιιιιΙ όεΒιΠτετε πιιιΙτει:ιιε είτ . @οι ιιὶιιιὶο όοΙοτε

οοδειιτε, 1ι::ετΓετοιιιίει·ενετΓιιε, δ:::ιιι·Ιιο:: Ρειτε:ετιιι· Ιι:ιιιόιΒιι:ιτιιε, απο Ρω

πιό

Ιτειιι :::πι- _

Μιά: .

Ϊιεπι :μό

ό:ιι·ιι πι::

ιιιιιιι Μάικ

;ιόόιιιιι .

 

ιι Ε:: Γιο:: δ: τω: Ιοειε Ρ:ιτε:, πω Μια: :ιιιέτοτειιι Ρι·2Γειι:επι Γιιἱιἑε ΡΙει·ιΓ:μιε ιιιιι·:ιειιΠε, :μια Μ: επετ

ι·π:. ναι: :ιιι:ειιι τειιιΡοι·ε Οοκιι·:ιόι ΑΒΒιιτιε δ. Μι::τισ.εΙιε, τι: ε: ιιιιιιιετο Γε:1ιιεικΓ εοΙΙἱεἰ ΡοτεΠ:. ναι: δ:

παπι. ι6.

& Ηογ:ι τω): θετιιιεπι2 ιιι ννείιΡΓιαΠε :ιό νιΠιι·ειιιι Ηιινιιιιι·ι, :οιιιιτ:ιτιιε :οΒιιοιιιιιιιε, :μι Βιι:ι Βι·ι.ιιιΓνι

:ειιίὶ ΓιιΒει*:, ε:ιΡιιτ. . · .

ε ΟΙοιιιιι:ιιιπι ιιι·Ιιε εΡἰΓ:οΡ:ιΙἱε ιό ΒοΙιειιιἱ:ι ΓιιΒ Αι·:ΓιιεΡιΓ:οΡο ΡτπεειιΓἱ, Μοττινια:, ἰιποΠε ΜΜΜ», Ρω

νιιι::ἱατ ωρα: ο



τντικοοε. τοειτΝνντικοτ ετ15τ:.ττττο. Μ)

ττιἰίίὶε οΒΙετἰοτιὶοοε εττὶ ίοτιέδτὶΔΡτ2ίοΙἰεειοΧὶΙἰοω ἰονοεειτιὸοτο ἰτε εοεΡὶτ , ΠΟΠοΗΠ1°

:με Ρετεδὶοἰτὶοετε, Ρετία&ατιτίοίοάτατεοι τεεεΡἰτ . Πτ ει·Βοειά Ιοεοτο Ρετνεοϋ.

οοτίειοθτ ΡτείοΠε εοτΡοε τετΙοἰενὶτ εοτιτΠεοτιε ίτιοειτοτὶ ίοο 8τ:ιττο.τοπι τιδἶτἰοτιεε

ΡετίοΙνίτ )· τιοτοίοοε , τ1οιιΙίτετ Με Βείτοττι ίἱτ ,” απο ΡΙοτ1Βοε ίο2ίειττἰτετἰε τείττοοε

·ετοιττονίτ . . = . · ·

η. ΑΙτει· οοΜεττι , νοΙεοοειτάοε τιοποπε , οποιο εἰύἰτεττἰ τιοίὶτατῖτιοτὶίἰὶτοοε , Π·

:ΜΗ Ρο.ίΕοττε νεκατοο,οοοοαπι τεττιΡοτε, απο το Βεειττ Μτε!ιοεΙίε εεοΙεδο.πτ οπτο

τΙοδτοε ίοἰΙΤετ, εοτοοτει!είοοε τττεάτείτιοε Πω τιτΠιίοειο ΡετττΙίετ, οοίο:ιττι Ρτεεογτετ

ο. Πεο Ροττοε Πω ίειοττ.τιτειιι Ρετεοάτιπτ ττοτττοτιιοτ , ” δ: Μ Μο Βεττινντιτοί ακατο

ττοπι ίΡε ίειτοτειττε τα: Ρετίοειίἰτ. @το Βέτο , νίκοοτει ὸἱττιἰτΗει τττιπίο.δτει, ετγοτειιτι

Ιειτοε εΧΙνττ , ίετ1οε Βοιωτοι ίοΠίε ευηδΒε ἰτι εεεΙείἰτι εοοΠίτεοττοοε εντάεπτετ ο

Ιτετιόττ . @το Ροίτ ίεΡτεττι οτεε τενοοετιιε , δ: άε Ρετίενεττιτττοι ίειτοττιττε ττττεττο8ετ

τω: , εοπτ ίε ΔΗΜ ὸοΙοτὶε Μ.οετε ίοἰίίετ Ρτοίείίοε , ΡοΡοΙο, εο]οε τοοΪτὶτοτἱο ο.τίετοτ ,

είτ Ρταίειπο.τοε ; Πεοίοοο πο οττιοτοοε ττιεττοίε είτ ΙετιιόΕΒοε εΙοττοεειτοε .

1 8. Βοίτὶεοε τΙοτάτιπι Ι.οτιί8ττω Ιιτιοίτο.ττε , Κοπιτιτο ε.ά ίειοθτοπι Ρεττοττι οτετἰο

Με εοοίει τετιτίεττε , τη εοοετο ττττιετε μετά εα:τοτ ἰτιΗτωἰτετε οετίτιετἰ . @ιο , απο

οπιπίπτοότε τι αιττοοτο είο ειΒίττοετε ίε νοντίίετ οοοειάοίοοε :το Μετά Βεττιννε.τάί

ίεΡοΙετυπι , 8τττττοε ειδτοι·οε .νεοἰΙίετ , ο Ρετ· ειιτη ο. πιοτττε Γε -- εοτιτ181ίίετ Ρετὶεο

Ιο1τοεττιττ , εοπττοοοίαοττετί Ρι·τίττοε τείτὶτοτοε είτ . 4

τ ο. ΡοεΙΙετ τΙοεττοειτττμιι·νοΙει , ΜειέττΙτΠε οοιττὶηε., άε Βενεττει πειτε , ίετὶ ετΡιτο

οσε τι Ρτὶποε ίετε τιποτε το ντεο Ροίίε:το εοπνετίτιτει , τεΙἰΒἰοΙἰ εοτοίοοπτ νὶτὶ Εεοετττ

ττοιττἰττείιιίτετιττιτο εΙεεοιοίγοτε, ττιιιτιοττι Ιιτιοεπε εοοτττιέτειτο νεοἰτ ειδ Ικειττ Βετο

ννεττΙίτοτοοετο , φοτο πιο:: οτ ο.ττ38ίτ , οοτειτα: ίειΙοττε τεττιετΠοτο οινετοτ .

το; Ἑοἰτ :1ιτοττοο Βτεπιτε πιοΙτετ· , τιοο·ἰ8τιοττττ τοτε: ίιτοε οΡἱτοοτιΙε , εοίοε ίεεἰεε ,

ίο8τεινείεεοτε τττοτοο , τιτίεο Ιτιτοποοεττιτ, οτ Πωττω δε οεοΙοτοπι οίίετεττοοεπι με·

το: ίοτττΠτιιε οεἰεττιἰίίετ.·(ζοττιοοε νοτὶ ετοε Βεειτὶ Βεττιννοτότ εοτττΡειΠὶοτιεττι Ξτι1ΡΙο

τοίίετιτ , Μοτο· πἰπτἰετο εμε τιίίΙἰδὶἰοττεττ1 νονετττεε απο ίεΡο!ετοοι @ο νὶίὶτοτο

:απο , τΙοίοι· Πτεο εείίτινἰτ ,. δ( ὶττοΡὶτιεττι τεΙειοτοτε ίτιτιἱτειε _ΡιοίΗττο τεὸὶἱτ .

οι. Έ·'οττ ἱτι ΚττεΙοεοπ , οοτ είτ νΞεοε είοοοοε οιὶΙΙὶἐτἰοοε τΙτίτατιε τι εἰνΞτειτε ΗΠ

ττεο!εω , ΡοεΙΙο οοειάτιπτ , τω οίνετοε Ρετ οοἱοοοετιτιἰοτο ΡοίΠοτοοιιε δε 111οΙείτοε

εοτΡοττε ειτίεδτει , οτ ττονίίΠοτε τιετνάε :το τοεττιοτὶε Ρτεττε οττιτοΒιιε εοτιττ:ιδτα , δε Π

ω είίετ ωττωο , δε Με εΗὶεετετοτ 8τοντε . Η:εε ὶ8ἰτιιτ ίε:ττο Νοτιοε Μειο , νεΙοεοΙο

:ιτίεΙοδτο , ετγΡτειπι ΒειΠΙττ:α Ποίο:: τΜΕεΠΙτττιο Ιειοοτε , τΙοοοοε τττοίκει ο:τεοΙτε , ί:

τεΡΙὶτ , :το ίε ΙττΡετ Μετά «οι τοπτοοπτ τττεΙτιπιντττ τω” :το αυτή , ττοο Ι:ιδοτοΒο.τ ,

τηεοπτιτοοόο , :τοτε εεΙει·ίτετε εοτιναΙοἰτ . Βὶε ίεττοετττΙ εοτινετοτ ὶτιετεὸΙοἱΙἱε τοιο

οποίο ΡοΡοΗ κάτω ετνἱτιιτἰε , Ρετε8τΞτιοτοτττ τ1οοτΙοε δ: τιΙἰοτοττι , τ1οι είε οίνετοε

Ιοεἰε :το ίοΙΙεπιοἰτειτετο ίειτιδται ετοεὶε εο οτε εοοΒοκεττιοτ , που πιοτΠεει τω» ; εε

εεΡτοοοε τείτὶωοιοο τι Ρττωτττι›ω δε είνίοιτε ΡοεΙΙα: , είε εο τΙοοο :ιεεἰτὶετειτ , Ι)εοπι

ΡοοΙἰεἰε Ιειοτίτοοε 1πίτιπέτο ίοο όενοττίΠτοε €ΙοττΗεονετοοτ. ΡοεΠει πιο εοτίοττι Με
:το ίου. ἰποοΙοτττἱε τενει·ίο είτ . . Β 4

ο π. νο τ1ιτττίο.πι οι: ετν1το.τε @οποία , ΑόεΙννο.τάιιε τιοτοίπε, Μ. ΡειττιΙγΠε οποτ

"οοΙοπέο τεττιΡοτε τΗΙίοΙοτοε ῇπεεοειτ, οτττεεὶο Ιεδὶο ίεττιετἰΡίοιπ εττεετε , :κατά

σε τοειττοπι ΡτοΡτὶειπι ΡοτιιἱΙΤετ ειόόοεετε . Ι Μοτο τοτοτὶ Βειιτοε Ροττττίε:τ Βεττινντιτ

Με το ντίιοπο τιΡΡειτοττ, ετιττττΙοε , οτ Ρτο ίειΙοτε ντττ εεττάεΙαπι @και Ιοοτεἰτοὸὶοεττι

:το ΙετττιιτΗττε το ίεΡοΙετΞ ίιο ίτιδτο.οι , Βεο νονετε όεοετε ετὶοεοὶτ . Ατ Με είε ίο

ποιο εντετΙοτιε,δτ ντΠοτιεπι τεττειδτοπε, τΙτεο ίοττεκὶτ , δε ειίίοτοττε τΙοτιοοε ίεττιἰοἰε το

νείΒοοΙο τὶοττιιιε Με: ίοΙο οι· οΠετοττοτ , Ροίτοοε οι·:ιττοτιεττι , δ: νοτοπι ΡτοττοΙΤοπι ,

οτί τοειιοτοτο τενετίτι είτ , ττινεττἰτοοε ειιτη Ρτο τεεοΡετατει ῇειτο ίειοτττιτε Πω 8τειττοε

ο8επτετο . @το το: Με Μοτο. πιο: Ρίετιε εοτινοΙοττ , οτ τ1οτ110Π8ε Ροίτ , επί νοτοττι

ΡετίοΙνεοοοπι απο οκοτε , ίτιπιέ”ττ ντο ίεΡο!ει·οπι νὶίἰτειτετ , :το Ριιττε.ττ το ίε ποτο

ειιΠ ιτεΙειτοτ εεττἱίῖὶπιοε εκίἱίὶετετ . .

2 3. ΑΙἱο οοοοοε τεττιΡοτε , @ο τΗδΗ ΡοττἰείοπτἰΙὶειε ίἱΙὶοε Μοτο; ἰττίειοτοΙοε , ειι

τοίτίαττι τοοΠε οείοοετ νεοΞεοτΞε τοίοετ οΡΡτείίοε , παμε εοπττττοε , απο @τι Ραπ::

νττΙετετοτ εΧεπίπ1τε, εῇοΙεοοηεΙα πππο: τω ίϊιό”ττ ΒετοννειττΙὶ Ραττοετοτοττι εοτιίο8ττ·

κίδίσδδ. ο. ο. ΤΜ». που. · ο ο Παζ

 

ο Στάκα εκτειι:τ. σουτ είνττ:τε ΗοΙίτιτί.τε το δοποιο:τ τοίεττοι·τ. τουτο τοπ ε μ·.εείμου @φωτα ττγτς”τω8,

1ττ·τοετοΙτε δ: Μετα. Ηιιτ :ποιο 1 τω. ττωεΙιτ:τ εΙΕ Γαία: ερἱίεορἱ ΑΜεοιπεεοίο.

ΑΝΝ.ΈΗ ο

-ΙΟΖ3

το. Νοκ:

Βετο τω.

Εεεε Η

κατω· .

Μο|ἱει· τι

ττ·οτιτο εοτι

ττ:ιδτ:ι .

Ποιο πιο.

Ιιει· Επιτο

ΠΠ' .

Ρ:ιτ:ιΙγτϊαι .

Ιω” οπο.

!γτἰτο: .
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Με” Οι. πρι: @ο ίσο. ίι·μιιι·αιο ω. Παω εοπτιπιιιο Ροίι Ρτει:εε δ: Ιειε:ησιιαε ειιιε αει Παω

1 02 3 ΜΒ: , Πιο ιονοεοιιοπο ί;ιμέιι Ριείιιιιιι μια ;ει11ηι12,τι1 ειι› ιΡω η:ιοτειε Ειιιιειοιιε απ»
ω· Ν” με, κάτω ιιοειειιιιιε :ο , ι ' ' ο

Μ" (Μ ' οι, ΜιΙεεφαω ΗετεΒοτειιιε ει: @οι Ηοπιιεπ , ειιιιιιιιο. ιιιιιιιιιιπειεε εοιιιιιω.

χιπ ιΠεωιε ιιιε , επι εκττε;ηει Ρετνειιοι·ιιι . (3οέμιιιτιε ειιιτε:πι δε ειιιιιε:ιε ιΠιιιε , Ρτο επιιιιιοιιο ει

ΞΞ:::ιέ: ΜΜΜΜ ιιιιιιιιιιιι ειοΙειιειοικ , 8ιιοει·ειοε ειιιίε$ειιιι Μπι ίο88είΒι , οι Ρτο εο Ριιέο

απ. “ ειιιιιιιτι βε:ατι Βε:τηννειι·ειι ιιπΡΙοπικοιιτ , νοτιιπι Βιοιοτιτοε , οι Η νιιιι τειιιιιιι δε

ίαΙιιι:οπι εσιιίειιιιι ΡοιιιιιΤα , με! ίεΡιιΙε:ι·ιιιιι Γεικιθιι @πιο ιιιιιιιτιιιι , δε ειιίαιΙοειιιιιε

·ιιε @πιο @κι ιιιοιΡιει·ιε νε:ειιι·ε ειειιιιιιΤοτ . ο Οιιιιιιουε ε3τ8ο ιο ΒειεΙιτιπ νονεπιτιοιιε,

Με: πιεΙιιιιι ΒιιΒει·ει· εοεΡιτ; δε ρτοΗοιειιιιΒιιε πιοιιοπιτιοιιιε Για ;ιιιέωεπιτιε , ιο

Μονάω Ρ1οιιιιιι·ι εοκινιιιιιιτ , @οι Ροιιιιιοιιιιιτι ειΙιετιιιε ειιιιία οοαιΒοιιε: Βι·ιιιιείννι

6ο ειιειταιε ε:οτιθίιωιε , ε:: εοιιοπιιοοο :κι ΡεπΓοΙνειιιιιιπι νοτιιιιι ιτε: ιιι·τιΡιιιι , ε:ο

@οσο Βι·ενιοι·ιε να οστιιΡςιιάιο ιιιιιε , οι απιοιιΙοηειο ιιιιιιιιε ε:ΙΤετ ιοΒοτειιιιτιιε . Ρετ

νειιιοπιε ιτειοιιο οι! οινιτατεπι ΗιΙειετιίε·πιειιιεπι 8τεινιτειε ιιιιιτιιιιιτι ε:οε:Ριτ ο δε:ει ω

πιεπι ©οιΘΡτι.ιπι ειιιιι11Ριετε ειε:Πειει·ωιε , εεε:ιειιαπι ω·ιειι ΜΜπιοιι8 , ιο Ψ18ι831&ι18

Παω! τεε1ιιιοιζιτ , φωτ; τω πως: ιιτι·ιιιιπ οοι:ιειιοι ,. τοιιιοιιιηη :+.Βιιιιοιιο πι»

ΡιιΙΓιιο, ε:οτειιιι; Ηιε ειιιιεπιι , ειιιι εοπιιιιιΒιιιιιιιι· απο , ιιΡοτειιοπιιιοτιτιοιιε ;:τουε:

4ιιιοοιιτιοιι;; πι: ω ιιιιιιιαιο βειΕΙιειε νειιιιιπι ε!! , Ιιοτι·οτο ηιιιιιο Ρς:τοιιιιιιε , δ: Ρο.

νοτο ιτιτς·ι· ιιιιιιιιιε ςοτιιιιο ε:οΙιοΡίιι; ειι , Με ιιιΙο ιαιοειο ειιιιιι·δε;:ε:, ει” ιηωιωι α·

οιειιιιιιι νικ: ΙιειΙ:ιςτε Ροιιιιε , ιι1οιιε ειιιιπ ΡιιοΙιαι εοιιίεΙΙιοτιε , οιιιιιιΒιιε ειιιι πεισ

τους) Ρτο ουσ αποΜε οοειι:ι ιιιιιιιιιτε:ειιτ , ειΡετιτει . ΒεοεΡιιε ει·8ο νιτιοιιε , επι

Παει ι·ςνει·ιειιε) δε Μις: Ρι·οοε:όετιε , νοτιιιιι οι·ειιιιι:ιη τουτο ιειιιι ειονοτιοι· , φωτο
ειιγιιισ νει·οοιε ετι.ιοιτιοτ , εκΡΙενιτ . η

;ι::ιΘε θα ο 5. Μιιιι·οιιιι οιιιι:ειειπι Βιεκπειιιιε , ιη ιοιιι·πιιτιιτε Ρώτα , · πιο φαω βιο

ι ' οι1επιειιιιιι ι·ενο:οπιιι πιω ιη 1·ιαβιιιι ίειοετειοτειιι·ιιιτει·τοΒειιτει·ιι ειιιιι,ιιιι;ιιιωιοπι

ιιΒιιοιοοτει ε1ιιετιτι ιιΓΡιειιι:οιιτ . @με τι:ΓΡοιιειοπε , οι Ροι:ει·ειτ , νικ :πιω ιο. ίσιο Ρζιε

@οτε νιιιιιιε ίΡιτιιυεει.ιιΙιεΙειοατ , @οι , «τω» ΕΜ ΕποτΓιιε ιιιοοειιιιιιπι :Πε . Αι Πα

1ο ΒειιιΒιιιιΠωο ειιι:ι.τιι , ι1ι.ιοει ιΡΓε; :Ποτ Βετιινναι·ειιιε ΗιιειοηΓεωοπιιιε 6Ριίε:οοιιε ,

ιπειιαινιι ; 8; μια τουτο ειιιιίο. ιιιινοτιιΠι:τ 1 εΙΤοτιιιε ο Αειιιιοιιιιιι; ετιιιιιι , οι οι

ίεΡιιιαιιιιι ιΡω σ ιιιιιιιιτιοειιω νιιιι :κι εε:Ιιτιπειτιοηεπι Μιιιιιτυπι , τεειιΡει·ιιιιι (ιι

ιιιιιιτε , οδο-τις:: ; παμε Με @Πο ειιίΡ:ιτιιιτ . ΜιιΙιετ πιο , ειιιομιιοι·ιι νιι:ιτιει μι!

τιιΒιιιιιι· , Ποιοι ίοΙο ΡιοΗτιιτο , & ιιιοτοιιιιοιιιιπι οι Με: νιτο ιιιι8τατιτιι.ιιιι ιο,οιιςτοτ ,

επιειιε Γ: ΡειιιΙΙιΓΡι·:Η οπιιιιΒιιε εμ αει εκιι:ιιε ειιιε εκος&ειειοοεω οοιινι;ιιει·ειοτ ,

νι ιοπειτι οιιιιτι·ιινιτ 5 Μου; πιο φάση ιιοτο. ίει.ιν:ι ίειδιει ε:ίι . Ροιιιτιοειιιιη νιιιτειιιε

ίεΡιιΙοτιιιιι Βιιιι&ι έ οΙ:Ιιιιιοιιςιιι Ρι·ωΓει·ιΡεο.ιιι ΗειεΙιτει οιιιιιΙιτ, ειιιιΓοιιε Πειο1ιΒιιε

οι! ία1ιιε;τιειιιιιι ιιιιιιι(πιοειι ειονοτιοικτιι ειεατιΡΙο ίιιιι . "Μπι πιιιΙτι Ροιιαι πιο

-1:ιιιιιι Γ:ιθωπι ιιιιιτΔιπεε , ίιιιΤιπιΒιιιιιιουε ιιιι·:ι·ιιιε Μπι Βει·ιιννο:ειι , ο. νιιι·ιιε 12.Ππ

- Βιιοτιοιι: 8; ειι1οιηιιιιιιοιιε Γιιιιι 1ιοει·ειιι. '

ἔἔέβι Θ. Φ· ` ω. ΜιΙοε ε1ιιιειιιπιειε @απο Με:ιεεΙοιιΒοτειι ο , ια" πειτε: οοι·τοΡτιιε , πιει εκ

' ιιοιήιο.τιοιιεττι οιιιιιιοτιιιοι ειειπιοιιιτιιε , οι ί:ιτιδιο Βετηννετειο Ηιιάι::ιίοιιιεηίιιιω Ρε

ττοιιο νοτιιιιι Γοοε;ι·ε:τ , 8: Με ειιιΒιο ι·ειενειιιιω δ: ίειιιεειιεετι ι·εειΕκπο :πιο ειιιοιτο.

κα, ίαειΙιτει· ιιοε1ιιιενιτ ; δ; νοτο Βιέιο , :ποπ οι κά» ειπε στο οχιετιιητιιο.ηετιιε άι ;

ιο ειιιιιε ενιειετιε τειιιιιιοιιιιιιιι πω: Μοτο πιιιοε ξιοτοπιιπιο.ιιτειιπι μι· @σε Σπετ

ω”:κι ίεΡιιΙαιιιιι Γειιιδιι Ριήιι:ΓιιΙιελοιιι Ρι·πειιδιο. Πε: εοπτιεςιιι”ε βάψω: τοΜπι (ικα.

ΜΜΜ _< η. Βιιιιιειιε ε:ιιαπι ι1ιιιει:ιπι ει: ειιαεω Ηιιωιτεωεω , απο ειιιι ίςΒι·ιοιτοτοτ ,

μειιφ,Π1 ει: τιιπιικι ωιειι Ρταιιιιιει οι)ωτωι Ρωιι, οποια :ποπ οι Βιοε:τε εοεΡιτ ,

το” ειΜεοΙΙιε , δε Ροιι ι11ιιιιι εΙιειπι μου εοιιιΡο.τιιιτ, δε , ιιτιοίε Δω , ιο ιιιιιιτιιιο
Ρετιενει·:ινιτ ο ' ι

ΗΠ

 

π Πεκ Μ:: νοεειδιιιιιιιω Γκριπ: με» 'παώ πάρει· οποιο" εείιιτπιφ ίιιιτικιιτι ηιιιι.ιιιιοςιιι: :απο Ριωμι

χ: οπο: ιιιιιοπιιο_ :είιιτιι:ιι·ι ροτειι, ιιειιιιοετιιι· . πιο οιοιιωιω (Ξειιιέιωιιιιι.

!› Νοτικιειιι πι:.:ειπιο Ειειειιυπι τιιιιε ποιπροι·ιε ειονοτιο, ειιιι ΜΜιι ιο πιω ῇοαιικε τρωω” επιιτιει·ι: να

ΜΜΜ. νικ ουσια τομεα Μια: ιλοξιοε εοιιιιιετι.ιάιιιιε ιιιιιπιι νοΙΙι8ιιιιιι. :Μπι ιιι ειιιιιιω.

ο Μο.€ιιοροιιο, Μ ΜομΙορο!ιε @ειπε ειιειτιιι·, πιο: αει" "Ρο, πρ: ιειδιωι ειοπιειι ειειιιε, ινω.ε:επιιιε

οικω @η ειιιεειιιε τοπικ @ταση ωειιωι, πω: Με:Κώσηι
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ν . _. _. · .' π _. π !. :-δμη·· ~ ·. ο" η ΑΝΝ_:ΟΗΕ

πιο Τ 01ΠΑ επ ΝοΝΙΜΤΝΝ" .:ϋπε

° , | ' δ( ΤτππεΙπτὶοπὶε δ. Βεκπννπππι ”ποποο1π;·. 4 ο Ι

.›~`; Ε . :η _ ο· '( ,.4'.;1ἔ;·.'_,ῖ

| τ.. ` ΠΜ πἀΙειπδε:π&8Ιοτἱππι (Σταιτοπεδε ΚεΡειτοτοιπο ππἰνετίο_ι·ππ:, δς
πι ο: - ·; π Ρτοκἰιποι·π:π Ρτοΐεδϊπιπ, ππὶΙὶΒοτ,ὶ πποεΙ Ροτοΐϊ, ππάοπ1πιπ Βο-·

ιπἱπἰῇπΒεοτπτοΠοττο ; οο.νεπόπ:πτεΒ, πο ππἰεὶπττο ίαπ&ο.ιπΕοοΙαπωπ ίἰὸεΙἰπτπ

ἱπ`οοπἴΡοδἱπ υεΙππ νειοππε ειπΡατεο.τ, τω πππίππἰίππο Γεοππάπιπ οοΙΙειτωπ ΗΜ · ·

ο Βοο 8τειτ:Ξεπι πεΜπα νοΙππτπήο τπείειπ:ο , ππειπ:ππι νειΙοτ-, δΗὸεΙἱτοτ Ρτοίετο.τ ,

δέ ίπ ποίἘτἰ ΣπΙνειτοτἱε εειποοπγΙειοὶο , ίειΙτοτπ οπιπ νὶἀππ. Ρο.πΡετοπΙπ 5 εΙπο ππππτει
νοΙππϊειτἰ6 τοΡοπιιτ .ο Απ: πω οΧἰΒπἰ δ: ἱπιΡοτὶτἱ Π:τ:ποπο , :ΡΜ ειδ ποοοπτπ1 εΙοεππο ·

Βἔἰ:ἀἰ8π€ ΡοΠὶτππε εκπἱοοτε ποπ πειΒεπτεε ,Δ νο.Ιάς Ροτεἱπ1οΪεὶπιπε , πο Ξπτει· Γοτ

ω: Ρὶ8ιποε δ: ἰππτἰΙοε ππτποτπτἰ άεοοπτππε . ΟοπΠάοτειπτοε τιι€ποπ , πποό απτο Ποὶ

οοπΙοε πππηπειπι νεπ:πει επ τπειππε ει πιπποτο , Η ετοειοοι·άΞε ι·εο!ετει Ετ ΒοπανοΙππ

τ-πἐο_;° @Με ΙππΙτἰε ποπ ΡοΠ`ππιπε , νεΙ ΓειΙτοιπ Ρο.ποΞε Ρι·οδοΙΤο νοΙεπτοε , ειδ πτΠὶ

τέπάπ οοτπ:π , ε1πίΤί-ο Τειοτἰε ΔΙεδὶἰοπὶΒπε ο€οπΡπεε τοπίπενετππε π: δ: πποτππ1 πιο

εὶἰτπτἰο ἰπ Ιε8ο Ποτπἰπἱ ὸἰο πιο ποθιε οοπΗίπτ , εΙοποίεπά ΒιοτΣ οοτΡοτἰε Όσο ῖἐὶἐϊοδἰἰ

ΡτωίπΙἰε Βετπννοτ‹ὶἱ ΤτεπεΙειτἱοπετπ-, ε1πειππ ποίἱτὶε-ὸἰοοποΐοἱἔοτππἰοπὸεΙἱππιἀε

. νοτἱοπο οοΙοοτο.το.;π εππόοτππε , ώ επΡΙππειτο ΡτοΡοπιπππε , δε: “ πΙο πτιππο Ρεπείω

εποπτοε , πώ ει πἰτ σε τππτπ) Ιιπ8πεε¦πίἔπτιππ; ίοοιἑὸιίεττππ. . δε Α"εωω

. · π; νεπππ επιπ ° ο εοπνει· εποπἰε ορο επ _ πειτε , ἱ ο· στπΜιππΒπἱ ξοεπ :η χα”,

ττππίὶτπ ΙππἀοοὶΙἰ , Μπα: πιοτποτπι: Τειππιπο.ι·πε οποί!έτει· , αΗίθιπο Τατζεϊίετιποππ-),

ΡΙεπὶΠὶιπε πατιπιποτἰτ ;- ποπ ποοιπωτοτιπἰττεπτοε , απ οσ.τοπτππΙΜΙπτπ νοκτάπιπε ς

ὶ πωπω ιοπ άεπιιτειοπΙπ οροππΙπππε , ειπε οοι·πππ , ιπ ππιοπε μπειτε ςιιππ, πιο

ππππ τοΙρτιοπε ποέπονπππε -, νεΙ ειπα: @Με Ρπο!ιαι-πιπιο. σεξοπιπιπτο άιψοιιππε ο -

5πΑππό@τπτ απ Ιποε;π:νοτὸἱ·Ι)οὶ π1ίΠοβτπο οοπτεππ1ο-ποπ28επτπο τοπὶο Οπ:-: (Μείωή

ε; πο π· ι π π ε Ραμ τεΕππε ΙΞιπ&ε Κοιπειπεπ ΡΗΣτθππ εοαΜΜ 5· = πώ·Γαστετππ1 1πτε.οπςφωπχημ

πωπω ποοπτποπτΙε εππμτπε, ππ:Βοπε πτπ1πο ππάο Ρι·οΓοποτ πονει|δτ καποτε ,ο παω Ν ο

το 8εππόπ:νπε ; τοΠοε1πιιίπογιαιτο Μειπάπε , δὲ , πτ Ρππεἰε πΕεε€πιπε , άΡίππι οιππ ε

αποπωπω πάοπιπιαποτπειοειτ τππτπτἰτειε . Ηίο όὶΙοτετοτπτπ- οοπτπιππἰοιιτο οοπέ

ΙἰΙὶο , ἶνεπετπΒἰΙοπι νπ·ππ·ι ιι Ο τπτ: ι π Μ , Ρι·οίογτοτπτπ (ΧιτάΞππΙοτπ , Ξπ μπα

Β:1α:Μ ύ όοίὶὶπππὸππι @Με , πτ τεττειπι ί-ΡοοἱπΙἱ ΡτἱνΞΙεΒἱο ΑΡσίΈοΙοτππι Ρ:ὶποὶΡὶ

ίποπιέπτειπ: , ΑΡοΠοΙοτιππ ΡτἰποἰΡὶε νεωπ·ι νἱοο τονἰίοτοτ ,. δ: Ρτονὶποω ΙΙΙὶπε

ΡτΞποὶΡεε , ετονΙ πο ΙπνΞεοεπ ὰἰίοοτὲὶε-ὸἰνὶἴοε ,ο πἀττπποπὶΙΙὶτπτἰε Ιὶετπιπ , δ: Ρο.άε

πππειτοπι κονοοειτοτ. @ποπ ΑΡοίϊοΙΙοεπ Ιοἔειτἰοπἰε τπειπάειι:πτπ :ιπππο Ρτοτπτο, Πω

Βινεπτε , Ρτπάεπτετ εΧίοοπτπε, οικω οσα Ξπ τεπεππόο, πο οὶνἱτειτειπ ΗΠάθπίε-·

πποπίοπι . :μια ίο ὶτὶποτἐ @πε οίΤει·οοειτ , ὸοοΙἰππνἰτ, δ: πι πιο πειίὶετὶο ΜετάΜὶ

επειεΠε ει ἀοτπὶπο Τ Με ο ο ο π ιο ο ,Γ πώ τππο τεπιΡοτἰε ε]πίάεπι τοοεποοὶὶ οιπ·ειτπ

οτοοπτ , ειτἰτοτ δω ίτπὲτἰοπε π· πο Μο Βοπἰ πο οοΠεθ;πε επ · ..

8 π.. ΗΞε εΒοοπε ίππ&ει οἱνὶτειε ]οι·πίο9Ιεκπ , πο(ζπο. Ρετ Ρι·οοπετειτπ ει Ι)οπππο άὶ

οἱτπτ : Βε· ]ετα[α!εΜΗυίτππ ?παπι ε!ε8ί , παπί” ΜΗ: α24%ἱἰὶι4Μ ;ποὶνἰτειε ποίΗίΚο

ποπιτοι·π οτπείεπτὶιι Ιὶπ1πΙδε ίειοτο: ΡπΠῖοπἰε απο πο τοίπττε&ἰοπἰε ὸεὸἰοειτει Μπω

Ρπο , ἰπ ίοι·πτειΕπ11 ὸὶνὶπει: ΡεππἱίΙὶοππ ῇπάιοἰο, νΞοΙεπτο. δο.ι·οοοποτπιπιππππ τοπο

Βετπτ οπΡτὶνει; δε επΈΙ8.πι 5Α1.Α131Ν0 , ὶΡίἱπε πείειιπα εοπτἰε ΡτὶποὶΡὶ , :πίστα Γετ

νΞτπτε ίποῇπεπτο,· ὶΠπ ετπιτπ νἰγἰίὶοππι ΜΜΜ οτποἱε Η ππιπ, ὶπ ορο $ειΙνε.τοτ ε- ω “ 'ἑ_
Ρεπάπ,δε πποά ίπί ίαπἔπἰπἰε εδπποπο ἴειοτπνἰτ,Ροτ Μπέκ ίοο!ετατοτπιπ πε Βιπέιζεπ- Ρ

ειτἰοοἴειπω το:πΡΗ ίποΙειεππι,δε ὶπ τοττππι οΙὶεπἰ8οππι·ππι πΓΡοι·πειτπτπ είὶ.$ οΡπΙοτΓι

πἰπἰΙοπιἰππε, ἱπ ι1πο Βεάεπποτ ππὶενὶτἔ, δ: Ιπ ππο πιπΙὶοτἰοπε ππ8εΙἰοε: νὶίἱοπὶε οδ

· έέΐσδδ.Ο.Β. Το›π. ?Πλω · Ο μ ο ο π ν τοπίο

ο Ποπ ρι·οοπ1 ἀπΒἱο, πώ Μι" :ιοΙπποεοπι:Ξο 3.Γππιπιο ΡοπείΕοο πι επιιπω Ιοεπιπε ΜΒΜ επ: ιιπἱοππ·ι

(3:ιΙα:Η Ττο)ππἰΕρἰΓοορἱ ιωπεΙπιἱοποπτ επ ΜΜΜ Ρ:ιποι·ιπΞπιπιιπι ἱπεοπίπ!το ΡοπτίΕοο·πορι·οοπΠοτ , πο Ιπποεοπ

ω, ει·πνἰτοι· είϊ κορτοπειιίπε.Ωππάε τοΙεεειιά:ι πι ορι-Πο!π “μέ @Πέπσι Ροπτἰίἱεἰε, δώ Πω Οπίὶει , παρ. 39. °

6 @Μπι Ιοεοπάπιιι πιο εοπία Βτοπνετπ8 · (:εΙ:Βι·ιε Ἐπὶ: ποια! ί·ετΞρτοπε 13ιιπέαι: κωδι.:, (1πἰΚοιη;ηχ α

ε1είἱ:π ίοΙνοΕπιτπτ. Β2Ι108 νο:ο ίοερἰπ: Γηπίοπε π” ίοι·ἰοτοκε επιπ @Με εοππιάσπε . π: οδίοι·ν:ιτ Οπι:Ηπε .

 



· π:: .ΤΚΑ>Νδ:Μι δν 141=12ωτνν Α-ΚΒ[Ξ_ΒΙ5: .ΗΙ1«1)·η

μα.

ΑΝΝ.ΕΗ· τα1ίει είϊ 8Ιοτἰει , Πο ει ΩΒτἰίὶἱειτιοτιιπι ειΙἱειπιτιπτι είἰ Ροτείὶειτε , οι ΙΡίὶε ειιίΒο:ΗΜε ,

: σα ; 941ἰβτΪ)ιοε: οϋίφτνςπὸιμη ΒΡεαΜεΕ1χτιψ, εχι;ζώς , ιιιι11φε!ζικ ῆὸεὶωιμ:ω· Μ* νἱίὶτεὲιἀτιιπ ασεπ” Ρειτοτετ ; ΦΠ ττῖΒυτε τεάά6τοδει!ειάιπο τεοιιί'ειτοτ . φαι-δ

- Ιπυῇιιε εεΙωπἰτατἰε ωῷ1@τὶε.:τ1.Ρετ_ ίὶπΒυμ:ηιρωο:ειτφνίμβὶοἱας 'Πω Μπα Με , ει"

Βεπεἀὶκὶτ Ποπιἱτιιιε , δ: ἰτι αμα ΗΠιιε Πεὶ ὸὶἔπατιιε είϊ ΜΙΒ , Μπα· Βοιωτια εσπ

°νετΓειιά , Ρετἰ , πιοτἰ , τείιιτ8ςτε ) αεΙοε εμ;!1τς , δ( ίυΡει· εΜείΡυ!οε 8τειτὶειω Βιτα

οΙΜ ιτιἰττετε , εκ ΡΙιιι·ιι νΙΙὶ·Ι›Πἰτετ σΡετωὶ ΜἰτεευΙε.; τεττει , υΒἱ ΡτοΡΙιετατιιττι δ:

ΑΡοίϊοΙοτυπι Βετο. νΞ8ι1ετε Ρτεεεοτιέει ; εεεό1Βιιε , τε1Ρίτιίε , δ: νε.τΠε οΡΡτεΙΠοτιἰΒιιε ,

@Με αίιιμοεὶὶᾶο τγτοππο-61ι€108ϋ.3ΜΜ, 1εδοτςΜι, Με@νἱφτΦ Τυπο ΐμι><%Ι.βτςΞ

δω;; ΡτοΡω:[ι1ἱῆἶτηῷτατ€π1_δ£ Ρεορτι:τ ρό;ειοεια:ιε ωδι:ι;!ατιτυάιιι€φ ΐρατιώιφεΧ·

ΗΜΜΟ Ρμδιπ_ειτ11ιος Ρςτιμε. νοκωτιμιωΦΠ ωψεωτοτδι ττιιίετ;φηΒοπ:πιμπε ,ιμιιΕφεστ·

ω)Ηω,ο_ @φαω;"ω ιτ.α_Ιικι που εοπτιρευε.”φω μνωημα-σιοδ1ινάσματ πιδί:τ:τι,@ηρα

Ξ:: ΣΒ· ΡΡΙὶο ίιιδ , .φαω :ΙὶΙ1Β£ς,_ οοτςιΕιτ.δι οειδιΒειτ , ωΜε: ξενστιτεια μ; Εν: Μίβ€Μϊ:

Μή,_ άιτο1°681τ ,· φωτα 5ςΙ:ΔιικτιττωΙΙιει ,· ωα8ειο:υ:ε Ρ1ηια.Ημππι δ: ποϋψυπη:ρατηε

Μτωτκτειε , ω ε18εράιιπι Ροεμποοκιαπωάε=ωωω&δ 0 @στα εαυτοΜ νιτεπι ραν

ω!πεωτωωο1ειιι«ΙΜΜ οουεΙιιδεοόδω,Μα 4ΙΜυε =ω>ΜοΜ οοωΒοοεφΙοφεω

ω1ιινωιιιε . Ιω ΙΜ ιιτηικ ία&οιὲἀὶὶὲπε€ναπἐσ!ὶοὶ δατττατὶεωὶ εκαπΡΙειτ @Με

Μεπο -ΡοΡυἱο Ρτομτει· νατ1ειε Ρ1οϋιε οτἐωἐιειιιω , ,ζει .Με μττώμε ]στοίο1γω;,ερω

«μωβ ι;εωνινο .τεΗθο ,ρω«ωπκαιε 2αιτίεΙοτ1Μ ΜεθΙ8 ΜοΜυαπωνειάτ ,ίενα

ΑΜΒνω"ωεωω 8οο1οιυπι Ρ1α:;ώε ειρΡουακ- ; ιιτηυϋπ πω .τεΒετππυϋ ματ

ε·μω 9.8( ωρητιηει Ροιώ ΡτεεοεἑΡε_τειτ,Ιιιι:ιεἰε ΡΙοἰκπι ίυαα!ι;ωτειάϊοτε ἰιιΠξἔπΣτ:ιω ω μικτώ

@πιο καπΜαθε Με» μτωτεκτ , πια ω 2$ωτὶοΠ€ Με £τα8ἀΙὶτατ€ε ω: Ωημὶ

που:: ΡτομἰΞ Οιτσειτοκί5 , .·εσωτι εμ18Μπ1ουλο ίιι&ευτεεετ . · δ

5. Πεκ ἱἀεο ΜοδΡιδιί€ωο ω?οδΜέωνεέοίατεΜπ , απ ίαοΗίσω!ω·εΓοει , ΨΜΠώ
δ · ΜΜΜ μεεωφρώΒιιε άΙΙοτει1φοικ: εατιιευΜδωαΡεπε <:οτιουσι18 €υεω οτβὶε ,

οιιωτιεαμε τεΒβο-Μίς1Μ , νά Ρυονέποί.ει , απο εὶνἀτ‹ιε φιάάοωωιΠΠευασ ς1=υεεποπ

ΒοΠὶε νεΙίεὸἰτιἰσπὡιιειοατωω ΡοῆτἑεΜΒατατεςνεΙ·νεπτυπιε ίστωΜατοτ . Νιιπι Π

οια οππωάει οο1·Ροι·Ε; πιο πιἱ·›ω 16Ιο «:οζΡέ·τε ·πο8ικ1Μ;&έπωωετο-εειΡΚετοτεταπ1εω

ΒωαΒτἱτιιόὶΜ όιικοαπωοάα›ίεπτπεωεοσΠε Μ.: 118 Ροί!ηιαειω. οΕνΜε ]εταβι!επι,

ι.ιΜ ΕΙιτΞΗΕο.τιεπ τώἰΘἑοπἰε απαταΒια Ρι·ἰττιἐτἐε: , Ρ]ωμ1”»ΡτὶτιεἱΡὶε ι-γταππΞάΓΓιι6
δ ῇειειιὶτ , Ρετσωποε ίσοΗπα , ίιηιιΕΒιιε Μπα Β€ἱ-`ίΙ=ε‹Βιιεπ·τατι:τ ου:Ιτιιε , & πιεικἱ

δωποηἰατ πιε :μπώ δακοπέα·π1 υΡυο_νἐπεὶειετι , αιΡΜιετι.ιπι , ὲτιοεηὲἱοτιιω , ΔΜετιιωεΙυε αποτ

""(" Μ ωάτο.ιατο εκτε.εΜπιπ ὶπιΡ1ετειε , από ιι.τΕε: ΡεΠωτιῇΒιιε3οαΡΞτὶ<Ϊιιο8τενετοθ :οΙὶς1ιω

Ωωθε ΕεεΙεΠσωπεπώτε που Ιωιιιετἰτο ::οπάοΙοτε νὶὸειωπικ . ·'ΕΙΤυικ: ἐ8ἑωι· (Με

ερτ Ι·ίΒεετεπε, δι τείο;!πτει ΙεΒιιτνι Ετεετιὶε άτα τυίτ , πιώ νΕτΜε ίεοιππὸἰίἱὶωιιε ειΒ ·ἰιιἴετἱε

επι:ιει·8ετετ ., @ΩωΗοωενο :μπω ίαΒ-άίεΒιιε«εκε!ωωστ : Ο :τετοια ., 'ο τειτιΡο.

πι Ι Η:ιε 5.8Ιτιπ ἀιῇιοΧΡΙἐωΒὶΗε Μνεπίπειώε ἱ-πίὶεωπἰει«Μείσιο ΗἀΜοιιίεπιετιΓιε σΡΙ

ΓεομΜΜ)ι€ευτυιε βια: έ!»ειτ . νωωω.ΑΙΡω ::ιεαποτε:πω Βοπιαπω ίο«ΜΙ:εατωε , πιω

άπε:·ε.Ιειδέε νΕο1ειπάει εοειθευε , Μι Ψτε:ΙατοΜοπειθεώρ Ροι· @Με Μηιιοτ απΜποτσ.

141€ σΙὶ . Νο.τη ·ι1ιιἰἀιιτπι ΜΜΜπώ εοι1ίὶΙὶο ὶΙὶπι·π ·είΐοθυσίε Ρταπ1οπεΒεπτ , πιε Πω:

Ροπέιιτέε Ρατίαια απόπάω Ρωσε:άστετ , πισίοττε Ρετ φιοίὸωωωαΙἰτὶω πιΙτιὶίἙτοε ,

1τιίΜίπτυπι @ουδε δ: Με1ικοεώίοοπόΕτω διιἱ ίὶΒἰτευιἀοσεππυτἱτιοουτστετ. Εοι·ιιιάι

ὶΒὶτιιι· .ὲποπιὶτ1οπἱΒιτε δ( εοπΗΜε εκε9υάοάσεηε , :Ιε8:ιτοεω ίωΡττο.τουεω ιστο Πττετὶε

οοιπὸιιἑΗτἰἰε ειδ το ίπ1Ρτττππάέε ‹ὰὶτ€Χά-τ , ε1·ιιύει ΗἐΙὸωίεπιεαύίὶε εμ>ίεοΡιπε ἐιι τιιιιΙτὶε

ΞωΡετΞο1ίϋυε οϋίεςιαά1ε άετεπτυε·εωτ ,δι Μεστά 8επεΗΒιιε αιικὶΙάο επιπποπ Ροτει·ιττ .

(ζιιά!»υε πιό ΙτηΡετατοτὶαππ ττιεῇείὶατεω ΡυοίεΠΞε , νὶτ Π1οποταπάυε ίπ `Ιοεο @τη ία:Ρε

ποπιέπαυτο ΡετΠθετιε , αιτι1ΡΗυε :μαπα τύπω ΙιαΜοπιαάατιεεω ίΡειπἰοω·οοπτΡΙεδνὶμ

πυΙΠε ειΠίε ΜΒ @στα ΙάἙὶοηὶε Πιιάϋε ὶτινὶ8ἱΙαπε-, να . @τα ἱΠἰιπε θττΙιοάοκί ποίΒί,

ω-α$8π::: κάάι·ΈΙσπ ίιιηθεἱτετὶε ἑνΜ Ηάετο:1γωΙ , ίΡΜταΙάε ·εκσι·σἰτἑὶνἐἀετετιττἀ:ιιΦ

ΜΒΜ πο. απο: , ειιιτ1ε8·ωόο δω·ι1Ρετ εΙἱςυὶὸ,Β.ιιτ.ΕπὶΒεωἀο-. «ΜΙ Ιπιικ ςασιἰ€Ϊευπηυε , :μή

::$Ρΐ;; ΡΒαΒΙτε;ιδϊσεΙο.πωε ιι·πΡΙιοειτι οβε:·πιτ, κζεπιπ&μπ η18ει5ιι=τεε) ·ςι:ειΈΕππως ικηιιςιξϊ.·:ι

εκ Ροεπιτευτια εκ ::οποοΉα Μ» ΗΙιΙ&ΟΓΙΈδίθ ΜηιιιιἰπσΙεΧατετ , ω;; Με ΜΜενετε δε

Ρι·ιιάεπτετ Π: εΒεβειτ : δ: ΡΗττιο εειιιίαη·ι ωοάιωκ1ιιε ὸε'ΙΞᾶὶ εΠΙί8επτΞι1ε Ρετ

ΙΓκω18€Π__ υ-Μπε -, @και ουΙρειαιω εΙυεισιτάωιεσω οοΜοπειτωκι-Ιε 8-ω·τ-Μπα ·τοω:ΡοφΒετ-δ

Σιπώξξ·"·; εεΡΞιιε ετιαπι ειδ οοκινωτι.ιω 1”πιτι·υπ1 ευ:εεόεκιε , απ, ιτε «εκατ κά: απΜΙΠτπιιε,

Η δ Ηα,,,α(Μ_ Ιππω11ω: ίαΐατειΒειτ : εναι ι1ιιἱωε 1ῖ10ππΪΪετὶϋΜ ΐΠΒΝπι1ε ν, Με ΙΙΙειεςμε

:·› - _, _ άεέιέ;-;



·τιω.Νετ.°ε. ιιΕυΝννιιιιοι Νικ. ι-ιιτο. :η

ειειιιιιουΙοτιειο ίιτιιιτι ειυε δε ιιοιιειτ:ιτιι Ρετ οτιιτιιτι ειιιΡοίιτιοιιεττι ιιιιτοοιιτυτ .

ό. Αεειειιτ ετΒο , υτ οπο. ειιετυττι οτειτοτιυιτι ίοιιτο ιιι8τείιυε , τι Γτειττιουε ειιιι οτα:

Γειιτεε ετειτιτ τεουιτετετ , ειιιι τειιτι τιιο.8τιιιιει οΡετιε ίιιτιειειτοτ ειείτιτιΙΤετ , ευι ειω

ττιΒιιε τεΐΡοιιιυττι είτ , ειιιοει τι ουοοειιτι ΕΡιίεοΡο , ιτιο.8ιιιτιιειιιιε νιτευτυιιι ετττε8ιο ,

του ουτε τειιιΡοτει ίατιδτε: τεεοτιιιιτιοιιιε κι Ο ο Τ Η ε Με ο ι εΡιίεοΡι Ηιιόετιίετιιετι

ω εεεΙείιπ τε8ιτιιετι τετιεΒιιτ , ιειεττι Ιοευε εοιιιιτυθυιε , εοιι1εεττιτυε , δε ειε ΡοιΤεί

ιιοτιιιιυε , ουτε αει ιιει·εειιτ:ιτιο ιιιτε εείΐετειιιτ , ειοτο.τυε εΙΤετ . Ρτατετεει ε1υοει ιτι αγ

Ρτο. ειυίειεττι εοειιοΒιι Μετα: εοτΡοτιε ειιιε εΠειιτ τειιειυια τεεοτιειιττε : τιειιιειετιτεε ,

ε1ιιοτι εΙυεει:ιιτι ουκ ειε Ρτοοειτει ιΡΙιυε εοιινετΓετιοτιε εοιιίετιΡτο. εΠετιτ , ειΡυει εοε

ιιτιοετειιτιιτ νοΙυιιιιιιτι . (1ιιι ειιιιτι ίιιΡετ τοιιτι νιτι ιιοττιιιιε ΠυειιοΕυε τεουιτετετ ,

τιυτιινιτ ειιιοει Βετιιννο.τειυε ει τιοττιετι ίυετιτ , δε φαι ειε ει:ιτο δεικοιιυττι ιιιιι€_υιιιε

ειιιιιτετιτ οτιυτιειυε . Ηιε ειυειιτιε , Βευτιι ε1ιιιισ.ιιδτοείυο88ιοτιίιεετ Βειιεειιεειιε ,

ε1υπειτιιτι ειε Ροτιοτιουε ειυε ττιιιτ:ιευιιε ιιι Ρτεείειιτιο Γιιι τεειτειτι ΡτεεεεΡιτ , ειιιι€ειι

τιιιε ιτιουιτειιε , Η ιτι ε:ιειει·ιι εοιι8τε8:ιτιοιιε ίτειττεε ειτίιίτετετιτ , ειιιι οιιεΙυτι ‹ιε :υι

τειειιιιε ειυε εειει:ττιτει νιτιιιΤειιτ . ()υι ΡΙυτεε ε ίτειττιουε τιιυΙτο. ίε ειε Με ίτεοιιειιτετ

νιάιιιε τεί1ιοτιτιετυτιτ . Αυ Με ΑΡοίτοιιεεε Γεειιε ιεειο.τυε : δι Για , ειιτ , ειιι:ε ειιιιιιιιε

νιττυτυιιι πιτ Βιιι:ι ιιι Ρτει:ιειιτιτι ιυιτιττιι Ροιιτιιιειε :ιιυειιτετιτυτ, ιιοτι άυοιυπι ειυιιι τα·

τιοιι:ιοιΙεττι δε ιιοιιείτειιτι Ρετιτιοτιετιι οιιτε.τυε Ρτοιεοιιετετιιτ ειιεθειιε , Η ειο εο Βεατι

νιτι ττειτιει:ιτιοτιεττι Ρετετετιε . Αιιουειτιτιε τιειιιιιε ενοιυτιε όιειουε , ευτιι ίττιττιουε

εο.Ριτιιιυτιι ιιι€τείιιιε , Ροιτ ειιιιειο. εκιιοττειτιοτιιε ειυε νεττιει, ιιτιινετιι 8ειιιιιυε ιΡιιω

τιεινοιιιτι ιιιΡΡΙιεο.Βιιιιτ τιττειιτιιιε , υτ ειυιο. ίιιειιιιτιυδιι ετιιι:ιιιοιιε , με ττειιεΙτιτιο

ιιε Βε:ιιτι (]οιιίεΙΤοτιε Ρτοιιιονειιτιο. , ιεεειτοε οτι Κοιτιειξειιτι ειείιιιιτιτε ΡτοΡοτιετειιτ

εεεΙείιειττι , ειε 8.Ρυτι ιυττιιιιιιιιι Ροιιτιιιεεττι Ριιιε εοοοετιιτοτ εκίιίτετετ. Πιοτυιτι με

ειιουε ωιιιιιω , εοιιιιιιυιτ , υτ ιιι ουι εεττιυε τιιιουιτι Δε· ιτειευιιε Βιιιετι νιτι νιτιιι

ίειιτ , αυτ νεο. εοτιιΡετιιΤειιτ , τεΙειτιοτιε ιτι Ρτε:ίειιτιο.ΐιιιεδε ειοτιιιτιι Ι: Β ε Με ο

ι: ι ε , ειυιεο τε111Ροτε Ροιιτιθεειτυε ευιτιιειι ιτετεοειτ, ιιιτ:ιτιιειιτο εοτιιιτιτιειτετιτ : ιιιι

ΡοΠιιιιιε τιιεειιε, ιιτ εεειευτι Βοιωτια Βιειιεττι ιιι ιιυιιιΓιτιοειι ιιε8οτιιε οΙΤειιιιιιιι τιτα

Βειιτ , τιιιι ‹ιε νετιτ:ιτε τει ΡΙετιιιιε ειιιτειι Γιιετιτ ιιιίιτυδτει . τω: ειιιτιι ιιι ειυτιιετιτιει

οτιιιιιυττι ΡτοΡοιυιΙΤετ.τΡειτειτοε εοε δε υτιειιιιτιιεε ιιινειιι€ε, απο Με Ρειτιτετ :κι Εμ.

ίεοΡιιιιι εεεείιιτ: υΒι ιιι εεε ιΡΓοτιιιτι δε τοτιυε εεειείιει:, ίτ:ιττεε ειυτεειιιτιουε ειε νιτ

τιιτιουε δε εφε ιιεειτι νιτι νιειετο.ιιτ , αυτ Ρετ ιτιοιιεοε τείι:εε ειιειιεετειιιτ , ιιιεττιττιετι

το Ρι·τιείτιτο ιτι Γυετο-Βιιι&ιε Ενειιι€ειιιε, νετε εΙΤε εοιιτείτο.τι ιυιιτ . @πιο ειττείτειτιο

τιεττι οτει:Βιτιιε Οιτειιτι:.ιΙιε ιιι ίετιΡτυπι τετιιζει , δε αυτι Πιο ειυειττι εΡιιεοΡειΙι ιιιιιΙΙο

ειιιι8ειιτιυε εοτιίι8τιο.τι ιτιιιιιειο.νιτ .

7.Ηιε ιτε όε εοτιΒΙιο κι τιουειΒιιιτετ οτειιιιειτιο,ειοτιιιιιιιε (]ειτειιτιο.Ιιε νοιετιιεειιε ιτα

ττιιιυε , δε ειε ιιτιοειιΓο τω :ιο ειε Ρυτειι ειιιεθιοιιιε οΜεε1υιο ειυειιτι Ριυτιιτιυττι τεμπ

τιειτυε , Ρτοίεε?τιιε ευ, ειοιτιιιιο ΕΡιίεοΡο (τυπο ιΡΓιιιιι εοτιουεειιτε τε νετειιτιο, δε ιτι

ετιίιτο ίυο ννιτιεειιουτετι ιΙΙιιιτι ΙιοιΡιτιο ειιειΡιευτε.Ωυττι ουσ Ρειτετ ιιιοιιειίὶετιι υι

ειιιε πει ιιιειι·ι εοίιτυτιι ΡτοεειΠτ; δε ειιε ίεε1υετιτι, ειιιιι Μι εο οειιεειι&ιοτιε Ρετιτει , το

ιτιοι·ιοίιετιυτιι τεειιτε Ρ8.τ:ιτετ , ΗειεΙιτετ εοιιιιιιυιτ, υτ τεΒιιε δε ιιιιΡειιίιε Ρτει:Ρο.ττιτιε,

ιι ίοττε Ρτο ίεε:Ρεειι&ο ιιειδοτιο Κοτιι:ιιιειιτι νιίιτειι·ε νεΙΙετ εεεΙειιατιι,ευτιι,ουεττι ει

τιιιε ΡοΠετ, ιυΒιετιιιι που ειιττωει.ουι αει εοιινειιτυπι τετιιετιε , οιιιτιειιι εοτιιιιιι τοτ

ττιειττι,ουετττι εκ οτε νιτι νειιετ:ιοιιιε ειυειιεττιτ , ιτι εοττιτιιιιιιι ΡτοΡοιυιτ.Πειιοετ:ιτιο

τιε ειεΙιιιιε ΙιειΒιτει,ουιε ω Με ιιε8οτιυιτι ειιίεειυειιτιυιτι τιιιιττετετιιτ,υτιινετιιεινιΓυιιι

εί'ι, ιιτ ιο ουι Ρατετ εοτι.<ετε 8τιτιοιιιε Ιε8ε.τιοτιε ιυιι8ετετιιτ: εοτι Βτυυττι εΠε ειιεειιτεε .

ιιτ ιυΡετ τοτυ εειειιτιε τιεΒοτιι Ρτοττιοτιοιιε Ρετίοτιο. εεΙειιτιε δε ιειοιιετι πιιττετετιιτ .

@το Ρι·ιτιιο ιτιιιτιτιιτο.τιε Μ:: εοιιίιτιεττιτιοιιεττι δε ιτιτιετιε ειιιιιε·υιτετειτι οΡΡοιιειιε,ειε

ιιτιΡειτειιι Γε ιιυιε Ιειιοτι Ρετ οτιιιιιτι ιυόιευιιε , ειυοει Ρετεοτιτυτ ιιυιιιιΙιτετ τεευιεινιτ.

ΑΝΝ.ΟΗ.

ιοπὅ

το Ν”.

Ιιι δ. Βατι

"πει υιο

η·ιοτι:ι1Η ΠΙ

(Μπιτ.

$υ:ιεΙετ Κο

ιτι:ιτι.: Ροιπ.

ευ τισ τε ω

ειιιιειιιιτι .

σε ω

Τιιεοιιοτι

ειιε ΑΜ”

Κοιιι:ιιιι

ιι·ιιιιιιυτ.

Τειιιειειτι οτι ιι:ιίοτιιιτι εο!ιοττειτιοιιετιι δε Ρτεευιιι ιτιιτειιιτιιιιιι , ουοει νιτιιιιιι Γιιιιτυιτι

τοΒυτ ιειει:ειτ εκεεειετε,εο τιεοτειι δε ιιιτι Ρετιτιοτιε ειενιθευε που ειυΒιτεινιτ τιιιιιιτιετε.

δ. Νε οιιιε :ιυτεττι εει , ουτε ειε Βιετι εοτιιοτιο εΙενειτιοιιε τυιιε τετιιΡοτιε ττειδτειτο.

ίιιτιτ , εειιιι , δε που Ροτιιιε Πει Ρττιεοτειιτιο.τιοτιε αξια ιιιιΠε :ιιιιτιιιιιτε Ρττειυτιιτιτ , που

Με εειΓιι , ται σε ειινιιια ειιΓΡοίιτιοτιιε ιιιιτυ . δε ειε Βειιτι νιτι νοιυτιτειτε ΡτοεεΙΠΙΤε ,

Λεια 8.8'. Ο. Β. Τω». ΡΙΠ. Ο μι άπια

Δ Οοοειι:ι.ττιυε Βετιινν:ιι·ειι ρι·οιειιιιυ: Γυεεείιοι·, ειιιυε πω" Μο” αυτ ω ιιιιιιυιιι ιο38.

& Βει·ιιο ΕριΓτορυε ΗιΙτιετιιειιιετιιιι, ηιιιιι:ιιιε εεειειιαιτι :ιιιυ18 οᾶο ωωιιιιιιιωι, σουτ ιιιιιιο ιιο8. ετσι

του”. ιιιιτειιι ειιιιιιτυιιιιιιοειο υιιυπι τεειιιιιιιιτ ιιιιιιιιι ει·ιουιτ.
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ΑΝΝ. (ΪΗ°

τοπδ

ω. Νονξ

νωεωτ- δ,

Βετπννει·

τω: εΓεοιιΙ·

ει·ο μας.

πω.

Μπι Νεο.

εὶεεΙιιι·ειτ τενεΙππο ειπόειπ τεΙπποίε: εοπνετΓετἰοπὶε οΠεπίει ιπειττοπο: , οπο: τπετἰ

το νἰτα: , Βοπεε ειΡιιό οτππεε οΡΞπΞοπΞε , Βοποετιιε ντττπτπτπ Ηειεςττιπειτ οεΙοτε . Ι Με

ίεπδὶ1δΡὶτ1τιιε εδοθπι ππδποπε , εΙυπτπντε πωπω ίτεουΙειι·Ι τε8ετε τπτ , Ϊεεεπἱειτεπ1

τεττπεπ ειπππιππ πιιΠετεππε 8ετεοετ , τω Ροττιτε ]επιππε , @ιτε , ε!εεπ1οίγπτε ,

πΙὶἐίοπε Ι)εο πεεεΡττε νειεειοετ οοεττοπε . Ηεεε οεετ1νὶτὶ τπειποτἰπιπ εοπππιπε ο

τοτΕοπτοιτε ίτεοπεπτειοειτ . Αεεὶεὶπ ετττο , ιιτ ποδὶε Γειπ&1ίπππ:ε ΚεΠιττεΕποπτε Βο

τπὶπὶεεε , όππι1οΗτο ΡτεεἰΒιιε Ξπ”τεπτει ποέὶετπ Ρετν18ὶΙεπι εὶπεετετ , τ:ιπάετπ δάπ

@πειτε , ποια εαπ ίπ ί:4,ετε Ρτοπτειτ:ι , @και ΡοπτἰίὶεπΙε ίεΡιιΙστιππ Ιεππετ οβόοττπΙ

τετ: κάτω ετέο , ε1ι.ιειΠ ειΡεττο Βιπδτυατττ τεδὶο , δε Ιαοτόπτπ οΡΡοΠτ1οπε πεοοΠτ.ι ,

ίι.ιΡετ ίεΡιπεττ Ιοεπτπ οΙετ Ιτοποτετπ @Πειτε άείεεπάετε ΙατἔπΙΙὶιππιτι , ειδεο εκποε

τππτετπ , ιιτ τπο2<τιτυπι ετγΡτε: ίΡειττπιπ πιο ίΗΙΙΒετότο ντόετετιιτ ίπ ίππάετε ; οποσ δε;

τετ πονττατε ππτ:ιτει , ίιιοπο οποεΙ εΙΤετ πιττει!πΙτι1ε ειΓΡεκπ , ΡετΓοπιιτπ νττΙεΠεετ

τενετεπ‹ἰὶ νιιΙτιιε , Ροπττπεοποπε ΡταΡειτειτπεπττε ειδοτπειτειπι , εὶε επάεπ1 τιιτποο.

Ρτοεεάετε , δε τοΙτοιπ εοφ νετΕπε ειΙἴειτΙ: Τειπριιε εδώ τπεει εἰε τεττε. οπο τιποτ

οτει Ιενεπτυτ . Ητε ὸὶέΗε εΧοετΒεία&ε , πω: ντόετατ δε ειισΙτετατ , ποπ ΡειίΠτπ

οτππἰοπε, ίεεὶ Ρουετε Πεπττιούε τἱπ1επτὶοπε πω” εοεποοπ ίταττΠσπε τετιπττ.(Ζπο.πι

ντΠοπεπι οτππτ νετττειτε ίιιοππε:ιπι ἴποίεοπεπε νὶίὶο εοτπΡτοοενττ .

ε. Αππο εοεἰεπ1 , οπο ἴεεΡὶπε «Πέτα τωειτ Ρτο:ίιιΙτε τταπεΙειττο εε1επτετα επ , (Μ.

παω δε ἰΡίὶπε τποπειίἱετὶο Γεω εοΠεετο νὶτ νται Ιπποε.οτΙτε , ντεΗτ Ρετ ντίπτπ , οπειίτ

ετγΡτοπι επιο εοεποοπ ειάοτειτοτιιε 1πττ:ιτετ : απ :ιΡΡειτιιτε οιιειΙπετ εὶε Ιοεο ἱπ οπο

ίεεττ εοτοοτέε τεΙτεΙππε ίετνειοειπτιιτ , Γοπε ίεεεπτττετ ΡιιτὶΓΒτπιιε , οιπ @τι ειδεο εκ

ετενετειτ , ιιτ :ιό ο1Ηιππ ετγΡι;ε πιο ειιτίπ ΡτοεεΠΠΤετ . Μττετιιε ετεςο , δε δε τΡΙο

ππιπἰοιπ ποπτΞεπε , δε οτε οε8υΠο.πε , τπεΙΠε διιΙεεεΗπεπτ ίεπίἰτ .κ @ιιτ επττεπε ιιτ

Αποπτὶ δε πωπω νπει πυιιετειτετ,ἱΡίιιπ1 πιοπειίτετπ Ρειττειπ ὶπ εοπνεπτπ ίτειττππ1

Πο.πτεπι τεοετπ: . Ποτ διππ δε πονἱ τοπττε ετπΡποπε πο.ττε.τετ , ποπεὶιππ Ηπττο Τετ

τποπε , ἴοπε ἱΡἴε , ο τ Ποτ ντεΙεοπτπτ , είΒ πκὶοπὶεω Ι:ιτ8ίτε.τε απτο ἴεεἱετπ τΡίοτυπι

:ιΡΡοτιιὶτ , οικω ντάεπε τε εμπ πωπω τείεττε νεπετετ : Εεεε , τω , εΙοτπτπε , ἴοπε

Με δε :πιο απο νοοτε . @π πτττε1ιιεΙοετγπτεττοτσε 8:ιικΠο , Ηεκἱε ε_επτουε , Πειτπ1

ο. οπο οπἱεοιιΜ ίτιπέΗε ντττυττε παοκ νεπὶτ , δε οιτειίἰ τι ΙπεΙὸἰίΒιτ1ο ίοπτε Ρτοεεόττ ,

οεπεόπτετι1πτ . ΠεΙππε Ροπ1οπΒεεετοττετιιππ εθττοπεε , το.Ιετπ Αποοε οτοτιιοπ ἰπ

νοεετπ: Μετττο , £τειπετ , Βειππ δε· ιιπὶνετΗε δοπτε ε)ιτε οεπεεΠετιππε , ποτε πιου

ΒὶτππτετΪεἱο , οιιοό_εΙε ἐτειττ:ι1οτείτεττε @πε , πω επνεε επ ἱπ οτππεε , τπεττπε όπε

δΗ ΡειττοπΙ ποίἱτἰ Γυίΐτειδειπττοπε , Μ! ποοτε πε τεΙτε1ιτο , Η Πειππ τὶιππετἰτπιιε, δεό

ίε Ροτετἱτ.Ενὶ8ὶΙαπε,ε1ι12 νἰεὶετετ, ιιτΡοτε νττ Ιιιιτπεπεε Ιπιιεἰὶε ίεινοτετπ οιππἰπο δε

εΙἰπειπ ε,οειιιείε ε ίτειτττοπε τετπΙίτ,τοΒοπε ε1ιπιτεπιιε :Μάτια ΠΙεπτὶο ι:ε8ετειιτ, εΙοπεε

εεττπτε εο8ποΓεετεπτ,οιιὶὸ δε Με νἱίἱοπὶε τπγΠετἰο εΗντπα οτεὶὶππτὶοπἰ τω ΡΙο.εε

τετ.Νοε νετο,οιπ ποτπΞπετπ πονττπιιτ,δε ποπ ἀεΓε ὶΡίο τείετεπτε επάτντπππε,πάεπ.

τετ επεεεπτποπε ν1ὸ1τ,ΙὶττετΙε ιπεπόπωπε,δε ειιτπ τοΙο ε1ικιΠ ειππ νττο , πι οπο άοΙιτε

ποπ ετεπ,τε1νετττειτετπ εοπτείὶετππτ.Ηε 8ετπἰπε νὶΙὶοπεε,Πειιτ Ρ:επε απο δε εοάεππ

οττΗπ ε ΡτοεΙὶετυπτ, πει πι) οπο τπτετοτεταττοπίε πεποτε ὶπτεΠὶ8ὶ Ροίἴππτ,ε1ιιἰει ιιππε

δε ιπτΠΙΠππΠε ετ Με οτοεείπτ ετΤεδτπε . Ν«ιτπ Πνε οΙεἰ_Ιπτ8ὶτεε , νεΙ τοπτΙε ποεττειε

ΙετΒὶττιτεπ1 ΗΒπειοειτ ππτειουΙοτιιτπ , οπο δε.Ινειτοττε εται:Ι:ι , δε επε ε1εεΗ τπετΞτο Πε

ετιιοετειΠε ντάεπτυε, ιιτ ποπ ῇειτπ τ2.πτιππ Ιπ ίοΙει δεκοπὶε οτονὶπεἰο. , νετιιτπ ετττππ

πι ττιιιΙπε ττιππεΠ Ρειτττοιιε εεὶεοτὶε εμε ίτεοπεπτετιιτ τπετποτὶει,εἰε εμποπε,ε1ιιτει ποε

σ.οεαΡτιιπι οτπποπτεοττΠπετπ ΡτοΡετ8.ΠΜ8 , ὶπ ἴεοπεπτἰοπε ΡΙεπτπε οτεετπιιε .

1 ο. Οιιτπ απ: , υπ ίιιοεττπε τετιπΗτπιτε , πε Βιετί εοτΡοτΞε εΙενειτἰοπε ετεοτο Ἑτα

ττεε ούτεττεπτ,Ρεπείε εΠεοπε Ροίὶ όπεείΐπιπ (::ιτεΙτπειΠε ενοΙπττε,π1ετΜε Βεε.ττΡττε

ίπΠε πετάτε τεε @τα Ρτο ἴιιὶττιειἔπἱτπὸἱπἰε εΠεπττετε , ΠΙεπτἰο πιιΙΙειτεπιιεοεεπΙ

ττιπάτι . ]ιινεπτε επιΕάειτπ , ποπ ὲ8ποΒἱΙἐτετπετπε, πι εοπεοοετιι Ητ1άεπίεωεπΠ στα

ποττΠ1τπιτε . ΗΞε 1π εε , επειτα ρτα:πιίϋπιππ ΒεΙΙοτιππ ἐπίἙεπτΞε εεοτπτ :το ποίὶτοιιε ,

πι ε1νττατεπι Βτιιπείντω] τιεΙοπέ'επε εΡτ . @οἱ δικοο εο φαω ποππω” εκτοτ

τ1πετε νεΠεπτ Ρεειιππιτπ , Ρειὶεε εῇπε εοπ1Ρεδτοπε οπετεπτεε , τπ:ιπιιε νἐπεπΙἱε κάπ

›εετε ίεττεΞε , ποπ οιιΜεπι εεε εοπίττ!π8επτεε , ΙεεΙ1οπείπε ει Γε πατώ πι ε ιιπΙεΙ Γο

ίοεπΠοπε εΒΞπνἱεετπ εκτεπάεπτεε , δε εΙενὶε οπτοπίδετπ @Με Ρειττετ1 _οππιε τε

πειεὶιτε ειπ*ι8επτεε :οικω Πε αΒίε1πε εἰΜ ειεπτΙ:Μοπε Ρετ ττὶεὶπιππ Πειτε εοε8ετιτπτ ,

:ΠΠΣεπτετ πε Βιμ εΙειοετετιιτ αόΜΒεπτεε ειιίὶοεἰεε. Απκὶιιε ετεο επτά Βιεετετ, ει1τπ

- - πατω
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ππππιπο άεπττπτπε ππΠπτπ πὶπ :πνΞππιπ πτπ:ποπιτετπτ Γππππὶπτπ , 1)επε .επῇπε ππ- Απ. αυτ.

ΓετΞεοτάπε ποπ επ ππτπετπε , οπἱ στοπ επΓοε , δ: ΓοΙνἰτ εοπιΡεάὶτοε , ποτὶε δ: Ι 02 3

εππείε Γπἰε Με ὶπίπἰτπνἱτ , οπειτεππε επτπ εοοπὶ τεπεπειτπι· Ξπ νὶπεπΙἰε , νονει·επτ , ο2°ο::ξδ·

πτ π τι ΡτεΓεπτΞε Γπίτειπτπι Ρεπεππ πιετει·ετπτ επΓοΙνΓ,πεε.τΞ ΟοπΓείΓοτΞε τπεπ1οτπιπι ετἔτννττπ°

πι πωπω ΡοεπἱτεπτἱπΙἱ νέπτειτετ; δ: τε.πτπιπ τποΡπε παπΡετπιπ πιτ8π·ετπτ , οπαπ-.Β2$ "·

τπτπ ειπΡεπΓπτπ ἰπ πετετ:ι ΡτοΡτὶὶ εοτποτίε Ροποπε ΡεπΓειτετ εΙεεπιοΓΥπα . νοτο Γερ -

(πο, δ: πιπέπ Ρειττἱε ειπκἰπο ππΡΙοτειτο, τππΙτει εεΙετὶτειτε-τπΡτὶε ντπεππε , δ:ΓοΙπ

τἰε εοπιπεὸἰππε , τπἰτπτπ πι τποοπτπ εππο:Πππε , πτ οΙππ Ηε1τΓπίποΓΗΒπε , επώα

τε πετεπίπε , παπί νἰπ Ρπττοεὶπἱο , δ: Γπξοειε εοπποεπε Ρτεεπάτο , οτε πτε:Πο σ.ΒΓεεπ

πτ ὶπεοΙπτπὶε . (παπα άεΙππε οίκο. Γε ἰπ απτο: πεεείπτο.τίε ειττἱεπΙο εκπὶπὶτεε ποπ - ·

ἰτππιεπτοτ,νοτει πάεπτετ ε::ΓοΙνττ; δ: τειΙἰτετ·, ιιτ :πκπππε,τεπι εποε Γε ΓπἰΙΓε πεπειπ1, ` `

εοτειτπ·Γτειτττπιιε, πΙπΓοπε οπἰ ειπετειπτ π:Ιεπππε, πα Γειεττε τεποππε ῇπτεῇπτειπ:ἰο εοπ

τεπιιτπε επ : οιπ εΙει·ο δ: ΡοΡπΙο ΡτωΓεπτειτπε , ππο δ: εο:Ιεπι πειττειτἱοπΓε οτοτπε, ότ

ντπεε νἱττπτὶε οππε, άΓΙοοεπτΓπε δ: ΓεΡἱπε πε πιετει νετὶτετε τεοπὶπτπε, μπωοπ1πἰ

Βπε επε.ι·ι·ενΞτ . Οιππεε ππτπτ ἱπ εοτπιπππἰ ΞειΙνειτοττε ἔτειτἰειπι , οπ1τεΙτεππτειτεπι .

ὶΡΓοτιππ τπεπειτπε επ ὶΙΙπΙττει·ε Ρ:ιττοπο ,::οΙΙειπάεπτεε , παπα οπτειπΙΙεπι πεειτ τω .

ττειπεπιτὶοπειπ πΙτει·Ξπε ποπ πεπετε πτΓΓεττί επιππιπεπτ , ΡτωΓεττππ επιπ ΙΙΙππ Πεο ,

οπἰ Ιπ Γειπδπε Γπὶε ποποτ·ε.τπτ , δ: εῇπε @εδώ 8το.τΓίπτπππι εΓΓε , παπι ενἱὸεπτἱε

οπεππο ππτειεππ :ΓεεΙ:ιτειτετ. πε ππῇπε ππτειεππ Ρ:τττεττοπε Γτο.ττεε νεπεπιεπτετ ἐπ τ

Βοτπὶποπω , όεετενετππτ , οπειτεππε πο:: εεΙεπτε πιπππ1ΙΞττεττε πιειπάε.τπτπ , “

δ: Γπο π8πειτππι @πιο ΑΡοποΙὶεεε Γε:πε Γ.εεειτο ΡτεεΓεπτετετπτ , πτ τειπτο Γετνεπτί»

πε ὶΡΓοτπτπ πεΒοτὶὶε τπππετετ , οπεπτο Μιά τω») Πεἐ 8το.τΞΓπιπππι τοτε πωπω

τειτε ππταεπΠ ποπ ππϊπτετετ . . ,.

1 τ. Ηὶε 8επΓε , άοππππε Απ” τεΒπε δ: ἰτπΡεππε , οπεε επ ΡτεεΓειτειππ Ιε8ειπο- Απ," Μ;

πετπ ετειπτ Πωπτω , Ρ_τεεΡπτετἰε , π·ειττπτπ Γε οτπτἰοπἰ πττεπτὶπε εοπιτπεπ:πιπε , Μ” Μτ

Ρετεπττπ:ιτΞοπε ειΓΓπτπτε ,”Ρτεεεεόεπτεκπ ΓπΜεεπτπε επ (ΞειτοΙπει!ετπ; επτποπε παπι

ιπ εοππππε ΑΙΡὶπτπ :παπά τποπειπετὶπτπ δεειΡππε α , οποπ Ι.ειττπε Ι..πΧονἰπτπ τω·

τπτ, τεΡετΓτ ; ππἱ νεπετειπὶΙἰε πατα· (ΣοΙππιπειππε , πτ εκ 8εΓΗε εῇπε εοΙΙὶεἰτπτ ,

Πεο οποπειτπ , ΡππεὶΓοπε ἰτπἰτππὶὶετπ εοπνετΓειτὶοπεπι όπ::Ξτ : επΓπε πάνεπτπ :οπι

Ρεττο 8πνὶΓπε "Με , πι οεεπτΓπιπ εῇπε πτοεείπτ , δ: πι ειτπΡΙεκτππε εῇπε :ππτΞπε

ππιποτε.τπε , 8τειτἰΠὶπιπτπ Γε Με εοππτετπ πειπετε Ρτοτείτε.τπε επ . (ζώ πατάει·

Ξπ:Γε @Με , νει·Γπε τποπτετπ $εΡτἱπ1ὶπτπ πω· ὸὶτεΧετππτ: οπεπι επτπ ττειππτπτί

εΓΓεπτ , Απάτεεε οπΓάπιπΜπτπιοτεεεππε εειπττ , οποό Με τποπτὶ νἰεἰππι=π ετειτ ,

11:ιτπτειτοτ , :πωπω είε τπειππ οεεπττεπε , Ρ ππΙίεειππ ιππετΙε νπιτπ οεεπΡεινττ , εοε ΕΜ· ι€52_

δ: τεε ΕΡΓοτπιπ ποίΗΠτετ ἰπνειπτ )· τπ:ιπάειτπππ Γε επ Ιπππετειτοτε πποεπε ο.εεεΡΞΓΓε , ω Γροπ:ιτπι· °

πε πετ1οπεππ εεεΙεπππίαιτπ Κοπ1ειππιπ ειππ·ε ποπτἰπεεπι , οπω πττετεε ΠΙο πεπτ

τετ, ππΠειτεππε Ρατετετπτ. Οπ1πὶΒπε :ὶεπἱπε Γππ ἑτπνἰε ]ιιτειτπεπττ ΓπτετΡοπτὶοπε ·

εοτπτπἱππτπε επ , πἱπ Γετὶπτει οππ: εππό Γε πεπεπειπτ ἱΡππε ΡτιεΓεπτὶεε ίπεππθτε.πτετ

εκπὶπετεπτ , εοεΊππτὶΙειτε ποπ Γοτπιτόπτετ . Ι.ἱττετἱε ετξοο ἱπ εοτπτπππἰ ΡτοΙετὶε ίπ

τοτετπ Γπτοτε εππιπΙενἱτ;δ:,οπο:ὶ :ἰὶδὶιι πεπιε επ,νὶεειι·ὶππ1 εῇπε, -επἰ Ιἱ8ειπ:ἱὶ ΓοΙνεπ

όΓοπε Ροτεπειε εοπεείπι επ , εεΡτἰνειτε ποπ τπππὶτ: ο πο Ξπ εειπτιιτπ Μειττποτειεεπ

Γε εοπτπιπεποΓε επόπέ)το , τεππΓοπε ππε ειὸνετΓπτὶει τπειππ ετεππε , οπἰ Ξπ εο

τπὶτπτπε ετπε ετειπτ , εο τεπδτο , πιοπτετπ Σεπτίππππ1 Ρεεπτεε ττειππετππτ . Ατ

π1ετποτειτπ Αππειε πεοπτεπι ὶπ οπο εειπτπτπ Μετπ πτπτπ επ , επίπεπΙτετ ειΓεεπόεπε ,

όΞ&πιποπε τππΙεΓειέτοι·επι :Γε Γ112 Ιεἐπτὶοπἰε εειπΓει ππππΗτετ ε1:Ρετπεπε , νπ: οπτὶ

ππἰτ ) πτ τετπτπ Γπειτππ1 Ρειττεπι τεεἰΡετετ ; πατα ΓΡοπποπε πε :το Ρειττεε Μπα Ιτει-_

Με, νετπτπ πο πειτοΙε ΓοΙπτπ ππε τεττπδτπτὶοπε τεεπτετ .

12. Ιπ τ:ιπτοτπτπ ὶ8ὶτπτ ιπο.Ιοτπτπ Ροπή :ὶἰΓετἱτπὶπε , άπτπ Ρεπὶτπε οπἰά πάτο ο- ·

Ρπε επετ ποποτε.τετ , τ:ιπάετπ Με οπὶ επτπ εο ετειπτ ντΓπιπ :τι , πτ τα! ()πτΓεπΓετπ ύ

εΡΓΓεοπππι , ὶπ επῇπε :ὶἰοεεεπ @τι :Πέπε ετπἀεΙὶτπτΕε πππὶίτετ :Γεοεπειτ , :ιεεεόετεπτ ,

π Γοττε ΓΡππε ειπδτοτΞτετε επ πιτἰεπιδτἰοπεπι δ: τετπτπ Γπ:ππππ τεπΓτπποπεπι τω·

π:ιτί ΡοτιπίΓετ . (ζώ ποπ Ιοπέε ε. εειπτο :ὶἱἔτεΠἱ, ουοΓάειπι ΡτεεεἰΡποε εΓπΓάεπι εποπτ

Με Γτ:ιττεε,δ: τπἰπΓΓΓετἰπΙεε οπνὶοε πεππετππτ,ἶοπὶ εοε πιπιει νπΙοειπτε, πωπω εο.Γπ

τπτπειτοε ειππΓετεπτ;8:,πτ επ οπε τεΙειτπ άΙάίεετεπτ,οεππιτει πάε εοοποΓεετεπτ,επ 1ο- .

ΑδΜ ΣΣ. Ο. Β. Τοπτ. ΡΙΠ. Ο ῇἰΗ επιπ

~

ιι $πΓριεετπτ Βι·οπνει·πε νοεεπ1 π:ιπε δειοπι::ιτπ παω, οπο Ι.πκονιεπΓειτιοπεπει·ίππι $αποπεεἱΙπ άεπεπεπεπτ·'

& (Σπιτια, @τα , πάω π! Μιεπιππ επι:οπαΙιε πι Επειτα π» πτεττοΡο!ιτ:ιπο Μοεππτιπο .

 

Ϊπ ἱτἱπε-ι·ε ο
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ΑΝΝ_ επ. απ;; Ρωτώ ΓεεΙετἱε ΡτοΡεϊε-Βοπτ-Ηὶ 06ΡειΠτοπε τποτἱ ΓπΡετ εοε,:ιά νέτππ1 επΓετ;τε

τ 023 Βξ|επ1 επιπ τΡΓῖε εεεεάεπτεεμ Βοπ1επε ΓετΠε Γε ειτπτπ @τι επΓΙοάπι ε@Μπι :επε

ι°· Ν” ι·ετππι; , επετπ ΓεεΙετεετ τεπτοτεε τπΓϊεπτετ πτ8ε ειπε , πε οεΙετἱπε ππΓεεπετεε , Ρεπ

επ εφε δ: πω” πι εεττ/ο. επεπτττετε π. τείπτπτπ - Ζ61ο @τπτ Πεἱ νεπετπεπεει·

:ιεεεπΓἱ , Ηττπππι Γε Ρτο άοτπο ΙΓτ86]. εαπ” πάνετΓειττοε τππτπιπ οΡΡοΓιιετππτ,

8τενἰεετππε πείετίτείπ νειΓοτΙππε: εοτππππετέ Γππε, ππὶει πὶΓἰ «κάτσε, πποεὶπ ειπτ- _

π·ιπΓπεε πετΓεπΙπιπ τπτΒεινετειπτ , ΓεττεΓεε'είοπε εοτπΡετεπτἑ ΡΙειαιτεπτ , εκεοτπτππ

πΓεειτΓοπΓε Γπ εοε ποπ πτΓΓεττεπε Ρεοπιπ18πτε Γεπτεπτπιπι , Υετππι επτπ οπΓϊέπετειπ

ε)πε , πι; πεΓτπι1ετπ Ρετ οτππτει επεπτετπ , πεε Ιεπτεεε πιοπτποπτε , πες εοττεΡττοπτε

ποπ-ειπε πΓΡετΜ15Ρεττπονετετ, Ρταφοτεπε επιόεπι , Βοτπο1Γπε ποτπ5πε , εκ πετ-ω με).

ξ:;:ξ:ΓΒ_ νπεπ , επεπεπε αμα μπεω, οστπτποτπε νεΙόε ρτεΓετο Ρτεὰοιπ ΙΜπάπνίτ ;

με α Μ- επτο. πΓΗ τεΒπε πωπω τεΓϊπιπ:τε, εεε πι μια: ειπε νε1Ιεπτ Ρετετεεπτ ειπε- , ΓΡΓε

τπἔἐἔῖ““ι“ τετπ εποττπε ΓεεΙπε ποπ Ρατετετπτ τππΙτιιπ1;πόμειεπε Η τπΓπε εμε πεπ παταω , επ

επτπ τΡΓο πειΙπτπτπ Μάικ τεΓοιπάετετ 2- 8: εειΓὶτπτπ , πε επ)πε τπππιποπε εοππόε

. Με , Γππόττικ ενετΓπτπ ΓοΙο επεεεπετετ. επ εοπετεπο ΜΙ εεεεπτο ππππο, Ξεπ

ΡοτιειΒἰΙε Ρτα:Γεπτίεπε , Η ετατίετπ Γπί πεπτετετετιιτ ποττππτ , Ρτπάεπτετ ειπα! Γε πε

Ηπετειπε , πω: νίο!επτετ ειέ:ίτπέετατ τπετεπε επ μπε τείτττπεπε, εεε πΙτετΞπε πω.

πεπ‹Ιο ιποΙείτετε ποπ με: πττι τι · ` ε

Μεάίο!μ τ 3. 11εππε Με απο τεεεπτἰε , ποπ ὁἰεἔΡεπεοε Μεάτο!επιππ νεπἱεπτεε , πΡπά

:ΓΗΣ εεεΙεπειτπ Με ΑπιπτοΓΗ ποΓΡΓππιπ πεππετππτ : πετ εετππε επ ἱπποτππ , ε1ποζ

ετανπΕπτετ Κο1πειτπε Γεπτε Ροπτιθεεπά , δι Ιτπρετετοτεπτνεττετετπτ ά1Γεοτόπι;

Ρετ εοταπ1 επεπι Ιτε!ἰᾶ Ιπηρετε.τοτΓε επεϊπτπ Ρεπάετε,πτ ππΞεπτππ; τεπεττΙ ΓπΓΓΓεπτ ,

πω επτπτω εειπΓε: οπτεπιπ , Βοπτεπετπ εάΙτε ΡτεΓπιπετεπτ εεεΙεπεππ , εοπτπ

πεε1πε εΓΓεδὶΙ , τεππίππε ππὰεπ , επτνέπεπΙΞε ετθετί πεπετε , αυτ :ιό πωπω τε

επτε εετπΡε1π . @πιο ΡετΓεεπτὶοπ$ε Ρ1°0ΩεΙΙει π τεπτπιπ εΓΓετΙσπττ , πτ ΟΜεπΓὶε ειπ

ΓεοΡπε ει Έτειπεπι τεπτεπε , :παπά Ξεπειπ'ι οπτάπτπ , ει ΓατεΙΙππ:πε ΙπτΡετσ.τοτπ, επιτη

επε Με επτεει πτΓΙτειδϊτε , Γπ επΓὶοἀἰει τεπεϊετπτ . Ηοτ: πππείο Γειπε εκτεττπτ , τετ

επτπ ὸπΧετππτ πτ Με τπντεετπ ά.ΜΠ , πΙἰπε Ρετ Ρειρπιπι , δ: ειΙτετ Ρετ ΡΓεεεπτΞεπι

τττιππτπιττ πο.Βετεπτ , εειπτΞπε είἶε τπώεεπτετ Με ἴεΡ8τε1τἰ0πε , Η θετὶ μπα; :πει

πππ1 Δεειππτε εάνειτΓετΙεπτ , πινω Ρεπτετ ῇππ€ὶΞ ποΓΗΙεε άεππο εκΡετἰτεπτπ τ· ἐπ

ΓπΙεπε . (διά αυτι Ιεισηππετπτπ δ: Γὶπ8π1τπππι ετππτ1τπάτπε ΓεετεεετΓ , ω εΙΓεε

Ρειποοε επτπ Γεπὶοτ Π1©ιποτεεπε @παπι νεπἰΓΤετ .. δ: ΜΠΕ εἰ πΙτετἱπε Ρτοοεάεπεπ επι

τπωπε :ειπε ΓεεπΙτειε , τι ΡπΒΠεο Ρετεξετὶποτπω όεε!τπεπε ἑππετε , Ρ1Γ τη εὶνὶτειτετπ ομι

:πε ΡΙΓ:ιε 1επττΓΠιπε.τπ πω; πετ επτπ ποπτΙτοτΙππε εὶνἱτειτἱε πε εοπε!π&π οεπτπε , π) επ ει1πΓ

Μ' εμε ΜνετΓετπτπ Ρτον1πετετπτπ εΙετὶεπ σκεφτει Ρεετιππι, ΒόεΙίτετ ΡοΠἱεἰτἱ Γππε, Γε

επτπττιδ€ ππΙΙίπε επεϊοέτετε ἰπίτὶεεπὸπτ1τι ΕΡΡΠε Ψεϋπεπτοε εοπππ&ππτ . Ηοε Ρετ

1οεει απιτ1τττπιι ΡετΙτετ ὶετππτ ηπετποτ π τ Με πω . νετπτπ επιπ πεε ετ Ιφε:ι
Με Με Ρεπππε εΓΓετ επ-π‹ΙΕ ΓεεπτΕταε , εο πποεΙ ὸοΙο δ: Ρτοάτποπε πτππε εοΙτῖπιπ επ

εἙοτἐε , εἀοιπἰπο μοντπεΙα ΓΡΓἰε ὶπΓὶὸἰ:ε τεπόετεπεπτ, πειΒἰτο εοπΓΠὶο, εοπΓπ1.

ππε νἰΓπτπ επ ΡτοΡεπε πεεΞτετ1οπτε1ετεπτ τενΓΓετε , @παπι πωπω εεππε ΠΠπε , 8:

τετπτπ Γπειτπτπ επτπίποπε ΡετὶεΙἱ€ετἰ . @πωΜΜΜ 00πττειττετατί δε τποΙεΓϊπε ίπ τε

ὸεππἀο ΡεττπΙετἰπτ , φαω ὸὶΓὶῖ€πΙτετ τππ1τΞτπόΕπετπ τπἰΙὶτπιπ , φωτ ει :απο έω

τπἰπεπτεπ1 νΜετππτ, ενειΓεττπτ , Ιεἐὶοτὶ8 Ρ8ϊ€επτε8 ΓεΓὶὶἀΕο ,πε Μεπτὶο ττεπΓεππ

άπιπ πτεινἰττιπε .

με ΕΜ ἀἰνετΓοε πιπάεττι ΗπὶΓὶτετπιπ ενεπτπππι εεΓπε , με Γο1πτπιπ επ5πΓεπιπι

ευ.ΓΜ , Γπ ι1πο Γε πε ποΓΗΙεε άενττετεπι ίτπΡετιιε τεεεπετεπτ, οππεποπεπι, ΡΙΓετπ τε

νει·Π , ΡΙπτεε εοτπτπ εεππε , Ρι·ο ππτΕπε τω: ΡΙπτΞπ1πτπ ΙπποτΓε & τετιππ εκπεπάε-.

Με τεπππεἰεπτεε, πτεπε πεξεοιπε :τό πιο τπτ τεπεπεΙπιπτ . νετπιπ Μπι ΓεεΡε

Γεπππ· , @και πω! νΕτΓ δερὶεπτπ εΙοππἱπττι: Σιδτε εεἔἐτατιιτπ ΜΜΜ έκ Β0Μἱπο ,

` ε:·2Ρ|ε τε επυττὶε£ ; ΓΡειπ οτππεκπ 8εθάπετεπ1 πι Βετο πέστε , δε ΓΘ-ΩτἰΡΕΘεΓπΙΞε , οι)

επτπε ποποτειπ Για τεττΞε πιππΙταπππιπ , εκΓπΙ Επ ὶ8ποτὶε εττειπειτ Ρεπτεπε οτΙπε , Γε

Γε ετε:Ιεπε Ρτοτεε”ποπτ , εΙππι πποεὶ επ Γεετεπεπτπ τεΓὶετετ , επ:πο εοτάε τενοΙνε- ν

τα, ππεπ Πεὶ πεΒπτπιτοτεε πποΓάαπτ ετπΓπεπι ετνέτειτ3ε τπετεἰπιοππω 8τεπτει Επ

- Ρωτπτπο νετΓπε Νεεεο1ππ εΓνὶτετειπ ΑρπΙτα πανπ;ειτπτοε ειπάτνπ . Απ Με εκατ

ε!επε , δε εειπΓειπι πε ΡετεετΞπειτ1οπΓε ειΡετὶεπε , τπττΓΙπππτπ ΗΜ επίὶίἱετε Μπι·

τπεΕπιπτ, πε ΙεΒοτε πενΓεετΓοτπε ε!Γπεπτο, εοτπτπ Γοεἰετεπ Γε τιππ8ετετ, επειτα! Ρετ

ντετ

Ρ/π!. Η

η.
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ωοιο Κοιοειοει:Μοτο , Ρειιιιιο επι @ωΤἱἱκτἰ8 Ειπα ειρο!ιαιτο άοοετοοτ . @ιο ΑΝΝ. (ο

8εινιΓο5 , Πεοοοε , (οι οοι·ι οετοΙιιιοοιτ ίροοιοτο8ιο ο , μια:: εκίοΙνοοε 11Βοττι- ποι ;

τω: ) €οτοιο ειοοοἱοίοεοε οοιιο1ιο, οποιο: οιιιάειο Ροοςο11εΙοιτοοοπι , Ροι·ιοο1ιε π· Μι·

Βοοιιοοοι , Ροι·ιοοΙιε οι οιω όοδτοι·ιοοε , Ροίἱτοτοο οι:τίουΙο οι ποιο οπο:: οΐοοε

οι οοίοδιοιο οοιοοι·ιε ιιτττοοε , Ι)οο τοοάοιο:Ιοφο , οτικοι Κοτοειοειοι ιοετοΠοε Κω" Η

οι . $οιὶ , οιιιο ΓοόΞε οιΡοΠοΙιοε: ΜΒιιτιο , το ιιοο Γοιπει τετοΙοοοε , οεαιιιοι ειο!ιοι: οιοι·1οιιιικτ

τοο1εοιι , Με ΙΙιτετιε @ο , ι1ιοιε π! Οοτἀὶοπἰ€8 , @οι οἱ ίΡα:ιοΙιε οιοίώτου Ποσο· οπο·

1ο ο.οοειιι οτειοτ , εκιιιοιι1ε , οι οι: αποφ Ποίο βοτε!!οποιοοι , <1οειοτοιο οι οπο·

(εποε ΑΒΒοε οιΙοδιιοοιε ει:: τ©νι:τοοτι:ο ΞτοΡ€πάει·ιιτ , οοειοι ΡΙοτιοιοιο το8ι·ειτιο.τι ,

οΠὶεἱτἰ Ποπ ο: ωοοοι , Ρτο οοιι Βοιοιιοοοι νιΠτοΙΤοτ οι:ΦΙΦΗ8Π1 ) οποιο ορο Ροϊ

Επι ωο.οιο ΡΙ·οοιοτοι·οε . ΠοΙιιοι: ΡοίΙ Ρειοοοιοιο οιοι·οοι ι:οι·ίοοι , @οπο Ι.οΒο

πιο , Πει οοοοοτειοτε 8ι·ειτοι, τοτιοε μοι: Βοιοειοει: οινιτειτιο οιιοι:Ρτοο οοοοι·ίο, απο

οι οοάιοοτιο Γοπιιιο Ροοτιθοιο άιΙ18:οτιοε εκοοίοιίΤετ , οοειιιτο Διοειιοοο ίοι·νοτο

οι ιοοοειίϊοτιο ιΡω ΑΒΒοτιε ει ίι·:ιαιΒοε τοοιοο @Πεμ οι:οι.οοοοι ει: Ιιοο ι”εινοι·οοι

οιΙοοτοε , οσο οιοάο:οοι,οι οσο Ρο.τοιτ, Ιιοοοι·ιο ο ιιοποιοο Ραμ οοοίεςοιοε οίι.5τει

οπο. ΡοΠοιοάοοι οι, Βοοιιιιιε ΡοοτιἰοΧ :ο ειονοοτοε οιοε οποίο ἱοτει· ()ειτοιοοΙοε Π. Φο. τοϋ

Ιο·οιο ΡτοΡοοεοε , ιιοἰ (ο νιτει δ4 οιίτοοοΙιε Βεειτι νεο οοοίοτοποε οι , οι ειοάΞεοτιο (ἔ:;ζνὅἑ[,;

ιΡίοτιιτο τσοιτοτι οι·ει:οοοιι . (ζώ, οι ίειοδιοιο ειοε οοονοτίειιιοοοοι 8ο νοιοτοιο 1ο- δ( Ω·ιω=·

Ιιοιιι κά.

@Με οοιοοετοτοοτ , Ποιοιι <ιοι οι Μάιο Με ιοἰτοοιΙἰε 8ς 81οτιοΓοε οίὶ , οπο» “Μ”

οοοτεε, ΒιοιΙοιο οι απο τειτιοοειΒιιι Βοοιιοι: καποιο. Ροτιτιοοο Ροι:Βος:το ει!Τοοίοτο .

1 5. .ΜΙ οπο , όοτοίοοε ΑιιοΠοΙο:οε Ρι·ο:ίο.τοοι Ξεοίοι·οιο ι:σ.Ιικτ οιΙΙοι1οικοτ ; Ποιο Γ 0===)οεο

το , οπο: οοοοτειοάο , τἰοὶοοε ίοιής:&οε οι τειιΒιοοιε ίοινοτο , δ: ιοοοειίοοί οπο·Με οΒίοι·νοοτοι1εοάειοιΙιτοτ ιιοάιο.τοοε οτοΐιοετε;δι ι:ιοο νεοεεοΒἰΙοοι νιι·οιοΒοι·ο.

ννειι·όοιο , οοοοάειοι ΗιΙοοοίαοεοίοιο εΡιίοοΡοοι , οοοοοΒο νείὶι·ὶ ίοοόειτοτοοι , -

8ΙοτἱοΪειιο δ; οιοοιοοιιο όιεοι1Ποιειο οι ποιοι Ματια ἀοιοιΤο , δ: οιοΙτο οοτοΓαιΙΤο

κοο·οοοΙιε, :απο Μια: @ο ιιιίροδϊο , ιοάοοιιοοτα κο ποιο ; ειοδιοι·ιοικ Ι)οι &

οοειτο:οιο ΑΡοίιοΙοι·οοι Ροτι·ι & ΡοοΙι , ἀἱΙεδϋ φαι; Με οοίιτι απο Επι!. ιοτοι·

νεοτο ιοεάοιοτε , ι1οι Ιε:8:ιτιοοιε Με τεοιΡοι·ε οιοΙοι , οι: οΙΤει·ιι:5 ο νοοιε οοιιι8οι

τειτιο οι:Ρεττοε οι πέοοιοοτει, οπο άι&οιο τονεκοοιΙΒιοοιο νο·οοι οι οσ.τοΙοεο

$ειοδιοτοοι ιιοιο:Ιο οοοιοτειοάοοι άοετονιοιοο, δ: ΒιοτοτἰΠὶτοοιο οοι·οοε οιοε ‹ὶε τοι

ι·ιο οι·οοοο €τἱ8€οἀοτι1 , δ: ιοτει· ίειοθοι·οτο ιοετοοτιο.ε νεοοτειιιοοε οοοόιειιο σο!

Σοοειοάοιο . ΑΔ Με δεοἰοι· Ιειοτγιοειτοε μα: 8:ιοάιο , Ρεάιοοε ειοε ιιτ:ιτιειε ειδιοτοε

μοΒοι·ιιιτιιτ ; ίαι αΙΠΠοοιιοπι οιοοιοοε οιοδιοε , οι οιοτοι·ιοοι Βοειιο: Ματια: Γαιο

Ρετ νιΒιοιε όοειτοτ , ιΒιοοε Βι:ο ΙειοάιΒοε ειιΙιιΒιιιε, απο ο Γοοιιοο Ροοτιθοο, φωτι

ει (ΣειτόΙοει!ιοοε , & τοειιιιιοει @οτι ΡοΡοΙιοοε: Π·οοοοοτιει , ιι€ειτοε οοοίεΙΤοτ οι δεο

Βετο απτο οειτοΙο Βοιοιοι ίοΙΙοιοοιτοτ οειοοοι2ειτοτ ο

1 6. Ι.ἰττετἰε οεΙοοο τείΠοιοοιο.Ιιοοε ‹Ιο Με ιο1Ροτιοτι , οΙοίοοε (Με οοεοτιιε ΑΒΒιιι ω

οιιΡαοτιε , Ιο;εοτοι δ: ΒειιαΠ&ιοοε ο ίοποιοο Ροοτιίια: ειοοεοτει , ιοοιοοτειτοε ΑΒ- ¦:Ρ"2"::'α
Με πο! ΡτοΡτιοε Ιοιοιτατιοιιιε Ιοοοοι τετοιο τοειτοτειοειτ . (Σοιοε ειονεοτο οινιτοε του. ιο . Ρ

ηοοοιι οιιοιΙοτοοι 8οιιόιο , ιοοοιιόΞΗιοιι πέστο οι:ίοοοτοτειο ιοοοοάο Γοτιε οικο

Ρο οποιοι , Ροτίοοσιε ιοΙεθειι ίοίΡιτοτι , δ( Ρι·οίΡοι·ο :κι νοοι ίοοοοίΐοι οιοΙτο οσο

8τειτοΙε.τε. ίεινοτο . νοτοιο , απο αι , οι: οοει Μοτο τοιοΙιιιιοε , τοτιοε Ρτονιιιοιε

:ποτε άοιο ΓοΡιτο οΠοτ τοιοοτιο , ΡτοΡτετ ιιιοΙτειοι τετοιο Ρεοοτιειτο , δ: ειοΒοίιιοοι

τοοιΡοτιε , οἴοοο οι ειοοοοι ίσοοεοτειο ΡΙειοοιτ Γοίοι:οάι ιιοΒοτιοοι . δυο Με οι·

Ιοοοοε , πιοι·ιτιο Βοοτι ΡτειιίοΙιε , οι: ιιοτο1οοι·οιο ιοιι·ειοοΠε Ρεο·οοι οσο όιθ`οτειιο

ποιοι ιοοιιοιιΙοιο , ειιοοιει: Ωιο&ιτειιιε οιοε δ: 1:οοτειτιε ιιοοιοοίοι οιειιιιίεΠοιο οπο

Ρώσο οτεοοιοοποιο .

ι 7. 1ο ιΡο οινιτειτο ΗιΙόεοίοτοεοΠ , μια·οσο ιειιοτιο οπο:: Ρο.τοοτιοοε , του» Ριι=ιάώιο_

το εἔτἰτοἀὶοο Ρτενεοτοε] ιτοιο:ιτοτει οποιο άοοείοτιοτ είι:οοι·ιειο το!ιοοε,ίοοο- ω” πω

τι οκίεειοιει: Ρειτειο:ιοτοι· . Ρειτοιιτοε αιτιΠιοπι οι·οοτι ίοοοΙο , Ροίϊ 8οιοίτοε & Μαη

τοειε Ειιτοπιι άοΙοτιο ιοάιορε , νΜοοτοιο οοι ειόει·ο.οτ ωοοειο νονοι·οοτ , οτ ο ίοί

οιΒιο οι Ρι·οιοιοο τ:οοείετοοοι ΑοτιίΠοε ε!είοο&οε νιτιοο τοοιΡοτετ , ιΡο οοοι

οοΙοτιοοιοοε @ο ΙιοοοτειοιΙο ΓοΡοΙοτοιο , οπο. απο ίοίοιτειτο Βι·ειτιειε ποιο ν1Βιιι

πιο . @οι ΡΙοιοι ? Ριοεοτεε Ρειτοετο οοιιίἱΙὶο : ω: Μπιουτ ειιειοΕοιιε , νου.

ίοΙνοοποι , δ: Βεειτοε Εοοίοίΐοτ όε:Ιοτιο πο οι::οτιοσ ίεκο ΙοοεΗΒοε εκτοΙΙιτοι· . @οι

ό.ε ίοθο Ιιο:Πιονοτιτ , οιοΙτιτοάιοιε <1οιο ο.άοι·ειτ ειοοἰΡἱειτ τοίΗιοοοιοτο .

~ ο 8. Νο
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ΑΝ.ε:1-Ιτε. 18. Νεε1οε Με τετἰεεΒἰτποε , ε1οοά εποε εοάεπι Πε πιειτοτε Γτοεοιπ ειΙἱοτοπτ-:

1 (η 3 εμε ἴεπιὶποτπ εεεείἱὶτ τπειτοτττειε , οτ ΓοΙίτε επετεπάτ τεπιποτε @Με Ρττενεπὶίΐε ντ

*°° Μ” άετεπτοτ , το τ8.πτοτπ οτ εεπτεπειτο Γεπεεποτποοεπι ίεεεετεε Μεο τετπΡείτὶνε Γοο

ΒΕ3(| εοΙΙεδτειε απο Βιτετεπτοτ, Με πὶτπἱτοτο Βετο , εοῇοε οτππἰετποτο τε8ιιπτοι· , Επο

πο, ="1ΒΒ εοτειπτε , οτ Μ οπτπτπεπτετπ Βε:τττ-ΡτείοΙτε ίείΗντεοτετπ , :ιέΗΒιο ε:εοπετατοε πο.

ωδτ= εεΙΤειι·ίτε, Ιοπ8τοε ΙειττοίεΙοε Ιτοεποτ ΡοΡοΙοε οεεοττει·ετ δε εσεΡεάττΙοε ίεττατετ.Ρτε- .

' ε1οεπτεε ετἱοπι οποσ τοτε :ι :ΓτειττἰΒοε ειΠιίε1ιιε ΒάεοΒοε οτειτὶοπεε Μ Πεοπ1 Ροττε

θα ίοπτ, οτ εε οτα με εΙεδΗ τω 8Ιοττοεαττοπε ίεετεπάο. εττιπτ, Μ ποποιετπ δε Ιαο

άετο το ποποπίε Βεπἱἑπο ΡτοτεεΙοετετοτ ετΐετ?το . ]τιτπε1οε ΪειετειτἰΠὶ πιο: νο8τω

τιάετειτ ΑΓεοτπτὶο , εοιπ ποπ ίοΙοτπ ΡτοΡτετ ίΡεεἱοΙετο ΗτΙάεπίετπεπΓεπι ίεΙΗντττι

τετπ , νετοτπ·εττοτπ με ίτιπξτε.τοπ1 τε!τε1οτειτοτπ ἴοΒΙεντιτὶοπε , ουκ Ρτοκοπει άἰε τι

εεΙεΒτεπάει στο , απο άτνετΓειτοτπ εεε!είἱτιτοτπ ΡτεΙοτἰε ὶπεείτὶπιειοἱΙἰε π1οΙτττοάο,

ποπ ττιπτοτπ άε Ρτοτοποοπ δε εο8πἰτἱε , ίεά ετὶειτπ άε τεκποττε τεττεο·οτπ Ρτοντπεοε

@πιο το εεττοτὶπ1 εοπΒοΧετ:τπτ .Ωω ά1ετπ Πεἰ ΙεοάὶΒοε οἱ) νεπεττιττοπεπι με Μειτι·τε @οτ

είτε Ρετειέτει , άοποποε Βει·πο εΡἰίεοΡοε , εοῇοε ειοδτοτττειτε δε ποπτττεττο εεε αστε

Ρτοτπονεπάο , τω. τΡΠοε πάτο ετεΡοίεοΙο , Ϊεετετὶοε Μ οποπείτεττοπι , οι ί:ιετει

Ρτ,ε>ποτει τετντιβεπτοτ , νεπίτ , ε1οοπτιτπ οτάίπε ἰπ τε άὶνὶπε. Ρτοεεάεπάοτπ είΪετ ,

απο ΪΜττὶΒοε ΜΗΚΗ τετειντΒοε Ρετίοπἰε άεΙάσετετοτοε. νετοιπ, εοτπ Ρτο πίτπτετειτε

ΡοΡοὶειτο ττεε1οεπτττε , ε1οἰ ΡτεοΡτετωπ Μετα ττειπεΙτιτὶοπὶε ποτοπι άὶΙὶἔεπτἱοε οπ

τετνεΒεπτ , ποΠἰ Ρεπττοε Μ ὶΡἴοπο ἴεΡοΙετἰ Ιοεοιπ Μίτοε Ρε.τετετ , ΡΙειεοὶτ , οτ τε

τποτἱε οτππἰΒοε ἰΡἴε Ρτιτετ τποπείὶετὶτ εοπτ ει!τοοειπτο ίττιτττοοε ε.Ιοίοοε νοτε κο

ΒὶοΠε οΠοτπτὶε , Ιο.Ρτάειπ , τοπ ετάετπ τοτπΒε ΙοΡετΡοίὶτοε στο , Βιεετεπτ τεππονε

Η , πε Ροίττποάοπτ το Μετά εοτΡοτὶε εΙεντιττοπε τπεοεὶπποε ΠΙε εοπεοτίοε :ποτε άετΞ

πετετοτ Ιπνἰτει. (1οο Βέτο, ῇοποὶε εεεΙείὶω οττπτίΠτπε ίεπιττε, δε ΙειΡὶάε ίοΒΙο.-το, Ειτ

ω. Με εοΡπε.Βοτπ @το Μπτοάοτπ ὶάοπεε ίεοΙΡτοτπ ντάετοπτ; ποο Ρτε:τποπε οτειτἱοπἱΒοε

"Η "'""Μ Ρατείειδτο , ίΡἰτἰτειΙετπ δε ειπτετι τπεοεπττοτπ εκπει!επε οάοτειπ εωΙείττε Με τπείειιι

τοοποιΙτ . . ... .

9 ' τω, τε8ει!ιΒοε οτιε1οε όποιο ιπεοτπΡειττιΒιΙιτετ μ· ε:Γετεπάοε ειΡΡειτοιτ .

πρ. Νεε άετοΙτ Με, ε1οτ το πιο ποτπὶπε εοπ8τε8ετιε ποτποοειτπ άεεΠε εοπίοενἰτ ·

]είοε ποίτετ , ]είοε Βοποε , εοῇοε. τοειττο. νὶίἰτεπτε εεεεἰτειτὶε ποτπεπε: ετιΙΙ8ς› άετει·

,εποε ; εο,οε ὶΙΙιιίὶτοτὶοπε εοτάὶε ὶ-τπΡοεπὶτεπτἱε , ε1οο ίπ ΪΡἰτὶτοτπ ε]οε Ρεεεεττοτ, άο

οτε τποΙΗτοτ. νἰάετεε εποπ ποππο Πω εοτοτπ, ε1οτπάεττιπτ , άοπ1 Γοαε εκειπιἱτιειπτ

εοπίεἰεπτἰειε, το Ιο.ετγτπειε :άσωτος άιοπε1οε Γε εο8ποίεοπτ ει τπετἰτοτοτπ εμε Ιοπ

εεε άἱΠειτε Ρττεεοπἰὶε, εποε εεΙείΗοτπ ΡτεεεεΡτοτοπ1 σποτ ,Με εκετεττειτοε νἰ›ε ετο

άετε εοπτὶπἔετε. ΣεἰεΒειπτ εποπ νο·οτπ ποτοΗτο.τετπ αποτο , ποτε ΓοΡετΒὶω τοτπεπ

τοτπ οι, ἱπτοἱτο (:οπάττοττε δε ΡτοΡτἱω εοπάτττοπτε ποποοτειτε, εο.ΙεττΠε.Αεεεά εΒειτ

τπετποτἰεε ποτπἰπετπ ετιίοττιτε Απ,<τεΙτεοπι , παπι ετιίτττοε εοπ1 ποτπτΠτειτε ΑπἔεΙἱεεε

Ροτὶτετἰε οι ΡειττἰεεΡε , Μεο Ροάίείττειτπ εειτπὶε ὶπττει εοτάἱε ωΡττο ἰπνἰοΙοτοο1

εοπίετντιπε, οτ Μ ειππὶε τεπετΙοτὶΒοε οΐοοε Μ που: ττειπΙεοπττε οεεειΙοτπ, ε:τίοε πτ

νεἱ Ροάοτὶε ἱπεΧΡεττοε , τπετττο των: εἰ: μέ στο» τκα!έει·έύω· ποπ/τικ: τοἱπεχαἱπστέ ,

[εειωταπ .6'έπιτυοβευ πακετο: , μυεωκοιτε ἐστὶ: . Ι.εεει·ειπτ πεοΠοποποε, Ροίτοτεπι

ΡοΠοποτπ , Ρο.οΡει·ετπ ε1οτάετπ ΓΡὶτὶτο , τετεττοττιτΞε :οποτε τπειποε Μ ΡειιιΡετεε ε::

τεπάὶίἶε ΙειτοτίΠτπειε . Αάνεττετοπτ Βεκπίπτε εετττετίε ἰπ ε1οΜεκ Ρεπάετ δε ΡτοΡπε

τα , Πε το ε)οε Ρεδτοτε εοπνττΙο1Πε ντεοτεππ , οτ ποπ ίτειττοτπ τιθ`εέτο τεπεττἱιποπι ,

πεε ΡτοΡἱπεΙοοτοπ1 Ιὶπεειτπ εΙτιπίπποιτπ, ποπ ο.ίππτοτπ Με :τποεοτοτπ ποΒὶΙἰτειτετπ,

?Δω ιε- ίεά ετεὶἱ Ποτπὶποπ1 ,ίοἱ πετεάεττι ίὶατοετὶτ . Ετ ποπε ῇοτε απο πιο, ε1οοτοπ1 Πωπέ

πιστΡεπ ύστεόίωτοτ εοπτωσ , δε ειτοπικτ|απετ σεεΜεταπε έ» ΡΜε!.4είτ , εεπτοΡ1ι1Ι11

ειεεὶΡΞεπε , ὶιτιτποττεΙἱτετὶε άοτε νείτἰετοτ . $εά οοὶά ιποΙτἰε π1οτειτποτ Ρίξιοά Βε

οε ίειετεπάοτπ Ρτεοτάἱπεινετειτ , ποτπὶπὶε ετο.τ άενοτἰοπε εάἱιπΡΙεπάοιπ . ΕΧεὶΡἱ

σέ,2%·- δή».

Μοτο τω. οπτοτ Μπάσο άε τοτποΙο τπειτιοτ:ι Ιοεο εεΙεπτΙοτΞ εοΙΙοεαπάτι , δε Μ ὶπίτειτ Ποτπ1- ε"

Μ' πὶεὶ εοτΡοτὶε, ίειπ1οΙἱἴοὶεοτΡοείγπάοπε τποπάειὶπνοΙιιτοπι , τποπε Γεε1οεπττ, εε

εΙείὶε., ΡτειεΙειτοτοτποοε Ρττε1επτε ίτεε1οεπττει, τενετεπτετ άε τεττα ΡοΙνετε πο. -

Ιενε.τοι· , δε εε ποτά οοει ΕΡέιοτιιε νετὶτετὶε το ΙΕπ,<τοΞε ὶ8πεἰεάἱίεἰΡοΙοε ντοτειίΤε εί

Βι·τπατοτ , Ρετ πιεάτοτπ άεΡοττειτοτ εεεΙείἱει: , δε απο (:Ιεττ φοτο ΡΟΡωτ οποτε:

Ποτε ἱπ εΜε Ιειοάετπ οεεεπάὶτοτ : ετιίοΙ8. ετὶετπ ίεττειι Βεειτ1Ρτ:>είοΙτε , το εμε τοτ απ·

Με , ΓετΙτεετ εεπτοτπ ΐεΡτοτττοπτο. άοοΒοε ΓεΡοΙτοε ίοετοτ , Μποε τεεεπε δε Μεστ

τιιΡτε. 

ο τω1Ρο άἱε τοιοετοτ το ΜεποΙοεἰο Βεπεάὶξτἰπο ΒοεεΙὶπἱ.



ττειιΝετ. ε. ΒΕιιΝννΑιετ›ι ιει>ιεε:. απο. :Με

τιιΡτα αΡΡατιιιτ , ειιιιιε ετιατιι ταδιυ ττιιιιτι ιτιιιτιιιι ε:υτατι Γιιιιτ. ΑΝΝ. ευ.

ασ.ΑτΓιιιτ Γιατιιιι ειιια:ειαιιι , ιιτ Ρτα:ττιιΓιτιιυε , Ρετ οιει Γιιιιιειειιιιτιι ΡταΙιειιατα ειτ- 1 023

ε:α Ιατιζευειιτεε ιατ8α ιαιιιτατιιιτι οδετατισ . Ναττι ειαιτιισιιε ειιτιιΒιιισ ιιιιιιιετ ειυα:ειατιι "'° Μ"

νειεατα , ειιιτιι αει τιιττιιιιυιιι Ι)εσ ειιΒιιι Ατιτιίιιτιε α νιτιε οδεσ ΓΡιτιτυ τειιιτευτε ττιαιι- Μιπωω

απο , νικ ειεΡτιττιιτυτ , ιιιιυε πιεειιατιτεΓυδταΒιο , ιτιυιτιε Ρτει:Γετιτιδιιε δε τα ενετι- Ξ)°Σξ.2,ξι._

ποια Ρτα:ίισιατιτιδιιε , ιισιιε Γυζιεατο Γειτιιτια ττιυτιειατυτ , ιιτ ιιειυιεισ Ρατετει; , εδώ τα ιιιι=τατιιτ

ιε ειυι ΓΡιτιτιι ΓεττιΡετ ιιιιιιιεισ , ουσ Πευε νιειετυτ , ΡσΙιεδατ , ΓΡιτιτιδιιε Ροτει1τετ

ιττιΡετατετ ιτιιιτιυτιειιε . . . · Δ

α τ . (ΖστΡστε ειειιιιιε Γαετο ευττι ιαιιειιδυε δε εατιτιειε ΓΡιτιτυαιιδιιε αει ΡτιιιειΡαιειτι τα :αιδο

εε:ειεΠατιι ειετισττατσ , ιδιειιιε ΜιιΓατυπι ΓσΙιειιιτιιιε Ρτο ΡτωΓειιτια ταιιτι Ραττιε Γε- ἐ';ι::”ᾶ°ι:

Πινε εε1εδτατιε , ιτιστεειιδιιιΓειευε ιιτι·ιυΓειιιε ιιιΡατυιτι εατετνα , ειετιιισ αει πισιια- δε ω. Μ.:

ιιετιυττι τεΓεττυτ . ""Μ""' ·

απ. Ιιιτετεα ιιιυιιετυιιι ειινιυστυτιι ετ8α αε:8τστσε τιιυιτισιιεατιτυτ δειιεΗεια.Νεπι- ο;" π

Ρε αουτ ειυα:ειαιτι , ιιιυιτσ τεττιΡστε νιΓυ στινατα , σδ ΓΡειιι τεευΡεταιιειι ιυπιιιιιε δεα- τω .αυτι

τι ναι Ρταεσιιιυττι ιιιτετΡεΙιαδατ αττειιτιυε , ιιατιιυειυε Γατιιε αδ σευιστυπι ισεσ ιατ

Βιιιε Ρτστιιιιισειιτε , ιιιυΙτιε ιιιτυειιτιδιιε , δε τειιιττισιιιυπι ειε ειιιιτυτιια επειτατε Ρετ

ιιιδετιτιδυε , ενιΓυτ11 τεεεΡιτ .

α 3. Μιιεε ουιειαιιι Πειαιτιειιε ειε νιΙΙα Βιιτιιετιεττι , ΡτιτιειΡαιιε εεειειια: σ ττιιτιι- Μιιιιυ=τια

ίιετιαΙιε , αυτι ιιι σευισ αιτετο εκ ιατιε Γαετσ τυπιεΓεειιτε , ιιιδιι εσ νιειειιε 8τωτα ι” δ””””

τιιε τστειιιετετιιτ, ι Γσ ειιε ττατιειατισιιιε , αε1υαιτι δεατι ΡστιτιΓιειε δταειιισ δετιεειι

διαιτι δε ιτιτιτιδιαιτι ιιδι ατιωι ειενστιυε Ρετινιτ , εαειυε σειιιι τιιιιιστεττι ιιτιιειιε , αιι

τα εειετιτατε νιΓυ τεεεΡτο , δε τιιιιιστε ιαιεατο, Γεειανιτ εισιστειιι . Ρσίιιιισειυττι ειε τει

νετιτατε τεειυιιιτυε ε εσε1τιο ειιιειιτιυε οτειιιιε τετιιεειιιιιιι εουΓεευτυιιι , ιαετγιιιιε ιι

δεττιιτι στα εαυειισ ιιυετιτιδυε , τστεΓιατυε εΓι .

η.. Ιτεττι αιιιιε ιιιαιστιε εεειε ια ττιιιιιίιετιαιιε , θετιιιιΒιιε τισττιιτιε , αει ιειειτι τω- Μ" “ιτε

ιεττιιιε Γείιινιτατιε Βαυειιυττι,Γειιιεετ τταιιειατισιιιε, ειιτιι ιιιεστε δε ιιδετιε αεινειιετατ . Ζξ,ι,ζι,.1ΐ

@τι τυπο Ρσιι ειινιιια: Γετνιτυτιε σιιιεια τεειιι·ε εισττιιιττι Ρατατετ , ιτι Ιιινα ειυαειατιι δο

ιιιυιτι , ειυσε Ριυτεε ιιαδεδατ , ιτιοαυτιυε Γετιτατειιι ιτιειειιτ , α ειυιδυε εαστυε δε ιιι ιτι

τετιστα ει” ειεειυέιυε , Γεττσ ΡστιειετοΓσ Γατιε αει ατδοτειτι ειειιτιια ιιιαδιιιτυειιιιιε

εοιιίιτιδιυε εΓι . (Συττι ετασ ειε νιτσ ατδιιΓιιττιε νιτιδισ σε Γε υιι.ατετιυε ειιυεετε ΡέιΓΓετ ν

Γεειιτιστεε εκιιίιετευτ, δεω Ρετ ιιεττιιιε Ιιδετιυε ΡαΠιιιι να.8ατειιτιιτ , εαΡτιιιυε ιι

ιε ειιιτι δεατι Ραττιε , ευι Γε αττειιτιυε εα ειιε εοιτιττιετιειανιτ, Ραττσειτιιιιττι οδιιιιιιυε

ιτιιΡιστατετ , Γιιδιτο Γεττσ ουσ νιιιδιιιε Γυετατ ειινιιιιτυε εστιΓταέισ, δε νιτιειιιιε συι

διιε τιιαιιιιε ειυε α τετασ ιι8αταε Γυεταιιτ ειιΓτιιστιε ιτιεσιυττιιε αδΓεεειειιε ,· ιιιτστεττι

ιιιαιτι , ουτε Ρτο Γιιι αδΓειιτια ιιιιτιια ετατ αττιατιτυειιτιε εστιΓεδια , αειστοστια τεειιειιε

ιιια ετεστιστιε εστιΓοιατιιε είι. ι - τ '

α 5. Εαειετιι ειιε αει ιιοι·αιτι νεΓΡεττιιιαιτι ρυετ Γεστειιιιιε τι ιιατινιτατε εαιευε, αει τυ- @σε Η

ιτιυιιιιτι ΓαΡε τιιεττιστατι ΡταΓιιιιε Ιυττιετι τεεεΡιτ . Ξεει αυτι Γταττιδυε δε Ριυτιδυε σαι "ω"

αειετατιτ εεεΙεΓιατυπι Ρταιατιε ειε Γαείισ τιστι εσιιΓιατετ , Ρατειιτιδτιε Ριιετι , δεειε ειιιι

τετιι ιισνετατιτ αει υιεειιυττι ειεειιιδιιε , εστιιιιι τεΓιιιτιστιισ Ριετιιυε εεττιΓιεατι Γιιιιτ .

2ιό. δαεετεισα ειυιειαιιι , θετιαε:υε ιιοτιιιιιε , εατιστιιευε Γαιιδιι Μαυτιειι , ειπα τιι- ι›°°ωΐ"

τιιιυπι εΙΤετ ιιιετεειιιιιιε εστιιιιι , σιτε ειε Γατιδιιτατε δε νιττιιτιδυεΓατιέιι Βετιιννατειι ί"

ι·εΓστιαδατιτ, ει: ειινιιια ειιΓΡειιΓατιστιε ιιιειειιτ ιτι ιατι8ιιστετιι. Ταιιειεττι ευτιι Ρεωιια.

τσι ττιετιιει ειτευτιιΓιατιτιαε ττιστδι ιιινείιιααΙΓετιτ , ΓυαΓετιιτιτ υτ Ρστιυε ειε ω”

ειιιαιτι εστΡοτιε Γατιιτατε ειιταιιι α8ετετ , αιΓετειιτεε ειυοει δεσ ΓΡεειεε ιιιστδι αυτ

νικ , αυτ υιιιιατετιυτι ειεειειι ΡσΓΓετ . ΡτεεδγτετιταεΙυε σταΓατυε , τιισττετιι ευπι ατι

τε σειιισε αιιειιτετ αειεΓΓε , δεατυιτι @με ιιινσεατε Βετιιννατειιιιιι., υτ ει α Ι)εσ

ΓΡα τιιιττι νινειιειι σδτιιιετετ. ίΣυιιιεΙυε Με Ρτεευττι ιτιΓιαιιτια ειεΓατιΒατυε σδειστττιιΓ

Γετ , εεεε ιισΓιουατιι ενιΒιιανιτ ,' ιιινετιιτ Π: αδ οιιιιιι ιιιιιττιιιτατε ιιδετατιιιτι .

η. (ζυιειαττι ιιιιιεε ειενστυ5 ειε Ραειειδυττιε &, Οειαιτιευε ιιουιιιιε , αδιιιιττιιειε Μιιιή ειδ

Γυιε εα τυε , δε ιτι εαΓιτυττι ειυοειειαιτι Γυδιιττιιιιιιιιυιιι, ειιισει Κανειιεδετειι ε (Μετα .Ρετειιιιιυε , ειιΓιεσειιαι , αε νιιιειιιιε ιιιατιειΡατυε εΓι . (ζιιι νιειειιε Γε ιτι ττια8τισ και δ" -

ε · - «στα

 

ο Μιιιιιιετι:ιιετ εταιιτ υπ ιιιυι·ιτιιιιιτι νιτι ειιιιειειιι ιισδιιεε, ται ει: ιιιΓει·ιοτι ιισδιιιιιιτι σι·ειιιιε. Πε "Με δυ

ιειε ιισιτιιιιιτ 68αιεωιοαιωε εοτιΓυιειιειυτυ ευ (:αιιΒιι ΟιοΓιδτιιιιιι.

& Ραειετδοιια νιιιεσ ειιτιυιι·, ιιι·δε εριιεσι:ιαΙιε ιιοιιιιιιικι ιιι 5:οεσιιιαιιιΓει·ιοτι . Γι.ιδ ρι·οστιιεριΓεσμι εισιιιιιιιο.

: Κανειιίδετεα οριειιιιιι «τι Οετιιιιιιιια: ια ννειιΡιαιια, Οσιιιιται.ιε εσετισιιιιιιιε που: , Γι.ιδ Βταιιειαδυτεειι·

Γι: εισᾶστιε ειιτισιιε. `



°.ιι.ο ΤΚΑΝδΙ.. δ. ΒΕΚΝννΑΚΠΙ ΕΡΙΞΩ. ΗΠ..Ι).

ΑΝ.::Ηι:. Μ» τιιίετιιιιιιιε Ροίιτιιιιι , ιιε:: ιιΠιιιιι Ρειτετε εΠιιΒιιιιιι , τοτο οστά:: εοτιίιιΒιτ :τι :ιι

Ι 023 νιτιιιτιι :ιτιιιιτοτιιιτιι , Βιιιδτιιιιι Βεττιννειτόιιτιι ίΡεεἱειΙιτετ_ ιτινοτιιτιε , Ιτιετγιιιιε δ:

ω· Ν” ΜΡιιιιι οιιιεετ:ινιτ , ιιτ ειιττι τἰε Ρτ:ι:ίειιτι ΙιΜτειτετ ατιἔιιίὶὶο. , τιιι:ι.τετιιιε Ρετ Μ:: αττι

`ι ΡΙιιιε τιιιιτι:Ιο ιιιιιοτει:ετειιτ ειιιε Βετιείιτ:ιιι . Ωιιτιόατιι ιτατιιιε τιοθτε , ιιοιειιίτοοεε

οΜιοτττιιίΐε ει:ινεττιτ , εοττιΡετιεττι ττι:ιιιιι τετιτεινιτ , ει:Ρετιτι νοΙειιε , Η :μια απ:: νει

ιι·ιάιιίττιει ει:ιτιιι ΡοίΤετ :ιο Με; ιιινειιιτο ιιε τεττι τιιιτιτιετιι ,`νεΙιιτ ΡΙιιιιιΒι Ι:ιτιιιιιιιττι

Ρτε:τετ ΓΡετιι ειιιοΙΙιτειιιι . Τιιιιε ιιειιιιτιε ίεἰετιτε , δ: ειΒΓτιιιε όιιΉειιΙτετε :ὶιίΤοΙνετιε

οιτιιιι8.- νιιιειιΙοι·ιιιιι τετιιι:ιειιΙει , εοεΡἱτ :ιιιο:τετε ιιιι:ὶε ΕπιΠιιε :Παω Ροίΐετ , τι

Βιιοίτ:ετιίτιιιε οτιιιιεε ει:ιτιιε οιΙι8ετιτετ οΒιετειτοε,::οτιιιιιιττετιε Γε οττιιιιΡοτειιτι Πεο ,

ειιτιι Μπι Βετιινν:ιτάι Ρειττοειιιιο ιιιιιτιιιιι Ιετιιιτιιτ , δ: Μ: απο ΜΒΜ: , Γε:Ι ιτι ιιιιΙΙο

Ρειιιτιιε απο νεΙ νειΠιε Ρτοίιιτι:ιιτειε , νε! ίε.ι:οτιιιτι ίιιΒτετιειεειιτιιιτιι ειίΡετιτειε 1:2

ίιτ . Ι.ιΜτειτοτειιι ετ8ο ίιιιιτιι ε.Ιειετιτετ δ: ίὶιιε πιστα ει:Ρετετιε ,4 Ι ΙιΙ:ιειι1εττι νεοι: ,

Ρετειδιιιιιι ω:: τ:: ττιιτ:ιειιιιιιτι ΡτιΙειτιι οιιιιιιΒιιε ειι:ιττε.νιτ , τιττιιιε ιτι τείΠιιιοτιιιιττι

Ρετιιδτει: νιττιιτιε εοτιιΡεόειιι [εειιιιι τιεΙειττιιιι ίιιΡετ Με.τι Ροιιτιίιειε τιιτιιΜτιι Ρε

ετι:ιιτ .
Ρ 2.8. Οττιιε φταιω Ριιετ ιιι ΗιΙ:ιειιΓεττι ΕΖιει ΗΠιιε , τιιίτοττιιιιι ιιιιΒετιε Ρετὶειιι ,

ιτε. ιιτ Ιοιι8ιοτ ΡετΙιεει ειιτιω.τει ΡΙειιιτ:ι: νιτιετετιιτ ::οτιτιζειιτι. , Ρτο τιιιο ειιιτι Ριιτετιτεε
δ νοτιιτιι τωιιωτ Μοτο Βετιινν:ιττιο , Ριιετ τεεεΡτο Ρετιιιιτι οίιδειο , Ρεπτεττι :ιτι Ιε

ΡιιΙ::τιιτιι ΒιιιέτιΙΒιιιι Ρτει:ΓιιΙιε εΠ Γεειιτιιε .

€<Μ=ᾶ=- το. Ποιιιι€ιτ ιιΙιτιιιειιιτιο ιιτ τεΙι:1ιιιτε ΜΜΕ Βεττινν:ιτάι :κι νιΠιιτιι ΒτειιιάεΙΤενε

τιετεττειιτιιτ , ιτι :μια :ιιιειτά:ι.ιιι νιτΒο τω , :μια :ιτι οττιι τι:ιτινιτειτιε ιιτιιιιε ::τιιτιε οι”

Ηειο ετιιτ Ρτινοτιι . @Με ::ιιιτι Ρτο ΙΡε Γτιιιιτιιτιε :ιτπε τεΙιτιιιιιιε Ρτοίτεττιιτιιτ , οοεΡε

τιιιιτ οοιιττειδτι ετιιτιε τιετνι τιιτιτει νι τιιίιετιάι , ιιτ Γοτιιτιιε ειιι:ιιτετιιτ τι ττιιιΙτιε . ΙΡΕι

νετο τιοΙοτιοιιε τιιτιιιιε ετιιτιειΜ.τιιτ , ΓετΙ Ροίτ ιιιιιιιε Ποτε: ΙΡει.τιιιτιι ιιιτε8τειιιι τεεεΡιτ

Γετιιτ:ιτειιι . '

ειιιιιιιι5. 3ο. Ετειτ ιιιιιάειττι τιιΠεε ιτι εει:ιεττι νιΠε, :1ιιι ΜΒεΜιτ Βιιιιιιι, τιιιι ΡτοΡτετ :ιΙτετιιιε

:Με οτενιτειτειιι , Πιιε Γιιίτειιτειιιιιιιε ιτιιΡοτειιε τιιιτ :κι ειιτι:ιιιττι . ΡΗ:: :κι Μπι νιτι

τιιτιιΜιτιι ειτιιιιι&ιιε , ετιιτε :Μπιτ ειΙτετι ::οατιιιειτο , Βι.Ιιιτειιι τεεεΡιτ .

ΒΜ"°ω· . 3 τ . ΟοτείΠι ττιιιΙτο τετιιΡοτε τι τὶει:ιτιοιιε ττιιιΙιετ ειιι:ετΙ:ιττι ιιε Τωμειο :κι Μ:ιτιιιιι

· - Βεττιννεττάιιιιι :ιιιι:εΜτιιτ . ΒιιΜΙιιε ιιιιτετιι ειιιιι ΗιΙ:ιειιίειιι :ιΡΡτοΡιτι:1ιιτιτετ ,

::Ιαττισ.νιτ Π: Βετιιννατόι τΙοττιιιιιι ιιοιι ιτιττειτιιτιιιτι , εο τιιιοτι ιΡίε Ιιοίι:ιε εΠετ :ιεεττι

ττιιιε ιιιιιειίιτι τω . ΓιτιεΙεε νετο , απο Με:: ειιι:ιιίΐειιτ , ττειιιειιτιο δ: ιιιιΡεΙΙετι:1ο τιι

ιτι Ρετιττιιε Ροττιετιιτιτ Ρτοίιεετε , τιοιιεε ιΡΐει τι:: ττιο.ιιιΒιιε ττε.Μτιτιιιιτι τε ει:ειιτιειιε ,

ιτι Μεσοι Ιιιτο τεΡΙετιιιιι ΜΜΜ , ιιτ ότι:ιιιοιι οι τειιιιτιο.ττι ίιιίΐοεο.τετ . @πιω επιτα

δτε.ττι ιιτ ιτιιιιιτιο.τειιτ·ει:ττττιΓεειιε ,` ιτιτεΙΙει:ετιιιιτ ιιιιιιιό:ιτειιιι ιτιτετιιιε , δ: ::ιιιτιιτι

8ειιτι Βο.ιιιιιο ειιττι τω: Φοιτιίτι!ιιιε :κι Βεατι ΡΣτειιι!ιε ΓεΡιιΙετιιιιι Ρετνειιιτ . Νοτιτιοει

“ :ιιτ Μ:: ιιιιτο.ειιΙιιιιι ΡΙιιτιττιι: Ρετ Γε:1ιιειιε .

3 π. Ιιι Ι..ιιΜεΙ: τιιιιάειιτι , Ηειιτιοιιε ιιοτιιιιιε , Γε:Πτ ιτι ττιειιίιι ειιιιι ::οιιιιι8ε Πι::

ΜεθτιιιΙ:Ια . Ηει:ε τιιοι: ιτι Γιιτιετττι ::οιινετίτι ει ττιιιΙτιε Γιιτιιτιιιε είτ Ιι8τι.τει. δειεετάοτεε

νετο δ: ειωτι τεΙἰτιιιἱειε τιΡΡοττειιιτεε ει:οι·ειίττιοε δ: εοιιιιιτε.τιοτιεε Ιε8εΜτιτ.Τιιτιτ:

ότιεττιοτι ΡτοτιιιτιΡετιε ιτι νοοετιι , εΙειιιιινιτ: Ωω:: , :μιά τε ί:ιτιζε:ιε ? ΡτοΡτετ τε

τω: τιοτι ι·εεεεΙτιιιι; :Ιω ιτι Γιιτοτε Πιο νιτ ειιιε ιιιιιιι ιΡΒιιιι ττειάιτιιτ :κι ιιιΙιειδιτειτι

τιιιιτι . Νοτη δ: εΒο :ιεεεττι δ: οάιο τιιιτιοε ιιι :Με πιιιΜτε ττιειιιΠοτιετιι ιιιιΒιιι , ίε:Ι :ιιιι

:Μπι ιιιε :το τιιιειιιτ:Ιο.ιιι Βετιινντιτάιιτιι ττιιτιετε νοΙεΜιιτ , ιιτι:ιε τιιε τεΙιιι:1ιιετε 88.111

σΡοττεΜ.τ. Ηιε ειιιάιτιε,ιιεεεΙΤετιει Ρτο ιτιιιει·ε :κι Μ:ιτϊι Βετιινντιτ:Ηιπι Ρε.τεινότιιτιτ.

ΟτιιιιιΒιιε ιτει:ιιιε ΡτεεΡ:ιτιιτιε , €ΙΒΕΠΠΟΠ ::Ιτιτιι:ιτε εοεΡιτ : Βεττινντιτ:Ιιιτιι τιοτι αιιόιτε ,

ιιε: νιάει·ε ειιι:ιεο, ιιιιτἱε πι:: ίιι€ετε οΡοττετ : δ: Μ:: :Βέτο ειΒίεεΠιτ , Πει.τιττι:1ιιε πια

Ιιετ ίειιίιιιτι τεεεΡιτ., δ: 8τιιτιειε Πιο ΙιΜτο.τοι·ι ε8ιτ .

3 3. Ετιιτ ιιι Τιιιιτιιι8ιτι ιτι Πειιίτε:ιε Μάικ: τιιιιι::ιετιι, Α:ιεΙ:ιτιιά τιοττιιιιε , Ρετ νι

8ιιιτι ειιιιιοε τι τὶετιιοτιε τειτιιζετε.; οπο: ω Ραττοειιιιιιιιι Μιιτι Ρτει:ΓιιΙιε τ:οτιίιι8ιειιε Π

Μτο.τει είὶ . :

ΜΒΜ 2_ Μ.. Μιιττοιιει τιιιιι::ι:ιτιιιιι Μ:ι8όεΒιιτειι ι”ιιιτ , ειιιιιε ΗΜ απο ιτι ιιΙτιιιιο νιττε ΓΡΙ

8τοτ:ι τω:: τι:: 8.8οτιιΖιιτετ , ει: :Πνιτιο ιιιΠίτιδτιι τιιιετιιιιτι :ιενοτιι ιιιεΙιιίτι ει:ιετιι ΡετΓιιιιίιτ , ιιτ

""° ιτι Μπι Βεττιννιιτ:!ι πιειτιοτι:ιττι Ρτο ΠΠ:: Γειιιιτιιτε ίτι::ετετ Μι!Τειιιι:ιεεειιιτιιτι. (Μπι

- ειιιτετιι ΜΠΕ: όεειιιιτ:ιτετιιτ , ιΡω ιτιίτει Μιίΐεττι Μιιτι ΡτείιιΙιε ίειιιιΙο ιττιΡΙοτεινιτ

ειιιτι!ιιιιιι: οιιι ει!) εα:ΙεΠει τενεττειιτιθΙιει Ιειετιιδ: ιιιεοΙιιιιιιε οεττιως; δ: :οτιτιτιιιο

απο

(`Ιπιι‹ὶιιι ··ΐ:ι

ιιιιιιιι· .

Σπιτι μι: ,

Ι: επι Με.



τττωετ- ε εεε-πτωππι Φωτ:- τιπιπ ιιτ

εμπιτυπτεεβτπωέ Βεπιντετάτ Γ9πωπεπτετε.εεάεπι πευππ-τπετὶτετεὶῖετΙὶϋε- Απε-τικ

τετε,ρετείεεπ- Κ 4 - ^ Μ. _- Η . τ _ π". 90%

ε - ΨειιεεεϋὶΙὶεεΜΦεπ πεπε.πεοιττετ.ττει. 1ζειπετυειιοπ8πεο-επιτυπ ^°°°Ν°'°

πέω-Φεπο”4ιιιϊπετεε«ΜΜε.,.νιτπε εστιωπααπε-ετωπιππετεπτωΜε Γεω” ώ

τοπ- ΜΜέτ › ει”Φ9ΠΙππιίοΜε .τετὶπετε αιὶιι3ιιιε τ:τπάεπετε. . επι Μπιτ πι ἶξἶἔὶἶἶἔ>δ”=

ιΜπ.νι11επωειιιιπὰεπΡεὶ.-ίειιιιιΜ › π: Ρτο-ω οτατετ Με τοπιο @πιο Βετε

ννεττὶε> ίσοι-τετ; εσειι>1επιππιουε ποτε επ κάψω ἰπεπιστιπι.τεςὶἱτπω.πτιίϋπειτπ

παιτετεπι το το νέο-εοπΓεοπτπε ο Ί . .

εό-Ετ=π πάνιοτε Μποτπτωιεπιτπ.Ηεωετωπε.εττεΗτιεπ Η., ο

πιπι·πιιτε.τε , ΓεπΞεετίαποπιπβεβπετπο πτη.νττε_πτεδτπε , π.τρ.πτ ε:: ιποεπιοττεεπι πιει τ....έΐ.ΐ..;.

Μι νΜπετυ Μπείτε Γοτπιπετετ › τειιᾶεπι.ιτιετὶτὶε Μετά. πιτ1Ιπτ1εΒετπννωιπ οπ1 ^°Χ°·

Επι» δεπαπι Ρευτιετπω .<:ατιιπιππι ποοε.Βο1ο νοεαπετπτ πιΜε ίπε., πετ Γε τω:

παοκ-εαπ<Γενετ3επε-8εθ`ει1ετιεπεοετοεοπωεπόενωιτ ι _ετετ1οίετιεππε επ .

ςξπί πεπεπεπ π.εεεπτι.ποπ: ιπετειτπε ο πο:: οπο:ὶ νονετειτ :τι Μακ ιΓεπέΙ1 Μάικ

ΓειΙ.ί.οετ Βε,ι·πννοτοι , επῇπε πι πτπεπἐοειτ8επτεο Γετνετπτ Ρπ.τττεπιτει , .,επιππεπιπι

ΡΙΝ;τεπτόε :ποσο .σεσεπΓοε @ΜΒ πάεπτΦω δ: Βεππι1ΘΗΘππΜε , θάεπτετ Ρετ·

ο νιτ . τ ο · ,

37- (ΜΒ οπὶὸεπ πωπωπι νὶ8ἑ1ἰ8·Γ9-ιιδἱἱ]οπεππέ8-Βφτιπαεςΐπενεττω Αμικο· ω

πυπ1οαΜ909$ :Γε νο,τοππο!τε ιπποτιππιο πεμοβ , ΥνιΓετεττιππνιππιππιπ πιο.- ειιετποπτε

,πιο ΡοριιΙὶ πιυὶτἱτυπὶπε με νεόιππ.ππιπεπεεπ 8ουίε :2Ρ.ίτπτ , τι: μπειΜε πι; τε··ωο·

π:Ρωφ Με [ΜΒ μι· ιιιοπεπι Γπποειιτιε Γππτπετοιππ_. [με νει°0 ΓεπτέεπεπτΜ πιοττετιι

τπιπιτπετοι , δεσμοι Βετπνν=ιτ«Μπ ο :Με :επειτα αρπά-1απ&πει.ΡεπιππιπΜε:

ότι Γει·γεπιπτ , ιπνοεεπε, δ: 1ιπιιιιΙιρετ ιπιπΙοτεπε επε:Μίπιτι ; 8:.εεεε ΓπΙππο

:σπάει ειππιεεππντι , Ρετ εφε επιπέπππ1ποσ 8:!»ειιτέ νιτιπειττπ , ποιπο Ριπ

πω: :παω ποποτεκπ δ: ΡεττειιΙππι ενεπτ . 1Τοεπιππ σπιτια: τενετΓπε , πετποπι

α” ιππιειπεπι πεταει: , τοτπιπ πιοπιππ8 τ81191Ν©ω ? 991·8δϊθ8“Θ.ΓΗΕτΜΜΗΜ , 19:00;

νονεπιτ, πενοτε δ: πωπω” Ροττενίτ. . ·

38. Υπ οππιππι :Γε ΟΙ:Ιεπάοι·Ρ , πε πεε επιππιππω τεπΞει·ιεθ πι Γονεπιιι α” Μ.

Ρτοππιτπιπι @Πει πιοπττεεεει:πτ: οποεκτττιθτο, &ιιι εππιε.τπ :ιεΙιιτο., ετπε ιπ πωπω ω;

ΡπτεεεσπΓτεΗπιπ ιιΡΡτιπιιτ: οπιπιτπιοόοΙοτε εο8επτε π: :το πεττοειπιππι Μετά Μω··

Ρτε:Γππε εοπτ:ι:ιπτ ; δ: εεεε πιο:: πινπιττιιε πεπιετπππι Γεπτιτ . Ετ·οπσ.ττο π: επι τπιπ

παωκαι” ο Πεο δ:Βεπτο Βετπννεπι:Ιπ ει·ε.τιιιε δ:1τιππεε εοπτ.

39. οιιτπωε εεΙπιττοΗπάεπΓεπι Γεποεοπέπιππεπιεεωω, (μπι, ιιινο- ο Μ”

ε-ατιοπε ποπιιπιε ΓεπιέΗ Βετπντπιτ:π Γεττππ:ι τιποτε , δ: Γιπ·πεικ οπιππιοπο εΙτιπ:Γπε ΙιπΕτ:ιτπτ .

Γπετειτ επετιιι νὶὸὶτ ; &πειιτππε π: μ·οππιετιτε ο· νε1ν1:Γετιτε π:: :!επιπε:ιιτε, οπτικ
αποΜε Ιὶπετπτπε , επι τπιππ:ι.ιιι ΓτιπΡτι ΡτιεπιιΙΞε επιπ πω:οποοεπιτ. ο ο Γ

πο. Ιππι·πιιτετε "εεττ οποεπειτι ΓεπιΞπιι Ρετ πιεππΕπιπ ίο.ι:ποπτει ,δ:εκπτετοιτ8πε Χ:ξΓξς: Γ::

Επ τπππε Ιοεἰε τεπτπιπ ιπΓεπειτει , πτ ειπ:πτπ πιω Ρεπιτπε εΙΤετ Ρτινε.τωοιιτεπω πι- ..Με

θα: επ πεειτππι Ροπτἰπεεπι Βειτπνντιτοπιιιι υπο Ρεττε τεεεπ5τ τιπεπτππιτ τω σπιτι ·

νοτπιπ πετΓοΙνεπε εαΡιΓΤετ , π ειΙτετε εττειιιι Ρεττε εππιετνπτετ "

πι. Ποια επιπΓο:ιπι ΡεποπετιεΜπι! Γο.πότπτπ Μιεπεε!επιτ πι ΗιτάεπτΓεπι Ρσι·- ΡΨΗ7°τ ή.

εεΗοε σποπεειιιι όιει·πτιι Γππ πτπε πΒιιοπιπιι ππε :πατα πει· πνεπάοπιεπαιπ τιιπιπΓε .Σ2°..Σ

τω: ουκ νοτο πιάτο Μοτο Βει·πνντπάο, πιιε ππτιππιεπτο πστεε1Ιοε μι· τπτ όιεε Ραπ·

πιο.πεπτεε , πι :Ι·οτπιππ ίπειτιι Γτιιιοε δ:άπτεοιπιπιεε τεεεοπτ . τ

μ. ΜΠεε (πωπω πι ΕΙπε πιιπιτεπετ , «με με: Μουσεπαπα@πιο πιποπιιπο- Μ!
ό·ο1τιπετινιτ, πεε πιετΙιεοι·πιπ τειιιεππεποτετατιιόιπνετι . (Ξπῇπειτιστοι· @ειπε Με ...Ή α”

δ:ΓΡε , απ! Ττεπεπι.ποπειιι πονο.τποπ Γροπιπ1πτιε Με εε ιαπιττίττπτ, δ: εεε!επε·πιπ»

6ΗΜτεπεεΙιε ιπ8τε:Ηεπε-, Γε το μ.τι·οειπ5ιππΓιατι .Βεττιννεπάι εεοπτπΙιτ ; :με ποπ

Ρι·εεεε ἀε`νοτπε·ὸοπιπτπ ι·εσιτειιε , :τοΜΜΜπισοιπιποποιειιετΞτπιππιιππιμε

πίτπε·ΗΒετατπτπ: · _ τ τ · τ τ

«Η. Βια πιπΙιετεε ιΡΓε πε τταπε!01τέεπιεΤΓΡε ιτε7τποπετεπάι νιΓπιτι ειδοπθ:2Γππτ-;- Μπι",

τωπιωπι:Ρωίπ1επι Γειιθτππι κοιτώ-παταω ιππεετε , πιοεπ φωτπωπω ειτπτωτι "Με ·

ΓΡεπι Ριπι·ντιπι πεπε:ετ, 8: πιοπτετεε πι πιππαι·1οτίιπτεμσωπιπεπτε,Με επιπτι

νεπειτπωτεεειιιτ :ειτε απαιτει ,ιππάττεν1ποπτιππεδτ οιιισπτιππε , ιπΙππιτπατεεπ

πι οσππε επιποππε . _

μ. ντι οπἰᾶετπ ΓειτιεπιιποΓπε δ:επιποΓπε , ΠεΞέτΕιτεΪποιτπἶιιε , πε ΗαΙΙἐα ήπιε ιιτ,ε?:$_ι”

ειε επ



ε” ΦΚΑ-Νεο; ε; ιτει:ΝννΑι:13·ττοισεοζτ:ιτιέτοτ

Α1€ιξοστ:.Όοοτοσττε τ: ο Ρτο τιοδοτττε τοτε οτνττοτο οτττοττε ,τ εΊιτ-οϊιετ· τπτ Ρττικττσιτι φωεσω

τοΐ3 φοιτ τοσοι οτοτ ντττωτι:τστο το τιιοτττε τοιμοοτο . Ι ττο οι: τοιοτοντίο τιττσ`ττ το τισττοο

="'ΣΝδ'· ι:τνττοττο·σοιτιτοοω: ;” δ: οιοττττε:ειοττιττ ,τ δ: οιιΡττνσειττσοττστ σο: οτιίττιστι ττιοοτοο

' -τοτι:τσέτ · δοιτττ: τ8ττστ ττιεοτοττε ττι::οτοοτο·, ·οτΡ15ο τοοτιτίσε ο δ: ττισττιτοττισιιοττοσεζ

τ ουτε το οσττττ1σο ιττοτσσε τιττιττ Ποτ Ροτσο ετσι: οτοτ τιττιττίτττττπιστ ; :τοτ»οτ:τιτ οτιττο Γειττιο

τιιοττ . Ητο Η:: Ματσε οοτιτοτοτοτοιτι τισττστττττοτοστη -- Μ: δ: ττιοττοττι :Ματσε οτ:τοο=

θτεινττ . νοτιττ ειστοτο οτττοττι :σετ τσοικοττι: οσοτττοτ τοτιδτισΒοττιννοτ:τσέ: ττονττοτ

τοσο οειτιοστ2ειισε, οοτιτοτο.τσε οττ :1σειισοτστοε τττττστοτοετοΓιισι ισνωστο . Ποτά οἐ

. το η :τοστ τοτο:τονοττοποοσο Ροτσττ νοτο Ρττσέοο1ττττσοσο:τι:σστ οοτοττοτιο τιοτοτ:τε τισ?

· ο :σος τοοστοι·στιι τσστσ νττττοτο νοττοτ5 ττοσττι :το οατοοτοτττ8τιειτοτστ τττοοτειτο , δ:

σο:: :::ιττιοεοοσιο:τοτο ΡτοΡοίσττ , τιτττ νοτισσ είτε: τιετττττοτοτσοι . Ρο.έτο τ8ττιττ Με

>-νοτο , οτοτττιττο οοοοττττι τοετοτο ίσο , δ: ττο :ιστοιτττ ωστε στο: Ποστοσο οντισ

τοτιο , -ττινοτιττ το το οειττιΡο Ροτοοττισο @Η ποιο σου τοττΒο ο(τ'οετο οτνττοτο στο ,, οσ

ισο οτα: :Ντε ,· δ: οοτι1Ροττοε Ροι:τιιττι τΡ ισε ΡτοΡο :στο ώ :Ποσο Μισο τσττοΧττ , δ:

:τνττειτοτσ ·Βιισ:τοτιέ ττιττοιττττ δ: ττοττεινττ οπιτιτοσε , εισοτττοτ σα· τττοτττο. τοτιδττ

Βοττιννο.τ:ττ Ηττττοστοτσοσττε οΡττοοΡτ οπο: :το οο.τοοτο Π1ττοβττττο1° δ:ισττο.οστοτο

τττ:οτο.ισο ; δ: οττιτιοε ειστ εισιττοτστιτ οσοι οο τ)οστι·ι ταοτιο:ττοοτοοτιτ δ: τοτιδτσισ·Βοττι

ννιι.τ:τσττι , οστσε τιιοττττο τοττττστσε οτε: Ρττττττσο τττπ:ττοττ.- “ "- · · ν'

Μα1ΣΣτω κ): το τοττΓΡοτιττοετο Εσοτ :ιστ:ττιστ) στιτ::σο ττττσο Ροτοστστσ τσοτσττι ,τ ττττονοοσι

ω,_ ι:οοι:τιτ Ρτοτστι:τειισ , τοτο:1σο οοτοοτο οοττιτσε , ' δ: τιιοττσσο οτ:ττο.ττιτστ , στι:το Ρέι

:τοιποε ττιστιιττιι :τοτσοτστιτ. Μετα· οστοιο τΡίτσε τοοστοτστο Γειττόττ Βοττινστιτιττ τσο

3τττιστοσττι τοτττττοττοτιο δ: «τονοττοτιο Ροι:ττε , δ: ττοτττοτιτίο Ρτοττοττιοτιο τισττιττττοϋ

τσΡΡ·ττοονττ·ίοτιδτσοιΒοτστινοτάσττι , σε ττττσττι τοσοι οοτστιδτστσ Ρτοοτοσο : τσο-`

ττττε τστε τοΓστοττοτο :ττ8σοτοτστ: δ:ίοδ:τοοΒτοττοσο :κτ :τοττιστο το:τττττ; δ:ττττσιτι ,·

οσοσιττιοττσσττι Ρτέιτικοτοτ , νττισττι ττινοτιττ δ: σωστο .ο τ)οττιιτο Ρειτοτιτοο στιο. ο στο

οικω τοϊστοττειτο :κτ τοΡστοτστο νοτιοτσιπ , δ: ·:τοιι·ιττιτε ίεισδττ Μτοτστοττε , σο::

τιοσ δ: στο στττσΓ:1σο το::σε τιοισττιττοσε , τοστ Βοίτοσι το οσοτο οτεισο τσιττο.νοτστιτ ,

ο - δ: τ)οσττι ττιτατιδτο ίσοτοσττοτιοτσσἔτ . · . · τ τ : ζω -' τ τι .2ιιττ=τ· »απο σο. νετ οστιτοττι άντε Βτιτστνντοοττττε , οτθτσε Ηοσττοσε ιτο Βστοοτσ·, ιτττοΕοτττ-τ

Μ” °"` Ροτο:1σο τοττοστοε ττιτιι':ττ Βοτττννειτ:ττ τπτ οα;τοττοτσ Γτοττσττι Ρτο::ττοο.τοτσοστοτόοση

ίσο: :τετοιο , τιττσττι τσιοσττσιοτοο ότιττσοο νει.τ:το οοιιτσττ:σιτσσι . Ητοο.σιττοτιο @σοτέ

έτει δ: @σε , οσο: Ποσο στοττι:τε τοποσ Βοτσννοτιττ οΡοτοττ έττ8τιο.τσε οττ το πιοττστο

- δ: τσΒτττιτε, νοτιττ :στο ττττο ίσο ττιτττοιοοιτ οοοτοττο.ττι οτιτο:ττδτειιτι ; δ: τυπο τοτττιστειο

τοτιέττ Βοτσννοτοτ Ρτοτττοτσε το οτ:ιττοοο , Ροττττ :το οι: :στο το.οτγτστο Βτττ τστ τοστ-

τιιτοττι . τ)οστοιιο τστεοτιε οτ: οτοττοτιο,οτ›τστττ τσιπ: ο.ττοτο οτ8οσττ Ρειττοττι τιοτι οπτ

Βσοττι ; ίτοοσοοστσ ττττο ίσο :το ΡτοΡττο τονοτίσε , τισττιοσειττι :τοττιιτο ισοττοστο οτι

:τσοστο Ρο.ίτσε οττ . @σε ΡτοΡτοτ Ρειτοτιτοε τΡίτσε 8το.τοε τσεσ:ττσειε τ)οο δ:ίο.σδτο
Βοττιννοτ:το τοτστοτστιτ . - _ = _ . ο” · ο - ο τ

βιττιτο οι- σ.7. Εοιτοπι οττειττι τοιτιΡοτο , τοτττοοτ Μισο τ)οτιιττιτ τστττοττττιο ττοεοτιτοττττιο

“δ” "ΦΠ" :τοοττσο-:1σττιτο , οταν: ι1στιτει.ιτι Ρτιικττνοε τττΒτιιστννττοτι , τιοττιττιο ]οτιο.τιτιοε δισ-ι

Βο :ο στο οοστοτσισ :τοτοτο Η:: τστοτττσε οττ,.στ ::ιοοττοτοττι ττιοσττοτοτ , δ: το :1στιτσοτ

:ωστε πιειτισε τσοε ττιττιτττιο ντ:τοτοτ . Ητο σε ΡοτοοΡττ @το τοττοστεο ιτε οοτ·Ροτο Γατι

έττ Βοττιννοιτ:ττ το ίτοττοτΡτοιοττοοτοτοε :τοτειτο οττοτιτζνοοοτο :το το Ρττοτο ττττοττσοττ

Ροι:τττ , οσο τονοτοτιττο νοτ τιοσοτο :κτ τοτιθεστσ Βοττιννοτ:τσττι ειοοο:τοτο Ρώτα , στ

τσισοτι οτ:στοτστσ τοοτΡοτο τιιοτοτοτστ . @στ ο. Ρττοτο τστοτττιοτσε , στο:: :Μοτο στο

οσοι Μοτο δ: τττττε οοτοτσ·τοττ:1σττε το.τιδττ Ρτεοτσττε τιστσττττοτ οικω τσο.ττι ττο:=>ττοΒοτ.

Μττοττοε δ: ίτσΡοτι:το·τ Οσοι οτιτττι Ρττο:ττ:?ισθ οοπ:σε τη :ωστε οσοτσοτ πωπω τσειε

ποπ ντιττττοτ , τιστιο το οτο.ττοσο τστ8οτιο :τοτε ντ:τττ σωστο , δ: οτοττσε :μποτ στο

:ισοτσοστοοαοττοτοτσ ντιτοττιτ : δ: ττοττοε ττοτττοισ Ρτεοτοτιτοε στιο σωστο νττττοττε , τὶ

τιο :τσέτοτο , δ: το:1σοτσιτστ τττι8σττε , δ: στισιτιοσοττι:1σο σιτστονττ δ: ιιοττιττιο εφικτ

τονττ ΡτοΡττο . στο: οτιιτιοε ο.ιτισττοττ τσιπ ττεισ:τοστοε Ποτ οτοτσοσττοτσ ,· :1στ ισο

ττττε ττισθετ Βοτσννοτ:ττ ττ8τισττι τοοοτειττοτσ οντ:τοτιο :ποσο τιιτττΒοσττι . ΙΡΓο οττοσΡ

:ιστ οοτοσείσοτοτ , Γειτιθισττι Βοττιννοτιτσιτι οττισττοσε :ττοτοσε στο στο τσ τοντοτοσττο

τσιτπσττ δ: τ·ιοτιοτο : δ: ΊστοιΙστι2τ το οτοοτιιοίγοειτσσι τειτοτττοτιο δ: :στο μι:οΡοττΒσε

_ . στο τω;

- - τ' . 4 4 @Ποτε Πάτα ι:οδτιοσιτστε στο: οι·τει:τρσι, :στο Ρττσ:ορε Ι.ιιστει·ιντικ ιιρροττιιιιιτ.
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οι: )ιοτιοι·ατιι 5:Βετιιννοι·όι ωφειιιιετο Ροτι:τιιτ,πυιιηιιατιι μεις:Ιιετιιτ ιιεεΙεξιιιιιι .

4.8. Εειιιιιιιι 9ιιιιάειιιι ίςιι:ιιι;;ο.τι:ι. ΗιΜοεΙιειιιι Πι Ιιιρειιιατι Ι`ιιιττειτ αΙιιιιιιΒιιιιιιι

ιιιε , ειιι , Πω ιιιΙΡιι·ιιιιτε , ιιι ίεΠο ει·ιιιιεΙει:ιοιιιε ίειιιΡει Βει·ιιννιιι·ιιι ω πι:ιιτι:τιι νε:

ιιιτ , ιι: Ρι·ιιιιιιιο Ριπειδιο ιιιΒιιιι;ετ εςοΙεΓιιιπι , 8: ιιιιὸιτετ ικ;:Βιιιιι Πει : φαι δ: ίο

ω . ΟοιιιΡιιιι&3 :ιιιτειιι ιιι ιΙΙο Γιειήιιιοιιιι , ει: Ρεος;:ιτιε Με οοεριτ ειπιιιι·ι1Βιιιε Βετο .

δώ δε Βιιιτο ίετιιιοιιο ίιιι·τειιιι , 8: @Μεω ίεΡιιΙοι·ιιιιι ΓειιιέΗ Ρι·ιιιίιιΙιε Ρτοικι·ενιι;, δε

ΡτοΡττει.τε ιΙιιάειιι θα “καιω , ιοΒιιΠε Βιιι€ιιιιιι Βιιι·ιιννιιιιιμπι , ιιτ απο Δι: Πιι8ιτιο

ιι Με ναιαιμα 86:ι.νεττει; άιΒιισιι·ετιιι· , Ροπφη0€ (ε: αυτι επιςιιάειτ1ριις ιιι πιο·

Με ε:οπιιιιιιτιιτε . Ετ ςοπιμεπε οτατιςιιιο[ιιττ©ΧΙτ , δ( ΡτοθιΒι1!ωπ :ποτε ίοΠαι ε:Π ω.

ετεπει, 8ς Ρετνο μια :ειιι ω: εΙ;ιΡίο, :ΜΜΜ ποδι:: ιΡξει όοτιιιιειιιιι νιάφ1ιειιιιι ΗΜ

ΜΜΜ; ειιιιιιιιιτι ιιιΡοιιτι αιΙι !ιειΙ›ἱτιι , ` νιιΙτιι όποιο ,' Με τΡιωιιιιιω; ιιιιι ω; @ά

ειιιιι : διιτΒε Με , δε ειιι οἰνὶτετε Με ιιι ι001ΕΠ @ο 39 13808 όιτεκετιτι (ΣΜΣ Πι:

Βι:τιε ιιιιιιιε , οιιινιτ Ρετ Ροττειιι ὶιιὸ38ὶΩἱ5 , ν:ιιίι.ιε Ηειιιιιονει Ρι·οΡετιινιτ , 8: Με”

με:: οινιτιιτι;: ιιιτεήιις.ειικε Ρετεεπι ε·ν6 ιιιτ ει! τ8881Φω εινιιιιτειιι Ι.ιιι›εεΙ‹, 8: Μάι:

όιι·Ξεοιιε νιαιτι νοι·ίιιε ΥιιοΙιιιιάιιιιιιίε οοιινεπιι:; ΙιειΒςιιειτ ιιαιτιειιι‹: ίιιιττειιι ιιι Με

εινιωτιιιιι ΥιιοΙειιιάι:ιε , ιιιια: εΠοιτιιτ Ηειάει·εΙενε , Ίιιετιι ΜΜΜ ΡτοΡοίιιιτ , οι ειιιε

οοιιΠΙιο ω νιτ:ι.ιιι πιεΙιοι·ειιι Γε: άιΓΡοιιει·ετ . νειιιτ9ιιιι τιιιιάεπι ιη ιιιιιιιιιόεπι νιΙΙ:ιτιι

μου Ιοιι8: ειιι ΌΙειιίεΒοτςΙι άιΠο.ιιτειιι , ι δ: Ρετιιοδιειιιε Πσιάειιι ::ιιιιι ιιιιοιτιειιιιι :Πνιτσ

νιΠειιιο Ρει·ιτιιιιιίιτ . @ιι:νωθι15 πιο οΒ[αιιιιοΐατιι) ςοετι8πι οι Ρι·ιιιΒιιι·εινιτ , 8: πιε,ικ

ξειί:ϊο «πιο :ιΙΙοειιιιτιιι) 8ς1:τοιιέετιο ίατιε ςὸιιιΡοτειιτι έτι ίιιο ιιιιιιιιιίιοι·ιο 12τιιιιιΙτ.ΗΒ:

ειιιτειιι νιΙΙιιιιιιε έιτινειιιιε @οι ιιΧοτε2 ςηςιιιιιέ ω ίιιΒίι;ειιιτιει ιιοιι τιιοἀΙοα.(ὶι,ιι νιάειιε

ειιτη νιι·ιΙειιι & ςιςΙειιι , ιιι ιικοτειι€ι :πω ειι:εεΡιτ , άιΙιεςιιίιιιιε σπιτι ιιωεωι οιιιιιιιι

ι1ιιφ 1ι;ιιιιιις, δ; ίις_βοιιο Μ; Γειιιο ι:οιιίς&ιιε ιιιιΞε νιτ . Φιξ: Ροίὶ ;ι.ιιιιινςι:[αι·ιιιιιι νιι·ι

ω1 ιιιγειι€ιιι οιιιιΙειιτιιιιι ειεεεΡἰτ ιιιιιιιτιιιιι , απο ιιιιιι_ Δω οιιιιιειιι ειιτιτειτειιι .

Χαι δε ιιιετιιιε διΒετιιν_νειτἀὶ Με ιιι Γε.Βιθειιιιι ιιονιι:,ειιιι ειιτη πιω ει: ιτιί8τιιι:ι. (οι

ιιιωτιει: Με: για > ιιιιιιιιι Ρτιιιε ιιο.Βιιει·ειτ , Ρειιιιιιε Ρι·αίετναι7ιτ ! Ρι·ιιιιιι&α ιιιιτειιι Β:

πιιιιει Με άε Γε@ω ειιιάσ.ιιι [ειι:ετάοτι ιιι εοιιἴ:ίΠοιιε πππο Βοιιιιιιι ιιιιΙΙείιιιιο

ειιι:ιάτιιιεειιτεΒιιιο ιιι8εΠιιιο-Ριάτιιο , ίε9ιιειιτι Βιιιδιι ΜιεΙιιιεΙιε ώς , α! εισαι ίε-_

Πιιπι αιιιί:ι άενοτιοιιιε νειιει·ο.ι , ιιτ οιιιιιι ειιιιιο ί:ια:τι: οοιιίιιονιτ , ιι; Βετο δ: αοπ

ίο1ιικοιι Γιιο Γειτιθο Β;ι·ιιννει·ὸο‹1ςβιιτα;ιίοΙνειιετ 8ι·ιιτιατιιιιι αδιιοτιι:8 . ”

ω. Οπτιμια· ι1ιιι:ιαι11 άειιιιιιιιιτι ιη οτε Μισο: , 8‹ Μοτο Ριι€τιΜ ΙΜειιάο κι

ιιι στο νοΙν:ιι‹Ιο εΙεσιιιιιι·ετ , :ομως μια ιιιιιιιο όο1οι·ιι& ειιιΙιιεΙιιιιε άιιι·ιιιιιιτιοειε

ιιι 8ιιττιιι·ε @σεβ ίυέοςιιτιι; , ιιιοττἰ ειΕΡ:οΡιιιςιι:ιτε σοεΡὶι: , Ειιιιιειιιε ςειιι:ιεΙα Ρτο ε

ω” ειιι: ειοεειιάετετιπ ° δ; ιιιοτι;ειιι Ριρτιιιιιε εκίΡεδιαι·.ειιτ, θετικη ίειιιιιιει ιιιι:ι:άιιιιι

ίιιΒιιιιιι1ιι όισειιε ι . Σιιηθιιιιι Βστιιννειιάιιιιι ιιινοοειτο, 8; οδεττοιιιι.ιτι :ί Ρτοπιιττι

το , 8ςΡι·οοιιΙ όιιΒιο τεΙενιιιιιειι ΡετεἰΡἰετ . εξω ΡΙιιι·ει ?· Μετα· Ριιετι τιιΙι πάπια

ιιιτιοιιι ιιφειιιιέΓειτ . 5σ.ιι&ιι:ι Βετιινναι·άιι ε ιιινοοετιιι·ι δ: ΜΜΜμιαό; οΙειάε πιο» .

τιε ΙἰΒετειτιιε ά6: τιειτὶι1ιτι ε)ει:ιτ . σου: ἰιιω[ε9ιιε&απ:ιιι·ῇι σωἰἱσε »Μασιώι ) ,βέέ ω:

ἐεβι·ὶύει·ε πσε!ειώ Βι·υποστπει σε αύ!ίσει·σ πω: ειπα: οΖέικ[σδΐα/απ: . '

 
?ια-τ

ΒΠΣΕ.έ ΠΞβΕΚΤΙΝΙ-ΡΑΡΕ!!λ

Ρτο σπποπέζιιήορε [ωιέϊέ Βει·π·υοαπϋ Ε Μ'02έ ι

τ ῷἰἐἰιἰειὑιῆἔιπσπέἱι. . 2) . -

ιΡΕΖι.εε·ι·ιπω ΕΡιίξοιιικι ΐέτ·νιιείσιοπιιιι Βξι,ζωιιιιτώειιιι ίτιιι:τι ΗΜειιο:!ιιεύ

ιιιειιΕξ)ΡιίεοΡο,8: άι1εθιε ί·ΠιιεοΙει·ο εῇμΙἔΙειιι_οἰνὶτετἱε3ιιιιἰνει·Γιε ετιιιιιι Μα

ΙΠιιιε με: ίιιιιιιι όιοεοεΠιιι οοιι ίιιιιι:1;,ίε1ιι:ειιιι&ΑΡοΠοΙΞαιιιιΒειιεόι&ιοιιεπι.Ωιιω

ιιιιΜττΤσάκπ θαιἀιιοι 8ιιΏτωτοκιωιαιΒΙΕε 8ιεΙοτ-ιοίιι8. Μι ΜακΜε &εςιιειι

κι ιιΡΡιιιιωτ , θεάι8ιιαιιιτ Ρετοοε.ειιιε ορετιιίιιιεΒάα·Βιιιιιωνωειο, όιΒιιιιπι άι»

1:.ἰιιιιιε ;_ δ: οτιιτιιιιοτειιτι Ρτι.ι·ιτετ ιιοιιοτιθοιιιιι, εμε ιιια·ιοΒτιε ιιιιιιι·ιοι·έει: Β πιει κ

ννιιιιι: ο, ι1ι.ιοιιάειιιι_ΗΙΙάεπεεΒείωειιΗ ειιιΓι:οΡο ,' Ρετ Γιιιιιιι νο1ιιιι ιδι·ατϊειιτι άι:

ιιιιιιιΒιιατε ., ίιι!Ε:ΙΡειε ΒιιιιιιΙιτε:8: ΜΒΜ,Σ α:Ρωπεται ειιιιι ω Βιιιδὶοτιιπι οο!.10··

Βιο ιιιιιιιιει:αιτ: ιιιάσεΡε, ι να! (ω, :πάω ι.ρΤιιιε ει: νιιιι ΜικΜοΠι πο ι:ιιιιτειοιι!ίε

ιιιιιιτιΡΙιριΒιιε μι· Μεθιιτιι Ενω ιιοΒιιιιιι (Με Ν π· ι ο ια ,ιιτιι1ιίιιιι&ι1.αιιι·ειιτΜιι

1.ιιι;ιιιιι Ριεε'ιιγτειιιιη (ΞετόιιιειΙ€ιιι 1 δ: νειιττειΜ1ειιι Ειειττειιι ιιοϊ'αιιιιι Μοι;υπ·

τιιιιιιιι

ΑΧΟΠλ

ιο23

τα Ν".

Μει·ειι·ιικ

:ιά - ρ :ειιι

ιι:ιιιιιιι αιι

ι!.ικιιιιτ.

Ρικι·- ρειι2

(ιιίΐοι::ιτιικ

ωιει·ιιιιιι· .
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το. Ντιν.

ΑΝΝ. απ.

στις;

τ οη

η· 19%.

ΤΗ ι ο ε τι τ ο υ Μ ειΒΒιιτειτι εεε!είὶειε ί:ιιι&ι Μιετι:ιεΙιε Πι ΗτΙτιείιιετιειτιμ,δε !ιοιιεΠειε

Ρετίοιιειε , ιιει·εΙιειοΓειε ειπε Ρτονιιιεια: εεττἱοτεε ει"Γεότι, δ: Βιιτιεττι ὶΠιιιε εεΙε

Βτεττι , 8: εοττιττιετιάειιιάειττι ιτιεττιοτιιε ΡΙετιιιιτεοειιοΓεειιτεε , ίτεττιιιιι ιιοίττοτιιιιι

όεΙιβετο.τιοτιε ΜΒΜ. τιιιι€ετω , Ρτετιὸιδἔιιιιι τενετετιάιίΠτιιιιτιι νιτιιιτι ιτι $ειτιθοτιιττι

6215211080 άιιιτιττιιιε ιι·ιιιτιετιιτιάιιττι ; δ: νετιετειιιάιιιιι εοτΡιιε ειιιε ‹Ιε τεττει: 8τεττιιο ετ1

Βειιιιιιιτι ,· δ: ιτιτετίειτιδτοτιιτιι τεΙιτιιιιειε εοΙΙοειιτιόιιττι : ιιτ Πιτ σ. ειωτιι ίιάειιΒιιε ειδ

Ήάιιει άενοτιοτιε οΗὶεἰιιτιι άεΒιτ:ιι νειιετιιτιοιιιε :ιεειΡιειτ , δε ἰΡίὶ Ρετ ιτιτετεεΙΠο

ιιεπι εμε ίεΙιεειτι δ( Ποιτιίτιο εοττιΡΙειεετιτεττι ίιιοτιιτιι άεΙιδιοτιιττι νειιιειττι εστι

ίετιιιιιτιτιιτ . 4 Ιτιεοτιιιε ιιτιινετίιτειτι νείττω Ρετ ΑΡοίτοΙτε:ι. ίετιΡτει τιιιιτιάειττιιιε ,

ιιιιειτει·ιιιε ειιιοτι τΙε Βιτιέτο ιΡίο ε. τιοΒιε αυτι εεΙειστττετ ιτι ίΗτιιτιιττι εΙὶ , νοτ ΡιιΒΙιεειιι

τετ, ειιττιάεττι Γιιτιδι:ιιτιι, άεΒιτιεοΜετιιιιιε ειττιοτιο Ρτενετιιτε ειιτει:ιε, ιτε πίττα::

νοών” Ρτεεεε , @Με ειτιτιιιιιτι (]τεειτοτι ΡωτεΧωτι5, Ρετ ιιιτετεεΠιοτιειιι ειιιε

·ΡΙειαιΜΙεττι τιι8Πεωτ Ρετ ίιιειτιι τιιιίετιεοτάιειττι εκ:ιιιάιτε . Πειτε Κοιτα τιμά [ετι

διιιτιι Ρετττιττι ν1.1τιτεμΠωτι, Ροιπιβεειτιιε τιοίὶτι ετιιιο Γεειιιπιο .

εαλε.ελιτε5+ελψ8λε9τε$τε$λ

ΠΕ 1ΝνΕΝΤ10.ΝΕ ΟΟΒΡΟΒΠΜ

5ΔΝετι Μ.ιιτιΜ1ΝιιιιιΒΑτι8.

_ Ετ όιιοτιιιιι ειιιι ιιωτιιοτιω. Τιισ<><ιετιιιτι & αιτετιιιίΜωωτει.

_ _ - ώ εεε. τ: Π. ιἴΗετοισυηΙ.

'οιιτεκιωτιο ΡΒιετικ.

Ε [απδΐο Ματἰιπἱπο, ήιι_|ζιιε τ:'Μ:ιΡπίίτ ΤΙιευάττπιτο 27πίτει·ο Μακἰτπἰπο, :πιάτα °τω-τωτ

[πΡετ·ωτεαπετιω [οι·ετ, αυτι ιἰε ΣΣ: [κβισ τιςετίτππ.τ ίπ αρρεπάέσε $απ!έ τ. Με! [απδΗ Μα

:Με ΜΜΜ Φ τιειτατιι!α ρτοτπ!ιτωι:. .9ιιιβεω Μ: αστεια τε!έςιιιαταπι 2π·υεπτιοπ2.ι Ηιβοι·τωπ

τερττε[εππιτε ε:: ·υετεο·2 βι·4ιτοτε, τρωω ΙιαΙ:επιτ ω «Μία :Μ Μπι πο!πε σοτκττιππὶωεο τι Κ Ε.

7·υτοπε Ηει·ο·υα!!έο. Μπιτ τωπε!αττοπστπ Ο1ιοι.ιιι€:1 ./·2πτείέαποτπω ερήυρΕ Θ .ΔίΒεττί @Με

ΜΣτέασειψ:. Ρ..ωτ ./2τπα!β αι·σβίε·Ριβορι Τιιτοπειιβ.ι, 2εωροτι|ιπτ εοπτιέτ2Πε άψττεταρτΙΜτ Μάϊο”

α: “παπι τοποσ. τω” απο απο Με" τση. με καηκε @Μπιτ τοπ[απαπικ.τ.

Πιίϊτιιιτιτάο τ. ()ΜιΤεττττι τΙἰεετε ειιιοᾶἱίἱιι. νεται εεεΙεΠ:ι ποπ ΗΜ τοτε άεΗτιι&ο. Γιιίτι "τω" ιτιΜο

εεεΙείἱα:

Χ Μιει;ικ

`

ωιεςιι νετιιΠε εεεΙεΠειΡετττιιιιιΠτιιιτεετε, ειιιοιιίΒιιεφάιθειιιττι Μινι οΡετἰεετἱεετεκιιτ

ΓιιΒΙιττιιιιε. Τιιιτι Ρτιττιιιττι ιΙΒιιτ Ραπ ι;ιττι όἰᾶ:ε εεειεΠειε τετιεετιεΙο Μιτωωτ τω” @τι ειτε

Μπι, τιιιο τεΐετν:ιτο εά εΒειιὸ:ι όινιιι:ι. ττιγίτετιιι, τιοτιεε πονο. Ρετίὶδτε εοτιιιιττιττπιτει·ιτιιτ τώ

Βειιι , τη ‹1ιιο νετίοοι·σ.ιιιιειιετιιττιιι.Μικτιιιιιε ΡοΠετιτ όιιιι·τιει Μι πιοέϊιιτιιιιΙι:ι όιει(ΠιτιΠοειιτιτιε:ι.

@ται ιτε ίει&ιιπι εΗ:. '

Βιιίιετι:ιιι

τ.. Παω ετΒο ιτε. τετ ειτἱΞεβιιτ,ξιιε ετγΡτα Με, ιιιιιιιτι όιιτιιιιιιε ΙτιτετειιΙιε €.`00ΡεπΔω Ρμ"Π.

Βεἰε, ιτι ειιιε ΡτιτιειΡτιΙε Βε:ιτι Ρτοποτιιιιττγτιε σαιτ :ιΙτιιτε, όεΠτιιετετιιτ, ιιέὶιιττι τα Πι:18ιια ιτι

@Μια , ω: Ρετειιιιτετειιτιιτ ει» δέιιι&οτιιιιι εστΡοτει, ειιιιιι ιιεττιο τιιοττειιιιπι . Ρτο απο τιονετ:ιτ

Ιοειιττι ειιιο εοτιιτιι τιιπιιιΙ:ιτε τοτειιτττιεττιΒτιι·. (Σιι:ιΡτοΡτετ ιιτι:ιτιιπιιτετ τι:ιττυπι εοτει:ι. τιιττιιο

ΡετειιΙία Ριινοτε ττεΡιό:ιΒατιτ, τιε ιιΙιιιιιο ττιοτιο:ιΒΙ:ιτιι Γοτειιτ τι Ιοεο Μιωεωπ Γ:ιετ:ι οίε:ι. Βε

:ΜΜΕ ετΒο ιιιὸιιίὶτιοε Ε·:ιττειι, Τιιτιοτιοιι1Ωυιιτ νἰὸειιεετ ε: ΡτιοτιΒιιε ρτιττιωη, 2,080.

τω· επι Γτι- ΝΕιιιτ Ίωηιιε ΜεΙειτι τιιιιιιε εοετιοΒιι Ρτοειιτιιτοτε.τοτεττι ΡτεροΠτιιτ:ε , ιιεετιοτι Ι.ιι·τΕΚτυι.τ

ω* φ"ΡΟ'^ :ΜΒ Πιει·:ιε πάιτιιιιιιι ιιιτιιιε ΟοοΝιιια ίι:ιιάιοίιιττι οΡετιε ιτισεΡτ:ε Βιετιεο: οτάιτιστοτειιι, (Μι

αφτα: .
ίιιΒ:ιει ιιιτετιτιοτιε Ιεριι!εττι Βεατοτιιττι Ρετιιιιιτετιάο ιτινετιιτειιτ.

3. Βιιττι εἰτε:ι ;ι!τετε Βειιιἰ Ρτοτοιιιιιττγτιε τετιιετιτιο τα”. εεετετετιιτ, Ρτιιιιο εοτιιττι οΒτιιτι..°

Βιιε!ιιΡιάειιεΤείε είτε:: ί:ιτεοΡΙι:ιΒιιε, ότι ειιιαε!ιιττιεοορεττοτιο σωστο, τερετιιιιιτ ἰτιττο ειιΡίτιττι

ΡιιΙνετει:τι εοτιτιιιετιτετιι ,_ ίεά ε:ιτιε άεττιοΙιτ:ιττι. νιίο Ιτιιττεε Ρττάίθει Με, "Με εοτιιιιι ωσε

Με ίιιιιιιιιιιιε ό.είρετ:ιτιοιιιε νιιΙτιετε σπιτι, τιιτίιιε τιιιτιετι ΡτοΗιιιτιιιιε ιιιιΡετ:ιτιτ ίοόετε. Πε

τω” τιιιπι Με ιιιι·ιΙιτετ ιιΒ ορετιιτιιε 8: ιιΒ Με εεττ:ιτιττι :ι8ἰτιιτ, Ιιιιιτιιιιιι ίοΙιιττιττιοάο κα.

τιιιιιτ τιιΕΙιέιιττι: φα. εεεΠΐι, ΓοτΙιετιόε Έξετιιπι ιτινετιετιιιιτ ττι:ι.εετιιιιιι ΤΙτεΙιτιιιτωτι, όΡτερ.ιιΙιε ίΡΗΠ

ει: τετιπει πιτ ε:ετιιετιτι Βιιτἱτιε εοττιΡα :ιττι , οεειιΡειτιιεττι τοτιιιτι ι Με αγ τ:: ετιιιιτι : ω

ιιιιο Με ι:ι·ιάιιο ΙιιΒοι·ιιτιιτι ίιιττιτιιο όεεεττετιτ εοιι:ιπιιτιε , τιιιιιΙ Ρτ:ετετ Βιτετεξ 8ε Σωττιετιτ:ι. τη.

νετιίειιτεε . Ετ:ιττ:5 νετο ΠΠ, ιιιιι Ρτείειιτι ιτιίι:εΒιιιιτ ΙειΒοτι, εοΜείιιΡΡΙιει, Ιεετγττιἰε στα Ρετ.
Μι, Ώοττιἰτιι ειιικιΙιιιιτι εκτιοίιυΙειιιιιιτ, ΊιιπτειιιιεΨὸιΙεᾶἰΠἱττιι Μ ΟοιιίεΠοτιτ μερη” 65 Πω

Πϋξε
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"παπι ιιιιιπιιι·ειιιι·; πιιι ττιπειε:πι οιι:ιιιι:ιιιι , ιιιτιιιε ιιιιτπι Ρτοιιιπάιτειτο ιΜοπι , :ιο απο νεπιε ΑΝ·(ΗΕ,

ιιππι1Ιιτπο πω, πια τοριπιιιπτ !ιριτιοει Τεριιιι:ι·ιι πιω @Μπι ει: οποπι ματια ιιιππο , 8τ αιι- απο.

£εωΡωιε Εοι-μιίεοπι ί:ιι·ι:οριιιι€ιε, ποθ: πιω. πιιπι:ιππτιιι· Λοιπά νεπετ:ιπτιο 8: Ε·:ιτι·.ιιιιιε επιι- 1025

(Μ: πο; πως, ΜΜΜ ιιππ σπιτι Ηατι·ιιιπ ι:οιπτπιιπι ι:οπνεπτιι ιιππιοπι:ιε ίγπιιιιιοπιιιιπιιο Βεο η. πι.

ει·ειτι:ιε :κοπο ι:ιιιιιιε οοττειιτιε επιπρεπιπ ιιιιιι @πιω ιιιήιεπιιε πιά.

ιι_ Μ: ωωπι Μπι Οοπιοιιοτιε ιιινεπτιο πιιπιιε πω ιι:ιοεπει:ι ριιιιιι·ετιιι·, ρι·οτιπιιε αι'ίιιει·ιιπτ

ὸἰνἱΠΞ Μεμμω [ει·ΠΡ61° τιι·σ:οιιαπειπ ιπιι·:ιειιιιι. Ετοτιιπι πρροποπτω πι:ιπιιε :ο πωπω Εικο

τιιι:ιΒιιιπ, πιιι ιιιτιτιιιιιπε :ιτπιιι: Ιοππιτιιάιπε Γιιι ιπειιοι·ειπ 8: ιιοππι·ειΒιιιοι·επι ιιοπιοπιιπιι·ιπι Ε:

ς·αζηα·ο ΡΟΓΙΟΜω, π; ατιιοτο ι:οορει·τοι·ιο νιτιοι·επτ @οι ιπτι·π Ε: Βεβαια: , :απτο ι:οι·ιιιι::ιτιο

Με 8: τοπιτι·ιιι νιι·ιιιε ει·ιιΡιτ , π: πι ιιιιι ρτιιιιι:πτεε πιιίΕιοεπτ , ρ:ινοτε πιτπιο πεισιτοπτ :μιά

ιιιζετεπτ, πιιι τππτιιπι Ποιπιπιιιπ πι:ιεπιε νοι:ιιιιιε πω· Οοπιι:Ποτειπ Γιιιιπι ωετωπ πω απο

ίι:ετειιτ. ΑΒιετιτεε νετο ἔπειτα, ποι ριοι·ιιιε πιιο:ι ω" ιπποι·ειοαπτ, (ποπεπιιπ ρει·τπιιιιιιπ πε πωωι.

τι:ΙιΒιοπο ι:ιπθ:ιοτιιιιιε ποι:οι:ιοπάι :κι ιπνρίιιΒιιτιοπετιι νιιοπάιιτιιπι Κειἰτιιιιιιτιιπι ίιιι:τ·πτ ) αιτία

επι-πι Ει:ειειιιιιπ ειφετιιπι, Ι.ετεπιπε ιιι:νοτο εοι·ιιιε ιιιΐε:έι:ιι ίιιπέιοτιιπι Ρι·οοιππιππι: ροίιι:π ιιιιε

ιτειιιιτι πιιιπιιΒιιπτο. , ιιτι·ιοιιι: ιπτειιιΒιιπτ ιιιιιι.πτι Ματιά ι:Πεπτ , πιιοι·ιιπι ιιι·εί;πτι:ε ιιώι:ι·επτιιτ ΝΟΤΑ

Κειιςιιιιαι. Ναι:: :ιπτι:π τιιπτι Ειμαι ι:α:Ιι ιεπ:πιτεις, ιι: πιιιιι:ειιιει πιιΠε 3ΡΡΩτ€τ€Ε ιπ :και ; τω '

και ίιιιι: εοπνεπισπτιο. ιιιιιιοιιτιοπιε πι:ιπιιιιιπ ω Βιι·ι:οριι:ιΒιιτπ δ£ νεπειπεπτιιΕιπι ωωιαιω

πι: τοιιιτι·ιιι, πιι:ιτι:πιιε ιιπιιιτι ιιιι:πιπιιο απ: ιποιπεπτιιπι, δ: πρωτο ίιιι·ι:οπιιιιΒιιπι δ( Μπι

το ιπτοπιιι·ε απιιιπι.

;. Τιιπιιετπ :πισω ίπτι:οριιιΒο ιπν:πει·ιιπτ ρι·.ιετ:ιατιιπι παμπ: ιπωιιιιιιιιωι ποίιτιιτπ τιιτ:Γιιιι·ιιιπ ,

«Με» ι:οι·ιιιιε ρατι·ιε ΜΑιτιινιιιιι, 8ε ρΙιιπιι:ιεαπι ιπτι·ο πιοιιιαπι εκιιι·:ιπιπι ιιπειιιιιιιιιε ιιιιωτ

Με πιο; εοπτιπι:πτεπι; Ηιτ: Βιιιιτιιε ουκ 13Ι5ΟΙΡυι.Ιε ιιιιουιιιετ:ιτ “τικ ΜΑ.ιτιιιιιιιωε, οι»

Με πρι” Βιιχ1ηιιικ ρο$$χοπτ ΑΒΒΑ8 ΤΗΕΟΠΕΜ!Βιι5 , 8ΙΝι51°Κι1Μ νΒιιο Δι.1°Βιι ΜΑΧιΜΙ- ΙΙ""Μο

ΝΕΠ. Εν: τιιπιιιιιε ιΠοι·ιιπι ριιτεί:ιδιιε ιτε πι πιιει·τιιπι , ιι: ιΠιι ριιιπιικιι ρι·:ειποπιιτπνει·ιιτ τω. π (Μώπ.

ρτιιι·ι, 8: επιριιιιι: παπι ιπ πωπω τιιιπιιιο οπιπιπ ιιιιοι·ιιπι οοι·ροι·ιιπι οιιπ ιι'ιιίτιιιε περιτο πω; ΜΠτ12_

ίιιπτ κρατα. Ειιιιιιτπο πικαπ ίοι·ιμοι·επι Ριιιπιικσε απαιτει ιιπιιιε ιπς:πιοι·ιππι Ρι·:ικεττπιιιΠε ,

παπά ποτποπ πειι:ιι:ι·ιτ πω.

6. Ηιε »Με ί:ιπάοτιιιπ Κειιιιιιιιε ιιιιιδοπτοι· Ρει·ιι:τιιτ:ιτιε δε ι:ιιπτ ιιιτππιπ ιιιιι€οπτι:ι Μι

ε_ππ.τιε, πιιποι;ιτιιι· ι·ι;ιοτιιοοιππιιιιπ Ρι·:είιιιιιτπ Πιιιιιιιιιιιτπ ποιιιιιιΙὶπιο, ΕριισοροΟποι.τιτοοα, Κ ό €

πιιι τειι πιιπι:ιο πιιπιο εκιιιι:ιι·ιιτιιε επιιάιο Μάι ιΕΠιπιιι, ποΒιιιοιιιΒιιε πιιιΒιιιιιιιι: ΟΙει·ι Με “ιῖεωξἔτἰο

ριιι·ίοπιε ιπ οιιΓεπιιιο ιΠιιιε ιιπιι ι:ιιτπ ιιοπιιεπτιπ ιιιοι·ιιπι ιιιπωιιιιιω Γατειιιτιιπι. Ιππιιιιτοπιιο &ομΠΠ,

χω" «πιω Βιιιι·ιτιιε πότε νοι·ιιι:ιιΙιπιε εΠε εοιπρετιεπε ιτιι τι: ιιιιιιπιιιε, Βι·πτι:ιε οτππιροτεπτι

Πιο “οι , ιιιιι ι:τε!εθιειπ- τιιιιιιιιιιιιιπι ιιοπιιπιιιιιε ΑΒιι:οπιιιιπ ιιει:Ιιιι·ιιτι ιιιιιιε τειπροτιιιιιε νο

ιπει·ιτ. Πειιιιει·πτο νετο εοπ·ιτπιιι·ιι ι:οπιιιιο , οπο ττππειἔτετιιιιιι 8: ιιιι:ιπιιο εΠεπτ οπο: ΚεΠ

ιιιιιιε, Βετο ιπΓριι·ιιπτι: ορτιιπιιπιιπνεπετιιπτ τοπΓιιιτιιπι. ΡΙ:ιι:ιιιι: επιπι ,ιιτ απτο Μπα: ιπ αιιιίο

ιποπεΠοι·ιι πονι ι:ιτπ ι:οπιιιιππιιιτι εοπιιιιιιέιιιτπ , ιπ ίιιιε ιιιι·οοριιπειε ροπει·επτιιι· , όοπετ: τοτε.

.Ρετιιι:ειαπι πωπω: πι” πικαπ ιιιιοΙεν:ιτετιιτ σοπιιιτιιτιιε πι ΚιιΙσπόιιιιιιπι ΔιιΒιιιιι οθτ:ινιιιι. °τωπιιιιιο;

@Η ριιιι·ιιι ιιτ επι τοπιιιιτιιπι πι: ι·ιτε ροι·:ιιιιιπτιιιι. π” Φ”.

πι. Ενοε:ιτιε επιιπ ποππιιΙΙιε ποιιιιιοτιιιιιε πει·ιοπιε ω ιιοικιδεπάιιπι οιιισιιιπι , ιπ πιο ρι·2(ζ.

πιω πάειὶ πι: ιιιπιε δι ιιιιςπιτπτε ιιοπςίιιοτ Μπι Διικιιιιποι·ιιτπ Οιιοιτιι:ιιε, πει:ποπ ιπ·

ι:ιγτιιε @Με Τιιι·οποτιιτπ Αι·οιιιρι·ει:ιιιΙ ιιοπιπιιε Αιιισιιιι·πιιε. Αιιοτπιιτ:ι ιιιιτι:πι ιιιιισειε ιππ.ιοι1ξω.

ι;ιεριέιιε 8: :Με οι·πιιιπεπιιε ειιιτπιιε και τι:ι`ιιΙΒετ εοσιειιι , ιπιιΙτιιιιιιο ρει·πιιιτιπιιι ιποπει:ιιο- Μπιτ μι·

τιιτπ παμε εισιι:οι·ιιτιι «Μπι πινι:ιε καιω ποίιιιπτ πιππιιιιιε ιιπΒιιιι οοι·ιιίαιπτιο. ι:ετε:οι·ιιιτι "ω"

ιιιιιιιπιιι Π·επιιι:πτιιι πιιι;ι τπιιιιιιππ ι·ειιπιιοι·ιιπι Μπι ροριιΙοτιιπι, ρι·ιιιιεπε πιιιιςιιο ιπτεΙΙι

οι: πω, Βι:νοτι; νετο τιιιιιιοπι Ρι·ιεριιιιατιε οιππιιιιιε :ιεεειιιιπτ ρπιεΓιιιεε, ει εποπιιι:Ιιοι·ιιπι 8ι

οιει·ιποιιιιπι τιιι·Βιι σπιτι ει·ιιειΒιιε δ: πΙιο ιιι€πο οιιιι:ιο πό 1008 Βιιιιοι·ιιιπ ιεριιΙεταιιιι. Ιπ:οηιτιε

πικαπ ιιπτιριιοπιε ι:ιιπι ει·πιιιιοπο ιιιιιιιο, Εριιι:ορι ιρίι ικ:ιτι Ριιττιε ρι·ορι·ιιε ιιιιιπει·ιε ει:ίΕιπτ

οιιιι ΜΑιιιιιικτ ω Ιοοιιπι Γυρω ιισιιιπετιιπι: ι·ειιιιιιοι·ιιτπ πικαπ τω» ειπει·εε Απο”

νεπετεπιιιιε 8ε ι:Ιοθει ιεπέτιοτεε ιιι:νειιιιπτ Π·ιιιτι:ε ιΑιτει·ιιι:ριΓι:οριιε ειιιτεπι Ιειι·Βιιε τπιιπιιισεπτιιι

ίιιπ Ιοεο ΜιοικεπΠ ροτείιετιε, πια ιιιι:ιτιιι· ,Με-πω , ιιίιιίτιιθ:ιιε τιι:ιεΒιινιτ πιιιιεπιιοε τοπικ

τι:ιπροι·ι: ω;» πω: ιιτειιιε ριιτι·ιε τιιι_μιιιιιι ιοι:ι ΑΒΒιιτιε Ε.

8. Ηι5 ω. Γοιιετππιτει· μπειτε; όι:ι:ει·πιτιιι· ιι Ρι·:ειιιτιιι Ειστοι·ιιπι οικιιπιιτπ ΐ:ινοπτιιιιιεΞεπο- 8οιιπιπιιιτ.·πι

τω” πιω ιιπιπιο ι:ιιπέιιε οιιοτιιππιε :ιππιιιιπι ιιιεκπ νεπετιιτι &ιιινιιιπι Μπιτ οᾶπνιιτπ Κε ΜΗΜιπίτι

Ιεπιιιιι·ιιτπ ΑιιΒιιιιι οι ποιπιπε 1π·υεπτιοπι.ι ιιιπέιοι·ιιιπ οοι·ροι·ιιπι , οιιιιιιι: τιιπιι.ιιιαπι οι·Βιιπιε ω""·

δ: νιιΠε πι! οιππιπ Βοπιι οποτε ίππᾶιιε ιιίιιε πι $ριι·ιτιιι, οιιι ειΡιιτι·ο Ριιιοπιιιι Ρτοι:ε:ιι:πε ιπει·ἴ

πωπω πι: εοοΠεπτιιιιιε ά εοπίιιΒιιππιιιιιιε (Ξεπιτοτι θεπιτοπιιι: ιπ ττιιιιιε ιιει·Γοπιε ει: απατα:

Μπι” πὅπατ ιι:ιιιιιετ 6: ιιιιιπιιο ιπ ί:ικιιιοι·ιιτπ @τοπια Αφοι,

Ιπ·ιπεπτιο

ποτροτιιιιι Λ

@Μ Η'. 0. 8. τω. πι. Ρ ΗΙ$ΤΟ·

?--~

ο πιω;» :πι :πωσ ω”. ιιιιιιο ω κι”.

θ Αιικττι «πιω . Πωσ: Απε!ο68. πιω. 4. με. πρ.



από

ιΜοΗιεττο:ιι1Α Το:: Ν: το ττσΝι:

:Ϊἶτἶἐ. ~ ε:. :ΑνιΝιΑΝι, ΡστεΝΤωΝι,

50στοκοΜαυε ΜΑΚΤΥΚΠΜ ΙΝ εεΝσΝΕΝεε

$ΑΝΟΤἱΡΕΤΚ1`ΟΟΕΝΟΒΙΠΜ

Αυθιοτο ( οτ νιτ!ετιιτΣ) Οοσιιιιιιιισσ Σ. Ρεττἰ τον:

;ιοιτά δωσω: ττιστιειάιο,

Ε:: οοιἰἱσε δ.: Μοτὶοπί ,ιέπτωοβοι·οπή:.

οο:ΕπτωτττοΝε: Ηωετ/Με.

Μ” εε' τ. Β.ΔΠ'ΝΙο2'ΝφΜ αυτ: Ροτειιτέοιιο [σοτέ/οπο βάτα:: 6οι·ι]ϊ2απω ΜΜΜ έπειι!ιπε, £οίοιτε πω.

Ττιιιιψιτιοι ηι·Ιο α![εδίο: |εριιΙτισταιπ οτσφιβε, :τοπιο ι·|ί οι:: οπιοιχτιτ. Εοι·ιωτ τουτου: ιοπροβι·α εβ ποίο

ῇιι, ε: τιιῇ::: οιοτι:, ι·οίοι·επτε Οάοι·οτιπο Σ. 'ΗΜ Νοέ πιοπατοο , οιιιιο 8σσ. ττιιτι:Ιοτει Τοπ: Επι·

έϊστυιτι Μιιττγτυττι εοτοοτει $ονιτιιοτιι , Ροτιι;τιτιιιιιι , ΑΙτιιιι , παμε ΕοόοΙάι οι ο:ιίιΙια ΐοσ&ι

Ρετι·ι τι ννοιιιΙστιο Ατοσιοριίοορο 8. τω, 8ορτοττι!:ι. 0οοι·οποο στοπ” οι Οποπέσο τοοωιωι, ω:

·υετο2:: ΚονοΙοινοι·υτιτ Π: στο: ()ΙιτιίΠ ιτι:ιττγτε: $τινιιιιιιιιυε, Ρστοιιτιουυε, ΑΙτιπυ:, Εστωουε,

δε 5οτοτιουε ννειιἱΙστιιΑτοἱιιοοιἴσσρσ δ: Αυτιίἴο!ἰσ ΑΒΒοτι: τ1υι Ιοντιστο: οσε ευοι τοιι;.;ιοσ τισ·

ποτε το α:οΙεΠο ιιοι ίεουΙτἰ οποτε, ττοτιίτυΙετυτιτ σο: οι βοΠΙιεοπι Μου Ρεττι σᾶονσ ΚιτΙοτισοτ

5ορτοτιιοτιε, οπο τωαροι·ε ουσιτ:ο ίυοτ ναι:: :ιιιο,οΙιο;ιε ιο ο:οΙσ.

Δυο”, :, Εστία:: :τυπο ; οπο Ευὸονἰειι: ίἱΙἰυ: θπτσΙὶ δἰπησἱιεὶ: :τουσ Ι.ουάυιιι ιιιι€τυ: «Π οι 11ο.

@οι 3 της:: ΟΙοι·2π: , Ηυσετιτί . ο - · Ρττνεοίουτεε 5οιιοικ: εἰνιτοτοτο ,ο ιιια:ιιάετυτιτ €τ2τιο

τω;" ιιιιι&ι και , νοιΕοιιτοε οιτιικτιι ρτσνιτιειοιτι . Ωει·ιτειιε ιτιιουε5ΑποοΝ Αστυ: 8ο πιο

τι:ιτ:Μ πιιι!υττι οσο €τοιτιτιο,ι οοιιίιλιο εισεορτο, ιΙοτυιοτυοτ εστρστ:ι ίιιιιότοτυττι $ο.νιτιιιιοι 8: Ρο

«πιω , απο τετοιο ίο.τιδτοτυπι :στροτιουε, & ΙὶεΙιοιιιοτυιιι ρισιιοτιουε, απο ιτιοΒιιο [ΚΜ

ποτε ιο ετοΙοίι:ιτυ οιυίοΙοι·τι Λοοοτἱω, τουσ. τουτο: υτσἰε εστιατιι&εω ιο σωστο ί:ιιιδτι Ρεττἰ.

Κε1ι&υιτι νετσ οίτ αστρο: Πισω δοτστίοι ισ οτγοτει απτο Ματς: ίπο‹'ἔΗ Ρεττἰ. νώ:ιστε: ιΒιιυι·

ΡοΒιιτιι ευιι&οττι στονιι·ιτ:ιωτι, ταΙιετυτιτ :ιο ρτσοτιτι ἰυοοτιἴσ εατισσισ οιιοι τω, τοττυιοει·ιτο

τοι ίοΙυττιττισάσ οι·ειτοι·ιο ίοτιὁὶἰ δετοτιοι, σιισά ττιιτιἰιιιο ροτυοτυιιτ ιτισειιοετο; @Ματ ουτειτι

ννιΠε!τουε Ατοὶιἱφιίοσρυε τ:οτοστ:ι τιστυτο ΐο.ιιδι:στιιοι νοΙυετιτ τοπιιιετο, νε! συειΙιτοτ Πιο: τα!

Δτωιτ, :τι ΜΜΕ: ότι νιττυτἰου: Ιοιιᾶι 5οινιτιι:ιτιι ΡΙοτιιυ: ιτινοτιιο:. τιοαιο: 2/ίε τρα|ϊου: :β ορο

πιο, 914477: Με [οο]ΜΜπ:.

πω.. ᾶ! :το οποιο» 1ο”. Ι.ιιστυιιτιιουε $οτιοιιοιιβ: οττΙιίςοώορο: πιο: οποιώοοτε ΚΑΙΝΑΚ·

110 ἱτινείὶἰΒοτο ακου, υΒιιιειιιι ώστε ι·α:σιιι:ιιτο τ:στρστοι Βιιέτστυτυ δτινισίοιιι δε Ρστοιιτιιιτιι .

Α τοτιποστο αυτο ννι11οιιιιι ΛτοΙιιι:οποορι σο τἱττιστεοι οοιετιιιστιιττι οτειιιτ εισΐεστιάιτο ιο :ιιιττι:.

Κορει·τι: πικαπ 6ο σετ ιιοτιτιοττι ουιιιίοεπι νεττ:τοιιι , Ματτιιιι τισιιιιιιο , ίετνι ειυίσετιι Ιοι:ι ,

ευιιι αυτή οι!ιοοοτιο εστιοΙΜοτυτιτ το. το ΙοσεΠιε ρΙιιιτιοει:, ΡΙιιτει ιτιιτ.ιι:ιιι:ι τοι ορετειιιτονιττυτο

Ποιτιιτυ . Ρίκιιιοοοι·απ ΙοτοΙΙοιττωι, οι πρώτα: οοπάιτο [απώτατο τοι·ροι·α , Ματέο Ε: οι Μ: οδί2: , οι:

Φάσσα: ποιτι·ατιοπωι @του ΕΙοι·ικοι ιιοο/Μο πω: ιΜο2πτο οβ. '

@μου το. ΒεπέςΜ ο:: εοιἰευτ οποίοτε, οποιο ππο. ΙΝοουτ ΑΒΒοτι ΓυοοοΠἱτ τΙσττιιιιιε ΕιιΜιικω.

ουσ, ιο αυτι: τετιισοτο του: Κοσοττυ: & (Ξσιιίτιιοτι:ι οφ: τ:οπιροΐυοι·υιιτ ίετι&ο 5ονιιιυιτιο

ΙοουΙιιιτι αυτο, :ιτρροτο, 8ε 8οπιιτιιε ρτ::τισΠε σττι:ιτυπι. Ιιι ουσ ιο[ετυοτητη ετιιιιτι απο ω

φτου: ίοιιέτι ΕσάοΙάι απο οίἰὶουε ρυετι οειτνιιἱἱ ιιοο Ιιυττιο,τι οι Ισι:υΙσ ΡΙιιτιισεο, το ουσ

ειπε εοιπιτιώ.ιοτυτ . Ισ ουσ. ττοιι:Ι:ιτιοτιο συισοπι που: τοοοριτ Ιυιτιοοι 8ο ρ!υντο (μα: ο

-Ρείο!ιο 1)στιιιιιι .σου ρΙυεται:, πουιιοοιιιτοι· σεία:τιάιτι τα σου: ττοιιεΙοτιο θέτει τ:Π: 8. Κα!. δορ

τειιιοτι:. Ηοδτοιια: ΕΖοττιι:, οπο ωί!οτι πο(ίτο τοοβοτατιτα βατ, πώ φαω το οι: Μοτο” ιο:

το”βιοτπ :οιιτοςι]]ε ροβτετιιι: οι|τοι·οο αυτοι: £ιιπποπτ αποτο”. Οτει·οιτε ροττο[οιιέΐΣ °Ροτειιτιοπέ τε

Ιιοιιτο: ο Ιουεπτ!οπε .Δι·τΙ:ιερώορο Ηεττοοπττπά2 ]οτι·οιι|ἱ οοοωπο οοπτε/]ο: βοιιτιο ρτιοτετιπῇἱτ .

Ιω Ι:Μ28τι β το: Μτοιιέτ, β [τηςτοοπτο ο οσοι: το Μτο!έ 4. μπε τ.. μΧ. ς78. εά2:οβιίο: ω»

(Μπιτ: μα! μια βοι:ἰοτεο: οι ραττεπι ο ποπτιπ!!:: “σφι ιποκά!Μπ:, α6ΜΜτίπ: ι·ειταξϊοπ· το·

τ |ιιπι ε/ὶ. .

ΑΠ “φ ;. τοι-Μο: ·οοιιοι·ιτ το πιοτικοι, Φο πιο:: Ζαπάρτιστι ουδίοτοπ έτουιοιιε Οἀοπιπιιἱ, 07 Μοπασβί

::ζ=ΠΞ$(ιι·ΙΒ .Αιιοιβοιίοτοπβ: ύποπτα: ροτίεδοτιτ, ιιιτιοςι·ιιπι [οιοδίέ 'Ρο2επτέοπέ τοι·ρι‹: Ηει·τιιεπ:ι·ιο!2 σ€οοαππω

πω· - Ιο2ποβ ΜΜΜ τι; ί/υεπτΙοτιο; που: Παροεοττώ: Ιοεο !αιΜοτο Μιτου: οι ω·ρι·ιπιέτ , Μ! Βάσει:

άπτυτα.τατ-ι:οιοοεττιτουπι Βιτιότι Ρσκτιτι:ιιιι ίυιττ:18ιυιτι Ηετοιετιτι·ιιόοπι :ι ννεσΠσιιο ετΉοοιιοΠο,

τ28τοιΙυε οοτιουιΠο, οποιο τκὶ ευ:: ττισιιιι&οι·ιιιιιτι ίατιάυιο 8: ιοεσιτιρετ:ιοιΙο τΙοου: που ρω·

|οποπ [ιτι]β:: φώτο: ·υττω: ίπτοδι·έ |Συιδί: 'Ροτειπιαπέ οοτροι·ι: :τ‹υι:ἰ‹π2οτισΜ άτβοπιιτ2 πιιιποιωπι

.- . .< ·υοΙο2
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·υοιιιιιαατ, ρα [διατοικοδο αΙΖαταπι [απόιέ ω.Γιιτιιιίτι.ι· τοιιααιατοαι ρωταω. Νοιταιιιιι ·υετο τα· Μια:

.ιαπιέΐι τοιίαιειιτ Ιοετοοβιτα.τ [ατιδιιτποπίαιιιπετ τοπτε!ιαττι[ισι1[8, ΡΜΜετ ιατιιατιτοα[τατατοτττο, μοδα: ΑΝ°οιιΚ°

α!ια ααοααε ·υετετα τοοιτιοαοπτα. Ρτιιαατα :τοπια σα· [εαπευιτιοα.τ .Λατι/ιοαοτεαβτ :Με ·υετιιι.τ,

αιωή[ατιδίι Ματτατιτ τειιααιατ Ιοττο ίπ Βατχιοιαιαττι [πιτ αποκτα 886. δειατα τε[ιαοτατ . δεδ τη·

8ατιι5, Μερα: Οδτοπιοι αιώιοτ, αιιεαιιατιτο τσάι: τετιιρστε δα: ετειιοδιιιπι ]οττοπ[ε οεευρατιτι

Με, δυ:ε ει: ιτισιιιαιιδιιε ττιεττιστατ:ε ΑδδατιΓιατ Ηττττιαιτταδι.τ εδω, ιιιιιτιιιιειιε εναδετιτεε

αετιευιιιιιι, αδ ρτατιιδιιιιιι Γιιι Ερατώ, ι·ισιτιιιιε ττοιιοτιι.ι:ι, ιιοδιΙιΙΙιιιιι ιο Βιιταιιτιδια νι

τι ατειιιε ορτιιτιι εσιιιιιαετιιιιτ, αυτ °ραιιιιο ροιι Πεσ ιιιιιοεπι τεδδιδιτ αιιιιιιατιι. ΙΡΓα νεα;

τιιιοιιιιιιεε ιιιαττι·ιιιαι Κστιιτιιοιι-:, 8ε Γταττιδιιτ Λοαιειιιιιιτο, 8τικοαΜ δε. Δι.

σΔυτιο ειιισιιδιε ετιιιαταδοτιτ, φτασει Ποστ στιιιιιροτειιε ΓατιετιιιιιτιιΡοτειιτιαιιιιτιετιτιε ρατι·ατο

διατιατετυτ ιιιιταευια: αδειο τι: ιού πιιτο δενοτισιιιε ιτατιε ιιααταιιτεε ,. δε οοιιιααταιιδο δια

τατιι ρτετισΓσ τιιεΓαυιο ιιιιτιτιιιαιιι σου ιισέιεε δἰεΓαιιε εοΒιτατειιτ. @ο Ρτσρτετ 8ατιιυει δε

Διααυδιιιι ΙσδτειιΓε τιισι·ιαίι:ετιυιτι ετερετιιιιτ , τιεαοτιυιιιαιιεεταιιτα αετιιτιτ ειεΧτετιτατε , ιιτ α.

(δι8Ι..Α , ιιοδιιιίιιιιια τιιτιε τετιιροτιε ειιιΓδεττι ιοει ΑδδατιΠα, διιι ειειιδετατιιτιι τιιυτιιιε ιττισε

ττ:ιτεοτ. @ειδ εδω νστι εοπιροτεο ιιι ττισιιαίιετιιιιιι , αυτή Γαιιέτιιιιτιισ Ρτ:οιιιιι ιτι νιιια

Ι.ιιειαεσ Γιιετατ εσιιιιτυέτυιιι, τιιιιιειιτιο απο δωστε δε τενετεστια δετιιιετιιιιτ . Ηαέΐεπο.τ εο

δε.ι· .Λατιβοδοτσαβτ, ασια: Μ: πατατα το[ετ2οια.τ, ποπ απο Ι.αειαι:ταβαοι αδ·οττ[α.τ .9ττιοατ·β·τ

ω! ιοττετιβ:: :ατι/αι ·υειατιτ.τ ραττοείτιατέ: ρα τα αιτία εοπτε]τοπι.τ [αδια ιοττετιβιτατ ιαοταετιταιο ιτι

:επι ρτοαοατιτ. .τ ε σ ·. ιι ε ..τα · ,.

6. .Διδώ ατατοπετιτατα δε[αοιΕτιετ τα Με Ιοττεο_δ·.·.τ οπο· ·οιιχαιετ αει δεποπετιβτ [Με πιο

Νοέ πιοπαεδο.τ σπα [αστειο τα. ααα πο·υα ιτεατι Ροτοπτιαπι , αδ [ατιδιαοι Ρεττατο ααιώατιτ2.τ,

τταπτιατίοτιέ οιτα[οοεαι ααα. @και Με .ο το :απατα τοατεβατιστ Παα[τίδα.τ δε· ε`οἰοπε αποκα

τω: [απδίΞ Ρεττι και , απο οι Ματια εδτοποιοαισιτ , απο: οι αι[ ιιιιε!ιο δε· [αστι.τ "ταρω

"πιασει [απΒι Ρεττι και, απατα φωτα παπα αε[ττα›ταοι,- απο ατα .4ιτιιαΜτα, οι ατιοαυτι

ταδ9. δο[ιαεπτε, [ΜΜΜ οια[δεοι Ζοσέ α[ι·εται. σααριαι ·υετιτα [Με οι “Με εδτοποιοαιαιτ .

Αιιτιο 1218. ιτι ιτιστιαίιετισ Γατιίιι Ρεττι νεοι τεΙιε1ιιιε Γετε (ιδεα «πω. Με οΙτετ·τιατιωιο

διαιτα αδ ) τοπιο:: ε:στροτιε Γαιιότι Ροτειιιιαιιι σιιετιΓα δε” εσταττι τενετετιδιο ραττιδυο Ρ ιι

1°ιι0 δετιστιειιιι Δτε:διεαιΓεορο, ΗΒιενεο ΤτεεετιΓι ΕΡιΓεσμο, δε εΙυιδιιΓειατιι :ιδια Ρτ:ειατιε,

ΕτιιΓεοριε δε Αδδατιδιιο. Πιε:εδαιιτ τιισιιιαιεε δε ισττο, αιισδ εοτριιε δεατι Ιξστειπιατιι δεδο

δατιτι Γεδ δια διε, νιδειιεετ τα. Και. Μαι, ιιιι ραττεε στ:ιαδι&ι εστιττατιυπιιιινεπετυιιτ. Νατιι

ιιινειιετυιιτ εστριιε ρι·εδιέτυττι Γαιιᾶι Ρστετιτιατιι ιο ιιισιιαίιετιο Γαιιᾶι Ρεττι νται Ειδ τιιαιστι

ειδα, τεττο αιτ:ιι·ε δε Γυδτετ, δ: εσειιονειιιιτιτ αδ ριειιιιιιι Ρετ τείι:ιτιισιιια ιιττεται·υττι, ο:ιυιδυτ

ετατ Γιδεε τσιαιιτετ αδιιιδετιδιι; δε εοι·ριιε ρτεεδιότιιιιι τται·ιιιυιετιιιιτ απο εσττιστε Γατιδτι .Διδώ

Γυρετ ιτιτιιιιε _ῖαιτατε , ιι·ι.εαΡΓαιτι αταετιτεαιτι τειιεαιιιαα αρΡστιειιτεε: εοιισεΠετυοταιιε·οπιαιδυα

Ρετεατιτιιε αδ ω”. ιιυιυε Τταιιειατισιιια αδνετιιετιτιδιιτ ττια8ι·ι:ιε Ιτιδυιαειιιιαε σει· σει:ο δια.

μι!! Γεδτιιιτι, ιιτ ιιι ιιττετιε Γιιρετ ιισε εδιτίε εοιιτιοετιιτ. Μέσοι ατομτοοαατο θαα[τιδοτ αδ:

Με» ιο στιεττιοταιο :ααα δε τειιααιτι, τ.ταοο Με δττετρετε [ιαβειατ. τ:: οιιετιΓιιιτι Γιιιτ ρι·ιεδι..

ότιιιιι εοτριιε Γατιότι ΡστειιτιατιιΓιι ετ ροττ:ιτιι Αδδατι:ε, δε ιιι @και , ευπι ιιττετιε ειιιιδιιε δειτε

εται: τοιαιιτει· αδδἰδετιδιι: αυτι Γιζιιε?τιιιισιιιαιεε δε Ισιτσ διεε:δατιτ ιιιυδ ιιι Γιισ ιιιοιιαΓιετισεοιι

Γετνατι: Γεδ ιο ιιια διο Ρτοδατιιττι ιιιιτεοτιετατιιιιτι, ρτοιιτ ιο ιιδτιο δε Γαιιέιι Ρεττι ιτιοτιαΓιετιο

εσιιιιτιετιιτ Ραπ .ατττδιερώορι αιιοτιοααιω ρταβιιιοπ ιιττεται ιο[στιατ εττδιδειτοαατ ι παπα @απο

›·ειιααιατιοα οπιπιττα οι υποπα|ιστέο ωστε Φωτ ααια_Π:επτέατα :ταπβατιοαε.τ τοτωτιτ ποτέ: , ακα

τω», αιιιιαιαα. α _

α. .απο 84.7. Ρτιτοα ταιιααίατίαοτ δειοδιιο κοιταω 'Ροπτι|ιτε [αξία αι. Ρατιιο ατο/ι διετα τα

Παω: [Μαι Ροτεοτιατιι ρααοτα ιοττειιβιτοτ τοπετβιτ .απο 936. εοτααιδετα Μαι·ητατα τοτ

ροτα οι .9ετιοαεπ[ετο ατιτεοτ πιατα Νοτττοααποτιοα ιιιατα [κατ Ξαδετα , ταιεπτε τοιιιααο

./Ιτοδιορώορο, ρτι|ιιπα [Μι ποπ τιιαιτο ατο/ι [τπτ τε|ιττατα, 27 οι αυτ: , ?ποιο οι τω: τα[οδί.τ,

[ιαδιοδ· τεσοπαιτα. Μετα :ατακα [αστα ρα;τιοτα τεξεττ.τττατ, Βεττιατδα: [ατιδια Ματια .ααιιααοο

ρα!!ιι απο δα·οιπέαπι ραττετα αιοα.ια τε!ατιἑΐαιιτιιτα: ταοπατισιτ ατακα, ααα αείτιττατ αι Επιε

δα ωοαιωτ βτ·υατα το. :τα αποκτα ιοια·. ·υιβτατα [του οι ατιττιτ [απδιοτιοπ οοτροτα, ατα

1.σοτικτιτο.τ °Ρτα[οι αειαιτεπτε Βαιπατειο απατα ιοτοΙΙτ Ριπαιτο οιααρτ. τα: αποκτα το”.

ατακα α· €`οπ[ιατιτια βορεια:: [ετατιτιιτιετ, ιτ·σατατα α! [ατιδίι 5'α·ο5αταπι σοφια, σα· τητα του»

απο 1Ξοδαιειέ, ίτεττιαιιε αιτειιια: ραετι οοτροτε διια(βτπατο ια τι:ετατα ιιιαταιτι τα ααα τται·ιειατισ,

ττ[οτεοτε ε`ιατιο, Με τα δ. τω. δορεεπιδτιε Εατοδοττι [ατιδιι °Ροτεπτιατιέ πιατα δοτιοτετα α

παιτει αε[ιοιαιιατ Βοιτεττατ Μα· τον: Με Με πιατα, ατοιι πιστα· ρτα:ττεπτα: απο” ταταιτ απτο.

ια.ιδ. Ήττα: δε €οτιτοιιο δεαοπεπ[ιε ατιτι|ιετ, .απο [αβτα_ςαπαι.τ ΕΡ;]ααΡιτ3 α·[6]ατα”α ή"[τωπ

Ματτ;τι: ιταα:ιαιιοποτα αδοτ[ατ το, απατα ειατο ειαιιοτπατε [ιο ετ-Ραοει.

ο

- Ετιεοε Πει ατατιτι 8ειισιιειιιιε ΑτειιιεριΓεσουε ,° ννιτ.τ.ιιι.τευε Αυτιιιοδοτετιιιε

Ητ.ιινιιυο Ττεεετιιιε, νΥιτ.1.ατ.ιασε ΜεΙδειιιιο, δε ννιττ.ιιι.ινισε Νινεττιετιιιε

εαδειιι .ματια Εριιι:ορι , οιιιιιιδιιε αδ ειυσε οτεεΓετιτεε ιιττετα αετνειιετιτιτ, ρετριετιιαπι ιιι Πο

τιιιτιο Γαιυτεττι. Νε αυαιιδοεαυε διιδιτατιστιιε τιιιδιιο νετιτ:ιε οιιιιΓεετιιτ , ιιιιινετιιο ρτ:εΓειιτιδυα

δε 5.ιτιιτιοτιοτιιιτι εεττ νσιιιιτιτιο, ειιισδα. Και. ΑυευΓιι ιτι δεκα Γατιότι τεττινινι $ειισιιετι

δε, ισ οτεεΓειιτια ιισιιτα Ειδτ:ι το τενειατιο Γατιδιοτυτιι εστρστυιτι δεατστιιιιι ιιιαττγτυιτι Ρασι

εταιοεΑιτιοι, Γοεισττιιιι δεατιιιιιτιι δανιιιιατιι δειιστιειιιιε ΑτειιιεριΓεσσιε αυτ: ετιατιι ρετιιια

:πιο ιισιι:ταε τταιιΓιατα Γιιιιτ ιο αυατιιδαιτι εαρΓατιι, εοδειιι διε απιιο Ποτιιιιιιι τιιιιιειιττισ δυεευτε

Ποιο οᾶανσδεειτιιο. Νοεαυτειιι δε ιτιιΓετιεστδια ]εΓυ-(Σιιτιιιι, δ: δεαται Ματια νιτΒιιιιο, δε

δε;ιτστιιιιι Αρσιισιοτυπι Ρεττἰ δε Ραιιιι σιτιιιιιιιιιεΙυε Γ:ιτιέιστυιτι ττιετιειε εοτιδδειιτεε, οτιιτιιδιιε

.Μια 88. 0. τι. Τοπ. ΠΠ. ` Ρ τι " εδω

τοι 5.

ια. ΑΑΠε·
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ΑΝ ΦΗΜΗ ΜεΙ5Βυ5, @ή νετο Ρωτιἰτοπκο: Ιω εϊ‹:επιοἴγηεε-εω·ἰωτἰνε εΗ:πι· εε::ΙσΠε εοεπιιΙετἱτπ',

'(:ΗΚξ οἱ» οδέ:ινΞε Μετα :Με Μαἐὸαὶ::πω ιιἴςτιε :αἱ ίφτωι «Με ίοςυειπαε, σΒνεπετατίωκω επιτακτι

ΙΟ25·_ γ «Με Ειο&οι·υπτ, Γερτε:ττι ώ” ὰ: Ξτήσιι&Βε ΠΜ ροεπάκωτή;, ν0τ:ι Ηωᾶ.α, Η Μαι ταΗετ1τυ: ,

η' Α"ε“ ρα:αιτει οΒΙἰτα, οδετιβε ρωταω 8ε πωττυπι Ιιι1ε Β12πυυτ11ἱτή6ἐὶ°ἱοῶ€,·Π1ἰἶει°ἱ£01°ὁὶΕΩττεΙαΧΔΜ11$.

Ισ σώσε τεἰ τττεωστὶακπ° ρι·ωίεπωω ρε18Μαπ1ΐ]9ΒοηιΜ ηοΠτοτυω τιιιιΜπι1ικ ίἐεἰωιιε :ώστε

τ5- Βιιτυπι εποε: μπω 1:ι8. 3. Κα!. ΑιιΒιιΒί. Πιιτεπτ Μ ρει·ρετιιιιω. “

· θε Με !2τιω·2: ["Μξα"ΖΙπ «Μπι επιβαιω £π£ κι[]. σώσε: απ» Οαπ[%έείο ΗΜ” @ΜΕ »Με

εαπο!:έω, ςιιίαππο Πω. αρρεπάέσεω ΜΜΕ @Μέσο αά_ξεεέ:. 'Ρ›·ο[ἰα: 8!!αΜπ14Μ ακ2ορ·αρθα:έα

ΗΜ. ακτιβ2Μ φτεσπρία›·, φαω απ»! 168ο. Μ τα 04$ο!πία, ρ›·σωπσΙ.ε 2ιο|ίτα: Βιιηςκωω Ιάβ

ῇπΕο9· πεομσωπ. .έσω 1449. :Με ι7.` Βεεωιθω Επιίο·υΙι:π: έα ΜεΙυάιιπο $εποκεπ|ἱ: ική!ε.τ

δων·ίπο |έιπ:Ή Ξετιι822 $εποπεπιβά, 'Μπα _βυιδΐί ]'οΙΜπηκ ΜΜΜ Ξεποπεπβ.τ «ώ!πιπύκ.τ, ς3·· ]ρω

Μ Ηοάσατάο Ι6αιο·ι'α Οσιιο·αί2 Ο Οήΐσέιι!έ· ακουω: ευφυή: _βικΒ2 'Ρυιωτιακέ τωυ:ία:Μπεκ πυρε

πω” ιμω ρ›·σεκπωτε θειέ!Μπο Ωιωεταπ:ο [.·:πίσ'2 .Ραπ Λύστε ω: 62ε σεΚεύο·α:α εβ . Ε.1°β.4.8

Ιππουεπτϋ Ι)αρα: ΠΠ. π·βήρια»ι, φωσ η:78.·άαταπ2, φαί [απέϊέ Ρε:›·Δ Μ0πασ|1ί$ϋ68πτΜΜ σοπ

ε-αι'Ετ πω" πισπαβού·[κέ ›·οΖέςπΕαιτκαιι:/ενσπάά: φα :ιε|Εέο α:: ιιβ @π απ:: «παοκ π68ο. φα:

ΡΜροβ22 ποβτέ8επεπτ!2: @πα !ακιω·ισ ρυ·σ·υΕπσία Βπη»ωά:σω κ[ιτατιιτ ο|]α ἰπω£ Ρο:Με2α:ι2

πουανκ έτι Η:εσαπι ιίεεεπωι: οσ·πωαπ υερο/ὶι2:. Πα όποππο οπἰ!τω τερτω/έ·πτο·ε ·σώιπι ώ . Ωσ

το·ιππ μα! :Παπ 6. κα!. .9εριευιθ. Μέι· ΤπιωΙατΙσπἰ Μβώ2πω:, :Μωβ :ΜΜΜ [ιιήειΐΔ πω·

ταπο ιίε!ξςπσ!, Οάοπιπιπωπ Θ· £`ἰατἐιι›π [εςιιέπιπτ ααέΐοτε:, μ! επιπ.τΖα:2οπε,π αμυεπέίοπε [αἄωπ

πρωι: Μ» ά:σ2ε έπυκο Θ' 6Τσέισ απο, ιμω Με σίσΜ·Ζωτιιη ω! -επισιάαπ ΜΜΜ @τι [Μπο

τα·υπ. Βεβατ πι· άι· παπ·α:ΕοπΔ Ισπ)α: _Ωτι;υποτε [επτειιΜω πο|ἔκεω μ·οπιαπια:. ·

Ηι1%18 Αμ ε). ἴ/Μειιιο· Δ· επι· Οάοπιππω [ιπδϋ °Ρεπ2 %·υέ Μυωώιι:, £ω·οπέσο «Μιά. Ο:ε|πίαΜ Μάο ω.

Π:*"ωα" Μυ·2.ι·. ΗΖσ επι2πι ρ›·αεα· @κι ΙαιωἰαΜΜ Οποπέσοπ , ἴεκαἔεπετὶιιε ειπα: πο”. :Με πωσ: ομοί

Ρ (π' ευΙ:ι Μι ἰτι ιιτπιπι ατοι·ρικ εοΙΙο;ἱΗε οϋτέ:ιστ έκ ΟΙπ·οπω [Μ τΙππΖο, ιμω!επ ρ:·οσιι! άα&2ο[επεϋπ.τ

Μ: τοάεα·, από: Μια! ασπρα” εβ. Θ: «πινω βι&]εάω Ι:2βωΙαπι έΡβ @Με απο” “Ζωή ω

Ιπωωπ:, ω: ΜΜΜ” φωά πωπω |2ι!:ευκ Ε!ποππ2 Ραπ, επ.» ἰπιπι° ΤηιΜἰα£ί0πΒΜ ωτκρωϊβ.

τω, το:Μεπι ·υετύ2: Με ατφ·ιε Μ εηπὲικατκτ: φα βια π: “παπι σκυκάκωιμε απ2ιι/φιε ορση.<

απδίσπ·πι ασ2°πίτ.- ΒεΕπιίε απ» Οάοπυιπί ε!»·οπίσοπ :ΠΜ θα τταπ:!α:Σοπ:: ω;ωπα ρυβετ2α: πεσου

βα: , βιμπάεπι ω!" @σ ααδίοι· βα[1876τισ , παι·πιτιυπευπ ΕΙ:ο·οπέσο [πο Μ[ει·τω ·υσθο πω" αδ σο

άε]ΜπβΒε: 0άοπιππιση μα! ρΜ32πω εοπία2ο ω", ( μαΙ2ε Αν ω:: ) Μπρϊηετε και Ικα. Ρω

τετε.: επιπ:Ιαι2οπέ: 6]π: χω: ,παπα (ω: 0%οπιππισ: 2ρβ:, μέ ώ Κα: δΜβαπϊέα92€ 11εις2πα ω

απ: έκ αιι!ωπ, φαί πωπω ΜυιουΙτ. Ωω @τσιπ Μο απεΙΖω· στα ικά έιώκετατ, ρο/ΜΔ πωπ

ιία›·ε ροτπή[ετ9 .»22! Με: έκ β· 24270488 Μο |ἱε Ιοιμίτιο·, πι· 6Ι»·οιΖωπ σου Με ΙΜον·έα εοπ[εκπ

:έ Μαππϋ2ςικ χαπια @Με ωέω:ιιτ. Νιβ 4ποά Μ· [ιιΙππάε ι:οαπωα›ιω Δι !σεω άκσετιτΙ:, μι»,

:αἱ πα!!Ιιι; ρω», τε|σωτε·ΜΕσω εβ.]απι ·υε·τ!πε [Μ, ςιιώμω 2ίίε ό! “δ”, Ιοιμαικτ, σύκα Σιθ

Ιόταται απ· [απδί2 Μαπ·2απ2 Β2ὐ!2ο:Ι›εω ΜΜΜ υΣτοχ·:Ζξς. |ο!ωπιέ Βαρτιβα: 0αιίέπε:, ΟΜΜ: ?ΜΜΜ

|ξτατεπβ: εῇπ/ἔὶετκ ίοι:ί ΡΜ”, ἀεὐωκι‹:.

π· ·ἰ γ Ω -

/' Η. ' ο

' ' - ΕΔΕΜ· Ι. Τωπ:Ιατιζο [από!οποπ $α·υΕπίσπ2, φω,ωω _ώ:Εοι·ιωμα εοτ·ίκ.
ν:.

'

ΕΛΤο11ιιΜ ΞΒἱιιιιτ Μωγτιιω ἴεπδὶἰΙΪἱππε Μεπ1ΒΓ:ι, 5ΑνΙΝΙΑΝΙ Γε5Ι1οετ 8: Ροτιέπ

.ΤΙΜΜ ἴοεὶοι·ιι;1ηιιε εσωτπ, ω ε:κ!επι δαἰνειιοτἰε Ποπιἰπἰ εε:οΙεΠα με πωπω: τ1ιιύάεπι

Η(Μωω , οοπνεπἰετιτί ίπ Ιο‹:ο ΗἀεΙἰτοι· ΓεριιΙτα “πι” Ρι·απει· νεπετεΒἰ|ε οοτριιε .5°ικο1·π:41

ω:ιι·ιγι·ίε,ςυοά εοονεπἰεητετΔ ε Ρατεπτιιπ15 Με Βιιπκιτυπι Μ. ω! Β:ιδΠο::ι ίσοι·Γιιω. Βιιπ1 εοι·ιιπι

@κατ εἱπετ‹:ε Ρετ πιιιΙτα αποοι·ιιτη ΪΡατἰε ἱπ Ιοεο εοτυπι ςιιιενἱΠεπτ, ιιτ όἰ!ἰ8επΕἰοι· εὶε ειιΙτιιε

8ο τενετεπτἰπ :ι ροριιΙὶεεΧΒἰΒετετιιι·, ποσΗοωωι· αεΙἰτιπ ρτυόειπΠΠωο 5εποπ1επίιυεπ ννιι14 1

πω! Ροκπᾶίὶοἰ, 8: Α ι·σωτ.ωπο ΒΒΒπτἱ εαεποΒἱί· ΜΜΜ Ραπ ΑΡοΠοΙἱ , εμ Ριιι·ο επΗΠΑ

πω: ακοή; νοτο , €οπνο:::ιτίε ιιτι·5ιιΓρ,1ι.ιε (εποε πιἰΙἰΒιιε ροριιΠ , ττωΜΕτι·ε ίεωΒιιπ: Μ ΜΗΠ

αιω Γε_ηᾶἰ Ρετι·1 ΑροίΕοΙοτυπι ΡτωεΕΡἰε ΗΜ εοπτΞΒιι:ιω: ευῆιιε εεπιπι Ρτο ΪοτἰΒι15, «Μο σιήι:ε

[ΜΙΒ εδκοπιιε ῇεοιιοκαιπ. Α: άοπιυε 8ε εάΞΗείοτιππ ΒιἱΙΙἔὶἰε εκεεΙ!ειπἰοτ, ὰ: ὸΜτιἰε οΒίεςιΜε

οεΙεἱπἰοι· ΜΒοτιιτ: ρτωΓει·σω απο ωοπειεΙιοι·ιιω ἰπἰΒΞ άεΒοιπ5ιιπι ίοΙΙΞεΙπιιἀο, ίοΙΙεπιπΠσυε ω

ω νοτἱε δ: :ιΠΪιὸιιἰε ττκεΗτωοιπΙσιιε τε$υΙαι·ἰτοτ ΜΠει. ΗεΒἰτ:ι είἱ: ευκπι Μῇικ π:ιπεΙ:Μοπίεδο

ίΪἰνἰταε, τοπιμοι·ε ορο ηοΒἰ!ἰίίἰπιἰε Ρωτιεοφω εεΡΡτι·ίε σ” ἰποΙγτἰ ΡτΞτἙεἰρεε, ευἔυίἰττε τοκοι·

ΑΠΜ ε”, όετἰοηἰε Ειιὸονἰσἰ εσεἴετἰε ΡοίἘετἰ, Ι.οτΒ:ιτιυε ί-οιΙιεετ , ιτοπκμε !.οόονιουε ΚετοΙι1ε μπε

ι·ωπ, πως: ςιιοςιιε ΜΒΜ ἱρίοτυπι ΪεΧτο, :πωσ νετο ώ Ιπωπκιτιοικ ΦΗΜΗ οθ:ιπΒεπτεΕπιο,

ι1μας!;ει8εΓκπο ίερήπιο, Ιοόἰέὶἱοπο ίεριἰπιο. α, η.. Κ;Π. ΝονεπιΒι·ἱε.

ιι·< -

Σ

Π. Φαϊ έκ β·β2υΕτατε εοΜ2Μ6Μ 2ταπ:ἔα£ἰοπἰ: α,ι_ςε!έσω νοκ: ε ωΙο απά2ιωμπε. ι · ..

[
.

ΑΜ:ο τετἱεεπἀιιω ,_ειιιοά ποέ`£ο νὶἔἰΙἱατιιπι , πωσ: Ιιιει:αδοσιε Μ: νωεπιπόει ραττοέΜ:ι

ττωίνάιοτπάο. Ηιετ::.ιπΕ, νοεεε ειπεεΙἰεεε αἱ: ιιίὶτὶε, νεΙιπ εΒοή ΡΜ!επτεε, ΒιιππιπΞε :ιιιτἰΒιιε ἐπι

· τοπικ

Μ. 

η Νο8ι ω; εοπΙΒιιιτ Εἰ εΙποποΙοεἱὶἰ όι:ιτ:ι&ει·ε:, φαί :ιιιᾶοή ροΠ επιασε εἰι·ςἱτοι· ὸιιτειιτοε ΓετἰΙοειιή ατοπ

6οκιωιάιιππι ΜΙ, ιιΗἰ εκτοι· ε;; απι:ιιιικηίΞιιιιι Ιπιειι:Ε:ι ρτοεεΠετ1τ. ' ·



ΤΚΑΝ$Ι... δδ. εΑνιΝιΑΝι ΕΤ ΡΟΤΈΝΤΙΑΝΙ. πιο.

τοιιιιεπιπτ. Ροπτἱἴπιτ πειππιιπ επ πτ:Ιπιπεππε νιτςΠιετπιπ ίοΙΙιπππιε ιΠιιπ νπίππττιιι:ι ἴγπεκἰ πιω ΔΝ_αππ_.

πιιπι π·ππιιπππο. πΙπτἱ ΡτοτπΠπτετ: πιιἰΒιιε τε!ιΒιοΓπ ΓιιΒΡΙπτἱε, δ: ΑπτιιΉτπ επ πτοππι ι·πΒι·πΠο,

πε!είτπε πΧΪππυἱε2 μι· ποπτι: ίρετιε Ϊιιπτ ίππιιτεε: πιιιιιε πιοπιι1ετιοπιε π:ιι·ιποπιο.ιπ ποπ τεπτιππ

πιοπεπΙιοε, Τα! δε πιιο(πεπι νιιΙΒι ιπιππιπ εκπιπσεπτιε ειιπιτιι ρπτππΡἰΙΪπ ρπι·Γριππιιπι πει. 'να

πιτπ ει·οιικιπτπε νοππε πιιῇπίτποπι πιιπιεπεε πίΪπ, οριπεπτπίπππ πιιοεΙιΒπτ τπΙΙΒἰοίοε επ παπο

Βιιιτπ Ρτο ιπΡτειιτι Γπίτινιτετπ ποπΠιιπτπ, πιπ τεπι ιοπιιππο Μπριτιι ίιιπππτπιιτιιι·; τιιτίιιπιπιιπ

ίτιιπππτεε, απ· ιπτπιπρπΠ:ινε: πο&ιε ΠΙππτιο επνππτιιπι ιπετιιι·ειππτ: πκΡΙοι·ετοι·πε πιτπιιιπππε-.

πιιπ πιτιππι·π Πιιπιιπτιιπτ, ιιτ πιιοτιιπι πΧπποιε πίΪππτ πκρπι·ιτππτιιι·. ΜιίΠ ειιτππι, πιιτπ Ιοπε πω

πιτ Ρπι·Ιιιίτι·επτεε, πππιιππτπ ι·πρπι·πππτ, 8: "απο πιιπιιε πιπΙοπι:ε Γιι:ινΙτετππι Επι: Ξπτετπιἱί

ίιοππ ;ιιιππ·επτ; παΙπίτιε οΗἶππ πιπππιιιεε ι:Ππ πιπππππτιιπτ . ΠΜ πνιπππτι οίτπππιτιιι· ἰππἱπἱο ,

πιιοπ επεπΙιατ Γοπἱπτεε πωπω ΓοΙΙππιπέτετιοπε πἱο Έενοιπ εππίΪπ νοΙιιιτ., πποε Ιππιππ Οιππι

Ροτοπτιε ἰπιρπτἰιε ίτ.τεπιιπ ΡετιιἰίΪπ ποππονπτετ: ποτυπι επι:ππίε δ: πειιπιἰε ιπππππίπππΒιιε π»

τπτπίΪπ ίπίτιπ:ινιτ, πποέ ιπιππιπιι ττιπιιπιο ορτἱππε ίτιιπϋπ ἰπνἰΒιἰε!Ϊπ Ρπι·ΐρπκπι·ετ. Ροίἰἱππτ

ππιπππρε ριππιπτε ΒείὶΙἰπε·Ρἱοτιιπι Μει·τγι·ππι ποι·Ροτε, πποι·ιιιπ ίΡΜτιιε επτα” ι·πποτπρι:πΓε

τιοπίε ποιπροτεε Ρει·επιΠεπε ειπαπιτεε ποπτἱππτ: ΒΡεττΠετιιτ Ρτο τεπτοιιιιτπ Ρεττιιπι Γοι:ποτο

ωιπποτειιτππ5πποππιπ πΞνἱτεε, πιο πιιοι·ιππ τι·ιριιπιο _ϊπτιιίεΙπιπ Ρει·πππιτπι· πκίιιΙτετ @Με .

Απ ποτππι τιιπιβεε ποριιΙει·ιε ειπε. , πωπω δι: νοτ:ι` πιτροίπιτιιτε , π·ππιιππτπι· ποπΗιιιτ: πιιΕε=

π:ΐοτιιιπ ἱτἑτπτιίξπτιιίδε ει·τιιιιπι Ιεπειιοι·πε ίοΐριτετίε !πνεπιιππ τοπτπεπτιιτ, δε ποτπἱτιπ1 νιτπε
πετρετιιιε επι ιιε επιπ:ιπτιιτ.. ο

ΙΙΙ. Βε μι!!2ο Θ' εφέ:: [απδϋ 8αυ£πἰππἱ πααι·ται·2.ι.

(Μπι εμ”, πι: ἰππἰπετιιι· ίιιρι·ιι , ποτ·πιτε τιιιιιιε ρι·πτίοΠ τπειτγπε δενιπιεπι ττ·επίτπιιτεπ-

πιιπι νπππι·εΒἰΙἱτπι· τονοΙνετπτιιι· πι: Ιοπο πΙιιιπικο, εΙἱεε ττεπείπτπππιιπι, τπΡπττιιπι πι ΡεΠιιιτπ,

πιω πτετ ΞπνοΙιιτιιιπ τπιιΙτἰε Ιεοππτιππε εππιε , τοτιιιπ πι: ιπτπέτο πιιείὶ πονιιτπ : πετεπτ ικι·ο

πω, πιιοπ πι πππιιε ιΠιιιε ποίτι·π ρεττἱσε, πιιεθ ποπττιτπιπ ρΙιιπιοετἰε ππκττο ιπτιπιροι·π ΜΕ

Μ. Βια ειιτππι ρπππιιΠιιτε:,ππ:π Ηιπτιιπτ ΡΙεπει ΒΙεπιι, ίιπίππτ εππιιπ ἴεππιιἱππει:, πιιείἱ τπ

ποπε Π: ιΡΓε ρπι·πιπΠο: ιτε ιιτ ε πει·πππτιοπε ποπ Πππ Ιεπτγπιετιιπι ιπίτιδοππ νι:: ιπτυπεπτιιτ .

@οι επτεπι ιπεττγτἰἰποτοπεπι νεα: πω” Ροπτιπ::ιτ επππππι·ιιι, τπίπιποπιιιτπ ΗΠιιΐπιιπ παπι:

ππιπιππτ·Τεπέτιιιπ 86 νππει·εΙσιΙε πεπιιτ, 8ε ίεπειιιε επιιιιπ ι·ππππε εππει·επε πι:: πιπίπππι περιτιε

Ρπι·πιιΠιιτεπι. Ροττο ἰπνππτἱο ποι·ροιιιιιπ ίεπέτοι·ιιτπ ιπεττγτιεπι οπωι δε Ρι·οτείπ, πιω πότε

επ ε Γεπέτο Απιοτοπο ΕριΓπορο ΜππιοΙεπι, ιιτ ἱπίπ οπετιιε Με ρι·ορι·ιε τπεπιι ίππΡΠτ, πεσει;

::οπππι ιποπο Ξπ ίετπορπεπιε πιει·ιποι·πιε ιρίοε ι·πρπι·τοε ι·πππππ ίεππιιιππ Ρπτίιιίοε, πιιεΠ πο πιο

Ιρίοι·ιππ πεπιτε εΙεπιο ἴιιἰίΪεπτ σπίτι. νπι·ιιπι πεπιιτ ποίττι Μεττγι·ιε ττΠειιε ΡπτπιιΠἰοπὶΒιιε @ε

ππ ἰπτπτπ, πιω ιιίπιιπ επ ρι·:ι:ίππε τπεπεπτ-πι·ιιοτπ ίεπειιιππω: πατε, πω, ιιτ ριιτετιπ·, πιω

ι·ἰοΕιπι πιοι·τπιπ ιπτιιΠτ, πιω Ιιεβπτ ίεπΙπιιἱππἰ πι·ιιοι·ἱε. _.

. ι .

. Ν. Με απο ἐπὶ έ!!ιππίπιπο.

Ι' ' ι ·

δ

Απ τεπτεπι ἴο!Ιππιπἱτετππι πιιτπ πιετπι·ε τω». πωπω πιιιπεπι νππιτ, πιπ ιπι·τιιτππι Μεττγτία·

ίπ Γιιε·ἰΠιιπιἰπετἰοππ ρει·ίπππτ:· σαιτ πειππιιπ ιιτ Οπι·ίίτιιε πι: τπίτποίτππποι·πτ, πιιεπτἰ. επιιπ [ο

ιπππτι 'πΠπτι δ( Η πε τα πια Πάπα ΠΠ ΡΙ:ιτ:πι·πτ, πιποιιτ (τωρα ππὶτιιἰτ τπιτεππΙιεπππΙει·ει·πτ.

Οπιπι Με !επι·γιπεε τι.ιππιιπτ, δ: ἱπ πιππ'ι:Ξε πιο πάτε! !ιιπππε ίιππιιπτ, πι.ιιπΗιτετιε ίιππ:Ιιπε

τισ πω. ρπππττετ, δε πἱιππἰτετἰε Ρεπιπιπ επ ιπἱΓπτἰποτπιεπι ἰππΙἰπετ: ιπιΙπε ιπιπδτιιπι. πιιπππτ

ιιπΡΙοι·ετ,πε @τι ιιτ ·δειπιιππ πιω πιπτπεποπι τπππετι οί'επππιτ νιιΙππι·ε., Ιπποι·πε πππιππτετ,

πιιτπει·πιπ ίπποιιιιπι τππππθτ, δ: πιιεπτπιπ πω Ρτο Με πποπετιιι= ποποτ.ι Ρι·οεππιι απο ίπ οτε

τίοππ ιπππππτιιι·;. 8π·πιιοπ πω· ίπππππιτ , Ιεπτγπιει·ππι ποπΙετἰοππ πιπι·πττιτ; πε απο Ιετππε

πιππιπιπε πιτπιττιτιιι·, δεοπιιΙοι·ιιιπ ίπεπιπε ππεπιι ρὶπτετἱε επίτπι·πιτιιι·, ιπποπε πωπω ίοπἰωποπ

τιιετιπ, 8ε πιιοπ πιιππιπ επείρειεινει·ετ ΜπΈιεπετπ ιππ·ετιιι·. 8εΙνετοι·ιε πΙι·:ιπππτιε ποπΙειιπετιιτε

Ριππωπ-πιιιιι επππ··ι·ετιιϊετιιιη Μει·τγΗΜ·πνει·ππτιε ἰπ ειιππιππτιιπι πΠετετιιι· . πιω Μπα

ει” ιπΠ8πιε επιεπεπτι Ροριιϊο ποιιΡτετ πΙΤπ ίοΙΙππιπιε. "ο .

ν. 13ε ΐαιπραπεπεπαιιτε που·15ιο:ις)ιτσ ραπ .βουητο ω :πάστα πυπ[πε·υΣτ.

ΙΧ Ιεκπρεπε πιο. πιω απο ίεπτιιιπ-πῇπε ποτ·ριιε ει·πετε ποπΓιιπνιτ ποθ;πε 8ωπιπε, δ: ειπε

εΠοτιιιπ ποοιε ιππιιιππτεοι!ιππι Ιεπιποτιιιπ"πιστποτε ἱπ πεφτει, πιω Ιεπιπιιπι νοΙιιΜΙιτετπ ποπ

Γττιιέτε ποιιΠΙΗτ, 8ε·εκι:Βιιε ίπίτοπτεταπππεπτπι· ΠεΒἱΙἰεπι·, εΠπιππ πεπ·ετε, ιιτ νοκνιπππτιπιπ

τπΠετιιι·. πικιωιιπ ποινπεπετ ·ιπππιθι Μρε?πιιπιστο εππιππιπ Μα, ιιτ Ρι.πιιιε πιιίτοπιπ Ιπ

ι·πππ ιιιπΡιιιιι πεππ·ιπππο πππιπετ,; 8ε ππἱπππτορεπτπ.5πΙππιἱπετε πΙεπιπποε ἰ8ππ5 πιπιττει: 86

πϋπ τεπιιιιππιοπο ιιπιτ·ποτόππΙ (ιιε ιππ6πι ιπΙενἰΙἱἱιπεπι.ππιιττπτπ πἰπιτιιτ , τω. πιω πιπι·ιιπτ

ίπετιά Βε`·τοτΙππτπ-εποᾶἱιιιπ;·τππποτιιεκ ΡπΙΙ€το.-Ηεπ @τπτ Ιετπρεσ ίεπ&οι·ππι πινιπιτιιέ ιππ

:ιιιππτιπ'°°ίιιπππππἱτππ,/8ε'ποπ πωπω οΙπἱ;-?τπππ ἴπἰτπιιε οΙεπίπιπππι Ιιιτπεπ -πιπιττιτ : ιτε ιιτ

Ίιιπιπιιιιι ή5Ιππππετ ^ πω πετάτε ιεπΡεεω ·ππεε πωπω πιιτπεπε· ο!πο ίορπιίπΓο ιπΙιιπιἱπετ τι

Μπα Ιἱπιιοτπ :πατε δτο·ιππππιιπ Γιιρροπτοτ πω. ΝοΠ:τοτιτπι πιπετπ ΒεττιπππιππεΕιπιπιπππω

πωιππιπιισειω, νετιιπι·τιιπ "οβτππτπι επιπποπτιπετία·ποτι πεπενιπιπε.·πειι!ε πεππΙΙιτετιε 5

·πωικιππω πῇιιίππτπ Ιππετπεε ππίππΒιιππε ιπίπίΒενππππιιπειπε πιιεπειπ πιο "Με νὶπιβι.ιε τ

2πι3°βΠάπάντπιτππ ίπω·|πΙετἰτετἰε μι· ΜμΕ” «είπω πεπεριι: 1ιιιπιπε,πιιτ :ππεπτιιττι ιππιιι·ιει-πεν

ττππ::ιίτιπεπεππο πιΕΕπιει·ετ, πιεπιε ιπΙιιιπιπεπε ίιιοιπιπιΠτειιπτ πεεΙπίτιε πωπω, 8επ.

.ειτε σε. ο. π. τω». Και Ρ ιη Ή.

το”.

η. Απε.

-ι



13ο τιωΝει.. ε: εΑνιΝ1ΑΝι ΕΤ1>οΤΕΝΤιΑΝι.

ΑΝ. ΕΙΠΩ

ι ο”.

2$υ ΑΠΕυ

. λΙΕΛιθΠ π

νΙ. @ε @είπατε ό· ρ!ιε·υιε ιπ_ίκβοπεςΦ·όε- _[ιω·υιΜεΞε Μπι· π: ,Μάι $ε·υιπιεπι επιπ:!εποπε.

Μιιεπιποπιε Βει ε!επιεπειίΠπιεπι πιιιεκιεοιιάιεπι, ειιιιιτπ. ρεπεε ι·ειέιοπιε ποίικε ιιπιπι Ρωπιε.

πιο ίεπᾶιΠἰπιι Μιιττγιειε δενιπιεπι ποι:ιε Βειιε εΙειιιεπε πᾶσι· εοπεεΠειιτ, ετΒιποι· ΡεπεπΙιε

νει·ι:ιε ΐι1τιιτοτπιπ πιεπιοτι:ε εοπιπιεπάπτε. ΑΡειιειιε επιπι Ποπιιπι , ειπε άι; ιοιωτ.Πω (οι.

Ιειππιτε.επιπ 8ο επειτα ὸεειιε οπιπιυπι Πιι·ιίιιειιοι·ιιιιι, ποπ ιιιιιεινει·εε Ρεπιπιε εε απο μανια,

Β: πιο.ι·εείεεΒιιτ πωπω ω” Γε-ιΙΙιοπιΒιιε ί·ιΠε ιιίςιιε ιπ ιιιεπι ττιιπειετἱοπιε ειπε. Πιε ει·ιτ,οιιιιο

ίιιβΙενετπι·π είι εοι·Ριιε· ιπρτπάιθει Μετιγι·ιε ειε ιοεο επτιειιιιο Ριζ0Ρμια; ι-εμπβτιωιε , ι_ωία:Π

πι: Ιιινιετιιπι οοριοιε :ιΒιιπὸειπιιε-, 8: παπι ρκινεπι εΡε πεοιππε Με . Πιιππ· πω: ΡΩΣεπτετ

πιω Πει, ποσά· εείρειιει·ιε Βεπε ιιιιιπιιΜτεπι ΡευΡετιιιτι ίιιοπιπι Ρετ Μεπγι·επι 8:ινιιιιεποπι ,

ιπει·ιτο πει @Μπαμ 8ε ειιιιθ:ειπι Ρεπιεπι Ρεπιιτια μενα ΡΙειιε τε!ενιιιιειιι επι::ει·μπι πξΗπω.

ιιιιπι ιιιιιπόιπιοτιε, δω ι

νπ. Μ: [κανιτειιιι οποτε π ειπε παπάσΦΜι ν

- πω» ω! 8: ιπΙιετιιε· ειοθ:οτ Ρεπιπε πω: ειπε Με” Μ» [καιει .Με πε ειπε; Με: ιτε

πε ιρτετιοίιιε Μεττγι·- νιτε νινιεπε , ποπ ΐοιιιπι Βοπο οποτε τεριεεπε πω, φαι ισιιιεετειοέιτι.

πε ρι·:εάιεειιοπιε 8ε επιταιεπΙιε· πιιι·ιθσε ίἰιπιοίπε ιεεεμινιει Γε‹ὶ επιπι πι Με (πι ιι·επειωοΠε

εοκροτιε πιιτο οποτε τεειοΙπιτ. Οπιπε ετεπιπι πω: τποπ:ιίιετιιιτπ πο. σποτ ιπ:ινιιιιπιπε ω με·

ιιιιτπ ρετιιιάει·:ιτ, εε Π. ΗιιΠεπτ ιπ «το οιππιε €επετιε ιιι·οιπετε , δε ππινει·ιε οΡοΒεΙίιιτιιε, π:ιπι

8: Με πιιιπόεειπι ειιει·ιπιι ίρειιιι οπιπιιιπι ιπετεπιεπιιπιπ ω” πωπω ί:ερπι. Μ.τ€5οΒΡιε

Μπι; ι·εειοΙεπτι πωπω Παπ δ: ιπ Ρι·ιπιο ειπε π·επιπιπτειιοπιε ιιιε, δεσ. Ετεπιπι άυοιππι

ίεεει·άοιππι εποπεεποπιιπ εοτροπι δ; νεΠεει, πει ίειπέι:ιιιπ εοι·ριιε πε Ιοοο ρΙππιιιεο Ιενεπ‹ιο

ροπετε πιει·πει·ιιπτ ιπεειριιι πει πω; Ιιει:επιτ, ιιΙππιπιιε ειιει:πε πο, Ηεει·εΒεπε, πεπεδιαιοοειια

τε μπει; ριιτει·επτιιι·, άσε,

νΙΙΙε @ε !)·εππαιτι ·υι]ιοπε επβο‹Μ% έπτει·ιοπιπε, Θ· επει·ιεπσΜ.

Ρι·ετιπεπε νιίιτειτιο, δ: :ιΠιάιιε ρι·στε&ιο, 8ε πιιιπιιεθε ι·ενεΙεπιο πιο ποίιιτο Ιοεο αεειάι.Πιι,

:ι επίιοάιιιπε, επι ειιτειιΒιιιε ω” ΕεεΙεΓι:ε οιπιωε πω ιππτ , επιιι·ιιιιτε ποιεαπτιιι= . ΜιιΙΙα

τιεπε επειιιπι ιπτετπΡείιπποθιε πο”, ηικιπόο ει·επι1ϊιπιπε ίοροι· ιπ άοι·ιιιιεπειι:ι ίοιετ εισαι

ρει·ε ιιοιπιπεε, ειιπεττιιι «πωπω, δε· ιιιιτιιο τιπιοτε ει:ειτετι, νιει|επτιι:«π$_ παώ: ιιιειιι_ ΜΒΜ

ίιιπτ εει·πει·ε πι, ειπε πιοι·τε.ιιιιιιε πω: πιετπεπειε ρει·Γριεετε. ΡΙετιιπιεισ.ιε επι.πι εειιιίρει:ετε ω.

πιιπει·ιιιιιε ι·:ιεει:ιι·ιΙΙιπιιε πιι:ιπι εεεΙει”ιεπι ι·ειρ|επάει·ε, 8: ιππιιπιετ:ιιιιιειπ εεπειιιιετοι·ππι πιο.

Μπι ιιττιπ πω: Μακ , επιίεομοτιιιπ , ε!ει·ιεοι·ιιπι 1, ιαιεοπιπι , ιιιπει·οι·ιιιπ , & ριιεΙΙ:ιιπιπι , τα

ειπε εεειείι:ε ειπιιιτιι εοπτιπετι. επι-ειπε πωπω πω” .νιειιει, ειιιι ίξπεππε ειπε πι; επιπ

Με πι νιειΙεπάο εκεπΒιιπτεε, Με ίυΒιιτιιιππι ποίιι·ιιπι οΒιετν:ιτε επ ιετιιιιπι ρει·ιεπΙιε δ: :ι

Ιειπ·οπιιπι πωπω ιιοίιτι ποΓεππιπι·, επιπ ειοαποτε ωιεο ιιιπιπε (κει-ζω ρπΙίει·ε, δε ιπει·ερε

τινε τεειιτιιοε ιιει·ιεττεθιοετε πο. άιεεπάο νιίι πω: εεειιι·ι·ιΠε: Π: ειπε! ίοπιιιο πιπιιιιπι Ρτα:ετπ~

ν:ιτι όοεπιιειε νιτιο δ: ίοροι·ε ορρκειιιΞ 8ιπ·ειε:, ίιπειτε, παπι νεΙοειιιε ορειτι Με:: ΓεεειεΙπιπι

ιιιιι·ιΒιιε, σε ίΞιει·ιε. ιεπέιιοτιιτπ ρι$ποι·ιι:ιι,ιε; παπι πε ποιιιε πι:ιπιιείιι$πιε νιάετιιι·, ποια εεεΙείιε

ει πιπιιπο πίιιιιε ω πω. Βιπάειπεπιι επεπι ιεπε- εοιπΕιπτι νιάετιιι·. Οιιπι ιιι·εριεπ ει·ερ Ρενα

είε ιι·ιιει·ιΒιιε :ι Πισω ιὶιο πιιτΒετιπϋπε, νιιιοπιεε ιιιιειι:π ει·ειπε όιήμι·ιιει.·ε, 8: ιεπιπιπ ΐριεπεΙοι:

ιιιιοπετπιποάπ Με ιππιπΓεεπε, ει: Με ι·ιε;ιιιιιπε ειπετιπε ρειιιιιιιπι πω” 8; ιππιιππι Δε.

ετείεειιιιο παπι εοπΙιάεπιτυω πω» :πι υιπ·ιίςυε :επιιιιιι ίοι·ιε πειιιονετιιι·. νεπιπι Πειτε; απο·

εεε Με ειαιεω Ιειιιε ιιιΓιο ιεπάοι·ππι πι: πειιιιιιε ιεεεεεωο Μακ τεάιιιτ , & πι” Μπι.

ίεεπειροιιωε ιεπιε παώ νινιιε ειιτειιι·πιτ: Γε ε! Επι, ειππι.ιπερπιΒιιΠπιπ τειιιρΙππι εοπίιάετο.πε,

Με” εΠιειππωε Με Με” ιτιιι·.α. Μπι ΠειιτΑππιπποεειπροτε Μογίεε ά:ιτοι· νειει·ιεΙ.εειε

ι·ιιιιιιιπ πάω: εοιιίρεπιτ , δ: ποπ εοπιιιιι:·ι , ιτε δ: ιι Με πιοπιιιιετιππι ιπεειι‹ιι πιειιιεΒ:ιιιτ :

Μ! ποπ ειπε ποεινιιε πω, ΐεει πωπω απ8ειι6::ε ανιι:τι.ιιι5, δε ΓφΜξω €1ιιοι;ιωι ιι)ιάεπι τε

ιιπετιιι· πιιι!τιριεχ πιπιτιτικιο ιπάιειΒιιιε. ι ε

ΙΧ. 1ΜπιιιιΙιεπ :πωπω Μαπιωεκαέι:ε.,:Φ ε [Με Μωιώκε ΜΜΜ.

Νατασα εκ Μιιιιιππεπιι· °°° @πιο ειιιφόειιι μιιιρει·επιε ρπεΙιε, ποιειιιιιε ΙπεεΙΒεεω, υπ: επιπ

εξεπιει·ιεε ρι·ορτια Μιέιιοτυπι ειιυεειι: Ηιπιπ:ι.· τ:πτει€11ι0 Πειυιάεπι νεθει, (Με νιιιε τοπικ απ.

ιι Ρι·:επιιεεΒει:-, ιιτροτε οπιπι εοιπριιππιιτ ίοΙππιπεπεΒιετε. καιω επιπι νεΒιιπεπτιππε 1ι.ιιιρΙε.

πωπω οπωιει ίπίιεπι:εΒει.πι·,πιβεΐεειπειππε ειοΙοειΒιιε ιπεάιεππε εποε πιιίετεπειπιπ ειι.πιαιιιε

ι·εΐονειιιιτ. Τεπτε π:ιπιπιιε ίιι€ιεείι:ιππιε ιπιροττππιτετε ειιπέι:ιε επι: ιιο;:ι, φωτο πείςπε πω.

τοτπιπ ιιινεπιιπιε ορε πεππιβειε ικινετε. Ρεπτο @τα 0ικι0ΠΜ ΦαΡΝειψειετε ειε ιιιςιιιιιι·ιε θα

ε. ξιοπιπι Μετηιι·πιπ πωπω. ,. ειιιο=ὰειιιιιεειιε_ίιω ιπΓεετεπε ειιεόειειιι.,Α.εειιε ι.επεμειιιε

κ πιει πωπω , ιππιιιι, ρτοριιιι Μειιιγειε Ειιιθιξ δειγιπιεπι , σ:2τετορππηιιε ίεπβ;ειιππι πι.

'' πε ίερπΙει·ε: Με ειειπαιπιι:οε, ιπεπιεπι, ωιριτει .-Ρεπιιιιειε πιει «Με να». ε. _·Δεεεπίπ ιι

Με πιατα νεπιιε , πιππιπι ίΡεπι μει·:ι8ιε ι:τοπιρτιπε ;.,ίπιιιιι!ετιιππε πιπιιειιιι.ιε ιιιΒιι·ιιπι , Επι.

ΡΙειι εει·νιεε ω” :σπαει , π: -ωιιιιε ει μποειιιεπιιο . Ρενιιιιεπιο ιπιιμιε _ιιιιι;ιετεπεεωι

πω, Παπ:: ριετιιιιε ει:ΗΒιιε· Γει:Βε ίεπέιιοι·ι·ιπι ιιιτει·νεπιπ. Με:: @κατ ειτε ίιιιπε ιιι;:εειιιιιε με.

πιαπιιιιτε ειοΙοι·ιε, σ.τιιιιιε επωωι @πιο @Μάικ ιιιικιιιππι: »πωπω πάεπε ειιιι:ιι.ιε

Π: .2·. ι ' πρ' Α8

ι . 'Χε _"'ι Κ. ·
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:Μέ ΡΙιτι·ίτπ:ι, τ11:ιττειπφε νοεπτ ι·Ιτα:πε : Αιτείτο 8οπιιτικ Ι.::τιιΒι.ιπό:ι, φαι τποτ:ια·πε ιιΒ Ιτιιιπο ΑΝ_οΗΚ

:πωπω κττιιΙεπτ:ιτπ. Ρ6ίὶςιιατπ ει·Βο Γαάάτωτετπ ττιετπιστοτυπι νιι·τιιτιε άεεοι·ε πιιιωνιι: Βειιε, Ιο25.

ιΙΙιιίιττιττι Βιπθ:οι·ιιτπ τιιν:ιτπιπε,τ:ιτειιι·τιτ ιποδεπίο ρεάο, τπ:ιττετπφε: τεεἰρτοειιτ ι:οπιιπιιο. νοι:ε:. η_ Αυε_
Α: Πιο. ιιι:ι:εΙετιιπε ρι·ορετατ , Ρι&ιφε @παπι , φα ΓεεΒεΙΙιιΙοε Ρει·τ!ιάτι , ιπφιτιτ ττετπιι!τι . Δ

(Μο, ιιιφιτ Με, πι) τω, πιω ὸινἰπἰτιιεεοΙὶειτιι είὶ ίτιΙιιε. 8:ορίετε τΠιιττι φ:ιπι ΡΙιιι·ιτπι ; ίΡε.

έτατιτυο Ριετ:ιετπ ει·εέται:ιτι:ιιτπ Ηιτοπτεπι, ει: ΠΜ εοπέι·ιιιιιΙεπτετπ.· οιππιιτπι επιπι εοππεται. ορι

τποπτι Γιώτα @επτα στά Ιτιπιττιτοττι. ΡιιΜιτ:ιτιιε τωφε οττιτπιιττι Ρει·ίοπιιτ: ε1τιτποτ, εκατ” ΜΕ·

:ειτε Βοο, νιΞεπιτ: ίτιπάοι·ι.ιιτι Μεττγιιιιπ Ρπτωιττω. '

Χ. Οι ρι·ουστατα ιι .$'εποπτ·πιβσατ Νοι·ιπφπποι·τω έτιΣιπέεΙτέα.

Τετπροτε απο $εποπεπΒιιπι Αττ:Ιιτρπτώι!πτυε νν1ι.1.Βτ.Μυεθιιώιιτιιι· ιιρἱ‹:ε , νίι· ιιτιζειιιο

δε ιιίτιιιτιι &ιτεπιιικ,/8επε Νοτιπαπποτιιττι εκτιι:εώιιτιοπε επτα ειιιίό:ιπ τ;ινιιιτπ ιττΜε ρι·ονοι:ατα, -

εοπττπτει, δ! Ρι·οκιππι φαμε Επίτιιε ι·επτοπιε πω» τΙερορπ1:ινιτ ετιιι%εταιιοπρ ΙιοίΗΙιτ:ιτιε .

Ηττα: ετεπιτπ μπε νιιΙπτίτοπ παΪατιιι. @τεμ ροριιΙοε Ιτιπτ.ιΒατ. Τρι·τιτί φαω πιττιι:ε οϋΠιπ.ιτιοπο

αιτιιιιιω, ιτπαιιιπιτ.4τ6ιφε Ρει°ἴ€€ι1τἰοπΙε εοποπατιε σιττ:ιτττηιι: ροριιΗ , εοπΓιτΒιιιπτ τω. Μπο

0ι:ιτι πω,

ΧΙ. ΙΜ ίΠατέοιτε [ωιδίοταπτ ι:οτροι·τυπ ἰπ[τ·α ταΒΙτ Ματσε,

διά: ἰρΠι τοττιΡοτε ι·ε8πτιππι Οιιιοτ.ιτε $ιπιρΙοτμ πι Βιιι·ΒιιτιεΙ1ει :ιιττεττι όιιι:ιιτιιιπ τοπεΒιιτ

Βιοπτικυυε, μια Κ013ιιΙ.Μ ΧεΒιε. Τιτπτ: τοττιροτιε πωπω; εττττποΒιο Βι:ειφτιιτπ Αρο

Ποιοτιιττι πω δε Μπι ΑΒΒ:ιε $ΔΜ80Ν, αιτπρτοτ πινω ΙιοπεΡτιιιιε_δ; φωτο; Ειστε :ειι

<έιοπτε. Ε: Ειπε ι:οπτιιττωτιτε οΒτε&:τ: ρτείἴιττιι οιιΙ:ιιτιιτιιιιε, τιιιττιιΙΙιτπιιτπ Πιιττιιπι :οτινοεπι εσπ

εἰοπετπ, ιτε παοκ τι) «πε ί;ιΙιιΒι·ι: εοπίτιιιιτπ ::τρει·ιτι. Ι)επιιιτπ Ιιοτιιπτ οπιπιιιττι εοτππιιιπο εοτι

ΠΙίιττπ ντΠιιτττ1ιιι: εΠ: ιιτι!‹: ειιπέὶἰε , ιτιιετἰπιιε Βιπθ:οτι.ιτπ Μ:ιττγι·ιτττι οοι·ροτ:ι $Αν1Ν1ΑΝ Ι

νΜεΙιοει 8τ Ρ01°ΕΝτΙΑΝ1, Αιτπτη, πππο 11οιη·ι.πι, σπιτι τ:ετει·ιε Ϊιιπξἱ0ΓΗτπ απ·

Ροι·ιΒιιε 8ε τεΙιφιιιτιιτπ ρΞ8ποτΞΒιτε , οιτττι ττιιιττιπιο τιοττοι·τε π_ιιΒιέιεπτο ἰπ εςεΙείὶτι τήιιω;πι

ΑΒΒεττα ΡτορτΙτι ἰπίἱ·ε πιστα ιιι·Βιε ι:οπΠι·ιι&ια ττειπεΐεττοπτιιτ. Ιζώιθ:ιιττι πιο είὶ 8: ι!ετ:οπτει·

ιιιτπιιιιιιιιττι τ:οτριτε ίτιπθει 8Βιιοτ 114; Μιιι·ιγι·ιε πι πιιοάτιπι τήμίιιεττι Ιοει τιιιτοι·ι τιπ:τ·ο: φα

ρετιι&ο, @πι μετά” Ρτ:τεΩιΙ ι!πΙοίι: ττι:ιτ:τιιπ;ιτπεπτο. εοπτιτΙτιτιοπιε τποπιιεἱιἰε ιπιι:ειτ , τ:οττιτπο

ότιιε ιπιιιι1επε απ: ιιτ επιπίνεπετεπιπτ Ειπβ;οτιιτπ ι·ειιφι:ε τπιτ:ι τπα:πιτι @ιδεα τπαιτιε ι:στ:Ισίτιπ

$οποπιιτπ ἰπ Βιοτιοι·ο ί:ιπέι:ι 5τι:ρπιιπτ ρι·οιοτπιιτιγτιε οοπίξτιι&τε.ιθο8ιτεινιτ ιιιττετπ τιιτπ ρἰοτιιτπ

Βιιιτιιιιι ίῖπιΡἱισ:ἱτιιε οΙ› ιεποτι:τπ ΓιπέΝτιιττε Με: μπει φτιτ:τςττ5τη τω μιιιετιιπι ροΙτιποΔιιττι

πω: τιάιιΙατιώπιε βτπιππ. = @ , τ τ -
Ώ

ΧΙΙ. 08 "Με 0Ι2|Ϊτἱἱ0π€! 27 οι·ατοι·Σο «Β @πε αφτο. -

οκτώ @πιτ ιιτι:ιε, φωτα απτά: εεοιείτιιε ι·::ιτιιτπστιιε ΡοΠείἱἱοπεε να! Ρωτώ. ΓιιΒτιιετιτ , νε

Πιινεττι, ιτεροριτιιινετττ, ΙοπΒιιπι ώ: ριι€ίπιε τπτιτπ:ιτο, ρι·ιεΙι:ι·τττπ ουτπ 8επιιΠΙιετιτπ ΓιιπέτιΡαι·ϊ,

τττττιδεο οποτε τοπίιτιιέτειτπ , :ιτι·οτιπιιε Πιιτπτπίε τ:τοτπ:ινοτιτ, νιιτισττιπιιο ιιτρτ:ΙΙοέι;ιΙσπ ειιπ1

οπιπιπιτε πτεπΠ!ιΒιιε ιιιτιΡωτι, βε ιιι=οι·ίπε ΡεΠιιτπόπτε ίὶιιὸιιετιτ, Ηοιι Ρτο φωτ, πα: Ηπα ει:

ττιπιι άτει:πιιιττπ! Κετπιιπίει·ιιτ ιΜάοιπ ρτιιεθτιιτπ· οι·ιιιοτιιτττι Μάι 8ει·οτιπτ Μ;ιττγττε τΙινιπιτιτε

ώ @το ετεπιιιτπ: φα! άοΙεπτετι, ΡΙιιττι Βιιτπττιτε Γοπτεπτειιπεοπιπτ τποΙιττιτπι: τοτο: ία! ΗΜ:

(ιιττι $φι·γ:ιτιιτ κι νπεετιιιιοπςττπ Ι·ιοτπιπιιτπ , Πει πιιτιι νινἱιὶο δε τπστιτο. διιιιιιιίέτο ίτειιτιάεπι

Ξπιει·νεπιιι ίτιπάοτιττπ ίειΠα:τ Μετιγι·ιιττι δεινἰιιἱιιπἱ 8ε Ροτεπιιιπι, Α1τιπι:ιτσφι:ΕοιΜάι, τρίτιιε

Μπι $ετοττπι Μιιι·τγι·ιε ιπιετπετειωπι τπαιιίοΙουτπ ίει·νμτιιττ φιτι οΒΙἰτςενετπτ τ:οε ιιπιοι· ίιπ:ετ:::

άιΙεδτιοπτε, πα: ρειιιιιιι· Βιι&οτιτττι ;ιττιιιττπ τιπίι;πιιιι τ:τηισέτιιίιτιιτι ίοΙιιιττιπο, φωτ φάιιτπ

ίοσιονεηιτ βΒι Με ςιιτιωτιε ιιπιε:τ:.

ΧΙΙΙ. Οι· 'Νοτπιακποι·τρπ κάτω κα! ρι··ορτέα.

Βιετττιτττι Μαριε ι:οτινιάιε, δε πα:ιΒιιε άτνετίτε ρΙιιτιιΒιιε Νοι·πιτιπποι·πτπ επεοπτιο, ι·εΙΞφἱ :ιά

Ρτορτι:ι ίιιπτ τενετΠ. Ατ:εο!ετ·τιπτεε :ιιιιεπι τποπτιεπτέετιρετιετιιπε (τι) εριίςορο . ι·εροι·ωτι @πέτο

τιιπι :οτροιιιι, ιεποταπτετ φοά Ρετ Γιιπτεμιοπε;πι Με ίπτοιπτ τΙΙιιτοτ. Αι τρία τοτνιεεοειι(μιτ:Ξεπε

οι:ι:Ηε, ρτιιιιφειπι εοτιιτπ (ιιεετ:Βιοπεπι ιιιτάιΠεε , ιπςιιιιτ .· ΠΙτι·οπεί πο: τα , Ιιεετ πο!επιιΒιτε

πιάστε , ττιπιεπ ΡτοΒιιεπτο εΙεπι€πτι:ι Πει , οιτπᾶἱε ιπποτεἴεετε νοΙιττπιιε , δ: τοπίτιτιπιοπιπιτε

οπιιΒιιτ , φτιιτπιιε ροΙΒόεο.τ Ι·ιιήιιε ία:|τε @πιω Ιιοτιιττι Γτιπέτοι·πιπ εοι·ροι·ιι , τρωω;" Ματ..

Πω τγτοοιπιο ν€Β€ΕιιΙ:ι ΙιισιτΙεπτοι· ι:οτιιίαιτ. Ατ.Ι τιιιιιιε αΙιιττιπΞοίιιτπ ετΒο εἰΪεττἱοπι$ ίετιεπι

τιοππιτΙΙι Ριονοι:επιπτ ιιίὶιιτιοτε: πωσ, 8ε ροποπτιοι·εε ρι·οοετεε ιιτιιιπιτπτωτ ιιΠετει·ιτε5,-=φω.

Ιἱπιι5 Με πιι!:ετεπιπτ, ιιπάε νιέπετυπι ίιιπιτπι ΡττιτίιιΙεμ Διὶ Ειπε ίαρε Επι Απιιίτιττε 'ΜΜΜ

ιιτιόιιπτιιι· ντ:τΒιι: Ι.εΒιιιτι σπιτι τοτε. Ροπτιίτοι τ:ιιπ&ιε ἀεςετπεπτἰ, πωπω φοιτι.ιε εΠνιπα πω.

ῇείὶιιιιε ειιΙτστιΒιιε, δε νεπει·τιΒτΙιπιιε φΕπιτίοιιττηπε τεττίε δε τεειοπιπιτε ττιιιτοτιιιτι τπιιι·τγι·ιιτπ

εοπἔτιτΕτ ιπίει·νιι·ε τ:Χτ:ιιΒιιε.· νοε τιετιιέ:π νιιΙ8:ιΙε :νά αεποπίτπΙε ΡτοροΒιιιτπ πιω σπιτι τ·οΒιιε

οτππ5Βιιε ι·είιττπρτιε τονι·:τιττπιπτ , ίι:ιεπτε:ε «Μπαρτ πο; Ιιοτιττπ ίτιπ&οτιτι·π νεπιιΠιιι·ι ρτ:τείει·ι

ειιι. Οετποπτιιτπι αει: δε το8τιπι:ιιιπι-·πιοπιιι:Ιιοτιιττι Η·τιεοι· ιιόιοΙΙιιιιτ· , ρπυρετιιτπφε εοτιιτ

]€Μει εοτροι·π Βεβειπτιιιιπ Ιε!:ιτιιτπντ: ιιττἰιιίφε Μπιτ ιιοΙοι· ΡετΓοπιιτ ι!ιτ:επτιιιττι: Οι: πιά τειΙἰ

κι· τιίΒιπιττιιιτΡ ιτιιι·Βιιε τπιιτε οΒποκιι Με Ρετικτιπιιιτ, Πει! :οτππιιιπἰε πιιιπιτπὶπατοΒιιΒΞΙοοπ.
«Μα Η. Ο. Β. ΤΜ ΠΙΒ Ρ ἰὶίῇ Δ ' ω.

Χ



232 ° τΚΑΝει.. εε. εΑ·νικιΑΝι Π· Ρ0°ΕΕΝΤΙΑΝ1.

ΑΝ. (πω.

1ο25.2,7. Απε. ~ τ

=ι° Νοιπρο 8.'

Ρετ" απ.

ποοιιιιτι .

Ηιίψουε, φωτο ττεάιιοΜιιι·θ οοιτο-ΡΔτΦοοἰε ΜΠτοοειιι· οοοϋ·ώ Βεο Μ” Αἀ κα; ΡΟΠΗ

ἐκ ι·:Ρωε τοπιει·Ξτετε Ρτεινἱ €ο11ΠΙιι, Έστω πουτσο )υΙίὶτ·ε‹›ε ρι·ορσΙΙΕ.

ΧΙν. Με ακοπασΒοτπω ἰπβακτἱ @Μινι ό· 'ΡΜ/ιι!£: επβοιΜΜ, οβσπ/:ςπ
° τεττ2Μέ οξΙ`ισπΘ. ο ' -·

ΜετποτοΒΠἰε €τοοιιο Δω". 8οποίοο οοπτ5οικιτο άοΙοτε 8ο οΒΙΙἰοοοτἰα @Με ετοϋΜωτ: (ω

8ε ιοτο. €0τ18τ€Βπτὶοοἰ5 ιιοοο1κο1τοἔ, νΞΒὶΙΞἱε· 8ε στΔτἱοοἱΜε ἱεῇιιη35ίοιιο μοΒομναω, επάθω μη

τω· ἰοεοττιπιοὸιι. (ΞΙιτἰΠιιε Φωτ οτοπ1ιιπι τε:ι·ιιιη εοπίοι· :εοιιἰίΠππιιε εοωΡ:Μεοε :ιΠΉ&Εε, ΠΜ?

Μ8:ιοτΙοοε ί::.π&οτιιπ1 φιφα Μ:ιττγι·ιιπι ΡτεεΙΒιιε, ποπ εΠιι:1ιιε ΜΜΜ οποτε οαοοοἱιιπι

απο οι·ο:ΙοΠε ΓοειιΙτοτἰε τΙιεΕιιιι·ο. Μοεἱἰο οαππιιιο οοᾶἰε εοηΗτιἰο ,_ οιιΠοάε$ σει:ΙοΠει: ίοοέὶ:1

8ποΡοεο€ σοοςυπΙαοιιιι· Ιιοτι·οι·ε οοοι·ι·Ιπω εοοοιιίΠοπο : οποιο νει·ο οκτώ , Ρωτε8ε;8 Ντα.

κρΙετπ: ττοιου!ΒοΗωοι·Ιοιιε: Ο ΡτείιιΙ$ ἰτηυἰεϋτε5 ,4 Ρο· οοοᾶε ε!εΓοΙει€65- φοτο. Ηοεο εοἰοϊ

ΜΜΜ Επι οπο. ιο.ειοετοιιο, τἰπτετιἀιιπτ είὶ πι: πωπω οοττικιτ: Ετ:120τ οσωρο· τ6ττὶοἰΜ Μαιο

1$ει·ίοοοτ, & ν1Βταο:ἰο Ιιιπιἱοοτὶ:ι 5πιπποίαε ςΙαι·Ιιοω ρει·νο!ε.οτ. (Σια ΓιιρετΙΜΙο, “Με ΕΕ”.

εοοιιε, νεΠτοε οΒτοίἙεερεττιιτοανἰ: οοἰτοοΗ· νεα: ΒΙ!:ιοἰΒυ8 τποπ:ιοΒοτυπο ίυ%είΒοο5Βιιε άεσοβ

τὶ, νιιοἰίοιιε ροΙΙἰοἰτειτἰοοιιτο ίροοιιε ΓοάιιέΗ οΜε. δοά νοκ τοΙΗε νοι·π:ιτ8ε οοοιιἱε εκίΕιοςιώ

:ιττοεἱοτΙ οοπππποτἱοοἱε τιιτοἰοε. δεειιισοτἰ ποἐὶ:ο τιιτΒατιι πιἰίἶει ειιίξοουπι “ο ορἰἴεορο (οΙΙετο:ι,

ἰωἔἰοοἴοιιο με Ιιοττοτἱε ππΒοἱτιιὸἱοο, όοοε8:1τ Μοοπτι ετορΠω θ: κωοέτε. ]ιι!κοτο οοΠοορο

πιο:: ιιττοοιιο ραπ ευΒοάιιτο οιιίϊ;οάΞσο τοιιοεἰροτιιτ. Ιπ Με ρετπἰοἰο ροτΠΠ:οοε ΕΡἱίσορι.ιε ,

ι2τροτε `νετίιιτιιε πιοτἱΒιι:, τοπία ποθ:ε ἴοιοετἱρἴιιω εεείεΠω €υθοάεπ1 :ιὸΒἱΒιιἱτ, ΜΝΗΜΗ αιι

οεο ν:ιΙΙ:ιτιιε ἰοΒεπιἰ αιιιΩι πω: εΧαιπἱοατἰοοὶε: :οτιιίεἰ ευτεπι ΙιπιποΞε ε!εϋθτατε οοεα€εοτικ ,

εοφ: νεοοκοοπτετ ὸοοειοοοιιοἀο ίτοοε!εω, δε οοο5κο ιι: ιιἴΡοττεττεπττ1τ ίωδΜπιω τοτΡο1·ιι μο

εΙοπτειι·Β. ο ·

ο ` Χν. 136 κ·υ:δϋ2: [απΕ!οιΜΜ απαΙ:Μ αἱ: ΜΗ. '

(ΐοονοοπτει ἀεοἱοιιο ΜΝΚ ΕισέΉ ΗΜ ιποάοΠο. ιοοο:ι€Ηοπικο ρὶπΙεοκ, θέ τεσοΡτἱε Ροετοο5:,

Νέα. :μαπα στοό.ΓΡοτώ: ΗΜΙδπω , απο πομπο ·τι·ἱοιιἀπιπτἱιιπι εκΙαΙτεΜἰυπποιιο εοοτο Μ.

Ρτορτἱεω Βιιι&οε ὰείἑτιιοτ ω615ωω . @ωτοοΒ«·εω ΑτεΒἱεΙεινἰε ήι.ιίάετϋ ίαΠε , ο6Μπο

Β1ικιωκοιιωη ρείΜΒτο ἱονΙ‹Μ Μο ΠιοέοΜυο, 3οσωπ ροΙΒιιπτ , ουσ ίαοᾶἰΠἱτοἱ 86

εΡοίἱοΙἱεἰ Ραττοπἰ 54ν€π5οο3 το<έοοιιευτ πιω” ει°ι^οΡἙὁ€4ι16 εττενσθ Μ ΜΙ·Ιο ιοσεΜπι ία::ιπε

ω: δέ Ιιοι·ιιτιπ ραπτυπι οποιοι” ρἱἔοοτὶΒιιε , νεΙ Ιι·ιήιιε βᾶΗἱιιΩΩιΙΪΔΜ ΡοἐΛοΒὶιΦιι1ε . ΡοΙΙὶὶοοο

ριιτε αἱ ΡοΗ5ει·οτιιπτ ωεπνοτἰαπτ οάΒοο Μ πόσο ΜΗ Γοτνοτιιι·. @κοπο ίαοέὶᾶοπὶε οιιέωεπτο

Με εΙιιἱΡΡε ίατ:ετ Ιοει1ε* νἰἔιιεΓεὲ,~σωοἱΒΗ5· ΙΚΙι:Ηο εοοΠ:ιτε ρτ:είεττΠτι απο ρτορτἰἰ εϋιιΒοοο

Ειοἔιιἰπἱε ὶρίὶιιο ὁεὰἰαινετἰοτ, δε ει·οοετι·ἰτοἰε πιοοειώοι·ιιτο ὶΒὶά:τ11 άΘέέΗΙΗΜ· οΧΓεουάΒ Βο

Βεατιιι· οοΙ:Βεττἰπιιιε. ·

(Ά - '

Χντ. Βε απΜε ώ .Δωσε Μυκβπε εοπ/ἱτιιδἱιζτ.

Ρι·ιετοι·ω νεοοτοΒΞΙἱε ΔΗΜ 8ποΓοιή ΪοΠ€ττἰοΗ Πιο Έτοττιιωφε οτωὸἰ€€ιε· τοΜἔΗο ,-ΡοΠε4 -

ΠοΗΒιιε οιιΡἱεπε-ἴεοεἰτε ίαΙιιτεπω, ωποκε ίαο&οτυπι “Μονο εοπΗΝΜτ :ιοττ:ω ο ΜΜεβίΙο

Β: ΡΙστιιπι ΜΜΜ! Ιονοοειιω ροΡιΠοτειππ ρω Μακ ριιοΙϊαι , οτΠε ποτε ΜΒΜ Με Γο<

Ροἰίἰειε οπο Ωιο:ιεεε δε οοΝτκ!σε, ΡΙιΜΜΒΜε16ε ν:ιΙστο:· απο Μοτοοτἱει ίοο&οτυπι ὶοτοτνει·›ω

Ιοοε:ι. ΜΜΜ” μ:: τοπτροπι έ Απ' 41οο1οςι1οπι τοεατοοτιιι· ίεο&οτιο·το ωεωι›ω όεοΠε δραι1Βιιε ›

“απο οΡἱοιιοτΙουε Με “Με ρΙιιι·5ωϊητοταπι. ΡΜ· ῇιινΔωἰοε οΜ.ιωηοωοο οιΔΜΜε πιω·

οπω5_ άοΙοήθειε. ' _ " · ο ο · ο· ο : °

ο ο Μπα οωικωπ ουιημ

Βοοσάεπτο ΟιιἰΙΙεΙιοο οι·:οΓιιΙο, ΙΟΕΙ11.ΑΝΝιιε ΡοοτΙΓεκ 00π]αμ.ά:ιτι1τ, ωοοκοΠε μο

ροΠτυπι :ι ρτὶπκενο ἰοίἑοτἱαε :ενο εοοΒουι1τιιε;'8: 8οΒΜειτίΒοε· ΡΗ!οίορο3:ο οάτοοάοιο Μεί

τιιε , ρο.τοιπιιπι ρτοίορἱε πιεἀἰοοτἱε, ίεά ΙἰοοτοΙἰυιο ακουω που ίἔΒηἰε Γοθ:ατοτ εο3τιι5τ. Κο

«Μπίσπάιϊω οιιτοοιισ ὶοτει· ορτΞΜ:ι· ΐἔω-Ϊθ€8ἐἱ£αἐἰε ΜΜΜ :ιτοἰ:τατοιιτῶ·ι·ο,· οικω νοΙεδο ό3Η·έ;οο8

ΙεριιατΙταιιω ωοοα0α1οω , Μαιο Ιτ1ι°τἑπι ·οοτοοοΐυ°ἰτ ορετε ρ6ϊκο. Μοο6ω6· αυτώ” α;

3118391 Ρετα&ο, πτἱἔτενἰέ οι! επττει γ6α1τικ :ο ω:: ωοϋ6ΗΜέ τικου-Ι:1Η ΜετοϋΜ' ί:ιιπέΗ .Θαιοειο1

ΑατἰΠοᾶοτεοΙῖιιπι ἰ-ο ΒειίΞΗαι. Ηει.οΒΜΑΝ·Νοε Μ Με· Ρωι·ωωοω ροπιἰίὶεϋ σΚέτιιε (ο

Ιἰο, ιιΜἰ Ι)ΐοογίϋ πιοπιισΒτιο, ουοόΜ Μοποπ @ήπιο οΜαοε, οπο:ΜΜ 86 ὸἱΙοᾶωε. ΗΒ)ι1έ

πιο τωοστε τε8ἱΜἱοἰε, Νοπ>ιωκκι·ιε- αΕοοοϋί4ιτέδ απο ρωΙπω ε9Επ1»ωω οπωεω

:μάθε εοπεΙοτπετειτου Ιϊκοιιυε, ΝονσοεοΒοπο ὸἰΒηἰτε·τ`οτο ΙΜ:ΗιΡοσω Ρτο11πτυίτ πτιιιοοτἰοιτε .

οωοεοΠω ειιισοτήιιο ίαΜ ρταςνενοτυω ἴππ‹ΐἰἑἰ Ραπ οαποοἰυω, Ροκ ποπ ω! οΜΙυιο- .

ΗοοοΠαοοκοι· πω 5ΙΠαο ΜΒΜ· Μ το9προκ Μαιο Ιοου;, ροΜτἰΒυε ιιαατοιοςιιο ΕιοοΙτατοπι

τ6Βι1$-ἀἰτεπτι5 ο Μο άονοοι ΤεεΝΓ:Ιε Κο2€ιπισ-ίεά Ήιήσε @απο ω” ΔΝιιατ οΙοοιοιπ11Ποοο-.

@αποτο ΗεΙΗοωοοοιιε ΡΗΓΑΣ οΒἰἱτ, Τοϊτο ΓιιΡι·οοπι τορϊιιε; ἰ·ο`ῶι·Ειιε ϊο ίιιΡοτοὶε εοετἰοτιε.

· · ' Α ο· Χν1Η.

Μ.
Μ-ι.ι.ο--ω· 4 ...ζωο .. .

ο Βερο θΙο.Πιιε ·Ξο :ΙποπὶΕ0, ςιιειιι Βούδα ΜΜΜ Αι·εΜεΙονοπ. «Μάτ, εοπτέα φι:πιι Μ:: :ιιιθοι·.

ὡὶεΜνἱε εοκΒ;ιὶτοΙὶε εοεΙ:Π:ε 5ωιοπεοΠε ΑΒΒΔτἰω 5. ΙΝΙοιψεΔτἱτιιΙο άοικιΒοουι·9 - η]
Δ θ Αι·τ:ινιιε ΞκιΠι·υπτεοτιιιιι Ρ:1τιπο ίεὶοἀοοιὶο πρωτο, Πνε ΙοιοἐῇρἱεΤειι ειι!ιι·ἱ δωσε . Ηοι: ιιοι·οοο ωφτἱιυἱτ

ιοί ΤΜ:: ΚεειιΙοε ΟτάιοΙέ 8. νἰᾶοτΞ: εϊαιτιιε ἱιϊ°Ωοιτ8ἱἐ Ο!οΠἱιι·ὶο :”Νεί [Μέμωπ , με πτΜνο: ,ο ε” ω!.

πω: [κβιμπτ. ' · ' ' ·

.ω- -     

Απ Αι·



τ::ΑΝ8:μ εε. εΑνιΝΙΑΝι ε: ΡοτΕΝΤΙΑΝι. 2 ΒΚ! ΚΜ)

 

--».

ΧψΙΙΙ. ω:: ΜοπΙ.ι α:::::έπε α$ισ7:ΜΙ:Μπσ :σ Ι:Μο 8':τωπέαπο Μαρ: :9:2·ί8:ίω ·

Ρ::Τι:Ι5.:ι:ε 66%:: ΑΜ2::Ι:Μ:Α:.::ι:ε: ΠΙΠι:!!ι:ϊ::ι ρητο:::::::: :~στω5ι φωτ: Π:: :::ονοσο.

τι15 €::Α:::ί:ιε. Ι::νε:ετι:ε Παμε Μ:: Ιι:βήσω ξι:ν::::ι::ιε Ε::·Ε::, Ρ:οΒ:οΐα: νοἰυρτιιτἱ ::τό:τορε:·ε:::.

Βάσω:: επἱ::Υὰἰιϊἱ::ο σα:: ίο!!ε:τι::::: ::ι:Β:Βι:::η δ; :πάστα ςι::εςιιο Ρ€:ἰτι::: ::::::::::ρΙ:έτει:ε,

ΑΒΒετιειι:: ΓΩἙ::°Ξ:ἱ Ρ::::, ο:::::ιΒικ πα:::τιι:ε :Φωτο αφ:: ορι:Ιε:ιτι:Η:::::::ιι Μ: ΗΜ:: :::τιι:"ω.

τ:Μ:,τιέ€Ι:Πα:ι:::: , ν:ΙΙ::ιι::: , ::::·:::ιι:::τ:ιιε ::ρτια:π φαμε :Μ:ό:::5 δ: ά:Πτ:Βιιε::5, :·ΕΙιιιι:ει::

:::·ορ:ισι: :Με :!ετ:::ι:::ε. δα: κυρια :Μάτσε Ι::::::::::αΒ:Ι:5 τΧα:"ι:5 Ρ:οραΙ:::·ι: Ιο::Βιι::: ΜΒ: τω·

ςι:::ιι5: :Μέ Μαι:: :::Μ::::ικ , τω: ΒῖὐυΙευτἱι:::: Π::Πτι5 βετ:: :::ΐα:ι:το:· Ι:ο:::ΒΠίε , Δ::

ο:ΗΜΙιε , ὰ ί::έοι:Ι:::ιι:::: επι::τ6: Πιιά:6ΒΙΕ:::ι:5· Αᾶ:::σπἰ:ι:ε :τμ Π: :ιοΕ:Ιε νΙΠο::: Βἰἀι:ο ε:

ία::θ:ο 8::ν::::::::ο 2::ι::ΠΞ:::ο Μ:ι:τγ::, ::σΙι::: ::ι:ιεΓι:ε:ο οι :::Β:Ξο οικω: ΛόἔΡεόἱεΠ8 Μπαμ::

ςιι:ε τε:τιο, α:: ::οΙει::::πι ο:κά::·ι: ΜΗ, ροπ:ιιίΠτ ΜΜοΠ©:ΠνιΠΒιι:: Νο:::!:ι:, ::::1ιι::::::, τω:

:ιιιεο.ε ρ::::ε::ιιι: :ΙΙοεοΒι·οί::: ::έΗ:::::: , δ: ι!:ίοΙ:::·ε Ιο::ιι:::”::ο!ὶι·ἰ εθι:Πο:ιε ::τιι6::: ίαι::Ατι:::: .

Ηι1εω5 6π:::ἰ ρι·σι·Γι:ε τ:€::::::ε πωπω: ι·ερει:τι:ε οί: π: :τίξέξοτἱο Γ:·ετ:ι::::, £12:οδ. Μ:: ν:::ι:Η

(χω, φαω;;; ι:ΒΒω ι:::ριι: @ΒΠ:::18:°ετ, 2Ε.:ιι::1 ::Ι::::έΒο:::ε ::ε:::τ›ε ::ει:ίι::ο., πιο:: Γι:Ι::τατιω Μ::

ῇΗω:: Ρ::·::ι::Πμ πι:: ι:ο::5:ο<έ;:ιταε ροΠςίΕοι:εε ει:;::οΒιι οι: Πα:ι·ι:::: ίι:τ:Πι:::ιτ ρει:ρε:ιι:::::ι:ε Με

ι:ο::Βιιο::::ι:::: οι:::::::::: ιι::·::::::::α, Μι: :στο ::οπ:::νεπ::· Ν:: Ίιιιίςιωπ:α:Μτι·ειιιι·:::εο::8:ιιι::::

Η:: Μπι:: 5::::·ι;, τιι:: ::::::::τι:: ;Βιοι:ε:::: αὐτά: ΡείτοταΙιε ό:8::::ετιετ δε:: ·

ΧΙΧ. 13: .Διαβα[6 1%ωωιω τ μπώ:: εππιιΙσπι Ιουν» ταχύ: πβαιωσ·ε.

Μ::::::το Μ: τω:: ::·ι:ι!ι:Η ΜΜΜ: :ΜΜΜ :τι ΕριΓοοι::::ι: ΑΝλ$ΤΑ8Ιυ85 ν:: ::6:ΜΗ:::

@ε :::::::ε μοΒιτ:::ιε. Ρεινεία::ε Μ: ::ι:::::::: :ετε:·:::::ω Ι:ιι:::ε ε:::::::::: π:ο:·τἰε, Μαι:: νσΙι::::8

:Με :ερι::·:ι.το: :προ :ΜΗ Επι, Ρ:::νει:τ::ε αυτοι:: :Μισο :::::οτε, δ: :::οκι::::::ρβι:: ί:::ᾶἰΜΩΙ

τγ::ε 5:νἱ::ἱ:ι::ἰ σεισμο: νιΠο::Ξε ::::::::οι:ιτιο::ο, α::ρι: ιιΙτι·ο απ:: :::ι:::οι::: :::τιτιι:::·ο, :Μάο :Φ

ά::::ε:ο, :::ο::::οΙ:οε εο!ι:ε:ι:ε, δ: βετ:: :::!Η:ιιτἱσπἰε:ι›:ἀε:::::ο::::α::: :·εΐο::::4:·ε. Τα!:ι::::ο::::::::::ϊ

:μια μα:: ί::δι:Ιτι:ε, Ι:ι::::::::::::: ασ:: ω”, 8: ία::θ:ο:·ι:::: Η: :Με ι::ο:::ο:ι::τ ίοε:ςτιιτο::: ;

Μη:: :ΜΜΜ :κι ω:: Β::ΗΙΙ::α μα:: ιι::::ι:Ιει:::.

ΧΧ. 0ϋτ:Μτε ι£πα|Ια[ο ιμοπιάο $έυ·υΜπ.: |ι4σ£ἐΠετἰ:ι

Ο:Βιιτ:: Ξε::ο:::::Πε Μετ:οροΙἰτα:::ι στι:: :::ιτ:·οο:Μο Ι:ιήι:ε, ρ:σ:ίι::τιιι· ει:: ἴυΒΙἱωαηὁιι::: Ριπ

ί::Ι::τι:: :::::ἐ::ἰ:ὶ:ι:ι:τἰεπ: 8ενν::::ιιε ::οΒἰΙἰτ:ιτε ρ:::εσ:ρ:::ιε, 8: :::οι·ι:::: ρ:οΒΜιΕοσο:·ι:Γει:ε. 'ΗΜ

ρ:::εεερτιο::ιε ί::::έ:τε Π;:ι:::ιιι:ε οΒ::ιιάίτο:, :::οἀ:Π:ἰ π:ο:ι:ε ρ:2οείΪο:ἰε ἱ::ί‹ηι:ὶ Μάτι:: οι:τι:::οε .

Ρο::ο ι:::Ρ:οΒε ιεπ:ι:Ια:ιτιι:π: :::οΙ:::::::::. ὸἰι·ί:ἰ:, 8: Οιι:Ητο ρΙαοεπτιι:::: :::::ιει:::ιε Π::οι::·::ο:· ε::

ςυὶΪΊνὶ:. ο:::::::: Κ::ιί:::::::ι ἱτιίἰἔιιἰ:: Βείτιι:ι:ε :ι:::ρΙτότη δ: :::::Ιἱἔ:::::::ἱι:::: τω:: ΜΜΜ Ποπ:

μα:: ::έρ τοπια:: ρετιι€ι ν::τι:τιε φαι, :ι:ει::ι·ϊ: ιό φος: απο:: οΕΜι:::: ντ:·5τιιτι: @Η ίε:Πεότ

στι:: ι:: ΠΟΠΗ ::::::::::::::::ι, :Ιι:ἱ νιττετ::ι:5 Ε:: ::ιι6:::οόο Με:: Έ::::Πι ::8::::::Α :::τοι·Ρ:ΙΙετι Βια!

:Πε ε:::ιι:Η.:ι:ε Μιτου: ::::εςιιιτι::·. Επειτα: :αμκ :::::Ιι: οο:::ι::‹::::::ἰιΙ::: 8: Π:Μ::τίι:::: :!ενιο:Γ6::

Η:: :Ισήα:::::::, :Μακη ::ι:οςιιι: ιήι:ίτ:ιεπι οινι::ιτίε, νει::::::::τέι· :Ηικ:·Ιι:ε απ:: ΜΜΜ ός::ε::::::

το:: :το €ο:ις:τι:ι ιιιιοι:ικ ί::::έ:ιω::ι τοωρήτω ιψίσωτεε. Ραπ:: πωσ:: απο: ίι::::4::!ιό:::: τ::

Β::: ::::::::::::ε :ΜΚ `τυ:::ἑ:::τἱα Παω!. ι·ενι:ΗΗ ::οι·ι::ι ι:::::::::α:, ρ:::::ι::ο::όι:::: ϊ: οθρό:::το!γροι::::,

ι:: Επι:: π::ιπι·έα::: νεἔὶἱξεἰ:: :::Ηικι::ε:::ιι::::, Πάφο άο:::ι:ε ι!6::::ίΞι ρτ:::$Ει·ετι:ι· ω! Μ::Ι::::ια. Βο
:::::::: Ει:::Μ νἰἐὶοτἱοί·ο ρτο:::έ:ι:ε :::ι:::::::::::: ,ι ρ:ενο:·ι:::: ::οπετιιε άι:Ιε:Βιιε ::::τ::·άιπ:: ρτο:::ι:]ατ

:Ιο:1::::ε: ::Ι::1ι:ιι:::ά6 νετο ωι::::ειΒι:ε πώ:: ρ:οτει·ι: τι:: ἰποι·εμτἰσ::ἰΒι:ε.· :::τε:ετά::::τ ςι:οςι:ο ι::

τε:ΙΙ:: τραμ:: ρα::::!ι:: , 8: Ρι:Ηι:Ι:ι::: Γενι:::το (ΗΜ ο Ρ:οΓρε:ιτ::τ:ε ::ο::::::οό::. '

ΧΧ!. Μπακ: :~ωωι: ίπ |Με, ςκο:κοιίοϊρ[πιπ Μπι οι·πα·υστί: ΑΓΗ:απ ό·

υποτικώι:, τσ[ςκε ρ›·ορ›·ια.ι· ι·σάάΜει·Ι2.

Ι8::ι€::5:: ::::ιο:· ::οΙ:ΗΜι:::: ίει::&οι·:κι·: τωΠοι::ι, :ις:ερε:ιιι:ά: Βο::οι·ο::: ρ:ἰί`::::ι::τ: σ::

τι:::: ::ι:α:ει::::::ι:ε Πωσ:: ό::·ι:τ::: ιι:όε:::ει· @ΗΜ ροιιι:ε Μάϊ Ρεττί :::ο:::ιΙἘε:·ἰι:::: οΒία::έ:ο:ι::::

ίι:ξτ:πειει νε::ι:Π::ιτι ὸἰἴροἴιιἰτ ,_ :μισά :::ι:ιτοτι:::: ρ:::ν:τετο άο!::Β::: ενο:ίι:π: ἱ:ἱ. Με: ::Βο Γρ:έτα

:Με ε:ιτστ:::::: ρ:σΐ::ρΗ ::οϋϊΗ:ιτιει::δι:::: εοεποΒὶσ ρ:·α:ίἑεἱ: ΑΒΒ::το:::5 τ:οι:::::εΚΑ:ΝΑ 1111:: 14,

Μο:ἰΒ::ὲ εέτες:ι::::, ὰ ΓοΙ:::τι:: ρ:2άΙτι::::5 τι::ΜΜ οι:::::ι:::: ::::::Πει ρι::τεοιι:Γάαπ: ΑΒΒ:ιτι::::::τ::::.

Η:: Παμε εε:6Ιοί:ε::ε Β:::::ι:::Σι::βοΙΜ:::&ι:ετιιο-εσ::τΈι:: μετά:: :::8Επ:ϊι:ιε, νιώσω ειιιοί::ι::: :ο

έτ6:εε ::τοΒ:τι:τ:5 Μ:: ::::ικόΙΥι:ιτ: θ::::::::α::το ::ι::άΕι:: εο:·άε:, ι:τΡοτει:οϋΠι, ::τ:::ρτε:εΙοει::::ρτο

:πω ΐι:::ι·Ι::-::,-·δέ Ι:Κ:::::::!ιο: ::ο::::::ΙΙο: τομΜπιω ο::::::ι:::: ΙἱΒε:α!ἰι:::: :ι:τιι:::: άοΨ::ετε:::Π8::ιτι

τ:€ετε:·:·τ: Κο: ί::::::::ιι::: σ::::::ι:::: ρ::::::οία::::: Βο::ι::ι:, ::ι:::::::ι:Η::ε:ΙΙίο:ΡΙ:::::Η:::αΙ:ΒιιεεάοέΒε,

8: Ειστε- ΚτΙ:ει.ο:::$ Ρ:0ροϋ::: Μοετωω Και:: ΜΗ Βι·ετἰοι· Βο.Βο:·ο:ι:: , 8: τ:: :::::::: :::ι:5:::Η
α::αι1:·. · τ τ τ

' ΧΧ!!! 136 Ι:09:ϋπο ρα_ια:ά26|πρ:: |απθτέ .9α·υΕκιω α!ται·ε.

. ι Ϊ 'ι . '. ...Ι :ιν :πι . :Η . · ..ι°-.1.

Με τρεις:: :Η τε:ΒΡ:5:έι:::::::Η: π: ρωωρ βρω ωιω:ιό Μάτι:: ω:ι·ωιιι::ιμ :1ιισιί::::

πω:: οι·:σεωω ΗΙει:::ο ::εε:ιά:ιπ:": Ρ:ορ::::::ι:3%ο:::τ:::: ιιι:::Ιο.::: '.::::ι::ιιι.ιο Εισαι:: , ::ο::::τισ
Δ Κοι::Βι::·

ΑΝ. 01:11.

ι ο2 5;

η. Αιιε_



ο μ. ΤιιΑιπει:_. εε. επνιΝιιιΝ: ο π: ιιοι;ι;Ντ ιΑΝι.

Α.ΝεΗΚ Κοτιιιιι:ι·τιιιιε , ιτι νιτιπει τπτ-υπ πιω , επι ποτιιτ:π Μπίίιπειιε-ιπ:ιιο: ιπ:ιιιιιι: :ιπτιοιιιτ:ιε , ειιΡι.

1076. ω:: ίατιιιτιιε. οΒί:απιι, ιιικιωπι ιιιεκπιωΝΜ ίππάιίδειγιπιεπι ριι·Έπειτ :π οποιώρι τ παπι".

η. .Αύέ. οΒι·εω ::ιΒιεε ιΠιω πω: όεειιιοπιιιτιι: :πιίε:οοιιε ι::ιιοι:ιτιι ιπ οιππιιιιιι νεκιιι::ιτιι: ρ:ιείτ:πτιιι ,

η · Αιιιιιπτ εκτοπιΡΙ0 ποιιπιιιιι .επι τ;τιε:ι·_ι:ιιι Γριιι:ιιι, @τι ιπ:ι_ιι,ιιιιι ειιπιιππιπ , 1ιπιπαπφιο

(πιπιι5 πιιιριεεε, τιιιι πωπω: ιπεις:ιπτω ιιιιπι :π ιιινει·ιιιιιι .ροπιρειιιιιιτ ιιοΕιε . νιπᾶιε ιιεπι.

που: εοπνιειετοι- ιπ·πειιιιε , ίιιο:ιιπι πιοριτιιιιιοπο μι:επιιιιπ , Κάπο ειιιι:Ιει:ι νιωιω εΒιιο

ία:πτιιιπι, οι::ει-ιιοιτιι: Τειπδιοιππι πι! επιι·ιτ τιι;ιττντιι:τι τ :ιτε Ει:οιιιπάιιιεθειιικτοτ τ:ι::ιιιιι:ι. εοφ.

οπο ιι:τιιιιιιι τιιιιιποπιπειιιιιιπ οιιο:ειπιπ ιιι:ιο:ιετ:ιιιιτιοπιιπι . Ηιο πιιιιιιτει Ξει·επε :πει:ιβιιι , πω,

με ισ.?τιι:ιιιπ ιιιι.ιειπτιι,. νιιιι:ιι·οπο ι:ιπιει:ο οποίοιιοτοπεπτεε ιο π: τιιιιικτ άειιτιο:ιιοπτ, Ρετ πω,

πιο ιιοιιιιιοιιι οιτ::ιτ:κιιιτι ενιισε:ιιπάο:ηιοιππ:ιτ ίτιπει:ιπε::ι , 8ε·ε:πεπτειε ::ιππιιιι Ιο:ιιοπο @ιζ

μι: ιιιιιιι:ε:ποπτ, τε::ιΕιιιιτι:: ιπτιιιιοπε Ο.8:ιι(1ΠΙ;ι.Πτ: Ρ:ει›οτειιε Μετα: , οι:: πι:: σπαει: στι:

οιετιιιιιἐ ιιι:ιε? Ρ:ο :στο εφε, Ρι·ΟΡιιιοπι Ρ:οί·ιτεπιπ:. ρι:ιειιιιιι:ι νι&ι , οι) Μαιο:: :πιιιιιριιειιι

προι·ιιιε π) :πιο τ:ειιιιιπτ ιιιίριιιιι : ιιιιιιι ι:ππιο πιικιιιπ::ιοε:π-ΩΙι:ιΠι νι:τιιτειιι τις:: Ιππ&οΓπω

οΒτεπιππι εο:ιιτπάειιι @ι Βιι8ιπιπτ 8ιιΐοιπ_ Ρτοριιιιιιπ :- τιιι:ι:ιπιιε εκ Ιπ::Β:ιε ιιιιιιιις; οικω

τιπιπιοπιιιτ:τι ρείιιΙειιε Με :παπι ,' :εσιτιινιι νι:τιιε (Σιι:ιΠιιιοΙΙ::ιτ. Ιπι·ε:ιτιι:ιι ειιπι ιιτιοπο ω.

πιιιιιε ιιιιιιειιι5 εοι·ππιι:Ιριπ :οι πω: πιω: ότι ι:ιπδτο:ιιιπ ιιιιιιιιπιπο οιιιιιιιποοιιε πω. Ριι:‹:Βιι:

_νει·ο ιρι:ιτιι ἴο:νιὸο, ειιιιει::ιπε ποτπτιι πιω :πιι:τγι·ιε δ:ινιπιππι ιιιέιιιτειιιο:ιιι·ιο. ΝιιιΠ Μπα

πω. ιοντ::ιτπ::: ιο;;ιιπάιι.ιε, πιιιιι ιοι:ιιπόιτπτο ίι:νει·ιιιε. ]ειπι ποιο ιππιπ:: τοπικ νι:ιιιπι εείΪει·πτ ;

8ο πινω” Ιιιτο:το:ιιιτι ποι:ιρειειιιπε ίορο: ιι:εΠει·ειτ. -Ει·πο ιιιι 1:οροι·τιτο ιιάι:Πριοριτι:ιΒιιιε πω,

γιοι: :ιο πω: Ειπε παιξω:: ιπιιεπτε.νιι·οε , ::ι:ι:ιτει:ιε πι:ιιιιι πιο:: :ειΡ:::ίοε: πτιιέ:πειιππιπι·

ιΠιιιιι :ποτιοι,ιιε @απο μπι”, ιαι:πιπ;ιπιιι: όιιι·ιε ιπς:εριιιιοπιππε : Οι: ποίι::ιιιιι ,· π»

ειιιιοπτεε , τιιε:τιε ρ:οιιιιπρτοι· ιπτ:ιιίιι ιιπτι·ιιιιι , τιιιι :οικω ιιοΡιι·ι ιοε:ιιπι τ:Ρίιιίιοπο [επεπι:ιιε

ίιις:πτιιιιι νιοιιιιιι ιιιτι·οποπε €οπγιοιπτο:? .Ηοι·ιιιπ :ππο :Μπι Πιπει·οτιπτιπτπε πε:ιιι:ε., ττ:::ιτιιε,

πο:: ποιοι, δε Ρ:α:πιΠιιε ιριεπιιο: ιινοιιιι·ετ, δε. πι” :ιπιιιο παπι Μπιτ: Μ” ρει·ιειιιι , απο

τιιο:τιιιιε ρε:Πιτιτ πει πω:: :πιτιοι· 2 Μπιτ:: ριο:ιιπι Μ:ιτιγι·ιιιπ οΙεπιτ:πιι:ι ιιιιραιτι δε :απο

επιοι·ιπο ππΡρ:ι:ι:;'Οπ τιιοι·ιιιιι, παπι, πιω Ριιι·επτιιιπ·, οιιι τ:: πάσι: ι·ειιοπει·ππτ :τια!ε::ι

τιιιιπ, μιΒο1ιιιι5 πο” ι:ιπιιιπ . Μι:ειΒιιι: ὸιᾶιι ! πιο:: :ιεπιππε ποιιιιε οιιιβιιε πωπω ιιιιιιιωι

γι:ιέττιε οποιειιιπτ, ις::ιοτιιιομε ιι ριιιιίι·ιο, επι Ιι€ετιιπιπιιεθ:ιιτ , :πωπω παπι: ιοτιιιε παπι::

..τ:ιτιοπεπι ι:ο:ροτιε·-Α:.ιιιο οιιιι:ιτο ππιοι·, :απτο ιοπιιπόπτ ι:οπτειπ ν:ιο:ιπτειιι οιιιπι μπω;; ;

8ε ιπ ιο πωπω νι::ιιτιπ ντ::ιόιειιε ιι:εςο οιιιι:ιτπ: οιιπθειε. Οιι·ειιιπίιειτο:8ο ρι::ιιιιτειπτιιι::ι ποπ

τιιε, μπε πεπιειιιιιε Ριιι·ιΒιιε ιιγιππι:πα$ πωπω :σπιτι βιαιτοι·ι , απο; ιιοπο πω: ςιιπέι;ι

:πιο ::ιι:ιιιιάει νι επτιιι, 8α:.

ΧΧΙΙΙ, 19ο ιρ/ο °1?οπτιβι:ε, οιιοικοιιο απ:: ρειἰε: πιω: ΘιιιοπατΙπιΜΜ ρι·οβωτισ.: 5:::ιω·ι: ,,

ώ· τα πω:: πω:: τειιε!πιτ τετιιίιάει·ίτ. ·

Ρ:οιιιιιιι; ιπτει·ειι Ροπτιιιεκ $εννιιιιιε , ιιισιιιοπιιοι·ι Ρ::ικοπιο όει:ο:ειτιιε νιι·τιιτιιι:ι, πιάσω

::οπει·πτιιιιιπε οοεποΒιο τιιΡιιιπιιι: νιιΙτιιε Ια::ιιιιιιιι ει!) οι: ιιιιιιι·ι & Με φωτ πω:: Π1000τη.

πι; εο:ειιε πω” :το ππο Ιιιόιο:ιιιιιριποδο::ιιι· , οιιιιιπιιο: :ιπιιπιιε πιιΒιιιοι· , Πι:ιτιιι: οιιιτ:ιτιιιι

ιπάει€ειτοι· _; πι: Επι ιπηιτει νιιιιιι ρτοΒιτατιειΕ:ιο τοΙοι·ει: . Εππειειι.ιιιιε οιιιρρο τοριοπιιινε «Ε

ίιιπτιιτ,οιιιι: ιπιιπιειε τεπειειΒιιε ιονο::ιτ: οιιοπιιιιιι πιιιπ::τι:ι πιω ία:ιο:ε Με ποπ τιπιππω,

ποια; πω: ειιιιιτιιτιιιιε :ποπΗ:ιιιπ , δ( ιπορε ο8επιιίοιιε :ειιιι:ι :πιινιιιτ οπιι·:τιπι ειπα:: ,

:μπαι ΜΜΜ: Βιιι:ιειτυε ι οι:ι::ιτι:ει:ι ιιιεεςΒ:ιε :ςπιει:ιιπι: ρικίε:τιιιι ιιι·εειιτε ιιιρε:πτι. ιιιπιπο

:ιιιιοπειιιπέϊο:ιιπι ιιι:ιπγ:ιιιιι 5πνιπιππι δ: Ροτειιιι:ιπι , ιπ ίοΙΙοιππιτ:ιτε ι::ιεικι:ιτπει ]οιιιιππιε

δι Ρειιιι: :μια ΒιιΡειιιέιιιε οοιιιε :ι::1ιο:ιι οιετνιεο:ι Ρετιι ιιόιιτ ειιιιιιι:πιπ , Με βιοίι:ςπτιο επι

θππιιρ:ιι ιιτ:ιξιοιπο:ριπ:ιι. Ρ:οίι;::ιτιις ιτ:ιοιιε ιιιεεπε το:;ιπι ο:ππιιιιιι ι:ειι:ιιπι οιπιιι:ιΒιιε , να::

ιιιι::ιιΠιι:ιει ιπόιιΙΞεπτιππι πΓΗποιαιτ αι·πιιπω ειιιιέιει ιτειιιιιε ω: ρ:ιεΕιιω ΑΒΒ:ιτιιε Ρι·ωι:ι-αι.

πω, δ: πι! ίιιοε πεεεΠε:ιοε ιι(ιιε νει μιιισιιιο.πι ρο:τιππειιι:ιιπ ιειιπιιι:. Ηνο:ειιιε :ιιιι·ιι ιιιτιο

:ποπο.ι:ιιο:ιιπι ωφιιιιιιι, Μ. β: παμπ Ρε:ι:ιιΙιτ ιι:βαπ2 (Ιιι·ιιιιιπι ροπΙτιιτι;ιπτιππι ςοπ8:ιιτιιιιμ

τισ νεπει:ιεπε, διο. τ τ τ ο ν _. __ ι -

οι”, Ρο|ι¦ αποκτα δειι·πιπι ςκουποτιο Σεπτοι·ιαι: |ιισσε!|ι:, :Μεσοι ψ· ΡιιιικΙιιμ,_ιΔιιιωσικ

Π, πι:: ΧαΙππι·άιω 29 τποπιιώο: άι!επι·ιτ. ο

ποπ Μπα τιιιισιτιι:π ίιιρο:οιππι ειιπι:ο πιιτιι τιι.:ιτιι:ιε οιιιι&ινιιιο , Ι.ιιοτι-ιειιιοπε Μ.

Επι: Ροπτιίιειε (οπο , ειέτιΒιιε ο:κι::ιιιιε , ειιιιιιι ΙππόιιΒιιε τ:ιιιιιιεπ ιιοποι·ιε πιστα: ιιιιιιι: Ρ:ι:ειτο

εο:προΙΙιτιιιι: Ρ:οριιιιι:ει τω Ωςιιπτιιιι πΒείὶ ιιιέπειτ:ιιιε. Μι::ιτιο ιιπες:ιτπ:ιε ιΠιιιε ειτνιτ μπα;

_ία:;ε:τιοτπιιε πιω, εοάεπιπιιι: :ποπιτο:ε ιιι·ε:ι:ειιιιι: πο::ποιεοοειιε (ιιπέιεεΠει πωπω , 8τε.

:Ρ:πτε:ετι. :πι::ιοιιιοι·ιιπι ιπιιππιιι, πω: ιιιιιιε επιιιιο:ιιπτ ιιι ::::προκ , ΙοπΒιιιπ όπιιιτιιιιε πως

_οιιιιίειιιο ιπποέτετε. Ο:τπ:πι:ι αποτο ἐπὶ εαιποοιι τ:οιιτιεπιιε :ι::ι:ιτο: τιιωπιτ, ιιπιιποίιιιε νι

:πιω ίοΙΙατιε :πέτο:ιε πιιιι:ι:ιε Κιιιιιιιιππι , εοπιπιιιπιε ιιιιιι;ι πιθττιπιτΙο επιππιωπ : πω.

Βσ.ιιιιοΒ:ι.τ παπιοιιε ρι·οοι ρ::εεεΠο:ιε δεννιπι ιιιιπο ιιοπιτ:ιτε ίιιΡε:Ρ:ιτε:π , 8: ιιιοτιιιπ πιπω

απο Ιιε:αιειιι. Πεπιπιιο Ι:ιιιιιο οι8πιΠιιιιιιε Κιιιπ:ι::ιιιε πιο Ρττειειτ:ι αι:ιτ:ιτιε νι:ιπτε :ιιτιιειπε,

Πείτε ίιιοΤοπο οιππι νοιιιρτ:ι:ι ;ιικιιωνε::ιτ ,δε ι:οπτιποπτιει: Εεε :ιθτιτεινει·μ. , ΑροιιοΙιαπ Μπι·

τιοπιε ιιιτι·οπειιε ιιιιόιτοι· , Επι: οιιίιιπιοπι:ι, ιποιιιοπτιε, ι:προίΗΒιιε τα πιεσεις Ότο: ιΙΙιιιιουσ

ΡωιοτοΡιπ , τιιιι πιι τι: οπο πιιο: ::ιοιιιιίνε :πιω νιτε . Ε: πιο ιρα:ιι:ιεπ Κειι€ιοπιε ποπ ιι:

εςπιτε: τεπιιι:, :τι :εΙιτιιιιΠε πιιοοιιο Βοπο:ιιπι ορετιιιπ Γρι:ειιιιιιπ ρ:ωτεπόεπε , ..ετιιιιιιιτιε πω:

ιι:οςετιιιπτιιιε ρ:ιιςο:ιιιπ ιπ(ιιτιιτο, Ηπε::ιπτι ;ι:τιΡΙεξιοπο πιιιι 2 ίπεξι:ιιιιιε ιιιιι1:ιε :εζιριεπιιιιι:

ΦΠ”,
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όαϊιι::ΐδεο. ΟΗῖοιιι:ιιιι:: ιιιι::ηιιι: άΞι·ιιιιι Με απ:: ιιτειιΠΙιΒιι: ι:οΜΗτειι:άο τοριιι€ινϋ =ιττωτίυε·

ΜΕ:: Ηπα:: :::ΐοόϊιοι:ι: οιιιιάειι: ρ:ιιόιτιιι· σιτε:: Γειτιάοι·ιιτι: σ:ιτΙ:Β:·ι:: Η:ΜΜ:ιι·ιγι·ιιι:ι: Μετο

ω:: τ:ΒοίαΒιι.:, 5Βιιοπιι: Πι:: τε:έοι·οιιιιιτ τυποι:: ί:ιιιθει Μια: $ινιιιιειιι ιιιιιι::ιιι·ιι.

ΧΧν. Ο: ΜΜίί.ι [απί!οπ4Μ δα·υίπίαπέ , βειο:ρπιιμε @ιι Δ: @βατ ΜΖω:·άο, Ζει:

Μπάσο ιυεΙ:ιφ2[σορο ι·αβ·αιί.τ.

Βειτοι·ιιιι: χω:: ι:::ι·τγι·ιιι:: 8ενΜει:5, Ροτειιιι:ιι:ι, Τοειοι·ιιιιιιιιιο αυτοι:: αστρο:: , ει: ε!»

Βετο $επιίοτιο νοτιου:Βι11ι·ει· τιιιι:ι:Ιει.ιο. ιιιττο :τι ω:: οι: τιπιοι·επι ΡιιΒιιτ:οι·ιιι:: , ιιίιιιισ: πι. οι;»

ιιιιιἰ :πιω-ιτε ::α:ι:ιεριίεορι , 8: ιιοπιιιι Κιιιιιιιι·άι .:Ι:Βιιτι: ::ι:·ιΡοι·ει ιΒιι:επι 1:ιτιιετι:τ:τ : φαι::

οι: κι:: :κικιιτι ευρω:: :ΜΗ ίι·:ι:ιοι·ιιιτι ίοΙΙιπιιι: Μωβ:: τω, Ρτ:2:::Βο ρι·:είι:ιοι:: ίριι·ιιιι.

μι· ίιιιιι'ΕΕοι·ιιιι: Γιιιἶιιιἔἰιι ΡΜ:: :ιιιιιιιίτι Γ:ιιι:τιιιιι:: καιω:: . ΟιρεΠιιι:: :αμε οοιιΠΙιιιιι: Μι:

ω, ιιιιο ιείει·ετειιτιιι· ιιιιιθιοι·ιιι:: ιι::ιιιίοΙ‹:: , :μι επτά.: 00ΕΜΜΒΜιτι:τ :κι ειΒόιτιοι·ιΒιι:. Ηοε

ρει·σ.&ο :ια:ιιιρΙο τω:: οι:ιοι·ι: ειιίιιικτινιτ Β·:ει·ειιιτιο., σει·ειο:·ι:ίιιικ ι·οιΜιάιτ: τι:: ι·:οτιιι:ιάσειι Ιππ

Γαιτι:: ι:οΙΙ:::ιάιιιιτι:: Βειιιιι κοοιιάιόετιιι:τ Π:ιάειι: άικοιιιιιι: ρώτα δ.:Κ:ιΙοιιι::ι: 8:ΡτειιιΒιι: .

ΦΙΒιιίςιιιιιιιιιιι αυτοι:: ιιιδι·ιι:ι:, ω: ιπ:Β::οιΙΙιοι·ιΒιι: ι:οΙΙ:ιτο. α: ροτιο , ει:: :με ίει:&οι·ιιπ: Ιο

υ. Μι:: σπα, εΒίειι.ιο πω:: Βιι:ιτειι: ιι:ετιιοτιιι:τ ιιιναπ::::ι. Διὶ. ΠΜ:: χ:: Βιιά::ι:: π::8:ιἱ

διεπει:: ιιιιΒιιιιΙιιι, φ:: ιιιιτιοι:ο ειιιιέ:Μάι: ι·οΒιε ιιιιιιιιιιιι·:! :παταω νεΒοτιιτ.

ΧΧνι. 2ιιιιΖΕ:::· Καὶ” €οπ|ία:πιία [ωδία::: Σιι·υιιιίαπιοικ ι;ριο·υει·ιτ .

ΑΝ. ΟΗΕ.

1023:

η. Απ.

Εοάοιιι α:ιιιροκ ι·ο8ι:::Β:ι Κο:·ιιιι.ιιτιι: Κεειιιιι ριιιιιιιιιι: . Η:: ροι·::δΗ: Δική:: Με:: _

ιιτιοιιιΒιι: εο:Μιαιιιτι , Μαιο:: οι·ι:οιπ:ιπικι: $Ξιι:&οι·ιιι:: α:ιφοτιιιι:, σοφια: Μιά: Βιινιι:ιιτιιιιιι

το & Βειιιιιιι: :ιι·8ριιτοςιιε οιι:::ν:ι. (Μα: σ:ιιι::ΙΙιετ ιι&ι:ιι: Π:: , μια:: τα άιδ:ν6ιιτ!ιιι:: . Ρ::

διιιιιι ει: ι3ιιιιι ιιιιοιιιι:: τν.:ι:ιροιε Κοτικι·ιιι: Και Κοιιιιιιι: Ρ::ι:ιτι:, ιι: Ωο:ιετικτιΔ Κεειιια ,

:πιει απ:: :Πιο Ηιιοοιιιι ριι:·νιιΙο ΤιΠο ι·οι:::ιτ::ι·οι. @μαι ι:: Βιι.ιι:·.ι Κι:85ι:: , ε!ιιάιιι::

οποία εοιιιιιιιἔιιἰιιἱτιιτἱ: ιι Καμ τεριιιιιιιτ:ι,οοπηκτιτ, Ι:ι·οίετιια. :Η απο, ίρετιιιι: :ο ΒινετιιιΒιι:σε: Με ιιιι16ι:ίιιιιι:: Με:: ΜΒ:: ΜΒ: Αροί:οΙιι:ο πω:: τΙ:οι·ο τομ:: Μ:: Οοι:Πιιιιιιι: Κο- ν

Βια: ήπια:: ίειιιιιονοτι ::ι·εΒιο Μπιτ, ιιιειι:ι·ι·ι:ΒιΙι άειιιιώειιιι· ι::::ι·οιο. @α ω:: ιιο&ιιιιιι0·

ι:ο.ιι: ει:: Με ιιιιιιιιε οοειτει,τιοι:ιιι:ι: τιιι::ιιΙιιΒιι: ριιΙΓ:::: οΜοπιιιι·ετ , φραπε: οι μι· ΒΑΠ:: Η::

ειι:τι·:Βι1ι ι:Ιει·ίτιιτο ειι·ειιτιιι::::ιι: ιιιιιότιτ:: ιιι:8ι:Ιιοι: άεσοι·ετιι: ι:ιιιιι:, :κι ίια:ι·ιια:Η ιιιι:ιω, Με::

μι:: ριιίιοι·:ιιει:: εοΒιιιι: ιι:αι:ι:: εισαι: ιιιιι:ιο ιιτι:οτε ροι·τι:ι·ι·ιιιι Μι:: .ι·οι1ι:ι:ετ:: ηιΜΜπ: :Β

ία, :ιιιοι:ιιιτ ία Ροκ Ερι.Β:οριιι::, 6: ηιροΙΙιιι·ι 5:ινιιιιιιιιιιιι, ει:: 8: :εχω Οοι:Πο.ιι: :Πο (ζου:

Ω:ιωι:ι: ιιιιιο. Πιο ριοριτιο ΙιΒιιι·:::α ε:: ει: ιιιιιιιισειικι ιιιίι:ιιια. ΙΙΙ: πιο άι: τω:: Ρι·ια:Ιιιι·ο. νι

Που: ικι·ι::·ι·ιτι:, Βάι: Με:: α::ριτ ιιιιιιιιι·οι·ε ίοΠισιτε ιι οιι·οιιιι:ΒιιιιιΒιι: ;!ει·:οι:, ΜΗ:: ΜΕΘ·

ειοι:ιΙ:ι:: Ι:ιιι:επτι::· ΕΡιίςορ:ι: , ιιιιι δωειιιιιι::ιι: ιιιι:οι·ετιιι· . (1ιιΠ:ι:: ι<έιιοι·αιιιιιιι:: τω:: :ποδ

κι::Π::ιι:, που: ρ:: οι: Πω:: ιιιοι:σαοι:ισ Με:: Ρεττι Ηιοι·σ.τ ιιιιτι·ιτιι: , Μαιο:: Κ88: Απ::

Ιι::ιιοι·ιιιι: £ιιτι1τι15 Ερἱἴεοριιε, ιιοιιιιιιε ΤιιιιουΒιιι€:σεω κίροιιιιιτ Επι: οιιιι:1Βιι:: Ε:: , ὸοιιιὶ

τω, :τι ιιιοιιι:Πει·ιο Ι:ι.ιιθ:ι Ρει:τι ΐ:ιιι&ιι: 5:ινιιιί:ιιιι::: ρι·ιπ:ιι: ΜεττοΡοιιιιιιι::: ιιιΒἰ:5ετιοιιιιτι:Ατ

ειιΙεριίεοριι:, :μι μι· -Μιι:·ιχι·ϋ ει·ιιιι::ΡΒιιι:: υπο. απ:: τω:: ρειν:ι:ιτ :κι α:ιαιι: πεζώ ΙΜ.

ω:: Ηιιιιι: Μιιι·τγτι: Π άενοι: :Μοτο ΜΜΕ: ρι·:ιεΐοι:τιιιι: , Η πω. Ρι·οιι:1Πι ι:ΒΓιιιιε Μα.

ιιοι:ε ιιονοι·ι: το οοιιίοι:ιιιιιι·πιιιι. Α: Ν: ό: τιιιιιί ω:: ωιιίι1ιο 8ιιι ει:: ι:ίοέ:: , ι:ιτι:Επιε πι::

απ:: Μο ωφωιι ἴ::ι:θ:ι Ροπή !ιπιιιιιι, βιιιιιιιιΙΒιι:ε Ικι·γιιω Ειιιιια:::ικε οοι·Ρι:: Βςει;:Ν[Μ·.

ιγι·ιε, ποτάμια πω:: Δ:: ι:οιι:ι::ιτιοιι: :Με Με, @πιεσε ι·ι::ιιο::νιι :ιιμωΡω, ι:ενιΠι:ιιοιιο

ιιιιιτι Ηττα:: σοιιίὸι·ιιιιιι. Νοκιόιιττι ιιαι:Γιετ:ιε ιιιε: τω:: , απ:: ιιιΒιιο Με:: ::ιτειιιμίιιι ιιοᾶο

Ιι·.2ιιιιι: ι·σέιιι: :Με βιιιιιιιι: , ιιι:ιικ:ιιιιι: ιι: Ρι·οιιιπιο αιιί:ιτιιιαπ: ω: ρι·:::ΐεπτιιιιιι ι φ:: α::

@απτο ρι·οιιι·ιι: ίειΙΙΒιι: ΝΗτ:τιιτι::, :ιι-κι:σιΠΒιικ αρΡιοΒιωτιιι· Ριοωιιιω- Μ:ιιιγι5: , Μ::

σερ: ριορι·ιιιι:: ι:οιιιιιερι:: :τιιιξςι: φωτ: ε.ιωτιιι: ιιΠει:Ξ1:, απ:: ειιι: πω:: απο:: :κι τοωισ.,

έ:: ιιιια:ιιι::ειιιε Ροίίιάσε ενιόιεΒιιιιι· :πασοκ ιιιίροΓιιιι . Ει:ά :Πα πιιιιιιιιι: οι:Ιιιιι ρι·οι::ιΙΙιοι:ι:

::ιι6:ι, ίαια8ετα ι:α:ριι: ιιιιιι!ιτι:ι· εκοι·ι::ιι·ειιιι· αστρο: ειπε Βει::τι:ι: 8: αυτο, ηι:οιιόιιιιιιο!ιιιιιι::

Ριιιπ:Βο, :: Μάιο:: Ρειτι·ιΒιι: ιιι::ίοοι:ιιιι:ιιι: Η::τιιτ ω: :πιο : 86 ΙΙοε,ι ίι:88ετει:: Π:: να:: ,

Πα: ιιιικιΙιαι:το :κι ο: ιιιιιιιι·:ιιό:: ριιι·αιιιιτ: :Μπι ιι:νει:ιτ μι· απο:: .πω Δια:οι·Πειιε Οι:α

ιιι::ιΝυκ ειιιίειοπι Ια:: ιιιοι::ισιιιιπ:: , τμ:: :κι Μ: οριο ροι·Ποιοι:ι::ιιι: ·νιάεΒ:τι.ιι· Ποσα:: ,

ι:οι:ιιιιιιΠι κι:: απ:: Εφη: οι:: Με: :μια μετα:: οριι:.. Βει:ειιιιπ ιδιιιιι·8ι:τιο::ι: ιι: ριιιιιι:

Ρετ ιιιιιιιιιιιι :ΠΙΑ ι.οιι.ι ο ι ρι·:εροδει πιεση:: πω:: ΙΜ:: ιι. Μπι:: 5οι:οι:ε: μι· :πωπω
νν ι ι. ι. ιι ι. κ : ΟιιΜι:ιιΙειι·ιι ιιυ8ειιιι ::ιει·ί.Ιο:Μοω”. Ροίὶειι π:ιιβει·ι.ιι:τ μι· ακουω:: Οοο

:ιι: Ρ:τιιιΒιι ::η;ει::ι πιο:: ίο!ιάο: 37, ι:ιιΓοι·ιιιιτ πω:: ει: ΡιιιΠιι: :κι ιιιωιιιιι: Οάοι·:ι:ιιιιι:σ

ω:: απ:: τοιιιιω η. έ:: (ΜΜΕ:05Π8ιι86 ε:τωιιιι:: ρι·ι:ειοΗΠΒιιω. Η: ιιιυιριιιωιι: , πιω :κι

πωπω:: ω, :μια ιι: θιΒι·ιει: ι:::ιιι: οροι:ι9. σειιΜιιιιο.· ωιιιιωιαιωιιι, 8: επρεπε ι::ιιι:Η::ι:

σοι:ιιεθ:Ανιπ:ιι:, ΕΜΗ: ΕΜΗ:: :ιιτιπ:οιιιιι:ι ιιιιιι:ΠΙαι::ιο τομ:: απο: Μ· :ιι:::ιτιισιωμ

Α: ιι: Ϊ > .ιών :ι.::0 Π. : .ι "ΜΙΤ" Ο Ξ·ϊ φ . .· η :

Η ν 100211. Οι: @ΜΜΜ ΜΜΜ ρι·υ|οδιιιπε ιιιιφάιιΜση Φ ω:: αϋ'Βςϋπι· .ο ω

. . .ι .. ·. . ασπρο έ:: ::ιιρ_βε [αὐήτω. , 5.6

" - Ϊ ,: “ 5 - ?ιι

@σε οαιιριιτιι: Κα:: Με:: ί:::οι:Η ι:ιιή:,.ιι:κι·πιιΒι ειιι::::πτι:Βιιιιι σε: :ι:οι::ιίι·ι:ι·ιιιιι: ιι:Ητι·»

το ίιιιιιιιι: :αφτι ορειι:. ΤιιιιιιιιιιΙΙιτ:ιιι: πιο ρει·ι:ερω, ιιιιιι:ιι:ν1: μι· Ριι.ι:ιοοι.:κυι:

Ρ.ΠΙ

---·

. ίΪι'·' ιι.Ἐ 4 Β

 

ο ει:: @ΙΜ ι·ατιι1:.::ιιι: :ὰ απου:: ιο”. .9-"|.
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Μα_ςΗΚ_ @τι τΗδ:ο Γτ:ι:ττ, π: εοπεπο Με:: :·επέτε: Βτπἰε πο! ίπίεΞρΣεπόπππ επιιππε ορετἰε. Ά.: Με!

1025

.το Με

νείρεττἰπει ίγπτικἰ εκρἱε::ιε 8: π: τποε εἰ: ιποπεεπἱε, πετεερτε πεπεπίθετοπε Λοοπιτε, Με ρεεε:

τεκἱ: απ. εαεππιἰπε ΠτπεπΠε τι ΕΜΗ. πω” νετο. μέ: (Με οεεαἴπτπ απ! Γ:ιπδ:ο ΟοΙιιπιο:π

Ροτ:πτπ, ττεπεἶτετενἰτ επτπ Με Ιε:ιππειτπ Ππνἰπτπ: επππ1πε μιπΙΙπΙυτπ ίιιΒίὶἰ:ἱΠετ Επ Ιἱ:οτε ,

5πτετ εε:ετειε ΠεΠπε, οπτοπε που: τΙΙππτ:ιοπεπτ , πω: οποόπ:ιπι πω επίπτεετε :το τπΊοεο ,

ε1πο είπω τειπροτε Με: ποτατπ :πεί πωπω: Η πετποπί:τατε; οποπ εκΗΙἰεπε πε ίπἰ οτ:πε

Ιοεο, ντττπ:ε άτντπ:ι «τοπ Με νεΙοεἱ:ετ· πετ πω, Ρετεπε ε:ιεΠ ετπἰπεπτἰοτε Ιοε:ι Ρωπεπΐοιιε

πο! ὶΗπὁ. ρππ&πιπ, :πιο επ :ε1πρεί::ιτε Με: πετί πω:: Μετα: φαει:: οπο: ΗτππΈπε επ4.ιορτπ:

μιτειτο, απ ΞπΓεπετε ε!επεππ: , ποτ:ετεεπι· 8 :Με πο:: ίπιπππεοπ π: είεεπεἱετε:; 5πίππε πω'

ρ:ιπ!!πΙπτπ, ἰιποπΞ:, 8ε τπ:πετε επτπ :πο (ατο πιΕπιΜΜ Βεἰ, :μπε πεδ:εππε ποπ νὶὸἰ. @πο

ππτειεπΙο ΕιτππΙἰ π::οπἰ:ὶ, ἰπποταπτεε οπίεΙ ΡταΙΞιΒἰἑ Ρτ:είεττε:, πεπ:ιεπΙο Οποτε Γε ιππππιπ:,

δ: Ι)εο Ειπεϊοοπε 5:ινΙππιπο ΡενεΕιάτ οστά:: τε εοπππτ:τππ:. 8:εΠε. νετο ἰπ Ιοεο οπο νεπετε:

Ρ:ιιιΙΙπΙπτπ «Μετα, 8ε τε:ι·ο8τ:ιάο επτίπ πό Ιοεπιπ ππι:ἱε ενεπει·ει: ἰπ ππἰπε ποτοε ίμι:ὶο πε

τπτπ τεε!Η:, ππεππ μπε πάμε πο :ετ:ἰετπ ντετΙπιτπ ποέπε εοπ:επποΙππτεε , εατπ τπ:ετ εε:ετιι

4Μετπ ἰτπρΙετε επτίππι ίο!ίτπτπ νἰὸετππ: ον:ιπτεε, δε άπτετ ίε :πιω πεπτοππτετε: εοπέετεπτε8έ

οπτοπε ειπίππο οσειπ·π: οποτ! εαρτπτπ πετ ΡτοίΡετο ετεππ Ρετεπει·επτ, & άετπππι νοπ :οπι

ροτεε εοπεπε τω. άοτππω τεππ·επτ. Βεπτεε ΡτοΡτετεο. (είε τπ:ι:πτίπε πιοοτί εωρτἱἰ:ἰπεττε, Ρετ

ΙπππΙτό:ιπτ Βεπ:ιπ1, εο ίιιτ·8επ:ε :ι Μωβ, ρετνεπετιιπ: :το ρπΙειττπιπ Β.επτε. πωπω νετοπι»

!π:αποττε Ιὶεπἰε δ: ΚεΒἰπω, π: νετ:ιετΙπιππ πορ:ιτετεπι: ίὶὸετἱε ΡτωΓαἐἰα .· $ιιἴεὶρἱεπε , Εποπἱ:

τποπ:ιεπο Ιὶεπάπα, προ; Ειπέ:ο δενΙπππο Ρτο ροΠε άτίροίπττππε ο απ ρττείεπε ιπΞ::ετε τπππετιι

απ” τενεττετε ω οτορτπιε :μπι πο: ίππππο τπεπε εΗἴροΓπἰτππε Μπιτ ειΠπε. Ε: ί:επτπΡτο

ἐτεπε επτἰ ττεὸεεἱπι ίοΙΜοε, πό ΡποΙτε:ιτπ :ποπεπιπιΑιιτεΜπεπΐετπ :ιπρεπίοε: $ἰ, νίπππἱ:, :ἱΒἰ

ποπ ίπΗῖεἱ: :πω οοπ:Ιεταπο, οποτε:: ΗοΙετπ ρτορι·το οειιΙοττετ:ιτο. Ρτορεππο: οπο ροππετει

τοτε :ποπ πω, οπατπ :μπώ Κεθἰπει ρτ;επτκετε:, ΙΜ: ἰπνεπἰτε . ΚεετεΠπε ἰ::ιππε τποπαεππε

:νού εοπιποε :το τποπεπετέπιπ, ροίὶππππτ°1ζε8ἰε εκ μπε δε Κεἔἰπα: πω: .πωπω 8: πω.

Με απ, ρτο:πϋε :ιπττ των: ί:ιπέ:ο $ιινἰπΞππο ττεπίτπτΠπιπ τππππε όεετιίΠΗάε. ΑρπεπΙπτπ απο

μπω οτππ5Βπε πετ ττπιππιπ Ρτεπεοππἰ οίΕπιτπ, 8ε ΚΛιππππτι εεΙΙετετπ Ρ:ε=·πε , :τπππο.

_νετεεπτε , ἰπνεπτπτπ επ ίεπτεπι τ:!επειτίοε μπε π:ιοεπε. Ππάε Ππρεπιδ:πε παει· :1πτόετπΙετει:,

δ: εε:ετἰ εἀτπἰτεπ:εε, εοππονετππ: Ρτο απο :μπε οπΞ Πόετἱε τπιι:εποπε 5π εππόο ὸὶΒπε:πε

ε:: οΠεπάε τε τπίτπεπΙπιπ, 8: πω εκ πτπτΙο π:: το:πτπ τπππάπττι, πι ΓπεεπΙο Με; οπ τπετἰ

ςπιπ -Μεττγτἰε εοπεεΙΙἰ: εκπΒετετε ΐπΙνπιπ πιο ίεΡ:ποτ:πίε ππιπει·ο ίρἰτἱ:πε επτπτπ . Ε: πώ

:το τετΙΙτπεπάπττιπποε :πω , ΗεΙγίεἰ ΞπτετεεΙΤπ , ἀεὶ: Γπρετε:α:τείεετε οΙεπιπ , ειπππἱ επτὶ

πτπππίεπΙππι όενοτἰοπε ΕεπΞε 8: Κεεἰπε Γεώ: τπεκἰιπππι : 8: αφτι: ' παω Πεπε , πώ πω·

ρτορπετωπ ίππτπ (τω: ειτπεπ:πτπ 8ε πωπω ιπεπτπ , οπἰόοπἰε! πιεπππτἰε Με , Μεί: ίτιπέπε

Μεττγτἱππε εοπτετ:, ΔΙτετἱπε ποπ είὶ. ΡοΠαι όειΗ: Κε:: Ρετ ιπεπιππ Οποταππτ :πωπω δε·

ποπἰε επττππε3εε 8. δε ετΞεπττ τπετἰ ίοΠοοε η. Ιπ ρετίὶεἰεπιτΙο νετο ορετε, πε ποτε: Κεεἱοπετί

ίτε:1πεπε τεππΞίἰ:ἰοειιτὶ δεειτπεπτἱ , εά:Ιίτα: πω: πε τπείππτενεεεΙείἱιε ι1πτπππε ππεἰ:ε επτά, Β: :τη

πω: ετΒεππ τπετὶτμι:› ·- · ε ί . ε '

. -_ < · · . Δ;

?ΠΟΠΗ Βε _/ϊπιέΐΙ δ'α·υίπίτιπί :ναπτω2οπε , Θ Μτιισιι!ὶ: οπο:: .Βοπετ2ο 8:30 [εδτΠ.τ.

. τ· :

Βεἴετἱρτο τ:ποπε πρρατετιι Βεο τἰἰεπἱΙῖἱτπἰ οΡετἱε , ορετε ρτε:ὶπτπ :τι εκ:ιι·ειττ τπἰτπεπΙππι

ίετἰμπτε νοτπετε , οποτΙ Πεἱ οτππὶποτεπτἰε ΡτῳΓεπτἰΒιι5 ποπίε·άπςπ:ιτπε π: @σε ἰπ Μπι

ΜεττγτΞε :ταπεΙει:ίσπε. .ΟΡτειτο επτπωπ εῇπε :Με , :μια :το ειππππτε ΡιιτττΒπε @ιιε νεπει·ποπε

εοτΡπε υπ:: επτπ ίοεπε το οπ!ἰΙἰε:ι›Ιεπἐὶἱ Ραπ :τεπεΙα:ππι εΠ:, επρι·ορ5ποπεοπτ δε Κα, π:

οπαπτπΙπτπ 5εποπίε εοπιπποτε:πε ,. τετΗτε τΗίΡοπεπε: πωπω - ππτ!ε νοεεπε ΑτεΙιἰερἱἴεορπτπ

Εεοτπετἱεπιπ , Ηιτπίπτετ ροίἰπἰενΙ:ἶ=,°ῇπ: πποπεπεττππτώιτε: , 8: :Μπιτ Μεττγττε εοτρπε οι:

ΙσεεΙΙο ρ!πιποεο,ντπ οπο πο. :ιππ ποτε Ρε:τ1!›πε ροπ:πιπ ίπετει:, ἰπ τιπτεο. εειΡΓε οπο.ππ Μπατα

νετε:3:τεπί οπετετ. ΑΜΠ:: απ: Ἀι·πι,·επτ ίποεοπεπτε ὸἰεΉοιπτπἰεπ Έπ:πτε τιεποΙαπει:πτ Η
ί:ἰνΕπιε5 ΜΡ τποππίὶετἱπτπ νεπτεπ5, ίπιππ1:ι απ:: νεπετε:ἱσπε πω: ειππ· πατττπιπε τποπί:π Κεππ

ὶπυρΙεγἰ:; εοτρπίππ_ε:ίππόπ Εοπ.:ι.πι επτα! :πω εο τερετἰτ, επτπ εοτροτε «πετ $ανἰπἰππἱ

ΡἔπεΒΒ, οίΤζ τοπε1τπρ:ιτνπΙ:?επέπι;εο: ποπ:: τεροἴπὶ: ιτπε, πε εκρἰεττε ΜτίἴετπἔΒ !οΙΙεπιππἶ,

ε επ πι:: ε Μ. τπτ:: νετο, π επιτε- "πωσ 8:· ι·οντάεπιπ τοππε ο επ: Με εστι! ο.

Μ? Μ ώθΙ'0 Φ(πτώείτξ τεΕπεπτε,,δε- τππιετπεε ετ8εΕι:ἱ,:ππο‹ἰ οπετεπΙο ΒΡΩ:: ίπΡετροπτ :Πί

σπετε:, :ετα τπο Ι τ νέπτε1, π: Μπιτ: τα. τπτ οντίο ππό=:στε: πωσ 1 πτνπΙο ο @Μπι απ·
ειπε ,·ποθπΙ:ιπε π: ῆπποτπἰττΞππιτοτξΦτο:π,τπΒΦ ίεπε:9'δενΕπτππΞ τεΡοι:πτπ εεε: εοτΡιΖ. @π ία

Μ:π:πε ετ πιοπΔεποοπτε εΠεε, 8: υπό:: επε:,πιτεΙ επῇπε τετ πατώ ειονεπϊΠε:Ρ Μπα” π:

ί: :Με τιιί:τεππτ, ο π: ρ:!πο Υνείὶἱπεο!ε; ἱπ πω: :με Ροπωπεε ά5εππι·, πεπετωπποττεεπ

Ιππτί πο: τπεπεπο3πέ ρτορπο‹ποπιἰπε γοεατϋΜ4Μετάιιτπ, 8ι· πάτποπτιππι ποᾶε ρπετετἰτο.

ἰπ οτππωπ: τι τ· π τ·:5:ινππεπτ ·ρττείεπιππι νεπΜη Βε Ιππιεπ οεπΙοτπτπ Μ τω ετε::

ετα: επὶτπ :τἰεππΕππι, ε:: :πιο Ιπιπεπ :ιτππετει: οεπΙοτπτπ. ΙπττοτπἰΠπε Επι:1πε :το Γτιπἔτππτ ,

πωπω οι·ενΙτε.ίεά. :ΗΒΗ Ιππππέε ἱρίεηὁΙετ ρετεἰρετε τπετιπ:. -Νὶπιἱοἐνετο ίπανἱωιἰεὶοὸοτε, π:

π:: Με, τερΙετπε, π! Ετ0Ρι°ἱπ. επ τενετίπε._Δάνεπτεπτε ππ:πτ :Πε Βοτπἰπἱεπ εάεΠ:Κεκειιπτ

(Με Ερἰίεορἰε δ: ρτοεετΙ πε, ΑΒΒπ:ἰΒπε φαμε δ: ΟΙετΞεΞε, πεεποπ 8: ΡορπΙο τπππτπετει

ΗΒ,ωθ. :ταπϊνεπεπάππι εοτΡπε Μεττγτἰε: οπεπΜπίεΙΡ1επε ιτπε ΪεπτππΙἱο πιο Κοτπεπτο

τπ›·= . ο π: · ε· 1 : . :ο τ :τ πω::

 
12-

ή υΠ10πίε :ΜΜΜ , τπεΠπε Βτο:επ(ο , νε! επτἰππἰε 1)πτοεαΠεπίε , νιι!Βο Ππκ.:· , νε! ἰρί'ε ποτπἱπετ!ατἰΠΪ1πππτ .
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ρι·οιπϋε &::.οιι1Ιε·, τεροἴιιἱτ @το οιιιιιιΒιιε Μαιο 5ΙΙο Ιοεο, οι» το οι·ιείοοτί νοττττεττ1τ.4 Μαι- ΔΝ απ..

Ντικ Ρομι.Ιι;. Ρει·ιιέτο @πιο ἴοἱΙοπιτιι οΕῖἱεἱο ,_δε Κι:Βο ι·στ:ιιττιΒοοτε Π1τΠΕΠΠ ),ν ΜΟΒ· 10215.

:Νίουε οἀοτιτἰΒιιε , ίεάεβατ ἱΒἰ ίει:ρο άιότιιε ωοτιιι:τιιιε , ιιοἰ απο Ρετἱιὴιοὶοίοὸοτιτοπι ίι:Ρι·ι- ο;. Απ.

Ϊετἱοτιιέ ΐτιίαΕοοιιιττΦέιιε; οιιιιϊ ιιιιτιι ΙΜ @στοκ Κ: ριιοι·ο ίιιΡοι·νοοιοτιε ,~ ὸϋτἱτ .το ιτει·ιτι1Μο

ΓοιιιΜέι :ιόιιιοΜτιιτο·, ιιτ οιοιοτοοιιιε· ωφετεκτ ίαιι6Η 8ιινιοϋιοι οιικΗΞιιω: 8ο Ρτοκόττ15· θ Μα

τοπικ απτο οι:είειιτιεπι Γ:ιοέτι, τικ ΕιδιωΒεπτ1Βιιε πιετἱτἰεινἱίιιω ι·ιτι:οριτ ι 8ι: τι." τι: όξω. τι

·ματττιαΙο ριιοι·ιτΙο άιιτ::Βοτικ ..ω άπασα μια ιιιΙ ι1οιιιιιιι·ι ι·ονοττιιιαι·.Ήιοι πιο ίιιτ8ειτο τι.

οποίο οι·:ιτιοοιε αιτία, ιιτ πιο; ΠΠ αιτ,ίοΙιιε ι·εττιιιοΠτ ἱτι οεο!εΠω «χιο τιιιτι:οτειτοτ, φτιτιειιι- ·

τι: Περι: ιΠότιιε Παει· ει:ο!εΠωτι ἰοττιιτςτ: οικω ιιίρἱοἰεηε ετηιιιιιε τταοοιιἰΙΙιι ιτιειτιιι ιτιοιιιτ, ιιτ:

οι:οα!ετετ ρτομιτε . (Στή , Επειι·πι ΜΝ”, Μια , Μπάσο Ροτοιιτίατιιιε Ειτιέτο 8:ινωιτιτισ ουκ!

ΐιιοτιτ. 1η ΠΚ σιιοά τοωο”;ω οι ίτιοειάε Μπιτ, δε ίτιοι:οΠοι· το Ιποποτο, δ: εοΙΙοεεΜοττγτἱἱ

-Εια·ιτ, τιιωοιΜτοΕ ἰπτιιιἱτ.-Ττιπε Και ει·τινιτει· αερα σο "ω, 8ι ριιἔιιἰε. ροέ!ιιε τιιτιιιστωτο·

φοιτ εοε_:ἱΒ ιονιοι:τωίερετεΠετ ι:οτροι·ο, 8: Ρι·οπήττεοε ο απο ίοι:ιο κοιιιτιιι·ιιιτι εοτιιτιιιδτ

ι:ιόει11 Β:.ιτι·ι 5ο. δε ττοείοΜοε ιιιετι πέστο , ιιτ ἰτπἰι; ιτιοιΡατετ Ρτει:Ρατεττ: [ι:τιιιιιιπι ίτιπέτ:ι

ΡοιετιτἰοοΞ._ $τ:ά ιΙοπι ιΠ:ι εοΒἰτοΒοτ περα, τόττενειιτιιε Γιιρει·οο.,_νοι:οτιοπο ττά:ΜΞτ Πεο @Βι

πιο Ρ.ιιττ1ε τιοΙΜ Αι!σε. · - ° ι ο ' · ^

' Λ ·7!

1

.(·'(..Γ. .] . .'..@το.υ.Κι.Α.Γ ο Κιμά-ν Μιλ: 8.ιι..#€.υ.

Φ*Υ,$$σε?οδοο·οοΐοτοΐζ8ο 8·υ*τε90%ττι·

ν 13τ.Α. ειτε. Ν στ 1 Β 019,0 Ν 1 Α:;;;τ·

- ' 4.·. · _ ' · 'Δ ` . . -“2β.°·ι ' ϊ 3ο. Απε

ει Β Β Α τ τ ε τι; ο ι; υ;τ"ΔιΞ.ΨΝιιε;~ιἰἔ:ιΞιι

)Χιιδτοτε τποπο.οδο Ι.ικειΠειιΠ ειιιοτιγωο, @το -
ι.. · ο ”~· ·° .15$

.; ·'Εκ πι! :Μέσο .Βοποπία/. ' .·ι.;·· 1_ _ '

οΒτεκκατιο1νε&ΡΜεπιπ.
:Μ|··

τ. 5ΕΩ0ΕΝΤΕ.9 ω”, αΙιεπωι Με οι., ω"... ιἰε Μτατιι!2.τ [ιιπἐῖ£ Βοποπἰἰ »ΜΜΜ Μπέ- ΒοηοηἱΜ

` Ισ: _άτφβι· οιιΜ.ιπι πιοπασΙσπε Ι.ιισεάισπβ: αποπ)σπα:, μέ .ττατεπα [παπι Ρτοιω: ίπ Ήϋτο άτ Ωἔ””””ω`

ΜΜισιιΙ2: ποπ απο οι Ιων. Ναπι πω». 7. οι: πωπω [παπι ο _θιπέΐο Βοποπἰο εττωπ :απο πικά- '

τα, [Μπακ /πιβ: 29 παπι. το. πΙ.ιτι πιέπω!2, "αἱ Μ. απο Μπι. ε]α[άσάπ |απἄΣ Μή αι:

τιιίέτ ,δάφε/!επ ...ω...ι. . £`οπ[ε›·. παπι. 18. Επι:: [κκε ρτἰπιιοπ, [Επί [Μο ω..ωο, άπο @Ή Ιἰ

ΜΒ ο τω.. τον τη( ι:οιίΖτε προπαβετ22 [σπίτι δτερΙοαπέ αρκά Βσποπἰ.·ιω ποϋτ!ήίπτωπ ΜΜΜ: Φω

ΜΜΜ , @αἱ ]ει·ιι[α!επι ιιρρε!!ατισ , οΜπ πιοπασΒοηιω πέςτου·κπι , παπα Οέβεπέεκβιωτ . Ξο[‹ἰεκι

ἰπιἰἰιἰεπι αστερι:: ρ›·ίτηςεπιο [Μο πβΕ.τκΖωπ.τ. €'οάεα: Με ΜΜΜ: «Με Μπιτ εοπτιπεπ.τ Μπιτ Ιστι

Ικτ Μ βια σΙ.ιιι/ιι!απι. Αοπο ώ Με. Ποττιἱτπι πιἱΙΙοΠιιιο ι:οπτσΠοιο οδτιιεΒοΗτιιο , αΒΒατἰιιτιτ:

ιιοπιιοο Ι.ιικυιιτ.το οΒΒιιτο ιΠΓοι·οτιίΠωο, Όσο 86 ΙιοιιιιιιιΒιιε ὸἰΙἰΒοοὸσ, Μπα. Γριιι·Πττι πιο

τιΙΙὶπιο, οποσ· νΒιἱοΙἰοετ εΒΒοτι:ε ειπε 18. ιΠι: ίεΠια:τ ντ:τιετίε, ςιιἰ φωτο οι... ροΠ: ΐείτιιπι

ί.πιέΒ Μειττἱτιιερἰἴεορἰ ία:ιιτιιε ώ: , εοπιΡΙετικ τ:Π: ιο τιιοτιαίἙετἱο ΒοειτιίΠιπτ ρι·οτοπι:ιττγτἰε

$τερτι:ιοι άο ι:ινιτιιτε Βοτιοτιτα, οιιοά νοι::ιτιιτ ]ει·ιιἴ:ιΙεττι, ΙἱΒετ Με, δ: τιιι:Βιιιτίε ιιτπι:ιι·ίι @τη

.Με τοοοιιΓτει·ιι ιιοτττιι€:ιτιιε . @οι ιιτιιιιιο .ο οτιιοιιιττιΒοπιίοιιω ποτιτι:ιτιπ νωιτονοΙιιττιιι5, διο.

π.. 8.υιδϋ Βοποπ22 σοφιι.τ εοΖέτιπ έτι πιοπιιβετΙο £ιισεάΞεκβ Ρτο” Επ·βεπτόπω ΙΘ·ι:εί!επ_|ίτ άίωσσβήίπ

@ιιε £αβ7:4Μ τω, ?ΜΜΜ Θ· ΒΜ'ΜΜ βατ, παπα _ίαπέΒ ]απιιω·Ιι, Μπι |ιιπΕΕ Μω...ω πω..

άσπατιωω £ιι)14.τ υπεΕπετιι στά τωρα: .Α·έρει·τέ !.πηςοϋω·άοπικι Με. ρ›·έπσφατκω, Η :β .τά αππτσΜ

πι. ›·ε[εττ Ρπιπσώ.·ιι: ./ωςπβιππ: αἱ: ΞιτΙ6]ία οι ῦΒτοποΙο`ςἰω Ρεάαποπταπα: αφ. 33. ΜτΙ” #

πωπα:Ισπ πτςτΙ: Μ αΙΙ:οτ ΟιβεπΖεπβ: , 27 αἱ: Μ: οι! μποτ σΙετίσο: _βετιι!απ·.ι· ιίε·υοΙιπω ε|ἰ ο

.Μέσω @Με Βάσει ίαΙ:Μπ.τ Ε:: 'Νοτιτέα αὐΒατοπισκ ΙταΜω πὑΣΖοεεάἰε›ι|απ .ι.ι........ |οσάΞεαά (Βιβ

Ιευπ ιΙΙασεβω, μια εκ Ρεπο!Ιεπ|ἱ άετπιδτα υ|ἱ, ρεπέπετε οΒ/α··ωι:. Μοτο βπιπι εστω: το του”

πιο ΜοπτΜεπιιτέ [πρωι χω»... 6απίίπωπ , κοπηκε @Μο@Μέ ωιω»ει φαιά οστιβοπε Μπιαβ€

0·.ϋ βπ_Ιϋπ εκβπιέΐπω ή!. ΜΙυαιΠε.

τ. ΒΕ Α π· τι ε ὶ8ἱτυι· Β ο Ν ο Ντ υ ε Βοτιοπἰα: οι·ιιιτιάιιεω , 1Βἱοιιοο Ριιοι·ιτιο. Γι:

τω. τιιοπειίτιι:ο Ρτειιτεκτιι άινιιι:.ιε Γετνἰτιιτί ττιατιι:ιΡ8.νιτ. Ιτιτει· αιματο

Ριιτιτ!ια ΡΙιιτιπιο. ι:Ι:ιτικτε νιττιιτιιιτι ὶπίἰἔιιἰει : τ1ιιἱ ει. Ρι·ίωων8. αποτο ι11εὸἱτε.τιιε @πιά

(ιιτιιτιιε εκατ. Πι:ιιτΙοεοτειτ, ιιτ μα: οπιιιοπι νιτειτο ίειΡιευτιε οι.. 11ιοάιτ.ιτιοποπτ

ιιιοττὶε, οοτὶἑὶεττιοτἰεοατιιτπιιιπιὶο, ιιτ νἰνετετ (Π1τιίτο. . _ _. __

έ. (ζιιιιτιιοι· ΡτιπστΡιιΙοε νιττιιτοε ίετιΡτιττετιιπι πίΐεττὶοτιὶΒιιε ηονοι·ο; οι»

ΡοτετιιΙειε, Ρτιιτιοτπιαπι . ὶιιίτὶτὶεττι , ίοττιτιιιὶὶιιεττι , τετιιΡεταπτίτιω, Με ΕΜ Ιο

νιτ:ετιι
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ΆΝΝ.ΟΗ νἱοοτι·ι ιιοιι:ιε & τιιιιιιιο οο!ιειιτοιιτοε , οι ειιιι οποιοι ι·ιοτιιιαΒιιετιι;, ;οιιιιιὶΒιὶε οειτοιιτ .

Ι 025 @Με οιιιτιοε ίιο·ιιιιιιιιιτ ω ι·ειιοτειιιιΙιε , οι ιειιιιοτι οιτιιιιοτοτ ιτι ·Πιι8ιιΙιε.ΜΜιιτι

ω. Με (Μπι 8ς @ο (με το ιτιιιτιἀοιἶιιτιιἐΡοίἱΙιειΒιιὶτ· Πιιτιιιιιο ειά!ιεεϋτ , ΙὶεοιιιἑιτΞἐι πειτε

θα. '. Μ οοιιτοιιιΕτ ,οι ΓειτιΡοτ 8ΡοίιοΙις:ιιιι ίειιτειιτιιιιιι οτι ττιετιιοτιο.ττιίιιιόιιϊετοιτιοετο: ΣΕ

κτ ` αοϋπο ὐοτκἐπἱὐαεΡ¦ἑοετεω, [ει·πιιι: (Μή/ὅ ποπ εφε” ο ι -- Τ _ ι - -ι

.<Μοιιιιι:Ι·ιιιε ϊ 3. Οιιιιιοιιο Ρετ ειτιιιοε ειΠοιιοτ ιτι ε:ιάετιιιιτΒο , Πι ιι1οιιοΒοτιο Γειιιδὶτ δτοΡΙιοιιἰ

έ' 'ἐΐιαἶξἑπἱ'°° Ρτοτοτιιιιτιγτἰε°οειτιιοττι ίιι:ιιιι οτιιοιίικιΙΤει , τετιιτίε ει; 'ιιιοτιιιτι Ρετίεεξιοτιο εάοΙο

` τ :ντιΤει;ι οιιϊτιίιτι:ιτειιιιοξιοτει :ειιιιιΙο,τιιε , ειτοοΠειιιιοτοιιι γιι;ιιιι οι ειιέετεΠιι'ε Πο

·· :έτ'οΜ,ετ,,ω& οοετιιιιιοτιο Με , δ: Ρετ-ειπε όοιτιοοιιινιτ , @Με ιιιιιτιοίεεοΠιιιτι ίοΙίω.

ΠαογΙοιιοπι @οι @και Β:ιογΙοιιοτιι οΙοοιι: . ΙΜ ίτιιιιιο ιιιιτιοτιε , _ 8ο ΓιιΡτει. Μαιο-το οοπιιιιοιιιιο

"Μ"· -- τιε νιτιο οοτΡιιε Γιιιιιιι Ροτόοπιιιιι , ν οιιιτιιΒιιίοιιε ο:ιττιιε ιΙΙοοεβτιε ττιιιτιιΡΙι:ιτοτ . ειμ

ιιοτΙιετε τεΡιιειιεινιτ . τοπιο ιΒιιιιτ εμε Βοιιι οτιοτιε Ρετ τοτειιιι ΖΕ8γΡτιιιιι·ιτε8ττιπ.

το , ΡτιιιοιΡοε ιι28ΥΡιτ; δοΡὸτἰοτ Ρατε ΡοΡιιΙἰ τω” ΔιιεειιοΠρ οςιεΡοτιιτιεειιτιι 2111.
ΡΙοδὶι , ειόοο οι όποιοι οι οΡτἰοτιοτιι οιιιέι νοΠετ Βιειειιόι . ί

. τι.. Αν: οιιιιι ίτοοιιοτιτοτ Με ίειοοτειιτ , 8:ινιΓιιε Βιιιδιιιε Ρατετ Βοτιοιιιιιε Πεο ἔτο

τι” εΒιι, · Ρετ οικω ΒιιτΒρ.τιοδ ΐοτϊτειε οιιιογιτ , ιο ττιειιιίιιετιιόιιιεττι οοτίνετΓει

ΜοΠΜΜΒ Δω . ΙιιίιιΡετ οιιιοτι ιτιτοτ Βονιτι:ιτιι Βιιτο:ιτοτιιιιι ιτιττοΡιοιιε τιιειιιετοτ ? αει Ραθ

ιιι ε. Βοικ- οιοτιοε. οΡοτει οιιτιΠιοιιοτιιιιιι Ρτιττιιιιιι ιτ:ιτιιιο ίιι;ιτιιιιι νιτΣιιιιιιιι ίΡιτιτιιιιΙε ιοοιτ

ΐΞΞ!ἱ Έιιτιάειττιοιιτιιιιι ›· Ιοιιοτειιιιιο :κι τοΡειτ:ιτιοιιετιι εοοΙεΠ:ιτιιιτι ΒιιτΒειτιοιι νιιίι:ιτιοιιο ιιΗ

Μ. - τιιτατιιτιι . ΙΒιεΙοττι οιιιιιιιΡΙιιτιιιιει τεΡειτεινιτ ττιοτιειΠοτιει , ιη οιιιΒιιε ΑΒΒιιτοε δ: πιο

ιιιιο!ιοε οτάιιιιινιι , οιιοτιιπι νι;ειιιι (οοιιτιοιιττι Βο8ιιΙοτη ΒιτιδΠ ΒοιιοςΠΗι ιτιίιιτιιιτ ι

5. Πο _Ιοοο επι Ιοοιιιιι ττο.ιιΠΒ:ιτ , νοι·Βιιιτι Πει ΓοττιιτιιιΒειτ : Βάεε οτεειοτιτιιιιτι

οτείοοιιειτ , επι οιιοτιιιπι ιιιίοτττιειτιοτιοτιι πιιιΙτιε Π8τιοτιιτιι τιιιτ:ιοιιΙιε οοτιιΓεειιιε :ιΙιοε

ω Βάειιι ιτιιΙιοΕι:ιτ , δε Ποια @οι πειτε Εισαι: Ει·ιι&ιιιιι οοιιτείιττιιιιιι , ίεκιιοεΕπιιιιιι ,

δε ιτιοοιιιιιιιιιι ΡιιοάιιοοΒ:ιτ . Πιιιτιοιιε οιιοτι:ιττι όιο ιιι€τοπιιε τιεινειιι οιιιιι ιτιοτοειτο

τΠ.ιιιε ιΠιιιε το8ιοιιιε ΑΙοκειτιάτιο.πι Ροιοτοτ , νειιιόει δ: ιτιονιτ:ιοιΙι ΡτοοεΙΙο. ιιιΒιτο

απιαστο ι:ιιτΒειτο , τιιιΙΙειττι ονειοειιιιι ίΡεπι ΙιειΒειιτεε εΙειττιειΒιιιιτ οπιιιοε ιτι τουτο ἀὶ

ίετιιτιιιιο οοτιίὶιτιιτι , ιΠοοτιτοε: Βοτνο Πει, οοοο τιιιίοτειοιΙιιοτ Ροτιιτιιιε, 8ο τιι @Με

@μπι ; (αι ίοοιιιιάιιιτι τιιειττι Ρταάιοειτιοιιοιιι τοΙοιτι οτοιιιττιιιε Ποιτιιτιιιιιι ιιιιιιιι λ οι:

6 οτεινοτιε ω οιιτιι , Ιιοετ:ιοιτ το , δε ιιοε τοοιιτιι : &1ιοετο.τι νονοττιιιε ιιοε Βιοτο

πιοιιιιιττι ΒιιΡιιίττιιιτιε ο. το ίι,ιπιτιιτοε , οιιιτιιτιο [οοιι_ι λ 8:ΡοτΓεθο ςτοςιοτε ιιι απο..

Αει @σε οτειτιοοοιιι τοΡετιτε νοΙιοτιιοιιε ιιιιιτιε οσιιιιιι_οτιο ίεάοτει ΡτιεΙριιιτ , δ: ιιεινιε

ει/Πεο ὰἰτοδὶειΜο οιιτίιι Ροττιιτιι ΑΙοιι:ιτιοτιο: , δευτ οΡτανοτειιιτ , ιιιττεινιτ :' δείτε

@τι κιο πανι , δ: τὶε τυπου ιτιοττιε Ποο ιιιιιιιΠτειτιτο οτοΡτιε νιτ Πει ιιιοΡο ιιιοπιοτειιι

οιιε ίειοτειιιιοτιτει ΒιιΡιιίττιειτιε ττειιιιιιιι . Ρετ τοτειιτι Α1οκειτιοτιο.ιιι τιιπιοτΊιοἐιεεε οΡιιε

οΡἱτιἰοηιε ίοιιιιιτ , ουτε Ρετ οιιτιι πιιιΙτει νιττιιτιιτιι @μια ιΒι Ποτιιιιιιιε οΠειιοιτ . Ετ

«ιο Ιιιιιιιειιιιιε ίεινοτ, ιιτιιοΡο ειΙΤοΙετ, οιιιε ιτιοιιτετιι Μονο ιιιίοΙειιτιεοΡοιιοοτοτ ,

ε!ειιτι Ιοοιιτιι όοίετιιιτ; Ρτιίιιιιιιιιι ΒιιιιγΙοιιιε ίοΙιτιιάιτιεπι τεΡετειιε , νιέιΙιιε , μειο

ιιιιε , οτειτἰοτιἰΒιιε , 8ο ιιτιινοτίὶε Βιιιότιε οΡοτιΒιιε νεοειγιτ , νιιιε ντιπ οιι:ιττιΡΙιιτιπιιιε

ιτιοιιΠτο.νιτ , ειτοιιο ιιτ οιτιτιοε Ιιιοτιίειοοτοτ νιτρω , οιιιτιι:ι οίὶ Με” .

ό. Νοτι ο.άιιΙειτιοτιοττι Ρετ Ροτειιτιειττι ιιΡΡετοΙιο.τ ,_ τιοο ειιιιιιιο ειΓΡεττιειΒιιτιιτ Πι

ΡοτΒοε δ: ιιιίοΙοι·ιτοε, πιοιτιοτ Με ὶτιιτεδὶιοιιιε_, τιιιιι οοιιιιιιιιιειτιιε οι Ποιιιιτιιιε

ΡοΡιιΙι ίοάιιδιοτΠιιιε , όιοοτιε : τω σούι: οπο εοπ/ωτι:Ρα!·ω!ίοε , Θ' σετ·υίω!ω[π&

Εο."Βι. ιι 3. "Μή τοϋ” εά ιἰεσἱΡἱοπτἰαε ωπἱπω: . Εεεε ε8ο ιίφ·ωπρωπ ευ: ιἰο ὐτκισὐἱλ υε/ἰτἱε τ π:

"'·· πο:: Μπα εἀΡὶατἰ: ακομα: ·ιιο!ωπει· . (διετα τιοο ΡτοΓΡοτε. οιιτοΠετο , Ποτ: ιιεινοτί:ι.

πονο-τοπικ ιιιοΙιτιο.τε . ΡοιιΡετοε ίιιξιοτιτιιο:ιτ , όινιιοε επι ΒοτιεΒιειετιόιιιιι :ιάτιιοτιο

Επι: . ΜοΠιει Μετα που ΙιειΙιεΒιιτ , ίεά ΓιιΡτει άιιτιιιιι Ιιιιτιιιιιτι ίιιΡοτιοδιο οιΙιοιο , δ:

ΙειΡιόο οιιΡιτι ἴιιΒΡοιὶτο οιιιείοετο οοιιίιιενετιιτ , Η οιιιοε εΠ τιιοοτιάει , :μια ιιιιιιΒιιε

οτειτἰοιιιΒιιε τ!ιοε δε τιοθιοε οοιιτιιιιιειΒειτ , δ: ιιιετιιοτει Με τιιοττιίιαιΒειτ Γοοιιτιά ιιιιι ιι

Ρ)ω 6- ,. Μπι Πειγιά!ιοιιι1ι : [.τιπιπ&οΡετ-βπέα!σεπσέ?οε ἰοδἰπτκ »ποιου , Μονακό: Μεἐε/ἰτπτιιω

ΜοαΜια κ: ο. · '·

ει. Ροἔἰὸοιτι τεττιΡιιε Ρετ ιιιιίνετΓ:ιιτι ΕεγΡτιιτιι νεται ιιι8οιιέ Ιιιδιιιε , ιιτεινιΠιιτιει:

ίοειιτιοτιιε οτονοτειε τιιιιιιιΙτιιε, δ: εεε οοιιΗι&ιι ιιιτοτ οοε ΡΙιιτιιτιι ΖΕογΡιιοτιιτιι

οοοιιΒιιοτιιιιι: : Βοτιιο.τιι νοτο τιιιιΙτι Ρετιετιιιιτ , & ττιιιιιιΡΙτιο (ΠιτιίΠειιιιε τιοιι ίοΙιοι

τετ ίιιοοοτιοιιτο , ιιιιι!το ΡΙιιτοε ιιι εειΡτινιαιτειιι άιιδιι Γιιιιτ . Ιιιτοτ οοε Ρ ε π· ιι υ ε οι

` (.ἶ:ιΡτἰνοε νίτιπ ιι1οιιιοτιειι νοτιοτειιιοιιε οιιτιίιοε νοτοεΠοτιίιε , νιτιδιιιε δε ου.τοοτο τοττιιιιιε

Ιιοετιιι. Μ]ει-8τ ,

Η



δ. ΒΟΝΟΝΠ ΑΒΒ. ΕΠΟΕ!). ΗΡ

αδειο: , :1οΜοοιοι οεεεΠὶωτε εοειδοε εειοτἱίΙὶπιε ἰοοοἰτε·Βε;; , Η οοεοπ ?σιτε Ωω;- ΑΝΝ. επ.

Ποιοοοι οι εειάετο τεΒΙοοε οινειοι·ε ΡοΠετ, εοῇοε εοοΒΠο ίτειοε ΗΒετ:ιο 1Ρεταδειτ , 1 ο”

δ: οιεείΓεοτετ ε:: Με ειδ Βοοοοοτο πιἰίετεΒΙΙΞτετ ίοίΡΕι·ειδειτ . δεό οοοι εετιοπο,ὶτο- *α Μ!

πιο εεττἰΠὶιοοοι είὶ , :μισό Βεοε οι ίε ίΡετειοτεε οσο άείει·Ιτ , Εικοδεοο1 Βοποιοοτο

ὶΒὶὸεπι είΪε Ι)οποοο τενεΙειοτε εοΒοονίτ . @οσο Μ ΐε ὁενοτἰίὶῖτοε εεεει:Η κά: , δ:

εαοίειο1 εεΡτὶνὶτειϊἱε σε ποίετοε Με , δ: εετετοι·οπο ει· οτάΙοεο1Ξεοοκοπ . Ρώπα

πιο οτ ΗΜ δ: τεΠ:1ο3ε Ρετ τοΞίετο:οτόπικο εοοδείεεοεξετετ τοΒεινΙτ : νΞὸεΙἑεεε οτ Ρε

Βατιστοπι οεΧὶΒοε ειΒίοΙοτὶ , :Ιε απο όοτοΒοοι εεΡτΙνἰτοτε ε:ο.τεοτ , δ: οι Ροπήειπι

πακετο , Ι)εο άοεε δ: ίειοθο Βοοοοὶο , τεεΙοεοτ . Τοοε Ρειτει· ίεοᾶὶΠὶτο-οε οπε

ΒἰΙΙτΙε εειι·εει·Εε Ρι·εοοοι όε:Πε , δ: 0εΞοπο ει! εειΡτΞνοε εοπίοΙειοάοε ἰοττοεοο:Η ει::

εεΡιτ .

δ. (Μπι :Ιοεὸεπι :Πε Κε:: ΒεΒγΙοοἰε Ρετ ΡοιοετΞοιο , ει·Βοτ1Βοε , ι1ιοΒοε ΜΠα

πιοο1 ίοοσ,ϋτοι· , εοοίὶτοιο , Παω ῇοεοοὁὶτειτε ὰεοτοΒοΙετετ , 8τειτἐοΒοτεε Βουκ

Πὶώ εῇοε , ὶοίΡἰτειοτε Πεο :1οειάειτο εοοεοτώεε τε8οΙε ε.:ὶ οινίεετο εοοίεοτὶεητεε ,

ἴοΡΡ1ἰεεε τοΒο.Βο.οτ εοπο!επι Κεεεπι , οτ νοτὶε ίο.οξΠ Βοοοοο ειὸοοἰείεετει , αφτί

νοε νΜεΠεετ Π1τέωειοοε νὶοεοΙὶε εετεετΞε ειδίοΙοτοε εὶὸετο ττειάετετ,δ: οι Ρειττοικο

τεὁεοο‹Ιἰ ΙἰεετιτΙειο1 εἰε απο εοόειο Βεειτἰίἱὶπιο Πεὶ εοΙτοτε εΙετοειπετ εοοεεὸετετ .

ΤοοεΚεκ “στο δ: άοτοείΗεοτοπο Ρτεε1Βοε ιοοτοε,νοτΞε ΒιοδΗ Βοοοοο αὁοοὶεν1τ.

9. Ι8Ετοι· Γεπιθοε Βοοοοίοε οεινεπι ΙΠΒτεΙΤοε ]ετοίο!γο1ειοι νεοὶτ , δ: οπο: Ρετ

ττατιίὶΡοε οι :πακετο $γο:ιΠοεοτο Με Ιιεβὶτειτἱοοἐε εΙεεὶτ: ο: Βεοτ Μογίεε οι οΗιο

ίοΓεεΡετειτ @μια Πεί , οι εοόειο Ιοεο εωοο ΠοοίείΤοι· εἀἰΡἰΓεει·ετοτ ετετὶειπι

ΒΡἰτΙτοε-ίεοἐΗ . Πεὶο‹Ιε νεοἰτ (ζοοίὶεοτὶοοΡοΙὶπι . Τοπ:: εοΠοδεε οονὶοτο νὶὸεο

:εε τειοτειοι τοοΙτἰτιιἀἰοειο εεΡτἰνοτοο1 , Ρεινείεεοτεε (Ρετσ.νετοτιτ Ρειτοτειε εΠε εά

νετίοε εοε ωεΔοε ὶοἰιοὶεοι·οτο , δ: επεεΡτοτὶΒοε :ω ΡεΙετἱοο1 ποίΠε ε:: ΙτοΡετἰειΙὶ

ειΠ&οοτοοεε ίου: εεΡτἱ , δ: επεει·ειΙΙ εοίὶοὸἰ:ε οιαοεἐΡετΞ . ()οτο:1οε ὶΠἱοε οι·Με

Βεὶ εοΙτοι·εε ετεΡτ1οτοε εοι·οο1 εειοίειοι εο άειοοοΠτειοτε εοεπιοΓεετεοτ , εΡο:ὶ οπ

Ρετοι|επι ΡοτείΒιτετο οΡετεπι δεόει·οοι: , οτ ἰοῇοίὶε εειΡτὶ ειδίοΙνετει1τοτ , δ: οι Ρε.

ττὶεοο Ποιοι εοεΡτο εοτίο ίεἱὶεἰτετ τενει·τετεοτοτ . Ωοοι·οπι ΡτεείΒοε ὶτοΡετὶειΙἰε

Ροτείὶο.ε ειοοοἰτ , οποιεε εοοο :ὶε ε:ο·εετε εάοδ:οε 8Βίο1νὶτ , δ: ε:: εετατΞο ἱπιΡετΞἰ

:Ητειτοε οενὶ8ἰο :Νο ει:Ινεοει·ειοτ εοπι οοοοΒοε :1ιοΙαοε ἰοἀἰ8εΒοοτ ιοἰίετὶεοτἀὶεει·

τε!ΗτοΞε ε Ιο:Ιε απο εειο:Βο ίἰτιιεοΙὶ ειδ ΡτοΡι·Ιο. Μη: τενει·Π . Ρ ε π· ο ο ε νετεεΙΙεοΠε

ΕΡἰίεοΡοε Ρι·ΠΗτοε Για Γε:Π ῇοτε είὶ τείὶΙτοτοε, δ: ὶΒΞ ΡτωΙοἰι πιοΙτἰε τεττιΡοτ1Βοε .

ι ο: Έοτετοο ίετνοε Πεὶ :Πνοοε 1ε8ἰ ίε τοεοεὶΡεινετο.τ οι τοοοτ;ε οι εεω , οδὶ 1

τ:ιοτετοπο νὶττοςοπι Ιὶεοἱε εΙ:ιτιοτ , οοὶβοε τοτεο11ετοίο!γοιοτοο1 νὶεὶοἰειοι ίειετο- 8ἰ:,ἱ'2?ὲ:ἶ

ίειοθεε οΡἱοἱοοὶε Βοοο οόοτε τεΡΙενὶ: . Νοπι τοοΙ:ο ΡοίΈ ΥετεεΠεοίὶε :Ποε::εΓεοε

1_οεεόΞεοΠε ΑΒΒειε οδο: : ΡοΡτ εο)οε οΒἱτοοι Ρετιιοε Ρταεηοπιἰοετοε Ροποίε::, πιο» ως=="ϊ ε:

Ωἱἰἱε :οἱ εοτο ειωειο , εοτοάεπι ει:ἰ ί:: εεεετίὶνἰτ , δ: τοποοε δ: ὶοενὶτοΒὶΙἰΒοε Ρτεεἰ- δω”

Βοεεοτο τοΒεινὶτ , οι :ἰείοοδὶο ΑΒΒετἰ Γοεεε:!ετετ , δ: Ιοεοπι δ: ότοπεε εοπποΠΐοε

ίεεο;ιάοπο Ι)εοπο τε8ετετ . (:οιο:1οε :Με Γε Βεὶ νοΙοοτειτεοι ὶοτεΙΙὶεετετ , πε::

ἀἰοτἰοε τείἱίἰετε ΡοίΤετ , ἰονὶτοε Ρειτετ ποοοειεΙιοτοτοείΐε&οε , πιοΙτὶε ἰΒἰἀετο εσε

Ρ1τ εοτοίεειτε νΞττοτἰΒοε . Σε:Ι ΙιοίΠε αοτὶοοοε , ι1οἰοκοοἰοο , ίὶεοτ Μοτο εΠ , οι

νά:Ιετ Βοοἰε οΡετ1Βοε , εάνετΓοε ίειοδὶοιο Ρειίὶοτετο ΡοΒο2 εοοΠἰξὶοιο ειίΤοκοϋτ , δ:

τοοπείὶετἱοοι :1οοόειτο ΡτοεεΙΙ:ιε το:Μοε εοιοπιονἱτ . ΙΠε πιο τοετοοτ ΠΠοε ενω

8εΙἰεἰ : δὶΡετβεπτἑ ·υο:[ιιευ·ἱπ: ἐκ σέ·υέιντε απο? [πέέτεΜ «Μια , ίεειο:ΙειΙοπο Βοπο- Μ._.,|λ Ν.

Ιἱτει· :ἰεεΙὶοενἰτ, :παμε οιάε τεεεεὶεοε οι ΡειττιΒοε ΤοΓεὶ:ε ἰοτετἰτο ΙιεΒἰτενὶτ: οΜ η _

τεΡειι·ειτο :οἱ ΡΙεοο οι :οοοείὶετὶο , δ: Γεεοοδοπι ΙεξεετοΒεἰ δ: ίεοἐ`ιἰ Β ο ο ο ο ι ο Τι Ρ"Β[';""δ

εεε>οΙειω οιίΠτοτο, Πεοτ εοοίοενετετ οΒὶνΞε Ιοεοτοτο, εΙειτοὶτ ιτιοΙτο:οτοἰοἀὶεὶΙε

Π8οοτοοπ .

1 1. Ιοτεπἱοτο Ρτὶοτἰε Ιοεὶ εοποοοτἰο ίεάειτει :Ιοἰεν.ἱτ , δ: Ι)οττοτιο τενοεατιτε Ευα41ιιω

ειδ ο1οοειίὶετὶοοι Ι.οεε:Ηεπίε τεάοτε οτ Πο ΡΙ:ιοτοτοε εΙειοεοτοι ίοΡετηοε ά1ΓΡεοίο.- 'δω'

τὶοιοε τεοοοε ὶΒὶὸεπι ἀὶίἴοτιὸετετ ΡΜ εοονετίετὶοοὶε . Ετ εοπο Ρετ πιοΙτε. 2ητ1οτο1τι

εοττὶεοΙε ΡΙοτοοε ει» ίοΙ8ει·εκπ νἱττοτοπι Γοειτοτο ὶτιΙὶ8ηἰει , Με ειιπ8εΙὶεοε νο· Γεω

Ρει· Ι:ιτετε οοεετεοειτ , ἰΙΙο‹ὶ Βοπιὶοὶεοτο εοτοπ1ετοοτε.οε: Ο'κω[εεεΝ:2: φω:Ρωα·

Νναού: , ιἰἱσἰτε : δεο··ι:ί Ματέ!ε:/ωπα: , εποιί δεύοϋκαερσετε, β·σέπεισε .

1 2. Ατ εοπι τοοΙτο τετοΡοτε :οἱ εοπίΈτοεοάοτο άοτοΙώΠοοι Πεὶν1ν1ε:: ΐεοΗΜΙΞ-_ Μ(,Μ1,_

Με Μ:οτετετ , δ: οι οποοΒοε ΞττεΡτεοεοΗΒΠετο Γε επ:ΜΒει·ετ; δ: ῇσ.:τι τειοΡοε ω- ·

επιπε

Ι.ιι:. 1 7.
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ΑΝΝ. επ. ιπέιιειιετ, ιιτ ιεπιππει·:ιπτε Πεο ίπι:18οπιε Βικινιιιεπ ι·εείΡει·στ, εοπίιιπιι·ι·ιιαο οικω

Ι 025 νειΙείεειτ,δε ΓΡιτιπιιπ Βεο 4 τι·:ιε-Πάιτ 5· Ροίὶ ειιιιιιε οιιιτιιπι ενιάεπτει· αΡΡειτιιιτ ειιιαΙιε

μ” Α'.8° δε ειιιειπτιιε ιπ νιτε Βια . Νειπι ειδ ειιιε ίεΡιιΙετιιιπ ΡΙιιι·ιιπειε εε8ι·ιτιιάιπεε ειιτειτειε πο

νιπιιιε , δε δε εΠε ιπ διειιπ ιπετιτιε πω” Βεἰεεπ ετεεὶεπτὶιιτπ ιπίοι·πι:ιι·ι ΒιιιιεΙειπιιε:

θεια οΙππ κατεβει ίο.πθεε Ρεεεε:Πεει.ειοπιε , ιτε πιιπε επιτεειιΙοτιιπι ίιέπιε ά:ιετιιοπιει πι

8:ιπτιιι· , εει:ει ιΙΙιιιπιπειπτιιι· , ειιιο.ΙΙΒιιίειιιπειιιιε πιοτΙοιε Ιο.π8ιιιε!ι ειιτο.πτιιτ , δε πιει.

πιίεΠε ίειπ&ιπε:ιτιιε , Ειπ&ιε ιπ απο είὶ εοειεειιιιιτιιε .ο

Ντιπ ω· ι 3. Ροίὶ ειιιιιε ττειπΕτπιπ τι·ειπ[ειέΠε ειΙιειιιοτ ειιειιιιε, Α π ο ε ιι ι ε ο ε νετεεΠειιΠε

'πετ επι: πι. . . . . . . . . . .

πωω"1"9_ εεεΙείιατ νεπετειΒιΙιε ΕΡιίεοΡιιε , ειινιπο ΒΡιι·ιτιι ιΙΙιιίὶτετιιε , πε ειειιιτοπι δε νοτιο

διιιιιι πειπ ει·Βει τιιπτιιπι ΟπτιίΠ (ζοπίεί(οτειπ ιιπΡεπειετεε,ω” Βιετο.τιίΠιτιιιιπ επ” εστ

Ριιε αΙτειτε ετιιι)επάιιπι δε όεεΠεεπειιιτπ ε!ενοτιίΠπιε ω;ωιιωνιι . ()Ιετο Ξειιιιτ δε Ρο

ΡιιΙο τοτὶιιε οι·ειιπιε δε επειτίε , πε ιιτι·ιιιίοοε ίειειιε πι ιιπιιπι εοπνεπιεπτι εκ Με εαπ

π. νειΒιιπ·ιίεειτ , ιιτ εοπιιιΒεπτιει εε Εινεπτιε τείιιΙτατιοπε ΡΙεΒἱε πτπιο.τετιιτ εσωτ

ειιιιπι τειππε τεΙι8ιοπιε . δει.Ριεπτια ιτειειιιε ίειετο-Ωιπδιι Ρειίϊοτίε , δε ΡΙε.ιιίιι τοτιιιε

ει·ε8Ξε εοιπΡετεπτει· Γειπειτιιπι είε , πε ιεΙεπι Ρι·ιιιε Ροπιιἴειε , οτ πιο. πειτε ειπε Γεω

τεπτιει , δε ΡοΡιιΙὶ οΒεειιεπτι:ι , ει: Με πάειιιιτει·ετ σ.ΡοίεοΙιεειιπ ο.ιιδϊοτίαιτειπ , ειπε:

ίπΡετετιιιπετ ἴεεειιΗ ΡοτείΒιτειπ : ιιτ δε τεΙι8ιο επετ ειενοτιοι· , δε πωπω Βοπο

πιι εοιππιειποτειτισ εεΙεΒτιοι·) ιάεπι ιπειποτειπάπε ΡοπτιΓειε Βοπιειτπ πιω , ε Ποπ1

πιο ] ο ι-ι Α Ν Ν ε ίιιπιτπο Ροπτιθεε δε ππινεείειΙι Ραμ :ι.ΡοίϊοΙιεπιπ ειιι&οι·ιτετεπι

εισ1οιιιίινιτ: δειπάε τεΒι·εΙΤιιε ίππιπιει ματια δε τοπικ ΡΙεΕπε πιω ιιΙται·ε ει·ειειτ ,

δε εοπΓεειεινιτ , ειδιιινειπτε Ποιπιπο ποίὶτο Ιείιι-ΩΙιι·ι1εο , (με ειιιπ Ρειττε , δε πι.

τιτιι-Ωιπ&ο νινιτ δε τε8πειτ ιπ [ει:ε11Ι:1 θεει1Ιοι·ιιπι , Απιεπ .

  

ΙΝΟΙΡ.ΪΤ .ΡΚΟΕΟοσδ ΜΙΚΑΟΠΙ.Μ

[απδίέ Βοποπιέ 74δύκπέ; Ε'οπ[εβή.μ

1 . Β Απ· 1 Α ποίὶιὶ Βεδειπτοι·ιε , επι πειεΙεε πιω , ιπιιπάο ιποι·τιιοε , ίεειιιπ
Δ νινεπτεε δε εοπτε8πεπτεε ιπ εοεΙείΗΒιιε , ιπιιΙτοιιιτπ ίιζεπιε πιιτο.ειιΙοτιιτπ

οίὶεπίἱ; Ρει·[Ριειιε άειποπίπ:ιτ; 8ΡΡε11°€τ νιτοε Με ειιιοτυπι ίὶιιὸἰο δε ΙειΒοι·ε νετα

ι·ιε πε πονι Τείὶειπιεπτι Βιιιθοι·ιιπι Ρειττιιτπ οΡετει , παμε νιττιιτιιιπ Εδω. Ρετ εοε

ειεΙιτιιε ίει&ει , ειιιιΒιιε ω! όινιιιιιιπ ειιποτειπ ειεειαιι·επτιιτΡοθετιε τω” τεΙιπειιιερ

τεπτιιτ . ΩιιιΓειιιε πικαπ ιΠοτιιπι , Πιπ&ο-δΡιτιτο ιιΒι νιιΙτ ΓΡιτ:ιπτε , δε ποπ οπιπε5

πιο; ει·ειειαε μπι , Γεεὶ Ρειττιπι ειιπδΗε ττιΒιιεπτε , Ρι·ο νιτιιιιπ Ιειι ιπ8επιι επΡαειτω

τε Ρειιιεο. νε! μπαι ίὶπὸιιὶτ Ριιοιιτ Ροπή: ειεειι·ειτε . Ει·Βο ίτειττιΒιιε πιιι·εε όενοτιοπιε

πι Ποιπιπιιιπ , πε ππιτ:ιειιΙο. Ρετ Ιοπξὶιιιπ Βοποπιιιιπ , ειιιιπ ν ινετει , Πνε Ροίὶ ειπε

οΒιειιιπ ίο.θεει [εΙιεεὶιιΙιε ττειειετειπ , Ρι·εεετινε ιοἔειπτιΒιιε, πο; Ρτείειτοκιιιιι 1ει·ιΡτο

τιιπι :Μπι ι·επιιεπτι €ΧΒΠΙΡ18. οοπειειιτιοιιε , οιιοτιιτπ ιπιπιιιιο πιιΠο Μαιο :πε επι

ειεο εοιπΡει·ετε , ίειεπε ιπε πιοειιεεε Γειεπτι:εέ ία! ιπ Ποπιιιιο ΓΡει ιπειιειτπε: , ειιιι

Ιιπ8ιιεε ιπίο.πειιιπι πω ειιίει·τειο ; τειπδειπ εοτιιιπ ειιιιτιπει ε!εΡι·εεειτιοιιε ε!ενι&ιιε ,

παμε πι ιΡΓοτιιπι οΒίεειιειτιοπιβιιε , πιπτιειιιε ΕοπίεΙΤοι·ιε ιιιΡΡΙιε:ιτιοιιιΒιιε με ως

ειδ Ποιπἱπιιπι εοπίιίιιει , μπω. δε: πιιιΙτιε Μπα ιπεο.ι·ιιιπ νιτιιιιπ πεξεοτιιιιπ Ραδι

τπεπεΙο , ποπ Ρο.τιεπε ειιπ&ει εΠε ιπεοεπιτο , εοποι· πιετποτιεε ττειεΙει·ε ιιιιπιειπει: .

· @πωπω Η πιιΠει ίοτετ ὸεἴετὶΡτὶο , πε ιπεττιε εοιπιπιίΠιιπ τειΙεπτιιιπ ιιΜεοπειεπτιε

Δ ἰπ τει·τει ΡεττιεεΡε ε!Τεεπ τιιπεο: ειιιιι , τείὶιιπτε ίετιΡτιιι·π , Ειοπιιιπ Πε Ιεετετιιιπ

Ή!! Μ· δ ι·εειε εεΙὲιι·ε , δε Ιιοιιοι·ιπειιπι οιιει·ει Ποιπιπι Ιπιιεὶπτε . Ππεἰε οΒπιιεε στο Ιεέ"τοι·εε ,

υπ ποπ ίιπτ Ιιιιιιιε οΡετΞε ειεττειδϊοι·εε , πεε νει·Βοτιιπι τιιίπειτο.τειπ ιιττεπό:ιπτ , ίεεΙ

:μια Με πειΒεπτιιτ νετ; ίοτε ειεειειπτ; ειιιιο πω:: τείει·ο, ΡΙιιτει ε8ο ιΡΓε νιδι, δε

° @Με ποπ ο. ως Μία, οι νει·ιεΙιειε δε πάεΙΙΒιιε νιιιε Μινι πιιι1τοπιπι τεΠιιποπιιε εσπ

Ιππιειτεμ

Ϊπεῷἱιιιπ ΜἱκπειιΙσ |επδέ Βοποπἱἱ,

π. »Παω π! Οἐῖιιιπἰεἱ8ἱτιιι· ιιγιππιε κοπο Ι:ι.πάιΒιιε τειπΡοι·ιΒιιε Ρει·ειέΉε πιω «και

|' Μπι η ο - ε . . ο . .ιιιωμ_ Ρα ε· Βεειτο Βοποπιο πι θτειτοι·ιο ι·επιοι·ειι·ι; ιιιιι ν:ιεειπε ιιοετι·ιιπιε ΒετιΒιιε δε

` ΟΤ2·

  

Ω Νεπιβ @πιο ι Η. δε @Μπι @πιο βαδ $επι:επιβι ιπίιέε 01 Π!» δε πιιι·:ιειι!ιω ποια ιο.



ΜΙΚΑΠ1 δ. ΒΟΝΟΝιι ΑΒΕ». οικου. σε:

οτατιιιιιιιιιι οιιιοετατιοτιιισιιε , Ρτο Παω ιατιδιατ ι)οι Εοοιοιια , δεοττιτιιιιιιε ιιτιοιιιιιιε ΑΝΝ.

νινιε δε ειοιιιτιδιιε , οιιαιιτο Γοοτοτιιιε ναιοιιατ , τιοτι ιιιιιιιαιιαα ιαιιτιιε αΡΡοτιτιιτιι τιο- ποσο;

Πειοταιιε , Ποττιιτιστο ιιι8ιτοτ ιιιΡΡιιοαιιατ . Εα νοτο ιιοτα ειιιιιι ικα: α8οτοτιτιιτ3 ιτα- 3°· Με·

τοτ ειιιιάατιι , ιιοπιιτιο Ι.ιιιτοι`τι‹ιιιε , νιτ τιια8τιιιε τονοτοιιτιαε , Ρτονοδιαιοιιο τετατιε ,

ειιΡιτιιτατο νιδιιιε , νιοοιιε Ριιιοταιτιοατιιιοιαπι ιιι εατιτιοιαιιτο , ιιιιιτιΡιιιτ δε οιιιτικιτ,

ατομο ιιι του ιιιο τοΡοιιιιτ . @Με @οι ιαοοτοτ, ι)οι οοοιιιτο δε ιιιιιο ιιιειιοιο ιιιοτιιιτ

Ροττ:ιιτι αι: Αιι8οιο . Ηοο αιιτοττι ιΡιιιτιι ιατιιιτ τοπιο τοτιιΡοτιε τιιιιιι τιιιιιι ιοιιτιοιιτοττι.

8οτι δε οαιιτιοια αι:ιατιο , 8ε Ατιεοιι Ροτουιιιο Βοατιιττι ιιοτι ιατιιοτο Βοτιοιιιιιτιι : οιιιιιε

Ριιτιιε τιιοιιτιε ιιιτιιιτιιε οτιιτιι ιιινιοτιο Ριιιια ιοτιιιιο ιτι εχετε ταΡτιιε οαιοιιια Ροιιο

τι·αιιατ, οιιιΡΡο οιιιε νιτα ιιοο οτιαιτι ιονι Γειττιιτιο οτατ πιαοιιιατα . Ματιο αιιτοιιι ία&0,

Ρτιττιαοιιο ιιοτα ειιοι οοιοιιτατα_, :ιο ίαδια οι: ττιοτο ιταττυττι οοιιατιοτιο , ιιοατιιε Βο

τιοτιιιιε ιτι οοτιιιτι τοιοειιτ οοιινοτιτιι : δε Διοτι ειιοοιιτιιε , & ιιιιιο ιιιιιοτιοοτειιτοτοιιο

οοττοδιιε οοττιαοτιτιιε , ιιτ Ρατοτ ιιιιιιτι1, ιταττοττι Ρταίατιιττι ειο εατιιιοια ιιιιιτοΡτιοτιο

οιοιιιοιιτοτ ιτιοτοΡανιτ , δε ιιτ οατιι οιιιιοτιι οοοιοιιαε τοειτιοτοτ , ιττιΡοτανιτ: ε1ιιι , ιι

εοτ ιιινιτιιε , τοτιτιιτ ειιιοτι ιιιοτατ απο . Ιιιτιο νοτο οέτοΠιε , δε ιιτιοιιιιε α‹ι ΗΜ ιτι

ιιιιιθτα Ροτααοτιτια οοοιιΡατιε , οιιιιιιιιτιατιι οιτιΡιιε ατι ιο αοοοτιιτιε, οιιοτι ιτι οο ία

διιιτι1 οιιο οοΒιιονοτατ νιτ ι)οι ττια:τοτιειο αΡοτιιιτ , τιιτ:οτιε : καει , ιοιτοτο ιταττοττι

ιιιιιττι ττιοτιο ιτιθτττιατιιτιιιτι , δε Με ‹ιο οιαειο νικ πιοττοτιι οναιιιτιιττι . Ιτοιτι δε οι ιο

διιιιιι ιτι τιοιτιο ιτιιιττιιοτιιιιι οοιιιιτιιιτο , οτικιιιο απο τιια8τια ειιιιΒοοτια ειιιιοειιτο .

(1ιιιιιιιοοιοτο αο Ροταδιο ιιιισοτιτιε ιττιΡοτιο , ιαττι αιιοιιιτι ττιαιι Ρατιοτιτι οοοιιττοιιτοε,

ουτε α ι)οι ιαπιιιιο αιιιιινοτατιτ δε ιοεοτατιτ ιτιτιοτιιοτιιτιτ.ΙΡιο Με; ιιοτι ττιιιιτα αάιιιιο

ιιιιιτττιιτατο ιο νιτιοιιε 8τανατι,ιιιιι τοιατα ΡατνιΡοτιειιτ,8ε τιοτι ιιιτιιτοτιιιτι ιΡ ιιιιε μα»

ίαΒιο , ιοτι αττιιοιτια. ιιιιιτιιοοιιιο τιοΡιιτανιτ : οιιι ετανιτοτ οτοιοοιιτο τιοιοτο , οτ ιοτι

τοτιτια νιτι Ποι οιιοτ νοτιτιιοα , ιτα οιι οα ιιιο νιτιιιιιε οοτΡοτιε τιο ιιιτιιτιιε , ιιτ :ιο οιιιε

νιτα ι”υτιτιιτιιε όοιΡοτατοτιιτ. διοτιιιο Ροτ τιιιιιτοε ειιοε ιιιατιιιτ .· δε, ιιτ ιΡιο Ροιιοα

ιοιιτιιε οτατ τοιοττο , τιιιι·ιιοιιατιι οα πιο ιτιιιτιιιιτατο οοτιναιοιοοτοτ , δε Ρτοοιιι οποιο

ετοιιι ιιοοτ , πιο ιιοατιιε Βοτιοτιιιιε Με ττιοτιτιε δε οτατιοτιιιαιιε Ρτο οο ιιι τοτς:οτιοτοτ .

α. Αιιιιτι οιιοειιιο τιαττο ττιιταοιιιιιττι,οιιοει ναι‹ιο οκιιατ νοτιοτατιτιιιττι. Βοατο πατο

τιιιο Βοτιοτιιο αι› αειοιοιοοιιτια τω οττιτιι τοττιΡοτο οοτΡιιε ιιιιιιιι απο νιτιιε δε οοτιοιι

Ριιοοιιτιιε ετιιοιιιαοτιτο , οτιιτιιιιο ιιιτοτιε ειιιατιιοτ Ρτ:εοιΡιιιε νιδιιιιιιε , ιοιιιοοτ αετ

τιιε ατιιΡιιιιιε , ονιε , δε οαιοιε @πιο ιιιοτοττι αισιιιτιοτιτια: νιιιι ιτι Ραιοιιαιι ιοιιινιτατο νΜ Μἱ_

νοιιοτ οι:ιοτνατο , οπο τατιτιιττι ιτι τιιοισιιε , ιτι οιιιιιιιε Ειιοιιατιιιιαττι αοοιΡιοικιτ , Ρτο- Μπιε

Ρτοτ ιιοττιαοιιι ονοτιιοιιοτιι Ροτττιοτιιοιιαι 8ιιιιαιιτιο ναιο νικ ιοτιιιιΤο αΡΡατοιιτο ατο

ιιατιιτ , που. οι Ροττιιιιιτ οιοττιοτιτια ιιιΡοτιια: ειιιι ειιιιτι ια Ρτα:ιατα ειιο τιτο οοιοι:τα

τα ττιγιιοτιιε οινιιιι οιιιοιι ατι ττιοτιιαιτι αοοοιιιιιοτ , οι ττιιτιιιιοτ ιιιιττα εοτιιιιοτιιειιτιοτιι

ιτι τιιιοιιιιε ναιιε , ιιι ιιιιο νιτιιιττι , ιτι αιτοτο αειιιαττι Βιιιοτο ειοτιιιιτ : οιιοει ναε νιτιο

ιιοοτ αιμα: ειιιττι ι'αξιο Βετο ιατιδιαο ετιιοιε οτι αειττιιιιιιοτ , οαττι νιιι ιιιτι ιαδιαττι ιτινο

πιτ ; αοοιτοοιιο ττιιτιιιιτο ειι:ειτ : Ποτ τιιιιιι ιοιιτα οοτιιιιοτιικιιτιο αειιιαιιι τιοτι ΡτοΡι

Μου @οι τοιοοτιειοιιε αιτ : Ετιαιτι Βοτοιτιο Ρατοτ . τα , ιτιοιιιτ νιτ ι)οι , οιεΡο

τιτο , δε ο κι αιμα ατι νιιιιιττι Ροτ τοτιιοτιΡιιιττι ατιτιιισο . Με νοτο ιιιΒοτο τιοτι @Πα

ιιτ ; ο δε ιιινοτιιοιιε αοιιατιι νιτιιιτιι ίαδιαττι , αόπιιτατιοτιο Ροτοιιιιιιε οιιιιιιΡιιιτ , δε αο

οιΡιοτιε ιονΡιιιιττι ιοταε νιτιιιιτι οιοοιτ, ατοιιο αει ιοτιτοτιι τοοιιττοιιε , ιιιτιο αιιατιι ινττι

τιιιατιι ι:οατο Βοτιοιιιο τοΡοτταιιε οιοτιιτ : τ1ιιαττι ιιοτιο Γατιέια ετιιοιε αφτο , δε ιιοτιιι

τιο Ττιτιιτατιε ιτινοοατο , απο ιτοτιιιι1 αει σε πιιιιιιοτ , ιτινοιιτα οι οΡτιωι @τι ία

Ροτοττι ιιαοοιιε. Τιιτιο νιτ ιαεΡο ττιοττιοταιιτιιιε ταιτιουατιι ιτατο ατιιττιο ειιιτιτ : Νοτι

τιιοι , ατιιοτιε , νιτιοτιι , ιοτι αοιιατιι Ρτατοοτιι ειοιοττο . $οιο , ιιιτιιιιτ τιιιιιιιιοτ ναι

το ατιττιιταιιε , ι)οττιιτιο Ρατοτ ιοιο . Τοιιοτιι ι)οτιιιτιιιττι ιτινοοο , τρια ιιια δε

ω νιοο ο8οιΡιο ατι ι”οιιτοττι Μ, δε ττιοιε ττιατιιιιιιε ατιιιαττι οιτττακι, δε ιιιιο·αει το

τιονοκι . Βοατιιε νοτο Βοτιοτιιιιε ιιιι ιιοτι οτοτιοτιε , τιιτιιιττι αιιατιι ιτιιΡοτανιτ αειιιαιτι

αιιοττι : φα: δε ιΡια εοτινοτια ιιι οΡτιττιιιττι νιτιιιτιι , ια ΡτοΡτιαι:ι ιιιιιτανιτ πατο

ταιιι . (διο νιιο Ματσε νιτ, οιιιιιε νοιιιιιταε ιιιιτ ιτι ιοΒο ι)οι τιιο αο τιοδιο, ττιαιτιττιιιιτι

ιιαΒιιιτ ιιιιΡοτοττι , ατοιιο τοοο8τιιτα Πει Ριοτατο οιττ:α ιο ττιιιοτατιοτιοττι α8οτιτο ,

οι Βτατοε τιι8τιαε τοτιιιιτ . Ο νιτιιττι νοτο Ροτ οτιιτιια ιαιιειατιάιιτι1 , α1τιδιοτιιτιι

οπο ιιοτιοτιιι:ιι ιαιιτιιιιιιε οκτοιιοτιτιιιπι: ιετιΡτιιτιι οι οτιιττι, οι; ιιιιοιτα οοιιιττιιτ- ε

τοτιτοε ιιοιτιε ιτιτοττιιιιιι τιοτι ιιτατιτιιτ. ΙΡιο οτιιττι ιιιιιιιε Ρτατοοιιτι τιοτι ιττιιτιο

ττιοτ , πιτ οοτιειιο·τιιοττιιιιε ττιιιτιτιο νινοτοτ ι)οο , ιιατιο -αιιδιοτιτατοτιι πω»

απο» Π”. Ο..Β. 'Ποπ. 7|Π. @ πιο”



πι: ΜΙΚΑΩ δ. ΒΟΝΟΝΙΙ ΑΒΒ. ΕΠΟΕ Π.

ΑΝΝ.αι Πισω ετιαπι ίπ τείιιιττεδιιοιιιε Βοιτιιτιιαα, ιιι:οτιιιτιι ιη ακα, αι: Η ιΠιειτα εσω

ι υιό

μ. Απ.

ΜΜΜ·

Ε! ισα ειπα

ρι·εειιιιι:

οιιτιιιετ Ω

Μι:ώ: ρ.

Ματια

πιατα .

αιιιΕτ6τετ , Ρ!ει·ιίτιιιε Ιιειτιε Μια Μαιο ιιτεΒατιιτ : τιιακιτιιε απο ει. ·ειιε Ριτοεατο

τιιιιιε νειιιια ιιιιιιιιαετιται· εοιιεειιιτιιτ , δε αιιιιιια'οιιε ιαιτι εαι·τιε Ματιαεαιιια αυτώ

@ΜεΈκο εοπιιιιιιιιε τιιΡΡιιατ αΙειιιιτατια τετιιιιεε εκιιιιιετιιι·. (ζώα ετιατιι Ματι

- Μαι ι'αντιιιειτι ειιιιαιειιε , κι Με ιιιιιιι1αετιτιαα Πω Με Ματια. σπιτια ιατει·ετ ,

ι ειιιιιτ!εταιιιιιιιιιτιιω , τ1ι.ιι ίοιιιε Με ιιονετατ τ ατι Γε ·νοεανιτ , δ: πι: , τιιιοιιιιιιιε

4ιοιιιιιιιειιι ειιιτετ , τιινιιιαατατιιτ ιτιτετιιιιτιτ .

α.. Βεατιια Βοτιοιιιιτε με: εαιτιία ττιστιαΠετιι ειιιιι τω τιιιιιτιιιιιε ιη ιτιιιετε τιιτεετι.ιε

· α αιιοειαιτι τιιίτιεο ω ιιοΙΡιτιο τ!ενοτε τα τεετ:Ρτιιε. Ωιιι , ίιιιίτιιιε τείεέιιε :ηφαι

Ριτιτιι:ιαιιτε ποδια , άοιτιιιε Ρατνιτατε ια τα ιασειιειι ίαέια ιιιτιιειιιτατε , Μ: τιινο ιε&α

τιταΡατατα ιιιετιιιιτ .· ία! τιιατιτιιιιιε εσειι ιτιιιιτιειιε ια ειίτιωι φωτια τιετιιιινε

τιιιιτ . Βοττιιιτιι @τα ιιιττοιειιιιιιτ , 8: 11ττ:ιΜτηι1ε ναιιιιτιιιι ία ιιιιιίιιιιε εοΙΙοεανιτ.

ειιιιιτι νετο ίετνιιε Βοιιοιιιιιε ιιιρετ ιιιιοάτιαι·τι ναΓειιΙιιτιι , μια ιιαιιιε ίοΙειιατ εοτιιι

τι , ιιια ίατιδια ιιιειιιιιτα τια!ιτ @ιτε : μαι ειιιιιε ιιοοοτε ναε πιω Ροίιεα νειιετα

τιτπιε ιιαιιιτιιττι εισαστε που ατιωτιω αεειΡετε αιωνια. Πειιιιιε ειπα Ρατιιε :Με

ιιετιειιιε εΧ ιιίιι Μ Ρατατετιιτ , οιιεταιιτεανω εΙετιιιιιιτια αιιίτιι.ιε Ιενατιιιιιε Ρετ

και ίει·ταειιτατιιε είτ ι·αΡει·τιιε , οι ιιιια1ιε , αε τιιιαιιτιι: ειιετ νιτ Με τιιιετιι ιαπω

ι·ατ ιιιιιιιιιατετιιτ . (Ζωα ιιιίοιιτιιιιι δε ιιιαιιτιιτιιιιι τωοτιτ€ε πω” ιιοττιιιε Ιιοιιιιτιτα

ιιιιιιτιιιιι ατιτιιιτατι εατΡετιιιιτ:Γετι τεεοιειιτεε Β. Βοιιοιιιιιτιι ιτε ΓιιΡετιαειιιΠε,ιτι ειιιε

ιιιετιτιεΜε ποπ άιιΒιτανετιιιιτ.αιιι εΙοιιεε ιιι εατιιε ιιιατιΗτ, τω Βοπιιτιι αεεεΡτατιι

Ρεειιιιιατιι ιιοο ιιιττα αιιΓεοικιειιτιο , τω τιειιοτιατιάο ιιιιαιιιιιτιι Ροτιιιτ τιιιιΙτιΡΙιεατε

ε ιιιιιιιιιτ , ιιτιειε τεεεΡτα ιτιετεεειε ια :Μο δ: ιιι τεττα ιιοττοτατι 8: ειταΙτατι τιιετιιιτι

3. Ειιιτ τιιιοτιιιε ίετιιιιια Ιιιιετοιιιιιι Ρτσετειιιιτιοι·ιιτιι ανιτιιτατε ΡΙειια , τω α Ρεο

ΡαΒιιιιιιιι Ετιιειιιιτιιτατε Ρετ ιαιιιωτιιιτι ατιιιοτιιιιι αν ιι·ιειιια αιιειια .· @Με Ρτο1τιτα δι

αιταικα τιιετιιειιιια ΓιιΓεειιτιτ Μια εοτιειΡιειιατ 8: ΡατιαΒατ , :μια ατι μια) Βει ιτι

τιιειο ΡτοιιιΒειιτε·τιιι1 κάνετε πειιιιιιιαιιτ . Πιο. νετο ίιιοτιιιιι Ρωιιιτειιε εοτιιπιιιΤο

- :στα , Μετα ίατιθα οΡιιιιοιιε ιιεατι Βοιιοιιιι τα ειπα τιενειιιτ , δε ιιιΡΡΙεκ ειπε Ρε

αιιιιιε ιιτονοιιιτα , τ:ιιιιιτ τει εταιιαστάνειιιιιι:τ Ρατείεειτ ω ίξιιατιι Με ίαιιδιιε ιαπω

έταιιι πιοιιιτιε, δε ιτιειιδια Ροειιιτειιτια , ιιι ίιιιε ααα οι·ατιοτιιιιιιε Πει τιτατιιι?τιιε

ίαττιιιΙιιτ ίιιΓεεΡιτ , εατιιτιιιε ειπα ἐαιιτιιο αιι Ρωτιτια τιειιιιιιτ . Ετ τιιιοιιιιιιιε νιιτιτ

εοτιειΡιειιε δ: Ρατιετιε , πιετιτιε Ποιιιιιιι Ποτιίε!ιοτιε , τιιιιε δ: ίιΙιαιιιιε που εατιιιτ .

Νεο τιιιτιιπι α ταιιτα αε ταΙια ναιιιιτ οιιτιιιετε αΡιιτι Ποτιιιιιιιτιι, απο ιΡίε ίεπιιιετ

Μπιτ Μπιτ τεττα: αΒετ , τιιιι ΓιιίεεΡτο Γειιιιιιε εετιτειιιιιιιιιι οιιτιιΙιτ ιτιιειιιτιι .

ό. (ζιιοτιαπι τα ττιΡοτε ειιιιιι εοτιτιιιιτ ειιιτι ιτε: ιαεετε , δ: ιτι τιιιοτιατιι νιεο ω τισ

:παπι ειιιιιίεΙαττι εαιιία ΙιοίΡιταιιτιι άεεΙιτιατε , αιιτιιτιιιτι είι α τιιιαιιατιι ίειιιιιια Μπι

ειταιιτιι απο ιΒι αάεΙιε ; απ: Έειιιιιαιιε το νειιιτ , 8: τιιιιε ειΤετ :ιιιιιιτιιε ατιιιαε ειπα

ττιαιιιΒιιε , Ρει·τιιιιτειιτιο ιιινετιιτ . Α απο άστα Ρετετετ ατιιιαε ειπε τιιατιιιιιιιι (Με

Βιιτ ειιιπι ΡΙιιτιιτιοε ΓοΓΡιτατειιι εοτιίεειιτοε Ρετ ΙιαιιΡτιιιιι εατιιιιι) ι·είΡοιιίιιτιι τα ιΠι:

Ποτ: τιιιιιιπιε ίαεει·ε αιιιιεο , τρια εοι·αιτι ω ίοΙιτο :ποτε ιτι τεττατιι Ρτοιιειο : ία! τω::

ει_ατιιιαε τιαιιτε ΡτοΡε ατιειιο; δ: αυτα ιτι τεττατιι ιιιτιει·ο , ΒταειιιαΙεπι ειττετιειειιε ,

ιιοο ταπιτιιιαπι @σπαει , ια! εαΓιι , δ: τατιιετι τιιιο ΡΙιιε ιατειιτετ Ροτετιε , ααα ιιιΓειΡτ: ,

τιοπιιιιιιτιιιε τα τετιιειιε ω”, αταιιε εατικιεττι Ιανατιιταιιι εοιιιιτιειιτετ εΒιιι·ε , ασια

Με ΓΡε μπω ιτατι·ι ναιια τα Ρετιτιο ειιιιιΠιιιετ ειιΡιεΙιτατιε . @Με Ιιτιιιιτιειιι ιιιιι

Ιιετ νιία ιιοτι ιιιιιιτιιπι τιιί'ται·ε :τα τα , «με αεεεειετιε τεττο@μ Βιιιιιτιαιτι Ποιοι

τιι , ατα :μισά και ιιιετατ ιιτιΡετατιιπι : δ: πιω εοιιναΙιιιτ , αττιιιε ει Ι)οπιιιιιιε μι

Πιτιαιιι ίαιιιτατεπι ίιιι ίαιιιιιΙι τιιετιτιε τετιιιιτιιτ .

ι 7. ' Ηττα· εετετα φαι τείετο Με ιΠιιτι ίιιειιτιιιιιιι Ριιτο , αυτιά :Μαι ατ:ειτιιτ απαιτει

ιιιτε τεειιιοιιε ιΡΜ: , εμε ειπα είιετ ίι·ιεοτετιεα , δ: ιιιιιιιε ιικιε ΙαΒοτατετ , ατι αυτια

ντιιιιτ , αττ1ιιε ίσια Π: οτατιοτιι-Βιιε εσπιτιιετιτιατε ίτιιιιιιιτ : ιιιιαιτι ιΡίε νιτ νειιεταιιιΙιε

ίατιε ΒειιιΒιιε εταταιιτεττιιιε ίιιΓειΡιειιε , ίετιιιε Ποτιιιιιιιπι με τα οτατιιι·ιιιιι Ριο

ιαιττειιε , ται Ρτοι·ιιΡιτ ια νοεε .· και δε ιιοΙι αιιιΡιιιιε ίεΒτιειτατε ο (:οιιτιιιι.ιο

-ιιαιιηιιε ττιεΙιιιε ιιαΒιιιτ , δ: ειτιιιε Με Ρετίεδιε εοιιναΙιιιτ .

8. Α Πο τιιιοτιιιε τεττιΡοτε @κι Μετα Ματια νιτ ιτε: ίαεετετ , εοιιτιαιτ ιιτ αΡιιτι

τιιιοάτιατιι εαίιτιιιιι ια ιιιιατιαιτι τιοιτιο ατι ιιοι"Ριτατιτιιιττι ιιεειιιιατετ: αει οΡαεα: ιιο

αει τεττιΡοτε ταιιτα Με εΙατιταε ίιιΡετ απο καιει , ιιτ σ. ιιιιιΒιιίειαπι ποπ Ιοιι8::

ιιιαιιειιτιΒιιε τοτα ιΙΙιιιε ιιοττιιιε ίαΙιτιεα , ιι: τινα ι:ιτειιιιανει·ατ ιΒιιε εοτιίιιιιιι Ριιτατε

τιιτ .



ν·`.

ΜΙΚΑ(Σ 8.ΒΟΝΟΝΠ ΑΒΒι ΕΠΟΕ Π. ει;

τω. εστιιιιΕ8ειιτεεοιιιιιιιιιΒιιιιτατειΠιιε Ρει·ι·εΧειιιιιτ, ίε:ι ω) εαυτο σειιιια ΑΝΝ.@Η

ιιιοια·:σιιιειε ίΡΙετι:ισι·ε εαιιι ιτιιιιιαιιι_ιτινειιετιιστ. @απο νι:ιεΙιεει: εΙατιτατεπι ιοαό

ιιιιΠι εσιιίιατ :ιιιιιιιιιιι ίιιιΙΤε σε ειιιε ιιιετιτα . Νε:: κοιταω , απο ιΡΓε Ι)ει ίαιιιιιιιιε α. $°ι^υε·

Ριιετιιι :ενο :στο εοιιαπιιοε οΡει·α τετιεο:ατιιπι Ρετίεδιε αοιεειΠετ , δ: αι·ιιια πιο: δ:

Πάει σΡτιπιε ιιι:ιιιτιιε ειιετ. Ηοε ι:ιεπι δ:Ροιι @σε ττατιιιτιιιιι ιο εεΠιιια , ιιι :μια :ΗΜ

εοι·Ροι·ε νινει·ετ τεειιτιιοεοατ , Ει·ε:ιιιετιτει· 8: α Με:: νιίιιοι οι: ιιιι:ιε αΡει·τε Ρα:

τετ , :1ιιιαιΒι ίαιιέια :Με δ:σΡετα Βεσ ια:ιε ΡΙαειτα ασ εσ Πιο: Ρεταδια .

ο. Ι)ιιιιι ι:ιειιι Ι)ει ιαπιιιιιιε αΙιο ετιατιι τεπιΡστε εΙΤετ αΡιιεΙ :ιιιειτι:ιαπι νιειιιιιιιι_

@πιο ειιιιιί:ιαπι ιιιατι·ιε ιατιιιιιαε , αι: εα :σπιτια είι τοεατιιε Ρτε::ιουε , ιι: ιιιι:ιεπι :ιι

8ιιατετιιι· Ρι·αιι:ιει·ε .· :ιιιι ειιιε οΒίεετατισιιιιπι ιιιίιαι·ιιιατιι νι:ιειιε ,. νοτια ιΡιιιιε αει

:ιιιιενιτ μ Μετιίαιιαπι:ιιιε αΡΡοιιτα α:ι Ριαιι:ιετι:ιιιιιι :ιιιειιΒιιιτ ..Πει αστεια εοιιιιιιιι

ταω: ε:ιιιιια :μια ιιαβετι Ροτεταιιτ , ιι Με :ιιιινιιιετ ιιαι:ετε ι:ι:ιιιιιινιι: . :τω :ισι

:ιαιτι ιιιιιε Ρι·εεΒγτετ , Ριωιεια Ραιιιισ αυτ:: ιι: Εεεε ιΡίι Πει ιαπιιιισ εσιιιεετετ ιοί·

ω: , τεΓΡσιι:ιιτ : Εο ειιιτο α:ι εσΙΙιΡειι:ιιιιιι : :οι οπιιιιΒιιε :ιιΙιεετι τει· ειτ::ιιαιΓΡεδιιε ,

δ: ιιιιπιατιιι·ιε τεΡεττιε ιιεπιιιιεπι ιιιιιιι . φαι νι: Πει : Υα:ιε , αι: , δ: εο1Ιιεε , ιιοΒιβ

:με ι·ιιιε :ιείετ . Ρι·εειιγιει· πιο :Μαι γιτι Ρι·αιεεΡτο σιιε:Ιιειιε,ει:ι εαι:ιειιι ω: :μια

α:ιιει:ατ , και: , δ: , ιι: εο:ιειιι ι·ειει·ετιτε ::οΒιιονι , το: ιτι ειε τοατιιι·αε ιιινετιιτ , οπο:

νιτο Βει , δ:οιιιτιιΒιιε :ιιιι απο ιΡίσ εταιιτ , ιιιιιιεετε Ροτιιετιιιιτ , βοά:: ετε:ιειιτιιιπι

Εεεε ιιιίοι·ιτιατι Ποιοι :Μπι δ: αι18πιειιται·ι. Ναιιι ιιιιι::ιιε ιιιππιιιΜε: οιιιιιιιιιιι

Βστιιιιιιιε ιετνσ Πιο Ρωιιιιι , :1ιιο:ιι ιε :ιιιαιτειιε ιτιιδιιιπι ιιι ΙιειιΙτιεα ιιιιιτιιετ σου

ει:ιιιιιιιιτ. ΒΡσΡστι:ιιε ειιιιτι οι Γ:: οτε ειιτιοιιε .ι ΟΡετα :ισα ε8οξίαειο ία::ιετιε , δ:

ιιιαιοι·α Μεσοι . (1ιιοιιιαπι αΙι:ιιια :μια νινιιε Ρει·ε8ετατ , Ρτοιιτ :ιιιινιιιιιιε , Πιπι

πιατιιιι ίε:ιοειι:ισ Ρετιιι·ιτικιπιιιε , α:ι τε::οιειι:ιιιοι εα , :με Ροιι τταιιιιιιιπι ε8ιτ ,

Ποοιιιι:› α:ιιιιναιιτε , ΜΜΜ νε:ταπιιιι ο

Μιι·σσα!α[επό?ι.Βοποπιι αιὸ!υα:ἱ:Ρο# @κι οιιἱταπι . ι

_ Σ'

Με”. ι ι.

1 ο. Ν Ν σ ιαιτιιι· ΙιιεατιιατιοιιιεΠοτιιιιιιεα οιιιιείιπιο νι8ειιιιιο ιει:τσ , τε οι· Με) ω::

Ροι·ε :ιοτιτιπιοιιιε Βια: πι Βοιιιιιισ αεεε:ιειιτε,Βαιι:ιειιτιοσε ατι 8εΙιε δ: Ηειι- ε” οω”Β·

τιΒιιε ΡοΡιιιιε , Βεατιιε Βσιιοτιιιιε τει·τισ (ιαιειι:ιαε $εΡτειιιοι·ιε α:ι σπιιιιιιιτι Βοτιστιιοι

:επιιιιιετατοι·εττι ίειι::ιτει· Ρετει:ιτ , Βτανιιιτιι:ιιιε :οι α8οοιε ιι: οΡτιιτιιιε ατιιιετα αε

εεΡιτ . απο :ιείιιιιδιο , - ιτε. εοτιίειιιιι·ι εισα ίατιδιιτατιε ίαιιια τσταιιι Ρε:: μενι τιειαπι

::ιτειιπι:ιιια:ιιιε οι :ιιιι”ιιία , α:: Η Ραεεσιιεε πιιττετειιιιιι· , :ιιιιιιιιε ια οιιιιιιε , δ: Ρετ

:απο @μιαΜε ιιαπατε'τιιτ. @οσο αιι:ιιετιε :ιιιι:ιαι::ι ναιι:ιιε ::οτιιΡε:ιιοιιε ίει·ι·ειε νιο
Ρειιιτειιε

ιει·ι·ο εσπ

διιια, ατ:1ιιε ιο εαι·εει·αιι ειιιιο:ιια :αιμα απο :ιιιι8ειιτια Ροιιιιιε, ε:ιεΡιτ ιιι8επιι- ωκι!”>

ιεει·ε , Ρεδιιιι:ιιιε Ριι8τιιε τιιιι:ιετε, δ: α:ι Ποιιιιιιιιιιι :στο ιιιειιτιε αΗεδιιι Ρι·εεεε ιστι

σα:: . ει πιο. , ιιι:1ιιιετιε , Επι: , (ιιιτιιιε , :μια :ιε ιαπιιιΙο τυο Βοιισιιιο αιι:ιιτι1 :οπι

Ρει·ι, ειπε :ιιι:είο ιιιετιιιε δ: ιτιτετεεΠιστιε ια:: ιιιιίετι::οπιια:τι ποιοι , οι: Ρετ πω, Ηοε

κατσει α τατιτιε :1ιιιιιιιε ει·ιι::ιοτ :ισιοι·ιΒιιε , ιιοπιειι τουτο δ: ιετνι :οι ιιιαειιιιιεετιι:, δ:

Ι·ισε ιιιιταειιιιιιτι τω:: :ιει:τετα: Ροτειι:ια ιαδιιι:ιι ::ιιτιδιιε ιιιτιιιιετιιτ , ιι:: Μαιο” Με

:μια ιιετι ιιι Ρι·ιείειιιιαι·ιιιιι Ρετιιιοειιτιιι· , ειιιε ιιιτει·νειιτιι ίσταται εΠε ίΡετειιτιιτ .

Ηοε αιιτεπι απο :ιιιι απ: οταιιιιιι,ισιιιτιιε νιτι::ιιιιε Πει πιιιετατιοιιε, ταιιτι::ιιιε Εστι

ίειΤοτιε ιιιΡΡΙιεατιοτιε ιε ει:αιι:ιιιιιιιι εοει·ισίεειιε , αΒι:1ιιε πιστα ει:ινιτ , δ: ειι:ιεπι

νι:ιειιΙιε ΓιιιιιΡτιε , α:ι ειιιε ίαειαςιιιιιτιι ::οι·Ροτιε τιιιιιιιιιιιιι ιειιιιιατο 8ι·εΠιι :ιενειιιτ ,

δ: ιΒι εα:ιετιι , :μια τιιιιιτο τειιιΡοτε ιιιαιιΓετιιιιτ , ιιιιΡειι:ιιτ , α:: 8ι·ατιαε αεειιε Βεο , Αμειω- ω.

ιατιδιο:ιιιε (Σοτιίειιοι·ι Βσιισιιισ , :ιιιαΙιτει· ει αεει:ιιτ Ρετ στ:ιιτιεπι τιοΒιε ιιαι·ι·ανιτ . Μ·

1 1. Εο:ιεπι νετο ατιτιο , οιιοιΡίε ίαιιδιιιε Πει Βστισιιιιιε ει: Με νιτα ασ ιοειΤαιιι
Βοιοι· σαι;

Ιειιι Ρσιοι·ιπιι 8Ιστιαπι ιιιιει·ανιτ , :ιιιι:ιατιι ιι·ατει·, ειιι ιΡίε ιιαΙιιτιπτι ίαιιδι:ε εσκινετ- εισαι ω..

ίαι;ιοιιιε πα:ιι:ιιτ , α:ιεο ω: :ιειιτιιιπι :ιοΙοτε τοτ:ιιιεΒατιιι· , ο: ετιαιιιιιιε:ιιαπι , οι· ω”

. εί:ιιιε αε ποδια εοιιτιιιιιατιω ιτιισιιιιιεε :ιιιαι:ιιτιι ιιειι:ιοσια:ιατιιοι ίΡατιο Ρατει·ετιιι· ,

επεσε ει οιιιιιι 3ιιιετε απιοια , Ρετ εοειισΒιι ::ιτειιιτιιιιι :.1ιιαΙι απιετιε ναΒατετιιι· . Νο

διε αιιτεπι :μια απο Ρσίι πιιιιταπι ίατι8ατισοεπι , :ιιιπι εαΡιιτ ιο ετειιιισ ιιιιιι·πιστιιιιι

ίει·νιτοι:ιε Ρσιιειιε πιο:ιιειιοι ισο·ιιιι εαΡετετ,αΡΡατιιιτ ει ίαιιδιιιε Βοιιοτιιιιε.·:1ιιι Με.

:πιο ίιιηι;ειιε,ιιτ πιο Ρετ ίοκιιιιιιιιιι νι:ιεΒαειιι·, οι: ιιοτιστεπι .ταιιιι Ραει·ιε , αει εισα ία::ι·α

νείιιεια σίειιιαιι:ιοιιι Ρι·οτιιιτ : ιε:ι απο νι: νετιεταιιιιιε απιιοι:ετ Ρετ πιειι:ιιιιι ω:

Ριετιε ε:ει:ιι; . Αα ειιιιιε ταδιιιιιι ιΙιεσ ο1τιτιιε :ιοιοτ είι ειι”ι18ατιιε 3 ιιιιιιιι:1ιιε Παω: πι:

@δια Π”. Ο. Β. Τσακ. Ρ?Π. ο η ° : πιω

δ.



:πιο ΜΙΚΑΕ. ε. ιισιιιοΝιι Απο. ι.ιισειι.

ΑΝ.σιιτι. ιιιΡιτιιιιιε π ιοττιτιο , οσο ισιιοοπτιιτ, επι οιισιτπιιιε . Ηοσ πιιτετιι Επδιο , οιιι“ποιιστι

1 026 και πω νοσπνιτ , Μεσοι. : ]πιτ1 σιιιτιι ίπιι6ιιΒοτιοτιιι νιΠοι·ιο 8: οσιιίοΙπτισιιε σιτιιιι

3°· “τι ιιοιιτιιιιιι σιιτοο «Μοτο . 5ιιισιιο ίοίσιτπτο τσι:σΡτπ , ιτι σπάσι:τι. οτιιτιι Μι ίσιο αειφο
το τιιπιιιιτ . ι τ ° ··

ι π. @πωπω ιοτιιιτιπ πο πάοιείσοτιτιπ οστιιιιειο σοοιιιπιπ , νιιισιιιι Μπι ιιοτι ποιοι

Μισο σοφια: ιιιιπε , ιιιιπ σπιτι νιτο ίσο τιιιιιιο οποιο πο ιτι αποτο πιτισιοσπτιιι· . Ηιτισ πι.ι

τσιπ ιιτ ιιιι ιιι:οτι ιιστιΙιτπτειιι πττιιττετοι , σπιτι ιιιιιιτπ ιιιιιιιτι , οσα Ριιτποπτ Ρτοιιοι

ισ , ι”εισοτει , οο8τιονιτ ιο οι νιιτιιιιτι Ιποστπτε , ιιστι τοιιιπτοι νοΙΙο Πει Ρετ ιιιπ πιπ

Χ οικω ιιισστπτο . ΜοΙιστο Ποιιιτιστιι οοιιΠιισ ινιτιιιιιε ιιιΓΡιτπιπ , ετοιμοι ττιιιιτπε

οιοοιτιοίγτιπε οπιισοτιοιιε , πο πιεσε σε πΙΒιιιιιε οτπτιιιιιιιιιιι Μπιουτ, Γι: Γιιτιτιιιιιπ

νει·τιτ ιι Βοτιιιτιιιιιι , οιιι ίοΙιιε επι ιιιιισιιτιι δ: νοτιιττι 8: ιιτιιι:ιιτιι ιιιιιστοτιιττι στιιιιι

τιιιιτιι . Νοτι ιτιιιιτο σοῦ τεττισοτο ονοΙιιτο , πιο Γοιιιτπ ειστιιιιι·οτ , νιτιιτ ιτι Γο

τιιτιιε , οσοι! Η οι ίιιιιισιτιιιε ΡΙιινιπ: ιιιιιπτιτιιιιιπ π ιισιτιο ιτι ποπ νιτ ιιοπτιιιι ποστ

ιιιιοετοτ ποσο σωστα , π Πιο ιιοιιιιστιο ίτπιιτιπιπ ιιοτι οπο: .· οσα π Γοιτιτιο εικοστ

Βοιπέιπ νιιιοτισττι ίσο τιοτι ιιιιὶιιιιτ ιιιτιιιιπτο ττιπτιτσ . ΤεττιΡστο ιιπττιοιιο οοιιοι·τιι

τιο πάνετιιετιτο , ιιι·ιπ σπιτι νιτσ Πιο πι! ιπττι τιιετιιοτπτι_ Ρπιτιπ τιιοτιπιιστιιιττι τισ

νειιιτ , παμπ οκ ποιιπ οιιπιιι εισΒιιστποπτ Ρετ σιισιιιτιπι·τι πω ιιστιιτιι πι: σο. τομ

τιιτιι ποσοτιιτ . @υπ τιετιισιιιο οιιιιπιιιιπ , ιιοτιιυττισιιο τσετοιΠι , σπιισιε ττπτιίπέιιε πιο

Με σοτισε ιι 8ε σεΡατιτ , ποιοι: ιιιτοτνοτιιετιιιοιιε οοπτι Βοτιοτιιι τιιοτιιιι , ιιττιι.ιίο οι:

ιτ:ιτιιε στο ο ποιο ιιιι:ειιιιτιπ Ροττιιπιιιιτ .

Έτπιπιίπιτ:ιιτ · ι 3. Ηοτιισ τιιιιάπττι στπτ Γτιιττισιιιιι τι Ροσιιιτοιιε,οιιι πιω” ττιιιτ:τοικττι σιιτιι οπο

Μ» Ρστοιιιστπτ ίτπιτοτιι,ιιιτιιτιι ιτι Γεττεσ σιτι:ιιιο σιτσιιιτι εισιιττιιττι στπσιιιιιτιι ιιτιθτιτιπ Ρο

Βισ , απο δε οπτιιο ιπιτι ιιιοετιιιιτιιιτιοτιτο . τικ ι:ιιτιι σίΤοτ ιιι ισοτιιιιο Ρσειιιτοιιτιπτ

Με: πτιτισ , τιιιιιτστιιττι ίπιιδιοτιιττι σοσιοϋπτιιττι Ιιτιιιιιπ σπΙσπιιτιο, ιτι πιο ειπε ιιπιπιιπ

νετιιτ , ιιιιι ιιοπτι Βοιιστιιι σοτιιιιπιποστ ιιιιττιπτιιττι . @ιι Ποσο δε σιιιιπτισ , οι: ιτιτιττιο

σοτειιε πιτπ ττπιισιι: ιιιιΡιτιπ , Ι)στιιιτιιιττι στο:ποπτιιτ ΗΜ στοιιιτιιιττι ιιστι ιιιτοτσοί

Ποσο ιιιι τπιιτι ιπτιιιιιι . (:ιιττιειιισ πιο στπτιοτιι ιτιιιπτστ , δ; ιπιιξιιιττι σστιισιΤστοττι

Βοτιστιιιιιιι ιτι Πιο ίιιίτπΒιοιτινιτπτετ, ιιισιιιιιιι εισιτιστιτιπ ιιιιινοτιιστιτο, σστπιτι

ιιιιιιτπ τιιτιυπ νιτστιιιτι πι: ιιιιιιιοτιιτιι πωπωτοΡοτιτο ίτπδιιιπ , δ: νπιτ.ιο πιιιιιτιθιιε π

στπσιιιο σοσιιιιι: , ιιιιι που: ειπε πιεση: πιι ποιοι: τσι τιισιτιστιπττι ιτιιιιτο τετιιιιστο Ρεσε

ειιτ.Πτιτιο ιιιτειιι€_ι ιιπτιιτ , τιιιιπ ίιτιιιιιτοτ πιο πιιιττιπι τοπια σπόοιιι ιιοτπ σίι ιιιιοτπτιιε .

Μωβ ω, η. Εοιισιιιτιιισοιιε άιο , σιιιτιπιτι ποιτιίπτιτιπ :ποιοι ΡτσΡτιι ισττιιστιιε τεσσιιιτ

ἔ;ιωιι κ· Μπελ π σιιιιιε στο ιτιιιιιιιιιι ιπιιΒιιιτιιετισειτ.ιιτ, τιιιστι ιιετιιιιτι ίτπ.διιιτε ιιτιιιιιπι νιτισιιιι

'' σιτιιιιιτ. Ηιε τιπιτισιιο Με τιιιτπσιιιισ , οιιιτιιιο ττιπιστοιιι 1116111 8: Μοτο ιτι Πω, πιο·

Ριιοτσιιηιισ σιι:νστιοτισττι δ: νστιοι·πτισιιοπι ιτι ειπε (ζοτιίε:ίΐστοττι ιτισιο ιιπιιστιτσε ,

απο ιι;πιιιιιο :ιτι ΡτσΡτιπ τοειιετιιιιτ . Τοπ ίιιιιτ , Βοιιιιιιο·ισιιι-(Σιιτιιιο , στα οικω :

ιιε Πσ&ιτιιτπιιιιιιιι, σιιιτιι°ιετιιιιστ νινοτε Μπι, τιιιιιι: ττισττιιιιιιι ιτιπΒιιιιιοπε, π

ουσ Επι: ιτι νιτπ εισ8ει·ιτο ιιτιοιιτοτ ιιιππιιιιιοποπτιπ,οιιι ιιισε:ττιπ ιιισοτιε ιιστι Πιο τιιοτιιο

- ιπτιιιτ , οιω” οπτιειοΙποτιιτιι:Ροιιτσε οττιιιισιιε ιτι ιισιτιο τοπ ιισιιιιιτστ ιΡΙστιιιιιιτ .

ι 5. Αιιο νετο πιιτιο , ιτι πιο τιπτπιιε ιΡιιιιε , σπιτι οι: τιιιιιτιπ Ρπττιιιιιε οτιιιε σιιιτιιιιι

:κι ειπε ίποτι οστΡστιε τιιιιιιιιιιιτι τ:οι·ιιιιιοτσιιτ Βοτιιιτιιιιτι ποιοτπιιιτι , δ: σοτιιιιιτ:τιτσε

ειπε ιτιτστντ:τιιιι πο ιιιιιτωιιω δ: ιιιιιιτιε ττιπΙιε μπε ιιιιετπτι ιΡωτ ίιιἔτπειπ τσιμτσ

τιισιιοσπιτι ίειιιιτιπ π τιωιιιοτιιο νοκειτπ,ιτιιιιτιπ σοσιοιιισοτττισιιίΠτιιοτιιττι ιπτιδιοτιιιιι

Ρωτιι , ιισιιιιτιι ιιιστιιττι ειπε τισιιιιιιιστιο σσιισειἴπ , ιιιιιοιισιιιιΡιπ οι : σιιιιιε ποιο

· ιιπιιι πιω: ιιτ ιιιιτ ιιιιιτοιΠιε ιιιτττισιι , ισ ετπνιτστ τοτειιιοτι δ: πτειοτο στπτιστιιιιιιε Βο

τιστιιι νοσιίστπιιε ιτιοειἶπιιτστ σιπττιπιιπτ . Ρετ ιι·ισιιιιιτιι πιιτι:ττι ιΒι Μπιτ , δ: ιπτιδιι

(Σσιιίσιιστιιι ιιιΡΡιιοπτιι τιιιιιτιε σστπττι Ρτπ:ιοτιτισιιπ πι: επιιιιιιι νοττιστιτο σιιιιι ιππ

'σπιτια Ριοτπει τιινιτιποαττιστιιιιττι πρωτ , :ι οιιο Ριπιττιπ Πτι ιπττι πιο ΡοιΐοιΪιιιιι σοπ

το ιιιπιστιτο ιιιπΒιιιιπιπέιιιε Μι ίιτσΡιτσε . ()στοιιπι·ιι ετιιιιι πτ8ετιτοπτιι Γιιτιστ πιτπτε

επιπ εισΡειιτιοτιτοιιι ιιστοιιΠιτ , δ: πιισιιτιπ & Με ιδιισιιε , ιΡιο ιισι·ι νιίσ ιθιστο , τιιιτο

ττισιιο ιτι ιιιιιιτιι οσιιο8ιτ , & τοπικη τιστι οπτιι οπιτιιτισιιιΙΤοινιτ .

Παπ πω. τ 6. Αιιπ σιιισιιιιο ιοτιιιτιπ σπιτι ιπσειι: ιιι Ρπττιι Πάτση πιιιιπτιι Ροτιιτ , σπιτιου:

οιιιιτπ ίπιστ:το ιιετιιιττι ιπτιθτε (Στιιι:ιε , ιιιιιιτ , ιιοοιιιι-ισιτιτιιε Ειιιττιπτοιιι , [ουσ τισ

ιιιιιιο πιο ιιιτοτι:οεπτιιε Γι: νοοπτι Ρετιιιιιιιιτ ] επτα ιτινιδοπιπιι8τιιιει σιιπιτι Ρσίι:

···ι ι . σπιτια

ο 8ιπιιιο οιιιτιιτιο επτιιριιιιιι ότι Π!» τ. πο τιιιι·πισιιιισ ίπιιάι Βσττισιιι φωσ: σιτωιι κτιιιι τοϋ τω. Οστι

ίοι· σπιτι. ιο. ίιιιιτπ.



ΜΙΡ:Α(:. δ. ΒΟΝΟΝΠ ΑΒΒ. Έ.Π(ΣΕΠ. α”

μπειτε Ρπττπ:ειετσπ:πι :τά :πωπω :::Ι:Ιπιτπ , πι :ῇπε Ιτοποτ: :Ι:άτωε:πι , Ρ:τ- Απ.:ππ.

πω:: , π πτ:εΕπεστίε ::τ:1πίππ: δά:1τΙ:πε ΡτΕπε π:: οτειτἰοπ: , δ: οτππὶπιπ ίππ

6ϊστεππ πινσ:εττοπ: Ρ:τ νττιπτ:τπ Βοπττπτ ποίΗὶ ]:ίπ-Ωπτϋπ ::οπ 'πτετπε , :::8πε

δ: :οπίπίπε πωπω ί:ιπδΙτ Οοπί:ΙΤοττε τπτ:τν:πτπ ά:Γ:τππ , δ: πι: ειτππε,· ει ππο ντ

τω: νσωππΙππι ίπιπΡΠΠ: , :νειπιπτ , π:: επ :επι τ:‹ὶτιτ: Μετα ΡτπίπιπΡΜ.

τοιό

3,0. Απε.

τ 96% @Μπι πποππ: :::Ι:Μ πω: :οτι πο.: :ΙΤ: τπττει:πΙπτπ,πιπΙω πάτπτταττοπ: Ε<<1=6== π:

π:π:τειπάπτπ . Επι: πιπό:ιπ1 νὶΠὶοπε :πῇπωειπ1 Μο.τ:!ποπτε , ντττππΙτε: :τπά:ΙΜι

π: π: πώ π: :Ιἱππἰά ΗΜ πποΙΞΕε:τ τππ:πτο τπΡ:τ:: , τ: :ειε Ρειττ:ε πΙπ :::Ι:Πει Β::ετΕ

Βοποπϋ δ:: :Η , ί: π: ἀἰίΡοίπ:τα:. @π:τπ πιο: ν:πτπτπιπ ποτπιπ:ε πιπ ΙΜ πι”

@Με :ο€ποί::πτ:ε , πωπω: π: εποπτΙπι ίπ8ὶ:πτ:ε απ ΙπΡτπί:τππειτπ :::Ι:Βεπι

:Ι:τπΙ:τππτ . (πωπω ππετττ :πιω πιπ1πίπ:ε ει:1:ΙΤ:πτ , δ: πι τΙΙοτιππ πτοε :Η , τω:

πππ‹ὶο Ρ:τ :::Ι:Μι :ο:ττπτετΕπιπ :Πί:πττ:τ:πτ, ὶΡίὶπε τππτοε τ:τ18:τππτ. ΠΜ: πι10

ω: οοπιπἔἰο τ:: πι “πω” πω: Ρ:τ:πΒὶ, π: ΙΜ: ίπππττπε οτππ:ιπ ντιπ ειππττ:

τ:πτ ,· δ: :π όΙο, :π::Ρεπ ππει ίπ: , :ππόπ ἰπτ:τΞ:τππτ. @παιπντά:1τ::τίπ:πι :Μπι

τπ!Η:πε, :ιππε «κατ, πτωπιτω:οπττπ&ωπ 8: τποτώππ:1επι ντ:1:τ:τ , νοτπτπ νονιτ

Βοπιτπ: δ: ίειπθεσ :οπί:Ποτί Βοποπὶσ, παπά Η πιά: :όνειΙ:ΐ::τ:τ, πππτπ :ἔτἰοτὶΒπε

πιω ·ί:επε ππππ:τ:τ , πι τΡίὶπε :::Ι:Μ1:τντπππτ ΙΗΕ:πάιο οπ:ττ:τ . Η .ο ππτ:πι

απο, τπο9: ὶΡΙὶπε ίπε πω: :ΕΕ:ττπτ . @πισω νιΙΙι:ο :Ιι&ιε ποπ Με :τ::ἰπΙπε ιΙΙτε.Ν::

:ποτε , :οπί:Πέτπ :πππιπ πί::π:Ητ , δ: πιεσε! :οππον:τειτ , απΙι:Ιππ , π: ::ττιπε ία

τ:τ , ν:πἰτ :ο8ποί::τ: . Ηὶε ὸ:πὶππ: πὶΠε , πποὸπωτἱτποτ: δ: ππ1οτ::πνιππ :οπι

Ρππ&πε , :::Ι:Πεπι :Η ὶπ8τ:ίΤπε; νονιτππ: Ι)οπππο δ: ίππ&ο Βοποπιο ιπ·ιΙΙιπε :ο

:Ι:Πει: ΗπἰΒπε :οτπιποτε.πΗΕπε Ι: πιππιπιπ1 πιΙ τπει!ι πωπω , δ: 2 Ρτεινιτπιτ: π:

ό:ὶπ:Ϊ: ::Πεεπτπτπ . @πει ω: τ: :ντ:1:πτ:τ 0Π:π:Ήτπτ , πω:: :πετώ δ: ::ΙΒτπάτπτε

Β:ειτπε Π τ Βπποπἱπε :ΡΜ οπιπἰΡοτ:π€:τπ Ποιπππππ , ππἰ :)πε ντπιτπ ειππἰΒπίππ:

:πίὶοὁἱνἰτ Ιππιπππ:Πε , :πῇπε Γ::το. Ιοεπἰτπτπππἀο.ε ίπ:ε ποπ Ρ:ΙΤπε :Η τ:ττ8ἰίΐ: ιππ

Ρππ: , υπό: πποππωωπ ΙισΜἰπιππ ί:τίτσ.ε τπἰππ:τ:τπτ , δ: πώ ἰΡίὶπε οΒτ:πτπ νι

ν:πτἰΙ›πε ί::πτττειε , 8: Ρτο:: ΗΕ: ττπήοτ ετΞππ:τ:τπτ .

τ 8.Τεπτοτπτπ πιω: τππει:πΙοτππι 1οπε: Ιειτ:ππ: ὸὶΠπΓπ,ππἰὁετπ ειδοΙ:Γ:::πε,Α

ω]ποτπίπ: , :οππό:πε ί: ίσ.π&ίΙΒτπτ Πσπί:Π-οτΙε π1:τἱϊὶε πε ὶπΗτπᾶιἰωτ: Γι:: ΠΙ::

τειττ , πὰν:Ιτιἰτπτ . @πἰΡΡ: :τἰειτπ :Β ὶΡίὶε :πππΒπΙὶε πο. :τετ :οπττειδΈπε , πτ :οπω

τ:πτἰΒπε ::ο.Ι:ειπ:ίε πειττΙσπε, ποπ ΡΙο.ππε ΡειίΪπε ϊο.:ἰ:πὸο,ἴ::ὶ ί:πτπ:ΙΙἰε τπειπἰΒπε ίππ

Ροίὶ πε τ:Ρ:πάο ἱπ:::ἰ:τ:τ . πω:: :!:πΙππ: άτ:Βπε :οπτὶπππτὶπι δ: ποδΗΙσπε π! πι:

τποτειτέ , δ: τπ:πιοτππ:Π αΙππὶίὶ:ἰ Ο οπί:ΙΪοτὶε πΙτο.τίε :τ:Ρτ:Ηπ:τπ ῇπ::πε: ἰΡΙἰπε Ἐπί

ίτειππι οίτιιΙτιπε , ππο:ὶ οπτειν:τειτ ε Βοπ·ππο πιτ πιτππΠ τπ::τ::ΙΠοπ: ει::τΡ:τ: πι:

τπἱτ . ἐπὶ πο:: ίπ:: :πτπτἱοπἱε , τ:ά:ππτ: ΓοίΡττειττε νί8οτ: , το.πτπε ::Ηπειττοπίε :ει

Ιοτ πω , π: :παπι τπτ:τπΙειπι , ππειπι :τπτ τπάπτπε , :::π:τ:τ , δ: ππάπε παπα:: :

ΜΜΜ τπτπ:π :τπτ . δειππειτ: ν:το εοπ::ίΒ.., τ:::ίπτ αλ: :ο αιΙοτἱε πεππ:τειε : Π:ππ:

ππωπ τ::Ιππε , πι :::Ι:τπ Ρ:π:ε ποε Μπι:: Μάτ: Μπι:: , ίπ1ίειππτοτΞε :::Ι:Ιππ

Ι:τνὶ:πε , δ: Ι):ο δ: π): εἐτ:τἰπε τ:ί:τ:πε .

πρ. Ρ:τω:τπ τ:τπΡπε , πΙίπε πιιοππ: ::ες:τ , ποπππ: Η:Π , πω:: Σπτ8.πάωνπε ,

ωἱΙ:τπΒΙΙἰ ιιτππ: :ὶἰπτἰπο. ίοττ: άπο: Ρ:ίΠε δειπιπειτπε ειάν:πΙτ. @πὶ πττοτπτπππ: Ρ:

άπιπ :Μοτο ::ιτ:πε , π:πι:: μι· τ:ττειιπ ττππ:πιὶο δ: ππιπἰΒπε Γ:ππ1:ΙΙ:ι ΜΜΜ: , τπ

::δ:τ: ίοΗτπε :τπτ . Ηὶ: :ι:::π:πε επ :Με :οτΡοτὶε οΡἰἙ:τὶ (ἱοπί:ίΤοτἰε Γ:ΡπΙ:τπιπ ,

@πε Ροίῖπἰπνἰτ ππΧἱἰἱπ1π .· :π)πε πά]πτπε Σπτειτἱει , ἴππἰτπτ: :Η :ὶοπειτπε ΡτίίΗπει , ππἰ

τπ:ειά:τπ πω: ό:8:πε , Πεο δ: ἱΡίὶ ίαπ&ο Β0τ1οπὶο Ρτο Με :τ:&τοπ: Ιειπό:ε τ:

ί:ττ , δ: ππἰὸππὶά :Μπι Ροτ:ίϊ , ὶΡίἱπε :::Ι:ίὶ:: ί:τντ:πτΠσπε ιὶ:νοι:: :::Ιππ:τ .

απ: @ππιὶπτπ :Με (ΣοτπἰτὶίΤει πππ:άπττι , ποτπἱπ: κ” Α 2 Α. , νν ι τ. τ. ε τ. Μ τ Μετ

:Ιπππἱε πτ:οτ, τππΙτὶε ίΗΡειτο. τπἰΙἰτὶΒπε ν:π:τειτ οτε.τπτπ :ά :::Ι:Πειτπ, πΜ Β:πτἰ νἱτἰ

:οτΡπε 3:1::τ ππτπ:ιτπιπ : πω: άπτπ ΐπΡ:τ Μπιτ: :πε ΜὶΠἔιε ::Ι:Βτ:ιττ Ει::τ:τ , δ:

ΡτπΪ:πεἱΒὶ:ππι ἴπτἰε δ::Ι.πε ΡἰπτἰΒπε Μάϊ:: , ππἰάππι τπ:π:Π:πε ί:τ:πε ΗΕππι π:

Ι:ειΡπΙὶε, :πῇπε Ρ:ε δ: τπ:ιππε θπτΠ:ττ Ιπτ:τἱε Ρατει!γττ:ο πιοτΒο :ιτπ:τειπτ, :επι πω: ,

δ: Μ: :τι εΙἰτποπὶπτπ τω δ: πει-το Ρ:τἰἱτ ." Με Ρτ:τατίε ντΙ::τ: ἰτπτποτπ , ποπ ΤοΙπτπ :ἰ

Μπι πενε

τ:πτεπ .

οοπττε&πε

:τἰειεπι· .

Αππε.

Ρπτε!γτῖ.

:πε -

ποπ τττΙεπττ, ν:τπιπ :παπα ἱπ:τ:Ρ:ιπτ:τ 8::επι::τΒειπ::τ ΡτοΡτ:τ ίπειπι ἰππΡτσΒΙ-π

πικαπ π: ει Γ: :Μ::ό:τ:τ Ρτε:::Ρἱτ. Νοπ τπΠιἰ :Π , ἰπππἰ:πε, τ:ιπτειτππι :ορίει οππιπ,

πω:: :πετ , δ: οτππΞΕπε τι πι: Ρ:τ:ππϋπε ίπίπ::τ: ΡοΙΙὶτ . Ρτεεθειπττπε :τ:πἱτπ:ΙΤ:τ

τ: πώ πε :Με Οοπί:ΙΤοτΞε 1°ο€2:0 Ιππτ:ιεΙο , ιιτ πιο ίππττειτ:πι τ:ὸὸπτ 'ΗΜ ,

π:: εε. ο. π. ΤοΜ. πω. π π ; Βοτπί:



πιο ΜΙΚΑ.Π. δ. ΒΟΝΟΝ. ΑΒΒ. ί.Π(ΣΕΠ.Γ

ιιΝΝ.οο. ΠοιιιιιιιτοιίετιοοτάιοοιιτιιΡΙοτιιτε, τιιιιιιοοδο Ροιιιιιειτο.. οσο ττιιτιιιε τΙιεΕιιιτι::ιτ

τ Μό Ρίο.Ιιτιι8τοΡιιι Ρτε:οοοιο ιιοΡιετο όιοεοτιε : Τα» εοιτο , Ποτοιοε , τιιετε!ιδιαι @ΙΙ

Ή· ΜΒ· Ρπιφετ, ΡιφιΖ!ο τα οτί: «τι/ωτοτ ; Ηοιοο ειιτειο Πιο , οιιοτι ειιι:ιινιτ Βιοετε οσο :ιι

:'ί·:ιο· π» Ποιο: . Έιιιιιιτι ίιοιιιόετο ειτε ιαιΡιιιιε ιιοΡοοοοε , ΡτοΡο Πιοτι οοτΡοτιε τιιοιιιιιιτο.

ιδιοειε Με δ: ιΠειο Ρετ οοοιείιο.το ι”είιιοοοτιο τιιΓοιιττιτ . Ιοτοτεο :ιιιοι μια 31ιοίιετ ,

οΡιτιιΙειοτιιιιιε οιετιτιε ειιοιι (ζοοιείΤοτιε , ΡτιιεΒιτο Ριιοτο ίιιτοτοι Πει Βοοιτειε ιιοο.

Μ. τιιτ‹ιο Ποτ; δ: οιιι εΙεοοιοιγοει :ιεοεξεοΒατιιτ , ιιτ ο1ιιιιτιο οτι Ροττειοι τειοΡΙι ιοάοοτι

:ιττςεοτο δ: ειιιτο οποιο , οιοοιοτοτιιιτι ΓοιΙιοετ ίειοιτειε , τιοο:ιτιιτ . Ηοο οοιιι:1ιιο.νιίο

ιοιτειοιιΙο , τοει8οιιε του” είι ΡΙο.ιιιιιε ει:1ιιιτε.τιοοιε επι Ιειιι:ιετο δ: ΒΙοτιοοι οιιιοε;το

Οτοειτοτιε , οιιιι:ιιιε ()οοιείιοτιε . Μοι: ειιιτοτο ιιιιιιιε οειι ίειτοει :Ρετ οιιοδιοτιιιιι :ιο

τεε νοΙιτοιιτο , ιΙΙιιο Μι οπιοιιιιιε οοοοιιττιτιιτ , ιοτετ :1ιιοε δ: Ριιετι Ρειωεεωι.

τιιτ : @τι νοτο δ: :1ιιιιιιτοτ ειδιιιτο ίιτ ει:οιιιτιτοτ . Τιιο‹: Ρτειιιιτει (ζοτοιτιίΠι οιιιοτοο-.

:ιο τεε ιο ΙιοΒιιιτ , οιιοδιιε ει::ιιιιτεοτιοιιε ιοοοτείι:ετε οσο .ιιιδιιιτ . _Τει,Ιιτετ νεοι οιο

οιΡοτεοε Ποιιε , ιιιιι οιιοδιει ποιοι :ιιιΡεοΓειτιοοε ει2·ιιτ , Με οιιτ:ιειιΙιιοι τοιιοτιο Ριο

ΡειΙειτι νοιιιιτ ,ο οι ιετνιιε Γιιιιε ως νεοοτειοτιοτ δ: εοΙοιιτιοτ Ιιειοετετιιτ: δ: :μια ,

τ. ω. η.. τεΠειτιτο 5:;τιΡτιιτει , @μια ιοιι:ιεΙιοιιε τιιιοτιιτ , ιιτ ειο ιοτι:ιοιιτοτε :ιεοιιοειοτοε άι

η ίαιοτ ίΡετ;ιοτοε ιο Ποοιιοο οοο @Μοτο οτοοι Βοοο , οιιι Ιειιιε οίι δ: @στο Ρετ αιο

διε Βοοιιιοτιιτο Βικιιιο .

-·μϋ.€.ιε..ι.'.€ει. .κ-Κ.11.ο.λ.μ..:11μ.κ.λμολ.υ.8οπολλ._Φε:_λκ.οχο.ο..Ήο9Δ.λιώ.°λΡΑ

ΑΝΝ-ΟΗ-νΙΤΑ δΑΝΩΤΙ ΕΟΜΠΑΤ..ΠΙ ΑΒΒΑ.ΤΙ8:
ιο27 τι .

ι9.]ιιο. ΟΚ!). ΩΑΜΑΙ.ΠΠι..ΕΝ:δΙδ ΙΝδΤΙΤΠΤΟΚΙδ.

Διιδιοτε Β. Ρετιιο ΠΑΜΠιοτειιιε Γετε :.ιετιιιιιΙι.

Εκ δικιο , Οαιο:Μο ο ° Βοιιακάτι ,

ο-ο

:σε·'

Με τιο ίειοδιιε Βοιειι=Αοιο ,- ]οι-ιΑΝΝιει δ: Βειιουιτ:το οιιιττγτιΒιιε.

οεεΕιεπ/ιτιτο:Νεε ειιοετο:;

σ.. ΟιιιιιΔι.οιιε @οι Κοτο:ιιτιιιε, ω; τοπ/δικιο· βι·Σύιτω· οι ρι·ιπιετιιτ Ετειοι ωο.ιιω

ίειιβ.ι πιοπιπποποι, ρι·έπιππι οίον [πιο |ττοντοτουι χωεω εβ Ρε” πιο Πεπιιαοι , επι

μοβ πιο Ποτε οπο. ώ το: οι” ττοοία&ει (εποε :Ρ_/ε οι Ρτοἰυ_ςο ιι|]ει·ιτ) τα φοιτ ιιςτι·εβ

[οι εβ. Ποτ ορο: ποπ αδειο αεται·ατο ασ ιιι!ιςεπτει· Ρπε/ἰι”τιτ , ποιοι οποία: Ρι·πάεπτει· (Μάιο ,

οσο οποιο ποιοισιιία, με·Ματίτοοάποι Μοτο οι Ρτοιο;ο ρτο|ι-τετιιτ , Μ! ποιοι ιιιδιο Θ οπο: ει:

@ω ποοπιι!!τι 'Ρεττα.τ ίπ Μ” τω· εφε εοιππτωοτα:. Μιτιωι ε/ι οποιο Ιε·υιτετ αδ «τω»,

πι: πε Μια, φτιάεπι , Ρετ/Μάι β: ιο[ιιτιιτιο :πιο Εοιιχι·εμτιοιιιτ 0ι·ιιιτιί·τιε ΕιιιπαίιωΙεπβ.τ

“στο ρο»ιωι Οττϋπιτ Ετειπιτυι·έι, τι μι: ιιιβ στο ·υοεαὐοίιυπ τι·α.τιτ. Ρίκτα Με το· π· Μετο

τιι›· ιο @ποιο Ρτο!2:ι·ο δε τικ/ίου: ΒοοιιαιΜι πω, οποιο Ηιετοτυπικε τι 'Ποιοι , ετεπιιτα θα

ππιΜιι|επβι, «Με ώ ιτοιιι·ιιοτο Ιοι:τετιτο, τοτε» οποιο μι”. Ότι·ιιοτιμε αιιδιοτειπ "καιω τοιο

ιπετιωτιι.τ ι!!ιι/ιπι·υιτ ]οτιππε.τ Βοί!απτικε οι κάποιοι τοπιο :. Ε]α[άο7π τοτε τσιπροπάιππι ι·.τ|ιοτ

αρκά [απδιαπι ω2πτοπιππω, °ΡεττιιυπιιΈςΜιππω, Οοποπιιοι, οι' είπω Μπι έπιιι|ιοι·ια £ιιικα!άιι

Ιειιβ , φωτο .Ακριβιππ.ι Πυτεπτιπο: @Μπιτ . εωωι τον ω]ρεπιτο βι·ιροι ώ τι 7οαοτιο

ωιωμα.Μ πιοπατιιο ΜΙΜι!εταπο, ρώτα Μια, οποιο οποιο χα!!ιτε πω” . Όποιο Με 'Ρε

ττποι ωωεω ε:τιιέ&ετε μια @πιτ , :πιει βι·ιιιτιοποιο οι σοιικε .9ιι!ετοεπι|ιε οι 5τω·υια :πουτσο

ποτε του”. Μ· ΒοπιιιαΜο αχιτετιαοι Μο 0βιειιοι οι οποιοι: Εκιβιιεπβε Μι. ε.. ΜΡΙ1. ι8.

το. Θ· μι. ·

π.. Παει· ιιιιτιστι ό: Βοοιωι!ιιι τω, οποιο ιιΒι·ιωι Ηττα: Βεπιιαοέ τοπβτιρ/ιτ, οπτειιαπι το:

εοάεπι ιο Μι: [πιτ _άτιρτιτ ›·ι:[ει·τ . Ετ τω” τμιάεπι οι @ΜΜΜ η. αφ. ι6. πιο @Με ο

άψτειιοπο: Ν:ιΠι δ: οοε ιιΡΡτοιιιιπιιιε, ω, οιιοτι Με ι:ερε ::ιιιοιΡιιιιε Βειιτιιε ΚοπιιιοΙ:ιιιε ει.

Μπι: Ροτιιιιιοτιιτ : Πιιιοοιο:ιο, ιο:1ιιιτ, τω" :ιιιιιιιιοτ οεΙΙ:ιοι ποπ τιοιοτιιτ, οτι:ιτο αιτοεερετ.

ιοιττ:ιτιιτ οι: ιιιιοτοτιοοε οοοιοτιετο , Η απο ιοενιτ:ιΒιιιε νιιιεειιιι· οεοείιιτιιε ιοποιοετε , 8το.

Ξ: οι Οραβα!ιο.9. ωρ.9. Νοε ιοερτιιε :ιΡΡιιοοε , :μισό Ποιο Με ετοιμο νιτ Ποιοιοι Κο

τοιιτιιιιιιε :ιιειι:ιτ . Ρι·:ιττοε , ιοτιιιιτ , οιιοι ιο τιιιοτιιιοΙιικτ εοονοοιιι τοΗτιτιε , ιοτεοτιε ει! οι·

Βιιοι οοτοτιε, ιο ιΡίο τοιεότιοοιε «Με ροτειτοι δε απο πιο ιιιοι οι; Ρ:ιττε ιιιτιεθιέτιιτο Πιο,

το, νοε ιοοιιοειτο: τιιιειτοοιιε δε ιιγΡοετιίιε οοτ:ιτο ΡοΙΙιτιε εν:ιτιοτο, δ: ιοΒτιετιιιιε τεειιι:ιοι Π·

πιο οιιοοιιοοο Τετνιιτο. Βεπιφιε ίπ Οριι[τι4ἰι 94. :ορο Βε:ιτιιε ιιιιτιιι:ιοτιο ΚοτοιιοΙιιιιε τειιιοοεο

ΒιιιγΙΙ:ο εοπιιτιίι:ε οοιιοτιιιιο, τοοιιτιιοτι τω” αιΙΙιειε Μισο τιιιοιΡιιΙο: @τιπιεΙεοεοτιε, πο,

δ: νοοιιίιι νιιιτιιε Μου , ω, Ρτοιι :ιοιοτ ! ιιοιιιε οοιιιι τιιίΡεοτΙιο ιιιι:οτιιτοτ. Οιιι τιιιοιΡιι

Με: ΑΙ:Πτ, ΜεοιΠετ, ιοοιιιτ. 5ιοιιτ ιιοεοτε απο θεια, ιτε τιιιοτιοο οειιιι, Ρτοιιτ Βιέιτιτοι·

εΡτο

να» οι

Ριοτοε .

ΜΜΜ τι

οιοιι.ι.

. Ρτοιιτονιτ, σε 8οοιιιιιε Πει:ιε, ιιοΡτοοιιιιιειιιΠε, :ιετοιιοι ω Ρετοο:ιιιτοεΙοετοο-. -



ε. ιιοΜυΑπ.υι ΑΒΒΑβτ1ε. - :η

&ρτάτεπώ , τ:ΗΜο ΜΒΜ; ἰπεοἱιιωεεΝἰ8€Ν . @€Μ·Μεεἰίἰοτ @ΜΙΝΙ ρτοεϋπιο σπἱωεὲνει:- ΑΝ_ς;μα_

Μπα εοττἱρἰεπΜ Ετ ηιήε 'το, πρι, ότι Βοἰεπι $επτιπετιιπι τεΐριοει·ε όοωΞι? “Πωσ Με ί: “η_7

εἱμ·£ητ1ηκπτι,ιπ1 εΠε επεπεπεε., ρωππειιι5ε πω ετιιΒυὶτ., δ: όε ε:στετο σειιιτἰοτοκπ Γε @ο π 1."

οΒΠἰηωΩῖωει ροΙ1ἱεὶτα€ὶοπε άενονπ. '

3. Πε ρυπωπ1ε2: 0ππππ τεοππωιΙεπ[κ. απ: αιι6ϊοπ Βονπαπωω «πάνε π: Μέσο Ραπ

Ζπιππίαπέ [επ:επωι. @επι πάω ω» βιπδπ: [ώ Ρ02"ύΜΜ Π)ωά·ι!ά8 ΡΡάθμ α$Μί18ί › ΪΜ##·

πι.: «Μωβ ή” π? ΩππώίαΜβ; Βεροια: . πεππωπ βάθη: "Ιω α” Ο»'π% ωε'·3· " α*

|υ!ψΕΙιε £πβτπ›πεπ:£: υπαπέ[εβ1478 π. ω” ίπβο·ππιεπτο Μεπε τπεεωεπ Οεωραιο-ΜεΙάυ15(Μ

επ€πι πω» ) ΜΙ>ππ απο ΡτΖυ›·Ι [απο Ετε,πέ απο 1027- ό” (Ι#“ΪΜ Μπ#0 ΧΜ#4ω°› ##

πο; ω;; απ:Μπω:"Μ .με ψη"πεπεπεπ, παο πωπω «πωπω ιπ·υσππππε πι εκπέ·υο Ι·'επτΙ:- ·

Ιιοπέ·, Με! “ω” ώ· ψριοπιαει £ατπσΜπἰ2 α[|ε:·υαπτπτ. Ω!Μ'ά:17Π αν που ἰπβτπιπεπτο πω: άσε `

πω” ΤΙιεοέεΙόιιε Γεπᾶ.ἰ Ποητιτἱ νὶ£ετἰιιε.( πα ΜΜΜ αὐ°8Νπδ Φἰ,ῶ02ἰ [ώ ν0€απτ. ) Ο·

Μπακ θὸεΙὶμω Με ά5!ε6Βο π0ν:τἰτ, παω πω ώ επιοεεω με τε:οτάστέοππ μακ ποΙΜ

Δοπωἰ Κομμ,ω εμπι:πω εε·εφ1εσε, εοπιππετιἰ εοπΙὶΙἰο ΜΜΜ εΙετἰεοπιπι τιοΠτοτσ.ιω άο

η"ημ8, , . . ε1ρωπο ΕΜΠ”, γεχιετρὶπἱἱ εκεωἱτατ πό ΜΒΜ δ: Μπρτιιππ 0οπωττυπ1, επιτή

ιΜπι κάτσω Μ: :ο ὰεἔεπτἰιιω, ίιπΓςιιε ίιιεεεΠοτΙΒιιε ει·εω56ε, εΙιιαπτόσιω α:άεΠειω π. πιε

επε πωπω, ΜΒ ερδεορἰἰ παω Ποτιατἰ, ηι1επι Με εσεω <Ι<>Μ ι>==Ριπ ΜΜΜ ===επ·

σε σρρῆρ8πνὶτπυ5 ίιψ Βοο01°€ δε ποιπἱπε ΜΜΜ Νοίὶτέ ]εΓιιεΟΙιτ1Ιὶ5ίειπό`τᾶ δει!ν;ιτ0τἰ8, εοπΠ

Πειπεω π. τεμ·ιῇτοε5ο: παπι:: καπ:: έπί Μακ ώ .Δ»·ε:ίσ, ω τπὶἰεεε Μρἱιιτπ ὸἰνὶὸεπτἱιιω

Τη(ε3εω 8; 1&εωεπΞπω, π. @ο εμε εὶΙεὶτιιι· Οεωρο-ΜεΙάιι15, Ρετ Με Με:: <!εΠεινιτε. ΡτΕι1ιο

ἰεἱωτ ι"=κ Ρ,"Πωε ΕΜΗ' ω” γος;"ω·Νξεω·: απ ε εοπτι·ε οΒνΞατςιιέόειω ειΠι.ιε τὶνιιε_,ςιιΞ

εϋεἰειμ· Δε Τε11πω εωΒε ρεπτει· επιετΒεπεσε 3η Γιπι.ιω οιηιιίὸεπι Ηιιτπἱπἰε. Πε ίεειιιιεΙο Με

εε είενΙε ς!είεεωεπε είπωωΙε @με ΑΙ πω. Πε τοπίο Μτετε ω". ΙΜ πτοπτεε, αφ:: πι

;οηβάμφ ΑΙΡωω, α; εἱμμ°ς@ @Με απ: ΠεΙιετιι, ρτατιιιπΡεπτἱε πι ρι·αθτιιπι Μπα: Μ·

επιπτ. 1ητι·ε ρωΗχω π..." ιεηηΞποε πω: Με Ιοειιε, επιίοΙιειτοτ Οεπιρο-ΜεΙὸιιΙ5,.εεπ›Ριιε

Γμεἰείμε :κι εκπεΕπ16ε, ..ω ίου: Ιερεεω ρυνΕπιττπ Μια, 8ε πππο. νἰτετει. Ηι.ιιιο ίειΙιεεε Ιο

ειιπι ὸοτητ1115 ΚοΜυαΙάπε, πάω ετ:τπΜ.τιιωΡατετ, άεΙε8Μ ἄΡτανἰἀ£τερτὶΙἱὶπιυπι εοπ8_ωεπ

ςΜζωηπηικ @Με Μι επι" [ρωταω εεεωεπιιω ΒπΒΙΙΙεκΞω ίπ εοπτεωρΙατὶνει Με Πω ία

νΕεε:1ιιφ: εωΩεμεωπιε ΜΝ ΒαΠΙ1επ ΜΒΑ Μνατοτί8, κ1ιιίτηυο ΜΜΜ ειιτη Με τεΒεκπε

ειιΙἰε ὶΒἰὸεω ὁἰίὶἰπχᾶτ, “με :ώ Επνἱεεπι ίερατιινἰτ:: ίεά δε τωειιΜ εεΙΜ1ε ΠπειιΙοε ἀερυφνἰτ

Γεω» σκτπΞτεε. Μ ίπευ1απΒιιε Με 8: Μὶεὶωὰπν= σπαει, ΜΙ «ΙΜπε εοπιεσιμω5οπεππ

Μεπς. Ωωπεε Μπαμ ε!επππωπ Ρεπιππ νειιετεΒὶΙεω ετεππταπτ , τωιηιεεω Ηάε!επι πω»

θτυπι & ρεπεεμεπεπε ς1εε1ιι. Ωω πεεφιοςυ= απ» ποίωε μι” ίυεεεΠοιπΒιιε, ιιτειιω άο

ιιοπιὶπετσ ί=πι&ο πω. ΜπιοαΜο ίσϋἱσει, παταω π επεσε π. ΜΜτιπϊε, άοπωπιιε, Ειτ

επιππ ρτ::εωωτιμη Ιοειπη, Μ. Παω» ποσο Ποω1πἰε% ΣΠ9-ῷϊπεεὶοπἱ5 ιοεπειιτιονετομοπτἱ·

5ς:"υε @πω Τ11εωε161 ερείςορέ ;. πνεπίε Μειιαο, Μεϊ8έΣ40πετα ΑΦΜ πι σΙευθτ€εθε

ποηἰεοτυω. Ρεωπι ΜΜΜ, «και Ώεεπὶπιιω συ.;παπίπωπ Ισπ|Ιε πωπω που: πει Με π:

ΜεποΜπ ΒειεαΜ1πο επιππεποπο Μο!ϋπνσ π 2-· 'Νο·ν=πω!. Μ: οπο:: άσσ:Με «Με ν” τ·

π ·υπΖωπ Μππϋπε ΜΙΜ- Μεπιππ πσΠεκπεπωπ Φ, πιο Με. τωαπποπ ε!εώιπαε οπι

Με ΜΒΜ :παω πιο νεπὸεπ<Ιο Θ: =πκοόο πσφιὶτνπωπ οκιπππω Ατεείποτυπι εΜεω,

υτΙ:πιποι·υπτ & ίυ!ππ!πιποπισι : παπα» εετἰΙΪἰΜἰ$ ο πω», Γεο.ιτ16ι.ιε ι10ίἔτἱε ει·εκτ:Μει, εμ.ή

ίιιιπ8ε πωπω πω: π. Ετεκπο ποί!τει, ειπε εΠεπιιτ Οεπιριι:ΜεΙΔε11, ωεεεΙεΒεωίω‹Ρε1 δώ·

νατοτί8 εποε ι·ιο!πε ΜΜΜ ιιιετποπ:0 μα: ΚοικιεΗιιε ρωσυπιώοε ειι6ει·ιωιάοίειιε εοαιωεπ

(πω . Β:1Ε8. η. ΚΑΙεπε!εε ]ιιπἰἱ , πππο Δ: Ιπεετπειτἰοπε Ποπιππ πο”. πππο πππο Ροπή

Ηοετιιε ὸοωΞιιἰ ΤΙιεοὁαΙ‹ὶἰ ερἰίοορἰ ιο. Ιπὸἰᾶἱοπε 1. Ροπ·ο @παπι ι]ϋπε Επιπέ ΜΜΕ:

πεπι ε: ΤπευάαΜο ερή:ορο _ίαδίωπ @Με Ρ70Ι2α2 απο Ιπιτπο, ι1ιιί 8ιΗεεει:Η·εάιιε, επι: [τατε!Του,

Ιιττει·π “τα απο πο”. πι Μ” €ατπαΙιΜεπβππι Ρω:Ια»·ιιυπ εΙφππο Μετα” Μπι Μπή

εισ βεσππώι.ε 2πιρει·ατοο·, εμέ άοπατέοποπ οπαπποπ &οποπστπ, με: νεπεπιΒἱΙἱε ”ΠιεοόειΗυε στο·

πω: πι ἰοσο (::ιπ1Ρο :ιτπιιΒἱἱἱ ειπε :οππαππεπππω επιεπάεπιτ, πιω πω: πππο 1048. :ποπ

άσπ!ςπε Οιιἰάο ωοιπιεΙιιιε 8ερεεεειοι·, ςυεωνἰε Ξπώ8πιπ, Πεἰ ετπτἱε Ατετἰπ:ι: ίεώεερΠεορω,

πα Μιά: επανω: πωμεσ : Θεά 0ιπάο Μετα ρι·ά·υπεςία Ει·εππ ΟεωεΙάοΙεπΠε μι· άοπιιτυπι

]ο:·.πσεω νΕπιπι νεπει·εΒΗεω, επιίςιιε Ιο‹:ἰ Ρ:ἰοι·εω, τοππππα:.· & ῳιἱεςιιὶά ρτεεἀοεεἰΪοτεε

ίιιὶ ΤΙιεοιΜάιιε, Ιπιπιο, 8: ΌοπίΕιπ6πιιε , παμε Οτε8οτἐιιε ωπεε/βτοπ πω» Με . Πειυπι

πππο ώ: Με. Ποπιἱιπ πιό. Μ: Ηεω·Ξεο :εεε , ωεπίε ΟᾶοΒτἰε , ΙπὸὶᾶΙοπε ω. Βήσιω

Ερέ:ορπ.τ .Δ·ε:Ιππ: π. πω., όοπωο Αιοπἰ Ε:ιπ1αΙιίυ!επΓιε εεεΙεΐκε ειτΙιἰτπεπάτἑτε πιβτιπτέε,

πωπω επΙεπι άπο :πωπω [ασεπ μι· Τπεσεωάιππ, £οβεπτέπιππ , Οπα!τετέπτπ πι: Θεάσ

π:›π φψυρω , ειρρτο!πιτ .απο πμ. Ε:: μάθε: ὶπ2εἰἰςςπιο· , ΤΒοοάάάαπι [π20ε μ·πιππε ,

φαί Επππ Οαπα!άιι!επβ.τ άεπιποπεπ πω» Κιππππ!άο: εμε! ρι·οΞπάε Μια· ποπ απο· @που ιο23.

αππει][πυπ χω: . Βεεεπιποτε: πωπω, Ιοεππι ε: Μα!ά14ίο "πάψω [κι][ε Κοπιππ!άο. .Μ απ"

μ! π πη·ιππ π:: παπι Με: απ: ρεπάεΙππ ώ σα:Ιεβα πωπω , :καηκε απ: σεεηπιθαε

Βετπατά2ππε $πΙοππε απ”, εωιιρωΙταπτε Οπφου·έο ερίπορο, με ·πεπωιΙΜ ραπ Με”. :επιβ

ππιτ Μπα Ετοπιἰ Οεπιπὶόυὶἰεπίῖε , (με Βετπατὸἰπιιε 8ἰὸοπ5ω ΗΙἰιιε , αυτ ρ:ιτει· ε)ιιε :ιΒ α:

ε!εΠο. ίεπᾶἰ Ποηειιἰ τεπιιετιιιιτ. Πατιιπι ἰπ Ετεπιο Οπτιπ!όυΗεπίε ;. Η. ΟθτοΒ. πππο Πο

ππ5πἰεω Με. ιιο6. Ιπὸἰᾶ. η. ΡοτιτὶΗσετυε εήιιίάεπι θτεἔοτἱἰ ποσο Γεωτιάο . _ΩπέΙσπ: Μπι: Ϊ°"=πν=Μ

[πωπω αβ.τπιπι στα. δέ Ψ8Π_ω”

π. 8αιιΖο τΜέο-άεσίτπο σεΠεποπ πι Με Με” πππιε:·π: ει·ε·υε»·α: [σε στά πῇςἰπτα, αβατο (“ωΡΙ'"='

Οπ2ΙΜυπο .1υ·ε:ίπο απ:ιβ2:ε·, εμέ [πβάε2ικ π» άέα::[απο: πωπω , ια [πό[ιάία [επιπτ απ! ΜΙΜ

ε·απάα Μάσα @Με Επ·επι2, π: (μια ίυπτ, Μεμίκ, νΙ$Π1τΞ δε ο&ο εεΠε:. Ωω δέττεπε βιπτ πππο

άδῖα 8.9. Ο. Β. Τοπ. 71% Ω_ ἱή Π”.

.__τπ
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ΑΝΝ_ΟΗ_ ;:15δ. Ιιππιίππίπ: οπο: πιο πιπποι·π: τσιπροι·σ Ηίοι·οπππί οι: 'Νικο, οι εβ απο» 1455. οπο Μπι

Ιο27 -ροι·ε |οι·ιποποπο οοιπρο[ιιίο οι· ίιο.πο Βοπιπαίιίο, ίπ οπο πιο: παθει . ΕΠ: ιιοτειιι :πιο Εισαι ειτ

."_ Μ... οπο: Οοοιοἱἀο¦ι οι Καπο , οι ριιι·τιιιο: Κοοπιτιόιο!:ε, (ΜΜΜ ιτιιιει·:: οποιο .πιο :. οινοπ

$Φ λτ::ΗΜ._οι (μια Ποπ @Με γἰοἰοτἰ :Μποστ ετειιιιιιιτοπι ίεριιι·:ιττι: . Ετ οιιιάο.πι Επι:

-οκιπιτω ποσο, @Η κοπο Ποπ τοοΙοΠ. Οιιιιιο: τιιι::ιε:ι ει·ειιιιτσι με: τοτοιιι ιιιιιιοιιι ]8]οοοΜ

ποιο: ιιίεΒοο οι οπο:: δε ποιοι οοιιΙιΙιοτ Ερκιπιιιιιο, Μάιο ρα!ιΒιιε Πιοοοτοε οι Μ., σκαρτί:

οοιιΒιιε- Ωοαόι·ιιΒοοιιιίο, οι ποιου. Ι)οιιιοιιο:ι "Μ... δε. Επι:: οιιιιιτει οτειιιιτἰε οποιο τοιιιιιπι

°οιιοπι Ρο!ιοεοτοιο. Κα:ΙιιΠ :ιοτειπ οιιοτιόιε οΠοοιιτ ιοτοπι ρωιει·ιοιιι , πρωι νει·ο Διωιιι

“ικιωιοπι ίειιπρει·, διο. Ηιιπο Ιοεπιπ ιιιίιίιππ: ιιππο ι686. ποοιίοιπιπίπ βετο, ιοίοποοππιίιπ: :πω

Μαρια ιοάιβοποίοπε |πεδίο·ιιίιππ:. Μ· απ:: οπο· οι! Οποίπεοπ ΕπιποΜπίοπ[οιπ Ροι·ιίπεπι , ..πιο

πι|ίοι·ίαπι .οοιι_ςπβίπί Ρίοι·οποίπί. Ρπίιππι·ίιοπ οικία: ιπ[Μιιτί [οι·φοι·οιπ ίοποί.οι .ο·1ιιβίιππ: Ηιι·οοί·

ίιοι·3επ|ί.: ίπ πο. π. Βίιιίοδοι·πιπ, τοπιο η. $ρι`οίΖεἔιί οπο. ι ιο..

Β.οιιιιιιΜ1 : ;, 2ο;;; απο 11οιπποίιίπ: ίπ :απο σίτιση: πεποπίο, ποπ ε.τρπίπιίτ °Ρεοππ.: Βιιιπίοπί, πο:: οπί·υί:

°ΕΡω = Θ οπο: ( οποιοι οπίοενπ βίοπιπ: ) @ο πωπω: _|οπίΡ2οπ. Βοποπίπ.:, οίίίοπε πεσειπίοιο: ποπποίίι[π

καφέ' :πωπω απ: @παπι ι17Ι7214Μ πω. 7. πιο ·ιιίιίετπι· ποίποποπ:. .9ιιίτοπι 7Χοιπππίιίπιπ ποπ ο.π·οε||ο):

?πωσ πππιιιπ ποπ/πιο απο ΜΜΜ: τοπιππ.ιι οριβορί .πι·οιίπί , άιιιί: ποπ οπο: πωπω αποφ ω.ι·7_

· σο· ποιου:: ιπεπ[ο πομπο. πι: ρι·οίπιίε οπο οποίων· πιοπ[ο ροβ πιοι·τοπι Βοπιποίοι, πιο οπο: ι;.

Και. Ιοίοι: Ε: ·υοι·ο οπο: αππιππ ιο:7. πο” |ιιπδίί οπο: απ:: περοπί ποιο/ί. 8ίοπιάοοπ πο! επε

τππιπ Επιποίοπίοπβτπ ποπ ιιοσε[πτ οπο: ιιπππιπ πιει. πιο πωπω :πιτ ροπ:ιβωτιί: Τοεοάοίοί, κι

οπο ο 6'26ΘΡ!"$ ά· αΐ7$770$ που: α·πιππι Θ, οποία τπίοπι2 ΚοποπαΜο Ροιππ: 0οιππιπί ποιοι.

ιοι. οποιί ίτοιπ οοπποποιοι· ε.: παπι. η. π: ππιποι·πιπ ιιπποι·ιαπι οοιι·προιιιπ ο/[ο ποπ πιο ·ιίοι·ι[

ιπίίο. “Νοπ @πιο Βοι·οπίπ: ποσο Ζοποιουοπι ιοποιειπ: ρι·οριει·οπ μαϊ Ιἰοιππ ιι!ιιίο: ιιππο απο.: «π.

_ςοβιπο, π: ίπ βιο ?πιο Ιοχίιπι·, πιίπιίβπ: π: ίπ Είιι[[οπ_β· ιποποβοι·ίιιιπ [πο Η0ποβο ατοπίερώορο

Βιιυεππατο, :Ιοί οποίο [επειτα άπο: απο 971. Βιώσο εοιιτοβοπτε. Η οιιίοίοιπ ΡΘΝ·οι.: Βοπιιππί ίπ

0οπ_|Επίί η. οπο. π.. @ίπποι Ηοπο/ίπιπ °Ροινο πισίιιορώοροίί πιςπι:οπ [απο αποπτι /ποεο[Μο;,

μποτ: Οττοτιο Μάιου” ιιιιρει·ιι _ςποεπποπτο. .πιο ιδίου· οοι·ι·οςοποπ ΒοιπποΜί πιο:: απο οπο:

οποτππίοι·οιπ ίπ €ίο]]οπ_ίο οποποβοι·ίοιπ ποοεπίπε, απο απο ( οποιί [οι|οιπ Ριοοποί!ίπ: ) οπο πο

πε¦ἰί ροπιίβοοιπιπ, β τπιποπ ποπ οπο. πο! ππίοπ: πο: ποιπίπο Βιι·ιιοππο:πι·οπίοριβοπο: [οποίο πο.

ήπιο απιπί:π·ποπ: εβ. ί/οι·πιπ :πω ΒοιπιιπΜί ποιοι· πάπια· ίπ ·υί·υί: @οπο οππο 982. Χ0οποία!άξ

πιο.: ροτίπ: οοι·ι·ίςοποίι πω: ·ιιίιίοοιιι·. _

ς.ΠΜΜ ο 6, Ροί: ι1οιιιοιιοποιοιιι ο ίοιιἐὶἱ νίι·ί· οΒιιιι , οτ απο Φωτο: Βοιπίππί ίπ Επι: οπο, ω..

π... - ιοοτιοάιἰε :οι οροί:0ιιτο δικο: Ιἰοεοτἰπ”, Μοτο νεοει·ιιοιΙο σωρο: «πιο Μπιτ:: εοιιΙὶι·ιιᾶιιιιι «Η ._
ί ί Η ρι·οίπιίο @οίκοι βοοπιο °Ροπιπΐοο ]οίπιππο πο. Νιιί!πιπ τοιπεπ ]οίπιππί.: Ροπο ιποποιοποιπ [απο

πίσω ΗΜ: ίπ 0ριιππίί μ. οπο. ι. "οι Βοιπποίάί·[απδίίτοιεπι πο προβοίίοιι <:ιοι πορι·οοπτοπι

πιο οοπ:επιίίτ οοποπο Τειαοποπι $ποποοίιπιπ , οί ποπ βιο: ιποιίε|ἰο οι· οπίοοιιοοπτπι·. °Ροιπί·ο·οπ

οι σο: πο: οπο πιο: πο[επεπιίο οπο. θιιιιιςοο ἐιρει· οοοό.ιιιι ὁιἴεερτοτἰοτιἰε οι·τιεοΙο ίιιιι&ιι:Β.ο.

πιοοΙὸο: οι τεΠἰπιοιιἱοτιι οιιεετετοι·, οποίοι οιιιι:Πτοιιι είὶ, οποιο πιο ΚοιτιοιιΙοιιε πο: οπο:

οι:Πιτοι·ιτ ίιιιι&ο:, νο! ποιο: Β: οι ριιι·ιιόιίο τα:εριιι:. Ε: Με; οοιιτι·ο Μοτο ποιο: Εεο!εΠ:::

:ιοίὶτοι·οοι Ρτονιτιοϊατοιο :τα όε ί:ιιιέ:ο :πιο οο:ιεΠιο πιονοτοτοτε :οἱ :ιάθι·ιιε:ιοοιιι τοπικα Ρεπ

ό: "0"Γ2 ίετιτεοτιοπι Μο: οι ΜΠπιοιιιοπι Ειιιέ:ο: ιιάίε:ινιοιο:, οοοι·οπι οαΜιετιιιτο:ι. δ: νε

εο: οριιιιο πω” :οπο οοοΠιοετ 8ο ιοικιι·οε Μπιτ:: ιιο:ι ΡοΠὶτ, Ι.οοιιοιιι οποιοι: ποιο:

Θι·ε8οι·ιοπι οΙιι:ἱίΙὶιτιο: ο!ιιιιΚοιιιιιοα: 5εὸιε ιιιιιι!Ητε:, οιιοτοπι οοιι1οιιι οπο· :ιοιΙιειιιιω αιτι

:ιοτιοπι άεει·ετιι ρτοπιοΙοοιι οΙτοι· Εε:Ιείιοπι Ροτίρισοιε :ιο ρι·οΓοιιόιε οιοΙοΠίε εΙοοοετιτι:ιε Επι

τιΒο: ιτι·ιοατ. ?οποιο οι: ποιπίπιοπ: ποπ Ι.εοπειπ ει. πο όπι2οπίιοπι 6. οι Ζοοπετπ ρι·ίιππιπ πε·

6ι·οεοπίπιπ ιτίιίοπι ρπίιπππι ιίς@ποι·ί ιαι]ίίιπο: οιιοι·ππι :οβπποπιί.: Μοτο: Τειαοποοπ οι·οιπίπιπι οι!

οπίσίιππ, οι ε|ί ιοί οοοάίοπιίοπι το·ιιο:οπο ι:οπαιιο·.

7. Β.οιπποΜί |οβιιιπ εοίο!ιι·πιππ Ροίοι·ποι·ίί ι!ίο π. πιο πο. οπο: ιι·οπ:ίοιίοπί: επ @πιο

ορίου ίπ "Μπι Γποι·ίπππιπ, «μια |ιτιι :β ίπ Μιιππιι .οποποπιτοπο . Ηιοο ιιοπ:Ιοτιο ποπ

πιο: απο 1481. “προ” 'Ρο£ι·ί Βοίρίιίπί δεπει·οίι:, πιο άι· επι οπο: ίπ οποίοι:: ίπαίίιο οποίο;

πεί Βοποιίίδίππι ποίιαιοπι _πιπΕξί ΜίεΙπιοίί: ποιοί Μπι·οπιππ. Π: εοι·ριοτο Βιιι&ιΙΙιπιι ΚοιτιιιιιΙοι,

(μισά ιιιιιιο ΒειιετοΙιιιο: πιει :ι :τοπικ πιοοπίο: ποιοι: οι: ιιιιτιοοιιΠτιιο πιο: «πιο ίιιτεορΙιιιι

οο Βιι·το ίι.ιΒΙειτοι:ι, ατομο :ο ΕΙιιιοπι ορρισ.ιοιιι ττο.ο:Ι:ιτοπι Μπι: ροΗιιιοόιιιιιοοε ]οΠ9.ιΡοο

:Με Ι:ιιο:ιοιιοτιοΕιοε ι·οί:ιτοτοοι, ει: ιικιιιοτο.ιο είν:: πιοΙτα το όιοιειΠο :πιο ο!ιιοιτο: Μαιο:: οι

Ρτίποιε, οΒι ΜΜΜ: τείιάετε :ιοΒοοτ οι:: ίει·ν:ιτι, ΗΕιτιο.ιιιοε οι ιιιοιιοΠει·ἰο ί:ιιι&ι ΒΙειίὶἰ, ιιΙιι

τοπιο οί:: :οι ἰο ΥΜΕ: επί:τι ::σιιιο!ιι6 , οΒΕ ρτιο: ]ποετο.τ. Είχε: οοι:!ετιι τοπιο ι·ιιτιοιιιΒο:

ριφεάιι·ε ῇοοίειινἱ, οτ ΡοΕιι·ι:>.ιιι ιεπιπιτιοι·οτ. Νοτη 8ο τοπιο: οι οι·Ικ ίει·νοτι ρο!Τε εει·τοπι «Π.

πιο ἰτετοιιι·ιΐοι·ι·ίοει·ετοι·, 8ε ΗΒι·οιοεπίε: Μοτο ο. οι Ιιοκιοι·ι: ί:ιετο.ι·οιιι ι·εΙίοιιιοι·οοι, Η :οικω

σ” τεΙιποοετεπτοι·-. Ρ.ι&οι·οε ίοοροιιόετοιιτ. Σκοπια εοοιιίτο ει: ::νοΜΙοπο ΗΒι·πιπειιΠοιτι, τις·

.<ιοτιοοι ιΠοά Οιιι·όιιιοΙι ίπποι (Ξεοι·οιι, Ι.ε8:ιτο ποπ Ρια:τιι, ο ίιιιι·ιιιιο Ροιιτιίια: ΓιιιΙΤο ιππικ

&οπιε οεσεΠοι·ιοπι @κι Μιισει·οτα: ΠΜ:: εοι·ινειιικ, (π. Ε:: Αιιοοιιο Μ: ι6. Μιιιι ι98ι._
Μα ίπ απιοι:οππ:π πω: ε. "πιο Ρου·πιπ ό:: Βοιπποίιίο ιίιποι·επτοιπ επάίππιπ:._ «ο

?ΚΟΕΟΦΗδι

ξ:Ποιιι .

1. Π ο πο. ε ο ιο το Ρτο:Ι”οε, ιπιιτιοιιάειοοιιόε, οοτιοοςτἱτιιιιι·, οοιοιΙιο.

- Με ιιιτοΙοτειΒι1επι ΠοΙτοτιιτο ίειΡιειιτιοοπ τιιτοειτο , τἱΒἰ ίεκοιιοειιιι ,

Ρο:: :πωπω . Ηώς:: :ιοί Ρετ νοτιοιιιι εΙοοικ:ιιτιοιιιι , 8ο ιιιο:ιειιι ΡιιιΙοίοιιΙιοικιι

. . . . . [ο



δ. αοΜυΑι.στ ΑΒΒΑΤΙ5. ' ει;

(ο Γειυιιτ ιτι ιυιιετσιατ εστιιιιιιιε αττοοατιτοτ εκτσιιοτο .· σου ιιαιεοε”, ουι Ρτο- ΛΝΝ.(`Η.

ιυτυτυιτι αιιουιει ακιιιιεατιστιι Ρτσκιττιστυτυ , ατι Ροιιοτστυιιι νοιιτ τοοττισ- “ Ι028

τιατιι ιειιαιυιιε αειιιστατε . Ηαι:ιοε ο ιτιουατιι ,;ουι ιτι τιτα:τστιιε ιυειιευττι , τιοξοστιστυπι '9· ]"Β·

ια:ευιατιυτιι ιιτεε , δε εαυιατυτιι @Ποια εσιιτιτιυιε ναιοατιτ ειοειαιτιατισιιιιιυε σοτστα

το : σου αιιτοτιι ιιαι:οε , ουι Ρσιιιτ ιτι ιατιδια Εεειοιια νοι υτιιυε ιατιδιστυττι νιττυτοε δε

το” ξοοιια ειοίετιιιοτο . δασιοτιτοε ιιουιειοτιι ιυτιτ , υτ ιαειατιτ τιιαια; ιιστια αυτοττι μ .

ιαεοτο ιιοιειυτιτ . Εεεε οτιιττι ττια ιατιι Γοτο ιυιιτα ττατιιαδια ιιιιιτ , οκ ουσ ιιοατυε Βο- Αιιέιοε ά

πιυαιτιυε ο ειοΡσιιτσ εατιιιε οιιοτο , αει αετιιοτοα τοΒιια: τιιιοτανιτ : δε ιιοπισ αειιιυε 218.:(οι

εκ ιιυιυιτιάσειι ιαΡιοτιτισυε εκιιιτιτ , ουι ειο τστ τιιιταισιιιε νιταε οιυε στεεεστιιιε Ραυεα Με· '

ιαιτοττι ιιιιιστιεσ ιιιισ ειιΒοτοτετ , δε ανιειιιιιττια: ειονστιστιι ιιιιοιιυττι ιατιειαειοιιε , ατι

εστιιτιιυιιοπι υτιιιτατοττι τοειταιιεια ιατιδιαο Εεειοιιαε ττατιετοτ . Νσιοιε αυτετιι ισ ατι

Βυιισεειιυια ατιευισ τοιιειοτιτιιιυε , υτιιιυε οτατ , αουτ ΡτσΡσιυιττιυε , Ρτοστια Ρεο
ν εατα αει υιοτιτιε σευισε αιιιειυο τονσεατο,ουαττι αιιοιια: νιττυτιε ιιιιιστιαττι τοκοτο:τιιαα

ευ εκσοτιιτοτ εσττιττιιιιι τοατυε τοτιοιοταε σιατιεοτο ο ουατιι τΡ1οιιιιιαε ιατιδιιτατιε Μ.

Βτιια ιτι1Ροτιτιε ιοτιιισιιιιιυε σιιυιεατο . νοτυοιτατιιετι ουτε ατι ιοσυιοτυτιι ομε εκ ισα,

' 8ιτιουιε τοττατυττι ιιαττιιιυε τοτο ατιτισ , τιιακιτυοουε πι ομε ιοιιινιτατο ιιειοιιυτο

ττιυιτιτυειο εστινοτιιατ , τιιιταευια Ρετ ουττι ειινιιιιτυε Μια εσιιιΡιειατ , αυειιτο νιτα

- οιυε ιιιιιστιαιτι τιοιιειοταιιιιιτοτ ουατατ ,οι , υττιστο ουαε σου ει, αυειιτο σου ναιοατ:
δ σου ιττατισιιαισιιιτοτ Ροττιιτιοιειιτιυε ,' σε εοιοιιοττιτιια ειυε ιατιια , οσα αειιιυε σει

ι συιι τστιυε στο ειετιτσττιιτυτ , ιαιοοιιτο ευττιευισ τοττιΡοτυπι , ειο τιιοτιιστια ιιστιιιτιυπι

Ροιιιτυε ειοιοατυτ . (2υαστσΡτοτ ιισε τιιτιστο εοωΡωιω, πιιιιτστυπιουο ιταττυτιι στο

ειιιυε , δε 8οττιιατια εατιτατο ειονιιιδιυε, ουσει σε σττι:ειιοιο τιιιταισιιι νιτσ ασ Έτο

Βιιε οιυε τιιιειΡυιιε ειιτιιει , α88τοειιατ , Ποσ αυέιστο , ειοιετιιιοτο , νιταεουο οιυε

ιιιιτιυτιι , ευτιυιτι δε ι·ιτιοττι , τιιτυιτυττιιττιΡοτιτυε ιιστιισ , που ιιιιιστιαττι τοκοιιε,

τω ουοειτιατιι ουαιι στονο εσιιιττιοπιστατοτιιιτυ ίαειοτιε , ουιουιευτιιουο τουται:σ Με
- τοτατυττι ασιειιιυε οκατατο ε “ δι ι ·

α. Ησε αυτου: υιιυτιι ιο στιτιιιε ιοδιοτοττιιτιουτιι ιισιΤο ειοιιειοτο , ουια που πισι

- τα Ρετ ουιτι ιαδια ιιιιταευια ιτι ιιαε εμ ειοιετιστιυτιευια εσιιιοαττι , ιοτι Ροτιυε ( ουστι

ασ ατειιιιεατιστιοττι σττιτιιττισειιε αττιιιοτ )εοτινοτιατιστιιε οιυε στοιιιοτιι τοιοττο εστι

τ τετιειαιιι . Βοατυε ιιουιειοπι νιτ ιτι τατιτυτιι ιο ιιυττιιιιτατιε τοξοτιιιτιο α νοτιτσνατιω οισ

-τια ευιισειινιτ , ουσ‹ι υτιτιοευιτιουο ιιυτιιαιιιε σευιιε νιειετι τιιιταιιιιιε Ρστυιτ, ιιυειισ

ιιιιιιιια σεευιτατισιιο ιυσΡτειιιτ . @στο τατιιοτι τιιιταευια οτιαττι Η ττιιτιιιιιο £ωποι,

τιιιταιιιιοτιι νιτατιι ιιυεοτιε, τιιιτιστι νοτιετατισιιο ειιζοιιυε που ειιετ. Νοουο εαυτο Ραο

ευτιστ ι)στιιιιιι τοειιτο τιιιταειιια ιοΒιτυτ , ουσ ττιαιστοιιι τιυιιυττι ιτιτοτ ιιατσε τιιιιιιο- ιιωω. η.

'απο ιυττοκιιιο νοτιταε ιΡια τοιιατυτ . Νσιιτιυιιι ετιιτιι ι)οσ ιο ‹ιοιοττο οκιιιιιιιατιτ ,

ο ιτι εκτσιιετιιιιε ιαιιδιστυτιι νιττυτιιιυε ττιειιειαειυπι ιιιιιιοατιτ . Πι τιιυαιτυτα ιοτιστατι

τοε ι)ουτιι τισιιτο που φοτο ττιοτιειαεισ , τοιιδια νοτιτατο , ουα ισιο οιι , σε ίαιιιτα

τιε οι Ρυτατιτ ιο Ριαεοτο Ρσιιο εσιτιιτιετιτσ . (ζυσε ιιοτιο ιοτοτιιιαε τεειατουιτ , ειιεουε:

Βοταετο ιιπέπατ/παε Με; πκπιίατιωκ ; κι ιπιοισο εξοοτοπτ, ιπδοτουοτιωτ . @οι

οιιιττι υιττσ σιιιαταττι ιιττισιιεετιι νοτιτατετιι τοιοττο ίαειιο Ρστεταιιτ , ισ εσττιΡστιοτι

τιιε ουα: τιοιειυτιτ , εαιισ ιαιιστο ‹ιοιυειατιτ: δε ουσ ιο στο ι)οσ Πειτε ουαιι ατιιυτστεε

αυτιιττιαιιτ , οσ τονοτα , στ ου τοιιοε ,_ εσυττα Πουτιι Ροττιτιαοιτοτ Ρυουαιιτ , ΑΡσ

ιισισ σοτιιιτωιε αττειιατιτο , ουι αιτ : τι (Παολα ποα[τω·αιτ , »Μπιτ ε72ρποάιτα- ι. ε". η.

:ιο αο/ιτα,ιπαπιε φριω ·υο/ιτα. ι)οιτιειο ιυιήυτιέιτ.· Μσοπιακαι·[οω "οι" ι)οι,οπο

πιστη τιικιωιστ το/ιιοποπίαΜ πάσει/πε ΒοαΜ , οαι[ια/ειτα·υοτίτ Οδωσω , οπου: ποπ

/ιψι:α·υιτ . 5οει ουια τιοεοιιιτατο αει ιετιιιετιειυιτι εσαξιι , νοιυτ εσττιιτιστι , Μια στατι

ττιιΠτιιυε , ιαττι στοεισυε οιυε , σε ουσ ισουιττιυτ , ι)εσ σΡιτυιατιτο , αει τιαττατισ

τιιε στειιιιοτιι νετιιαττιιιε . -

Μιτατυιιε

συιιιιιε ο

ι

ισα». ο.

ν1ΤΑ ΙΝΟΙΡΙΤ.

3.ΕΟΜυΑι.συε τοτο: Κανοτιτιο εινιτατιε στιυιιειυε,οκ ιιιυιιτιιειττια ι)υευιτι ιυιτ ΚοΠΠΠιάφ

ιιιτΡο Ρτοεοτιιτυε. (1υιευττι ιατιι ιιι ατισιοιεειιτιαττι Ροτνοτιιιιοτ, εσεΡιτ Με” τι·

κι Ροεεατο εατιιιε Ρτσειινιε εκιιιιοτο , ουσ νιτιοιιεοτ νιτισ ιιια ατταε ιαιΡυ2ουατο ιισ-σ Σι',ζ$ῖ'°”°ε

ττιιιιοε , Ρταίοττιττι τιινιτοε , νοιιοττιετιτιυε Γοιοτ . Μοιιτο τετοιου ι)οσ όονοτυε ιτε

ουοτιτοτ ιο τοιιταιοατ οτιοοτο , ιαδιυτυττιουο ιο τιιαξουυιιι αιιουιει στσΡστιειοατ . Ναττι

δε ο ουαιι‹ισ ιο αει ιιυειιυττι νουατισιιιε αεειιιδοτοτ υιιιευττιουο Ρετ ιιιναε αιιισοτιυτιι ο

ιοευυι



2 3ο Δ ν ϊ Τ· Δ, “

ΑΝΩΗ!. 4οειιττι ηεΡε;ίπτ Ροτετετ,;τμοχίε αὸρκς_η;ι,ἰβείῖὁετὶιιω ε]ι,ιε ριπέωυε ειφρ:€άεΒειςάΞεο_πε

$·Οίζ ° Βκρ;ιβε:ΟΞί;ιατυ ὶἐςτιε ε;·ζημτς&π Ε” ηφττιοτυπιέξα$Βυε ΙιεΪΒἰτ;μ_ι·ς,| μ;ιτπ

· “ ' 6ΩΒε,ΥΜ 11 :πιτ ·ιε ε ' αν 0448 '. ΩΡι1:νε μπω: @με Πιέρ απο! Μπι

15ΜΗ8 99έιί$08 Φΐραεπα )841ΜάνΗ33ΜτΜΜΜτηυοόάπιρ1ςω_ι·ιιε :τα Ροίϊπιράμω

9Ρ©ἔῖἔ ἔ ' · ζ ' Δ -

ο» "Μ" ει· Η” "ΘίΡΘτ©ι% φΦὶΠεβ επισπηκ ΜακάονοΙ1οπωσ:Μεατω , .8‹ ο

Ξ 15139189 [20Π]8Γ4βΗ$_11850τιιε ;τημιοεπικε ;: ημμ.όυξιμέ.νς;[Βε ι1μεηιάει:η Ρ;οΡἰηεΙμυω

@ή Μ, @Νεο Μπακ Μιυ!;εεΦυδ μα? @Μακματι αφ.α1ιωτω .ει:τς:φη , νὶἀφεῦ·

==Ω==ω·›= .- Μπι βοπιι12Μπ14ε αοπςεπτ»οπο ,ιιτο11είφρω , αΜ6πηιιε £ιωιωόω ωαΙι:1ωω

ΨΘτσΜατ€· πι.ιπ-ειτι α:: ιτ€ΧἈεσεὰεω Ξεια:ε Β ω 61οΕιιείε ο ω επΠ:_ Ρ . ..? ..ξ ὶ πρ]

Μεβτστ- @κι Ρωω~ Τωέετηυττωπ ιινω4εειΠτιμω Ρατε:ε εκαπ1:: .ω 1ιωεω·

.τρ)ι·ιωπ Ρτοι·υμμι:_, ειιαρρ.οοτμπΡωητ , Β6:Ι|υπα[οώρβρ ροωρηήἱτωω,· 8; ςΙιπη ρφω1

ΜεΜεΜΜΜ Ριι&ιιατυπ , τεΡωτε σπασω 88τε·,ϋ Μοπωε 8: @ΕΦ οαΜτιικ Μ·

ωμιρβηε @παρει Ιἰος: ιιιιΗικη Ρε:οιπΡτο ΜΜΜ,ἰμΒὶΧε,τ.ὶι; ΗΜ ;,α;11€υ ΜΦ.1”ίαέτ ,

ΡΘέΒΒ2Πτιειτπ αιΠωτεεωε·σα€ΡΗ:Μκαιαετ ΝΟΜΠεείσ ωοπαΠε:Φω.βαιώ Δροὶ

ΙὶΠΜϋμ @στα ΜοαΜΜνω άΜουδ αυθ4κωυτο Βκιαπωίαυε Δ» 1ιιέΙΦω μο
παννιμ κ Ι . ώ

. 5- Μεμωρο άιΕΕτιάΜε φαεΒΦυβε5ι.:ΒΜι· πυκταπφα,ρά:αφ <1ηα<ΜαιΩοπ

Α ο Νέο!”1Πα1<114οιιφ Φωτ; εο!!οφοιπι; αφιοατιω, »Μεωεάιοαιωεω ίσιο

(ι, ΒΙΕ';ζξ'- έω,ΜοΦ6:ΧΒοπσεωι%Μι;ΜέκκεωΗ1ΦΒ1:φωτ ευωΕοπνοτίυε ΐιτ«Έκμπι

Σ:;"Πζαάξε.18:34φφρρτρε ίρφυϋπαιπι παρω ρ'ιδιωηιο Ρςίφοπιστε, Βεειάίαπ&α αοι1νει· .τις

ΜΜω"; _ σκ@φαω ίειθιοπεέ!!!ίεέΜ#291911:Ττεφεψ Μ5ι1ιπε πδηΙΙΒς.ι;ιυε ΐ:ίΤετ |.· Έ

#(ΙΜΒ: . Μια ο€τε4°ειν .ί 8ϊΐ-1τ . Ε ι” ΙΩΝ! Η, 49018: ζ ι Ϊ Ι αφ' @πιω · °

8.3 Αυοίψ- .Ροιωωβω σωροτο1άΙΡ.κάεδάφΕυωΗω ΜΜεβαβπω: ρώῖ5,0β€πἀ€το , φαιά
"ΜΜΜ _ .. . . . . . ..ζ

Γ _ Με ›ρκειω»ι 4:οΡατα©ο ΗΜ ΜΒοω”Μυε : ΕΕεεωΑπ . μηυπ , δ; ιανισ1ει!υψ πι: ο·
ο ΒΙἱἔπτ1οηε εοιίίὶτὶηεο , «με πιω; , πε Βεειτι1πι ωειττγτεηι «ΜετρορμΜ ΐ8988.ι11ωμ1

' ' ιφτάι1εμοιε μ;ιμ1πρβφ [· Ηφττμμα ρ:Βοβοηνςτίι.μ ,ω ὶΡ[Δ.μοξ,ὶε Β.ομμωΙεΙυε ;!οπ11ιτε

Φ9ΠΡΟΦωατ 2 δέ Φώκαια άιιι:ειμρμ5εω;» ο:ωοιπω.ιε ν38Πειισμ @να μ; πο·

1$ΜΜΒΒΑτιο Ιοιι8ειτιἱπιἰῆτετ ,;ι,ι;ι:ιΒρ ω; ρ,τ;ιαφορ ΡρτΠΒρ,ι·,ς;, ρες,ε φαι ερ τΞισ11ΞΙ1

;ιοδΗε @ρενω ΑΡΡο!Ιίπει.τΞε έ, Με.άμρΒμε πω.ιπάίρ:βρ Μ.όε.τι:1Εμε ρ οΧ,ϋτ .ὸρ ΐιιΒ αλατι ,

@ΜΗ ὶη ιμεὸὶο ει:οΙείδεε ειά.!ιοαιο;ρφ Βς:ο..Έ.:: Υῷτ8ῷξμ1ε€ ΜειΕι·ξει: Ξαεττιἰτις ε!ΐ‹; φορώ”

βμφ . κατω ρίξεμυρ:ετω ε:αιωε: :ψ ομ·κκιφΙμ μπε , ιΠιηρ :πωρΙκετ , μ!» φο.ητιο; ερτ

Ρωηηετάριμω μακ . ΕοπίείΗιτι νει·ο τεικιωε @ΜΑΜεστω; .ιτεΡΙςν1τ ες:ο16ΜΙΜ α:

Β ίοΗ”ιι)Βοήε Ιυψεὸἰοε ὶη€ι·ε ὶΡ4ίὸε 9:ιτά::φεε εοΜΒετ.οτ.Τι.ιηε Εεα_ιίΠοαυε Μειττ#γ: [ει

;:τ.ι·ι=Ιοτ;ιΜ;Βιι,ε ωςξω :ΠὶμἔΒΙΙΞτετ εκοτμ;ιμω, εμπευττι Μ μπει:: Ρο1:τ;ιπε τΙιιητ1Βυ!υπ1 ,

αοικ%ιω€Με ικευΓενιι 21τω,6,2. .· 8: ως ίαδὶο , Βωξ» «πια αφτα τεὸω ., απ·

41410 οι1πι15 11έι©ΐΡΙερβοΗστοίεςυεπε .ειΡΡατετεοεπενΜεοι€Ράι ιταηιπ: Ω0.0ν€τ[05

Β94ιυειΙόο, όστωσιαιιτυπι οεσέΜη νεὶ1€τ4πκ4τ€τ αιΒΒοτε,8ευκ.ω1ωρ1ε:α φαω

ιιΙωο μρω,Γε;πε ,ρ›μΧΞς ΡοΒιι1πτε . Επιπφιε ΒοπμιιιΙάιιε ειάΙ1μο τεΒΠεεε:,8ροειω

όρια; γάΠουφει άεηιαο @πισω Βαθίαιωτ · Μπι :ιοδΙ»ε ΜΜΜ: .Πι οτε.τ1ουε μετΠ

@Ν , δ€ β€8τι1ΦΜπτηντΦω με: οπνκι1:α, 52ο: μπι ε, :ιάίΡίώτ.1,11τ . Πιιόε ετΞειτι ΡοΙὶ

προώιω Η άροοφο:ε Ρταεὶἑδὶὶ ωειττγι·άε ει!Ξε1ιιειπάο ς1ικιεθάο στΙιτευτ., Βοι11ι.ιειΙάι:5

ΡαΜυε ει%τοπι1>πτ , Μ @ία εατΙεβα είδε τεοοπὸὶτιιπι ,; δ: 4μιαππόΒ1 ίσια Με νἑκὶτ ,

11042 1οίετι·ε κΜπποηάυτη πιο;; οείἶανἰε .

ΜοππΒἰ . .ΗειΙ>:Με ή%10ΩΠέ ΒοσιυιΜυε εοωιεευς!φω, πως: Ρτεοάμωπι :Μακ εε

ΒώΠιιπι ' ° έ' _ ' > . ° ° Η _
ε1.εβα ορε;ιφειι ;ειΙυς:πτετιοσυπιΕεω ,ι6ηικ, Ροβιμι;ιω ίηιικε @ία ετε.:ιτ πω!

ροΒιι!:κ. . . . , . .

08 Πανω ίεεεεεϋπ 88ιτιιτι1>ω αστεια 1) υιτιιμιε Με φωοω ω ΡΟΗ νιΠοοεπ

ειττειπἱυε Ειοετετ , τειιιτο πιοκόΙνΙηΜιτηοτΞε ἰΒτιε: ιπετιτεπι Μωβ δΡἰ:ἱτμε-(ειηἐῖυε

ειο::επιΠτ, ιπ ὶτ1 Ηεςιπτι τεΡεπτε Ρ:ο;υωΡετετ , υΒετρε Μετγω:ιτυπ1 τἰνοε τε·ΠτΞπ

8ετε που νειΙετετ , πποηεοΙ1οτυπι ίε Ρα!Ηπιε ΡτοΗτειτοε :ιὸνοΙνετετ , ττειόηικ ΗΜ

:ιιοΜΦἈὶωιτι Ιιεβὶτι.ιφ ΞοεΘπειι·τεὸ-ἱΙὶἀ€ίἰὸ:τἑο ΒαἔΞτειτα . Μοτιειςξτι.ἱ πω όιππ Ρε

τω εήι;ε ἀμτἰτ1εω το.ετμιιιπ , εοτινρ:ίο,τἰριι1 Μιιε @ποιο Ρωόεεε που ΡπαΪιιωηπ τ .

4ΗοΝεετυε & :ιιιτειι:ι , ‹1μὶιυπε Καπακι: ατοΜ6ΡΞίςοΡε1εω εει:11σδ1°8πι οΒτἱυεΒ.ειτ ,

οΙωι()1ειΠΕΠΠε εμιιψύ ΑΒβωεκίΗωεω , Η” τττ8ο ΒοετιικιΙάιιε ἰωΡἱεετ :ιὸὶἰτ ,

- αερα

,ί βφανοπίφ ζητήι! νοηΒμιτ «τω, 8ιιῇ ε; ιμ:Ιι;Με φρπρωευιπίπωωιιιιη αΡΜιμπε στ ἰυἱτα «κατι ω.

Με: ππο 'ώ ίτατι·ε Μάο ίοι·ινο ΜΙΒ νΜετιιι·. “

& Ι): Μαι: ΗοπεΠο Ρεπιιε Β:ιιτύ:ιτή Μινι Μοπτἱοηεπι ?κά ἱι·ι ΟριιΕ:. πρ. τη). 2..Ρε!"$.τ πέα»: Κανω

ππωπ ιἰἱπιΜ? ε:£Ιε#4πι: :αἱ πω:: αιΜκε. [ιφετἴἔὶτί Ηωπ:'Μ:, Ρτίωσ ·υΜεΙΙσπ Οπα. &αθυιο.σ ίππροείωκύετπ.<π

π , [ικαβτ. ΚιιΒειιε Η £οη:ἰεἰΠἶ: ω ππο 971. ειιιιηικ ΜΜΕ :ιά πωπω 92η.
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ετοιιε οτοοε τοτ εοαΗε όεΠάετίιιπι Ρειτεἰεεἰτ : τυο ειΙειεετ (οδτιιε , @Με εοτιειιΡὶ1εεο- ΑΝΝ. @ο

πο: εκΙιοττοτὶοτιἰε ίτάττιιιΙοε ειὁὸἰοἰτ , ίτειττὶβιιίοιιε οτ εοφ ίιιο εοΙΙεΒἰο ὶτιειτηδτειτιτετ 1027

ωίεΗεεεεω , ττοΡεωνΙτ . Ημῇυε @οσε Ρεττοοἐυἰο τοτυοιήτε ΐοίωτζ, ΡΒοτουει1+ '9' Μ»

(το ΙοττεΡΙότι ίεεοτττειτε ΓιτίειΡιοιπ, ειοιιεΙοπέτε εοπνετβιτιοοιε ΜΒιτοτο ττοοιμιτ.)

7. το εο @τω ττιοττετίῖετὶο ωειπιὶυοι Με ττετιίεεέτ ; δετΙ απο 161 εεττ16ϊβ.τ·ΠΟβμω,ήα”

πιιΠοε Ρετ Ειτε Βτειάιευτεε τετοιβ σε νινετε , ΗΜ ειιττεοο ειτοιι:ιω Ρετίεδὶτοοιε Γε:Ριπ 'πρεπε'

τω] , φωτ μποτ οτέτο.οειτ,οττιΡετε οσο Μετς τ1ιιι;! ο!» ο8εοάιιτο είζετ , ίοΙΙιεττε;

ἱο ΓεττιετὶΡΪο εοεΡΞτ ίοοιαιτετε,ωι:Ιτιίο; εο8εΒοτοτ εο8ιτοτιοτιοω ῇοδὶιβιιε ειείτιιο.τ.ετ

Ρι·ειτίιιττ1εβατ ειιιτεο1Ιενττετ εοπνετίετιττυπι κάτω;; (Με φοτηΡετε , δε ΓοιΡε ειοεοτίτ

εοπτυΒοοεω ΡτεεεεΡτε. τεέιι!τε το τείὶἐττιοτιἰιιτο εοονοεετε. Εμττιοοε ιτττεὁειτΒυεη- :'

οτε εοτι1ιττνἰτἰΒ νεοεπιεητετ ἰοτὶίτετετ,- ΠΠ ο.ιιτεοο ῇιιοἱοτἰε δε πιονΙτονετοε. Ρτοἔ

ΜΜΜ ὁεΡυτ8τευτ; τοοἀεω Με οΡ-Ρτοοηοτο οσο ίετεοτεε , Φωτ ΡτοΡτιο.τ1π εκπαι- άξ:ζοιΡΠΡ.

όο.τε νἰτοπι άεΓΡιειιωτ ,ο τὶε εοττιΡτεηττε τιποτα; ττο&οτε εοεΡετυ:ιτ . δοΙεβοτ Ροττο ΜΗΝ _

ΚοιτιιιοΗιτε Ρετ τιοδἙετο_εετετιε ίτο.τττομεωσ.τΡτιιτε ίοι·8ετε , 8: Η οτειτοτιι εκΠιιιε

Ριτσα ετουίο εΠετ , Παω ἰΡἴτιπι οοττοιτοι·ιοπι ιο οτειτιοηιοιιε εΧοιιΒειτε τ ο Ετο.τ οι»)

τω; Ρτ·ο:ςΠέτοιτι :οεςὶἰῆεἰιιτο φοιτ ίοΙοτἱἰ :Με οτοτΒεειτιΔω , Ηοε ιτειοιιε ιονει·μετιιτιτ2

ΜΗ @τιμ ὲἰεΒοΙο ςΙἰΕὶειτιτε , εοοίὶΙιοπι , μτ όιπτι ΚοπιιιιιΙόιιε ειτττε ει1τοτ ξοΙιτο.τοοη

τε εοοίητεετετ , ιΡΙἰ απο Ρετ τοΙειτο ΓΡεει:Ιοτο , νει·ίο όεοτΓυοτ ε;1Ριτε , το τετ-ί

“τπτ ΡταεἱΡἰτειτετιτ . @με ι·εε Ροίτοοεπι Κοτοι1ειΙάο Ρετ ςο11ίειιπτι ερπ[Ριτιιττο-τ.

Με Ξηοοτιμτ , Με ῇσ.ω εΙε ς:ετετο ἰτιττει εοττΠε ειτοτειιΙυτο , τουτο οτἰε οΙΪὶο οτειηέΕε-έ;

"ω" Γιωτη ,_ οπωτοεοε ΡεττειιΙικτι ὁενἰτειγἰτ .· οπο οιιΜεπι 1110άο @τη ίὶΒὶ @πάτε

ΡτωΡττωω εοτΡοτἱ8, £τετττευε, οι: οι αυτου-τυο τοοττετο 9Οττ0ετεπτ › Μτωνοτ

εΙευίὶτὶτΙὶιΙυὶτειτὶε ε «

8,Ωιιτ1ηι1ε το ετιιϊόεττι αοἰητο ΡετΕεδΙἰοτιἰε;οττιοτττιοΒἰε τω: πια8ἰε το τΠεε ετείεε

τα , μω1:τηιοοε ωστε @το τεουἱειτι ἰτινετιὶτετ; οιιάζνττ οιτἰο ὶτι νεοετΞειτοο1 μπώ εο,,Μ,κωπ,

@τη οιιἰὸοηι-[ΡὶτἰτιιοΙἰε νὶτ εΙΤετ , Μ Α τι τ Ν ο ε τιοωίπε , @το ετεττιἰτὶεειιτι άιτεετετ ττωὶτ =

νἱτειτο ..ίζοτιίεοίο ἰτειοιτε :το ΑΒΒο.τε 8: τωατω τιἱτοΞη1τοΓειεἱΙΙΙττιε ἰπι εττειτο , το

Ρι·ετατιττονεοετοοτΙεω τοπικα οενἰεἰο εΠΓειιττεοτε Ρετνεοἰτ , 8: Μ: Η Με τεετττιΕ

οε.όεδετε ΙιιιπτἱΠὶτοει ἀεγοτἱοτιε ττιεητἰε ΙτιἱτΞτιιἰτ_.- Ειτει·τ @πιο ΜεττΞτιι.ιε οπο· εετε

πιο ντττοτεε , νὶτ ίἰο1ΡΙἰεἰε ειοἱτοἰ , δε ίὶτιεετἰΙΕιτιω ειοπτοοιιιτι ΡιιτΞτοτἐεῖ: Πιο τιιιΠο/

οοἰὰεπι ττιειΒἰΠετἰο ετετοἰτἱε:ε εοονετΤιιτἱοηἰε εάοδτυε , Τα! το Μα: ίοΙιιτηττιο‹ἰο Βα

οτε νοΙοοτοτ1εἰωΡοΙΙιι Γιιετο.τ ἰτιεὶττιτικ . Ροττο ειιιτεττι τοπιο ντνεκι‹Ιἰ οιοτ·_επι τούτο - ' · ·“· ο =·

Μ; , , οτ Ρετ εοπτΞοιιοτο πιο εἱτειιΙιττο τω)οοοεοάοφαάεε ίετήτωεόπιω Ρειοἰ ουτε '

ςεΠο.τ11 , δ: ΡιιΡΙΙΙοτη ΕειΒε Βιιίτ:ιτετ , ττἰΒιιε γετο κάποιο δ: Ρι1Ιο1επτυτο εἰὶίετετο. Εμ.

Ι;ττετοτε ΡετεἰΡετετ . ΡίοΙτεττοπι οιιΜετο Ρετ ὁἰεε Εττε11Ιοε τοτυοτ εοηεοειτ . δω οἱ

τοΕιιτο τικ!τε, δ: οιιΙΙο,τεομε οτοΞοε νία $ὶπ8υΙειτὶετττξἱτι1ἐἶτμε ιΠεοτ ὶΡΓε Ροί)ττοοάιιττιΡ

Ματσε ΚοπιιιοΙς!ιτε Μ1τιτττετ τείετεοειτ, ΡΙετιποοιιε ο;; εεΙΙει εχΕετιε, οπο ειιπι εΗίεἰ

ΡοΙο ΡοΙΙὶοτ Ρετ1τττἱτμοἰηεω ετεπιἰ ΡίειΙΙεττοο ΓΡειτταβετιιτ, τμπιε Μ: Πτο. τιτοοτε νε

εεοοε , τοπιο @ο Με. τι·ξεεοοε νεΙ οικιάτττΡεοοε εοτιοΕηετι:τ ΠειΙττιρε.τ ¦ ΚοπιμειΙάιτε

ειιττεττι , οιιἰει ΓεεειιΙοπο @στο ι·εΙΞοι:ετατε ειΡεττο ΡίοΙτετὶο , @τι @φοτο νετίιιιτοτ:τοπιο τΥ11τωττω εΧΡΙὶεοτετΥ21εΒειτ-; δ: Βετο οειιΙοτιπτι ἱτι ἰτοει ὸετἰεκἰο τητο!ετο.Βτ- ο '

Ιετο ΠοΗωΡοττιιοττοτε οι ειοετΙΜ8επετειΒοτ τ Μεττοιιε νετο νὶτ8οττι οι@Μετα εεε·

τεττε, ΚοττιιιοΙοο ε ὸτνετ[ο.[εόεοτἱ Ποτίττοπ1 εειΡἱτὶε Ρειττειτι ἴο:Ρἰίἰῖττιε_νετΒε_τοΒτιτ.

Ροίτ ττιιιΙτει ειυτεπι ΚοποιηΙουε 8τεινὶ :ιάϊ00910το τιεεεΙΙῖτειτε εοτοΡιττΓοελ 1ιιτσιΠττετι

οἰτ .· Μ88τΠ€1° , Η ΡΙειεετ , τι άεκττο οτε εὶεἰοεεΡετὶττιΡοτεΡετειιτε , ουτε ῇοτο @τα

8.ι11°ίε ειικΠτιιιπ ΓιιτκΗ τι1ε ΡεττΙο . Τοτιε τΙ1ετοοτοττιεῇοε Ρειτἱειπἰειτη αοττιἰτοτιιε, ἰτιὸἰ-Σ

(εκατ ίενετττριτὶτ τεπιΡετειτ άὶΙεὶΡΙὶηοττι. κ ε Α. ' ν . Δ η .` · Δ _

ο. Εοοεπι νετο τεττιΡοτε Ρ ε τις ιτε, _εοέττοτηττ1ε Π τι ε ε ο τ ο ε ,( ΠειΙττιετἰεὶ Ρετι·ἰ Με

άικ:ετ τικ 8ιτΙ:ετικιβειτ Ι1ειοεοειε : οιιἱ νὶὸε]:ἰεετ οά Ιτιιῇιιε ΗΜ τυπο άἰΡηἰτοτῇ; ἰἀεἰτεο ΟΠ ωα°τ°°·
Ρετν επετειτ , @οι ςἱεεείΪοιῇἰε α Πιτ , ώ γ ι τ Α 1. τ ε ίεὶΙτεετ ο ειοόζοηΙ ,τ ΡετεωΡτοτἰ- °

Βιιε [πιτ τοι· εκίτττει·ειτ . Ωω· οιιτεπι Με ει Ηοε επίΒοετοε ίὶτ οσο τω τεεΙΤε ωτττω,

Β ίετνο,ττε εοτηΡεοάτο Βτενὶ τειτΞε εκΡοτιοιτι. Ιτι·εοοῇυ8ἱιιτο _πειτοτ1ιτε 8εττητιπο.πι ΗΠε

οοΝτε ττιει8πί ΠΠιιε πιεσε ΒὶοοὶμιεεεΡεπιε , · δ: :επιιιΙειτίοπε 1ενττΙ [ο;ιάεητε; , τουΙτοε

εκ ΕοηΒοΒοτὸἱεε 8:Τιιΐε ὶοτυττι Ρεττἱοιτε πιἱΙὶτεε,ΡτοΗὶ8ὲιτἱε ΡεειιΜοτοπι ίὶὶΡεοἀἰἰε,

ατηιτἰτεοετ - Ηοε @των Υεοε τὶετιι το·ζητοΙστοοτι ίετεπιτεε , εΙειττι_ Ξτιὶετε εοοΕΙτιιτη ,

οτ τε

#' $ςΓΪἔῆοΙξνΪω Ρ"Π υτΐ99ΙΜη0τμο το ἴυΡέτἰ0τἱ 52α1Ιο τετιιΙ1ιιιιι:, που ΤΠΜεπι,[εζ οΙτετιιιιι Ρεττιωι ,

Πτ·Γεο!ι εεείΐσι·επι "κατ, με. 879” Μ ε Ρ ' 'ω' ' °· ' ' .

Π...Πω-Π 5υΓ.›υ τ [:”·”ω
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ΑΝΝ. Μ. πι! τεΡο τ1ττττο ἰτπΡστα Βικτ·3 μΙαττττωτ τττωττ νςτοΙοτττε·τ1ττιττττροτεπτέειιωςωεωω

τ οτά οπτΠὶ τΙοπιοίτω τα οτε 8ΕτκΗτ ετΒΙτττ16 Με ττωτ ΜΜΜ πεεω·επτ . Ηιττοε νετσωμ.

τέ- Των ΜΜουττ Οτωττττττοττε τοτττΡτΡ€85- ντττω1οωτο6τωτττττ=σττττΠτωτ νατΙετττ1ε ότι..

εττβάτε 2Η0τἱιΙ€εττιίὶεττἀἐ·ττἀ τττττξτ Μ!! « Ιμι9;ιτιττττττ ΗΜ: 86-1Πα τ6πτετ$ττἱΒττ$ τ

@τετ τα! τττεοτ:Ρτε;ταξιςτττε·6ζτξτεΜτιτττττοττε τη:: νττ·τττττατ ,· Δ τττπ.τετττ νιττττττ ,

τττ άοττττιιττ 1ξετττ τ Ι)τιττε μ1ττ€ιο .τέ)8οςΒατ 6:49ττττειτα τ μια; τττοεττά6τοτττ ,τ @του

@σε τττοόσδε 13ττωπ 4:αΡετετττ , 8: ττωνσττατω ωττττττκτςοπτττωατεπω Ηττα:

νετο·τετ εττΡςττο-ττττεττ τέττττίτττετιζά ετ @τιμ @τ εοτιττττ τοττΠ1ττ Ρ:τττΙ66Ρ3Μπιτ , τω·

8ττετττ68 έττε ττττετ το ΡιιΕτττιττττ ; ιιτ-1ττσ τττττισ ΐτε·όοπ10 τ τ1ιτττττι τ8ττε οτιτίωιτιστετττ ,

τστττττ ἐΙΙτιτέότττωι Υε-πετισιττΜΜϊ€τοττττ-διέ στοέτο.ΙΙτο , φωτ τττοΐιτ τα ΜΒοΕνεττττ?

Βτττε1°τττω Εστω εμε· ΡτσέτττυεΙυΒτοεξατευτ . Ηοο ιξςτττττ @φέτα Κατικ- ΒαΙιτττττωτ

ττ°ετττττ αάτἔτττττ είτ ΡτττττΕτΡετι1ττ1 : τ1τττ Ρσίττττοκέιεττι επτΒΕτ36τττε-1οτήτω νοΙσττω:ο τα

τω, τε μετα εΙ1τττττιτέτεττε ὲετττιττττ-εσωΙε εσωρτωτττω θα .· ` .

το. τ1τττω ωττω ωττττωτττ αυττωτ τ; τι το τω τ: τε τοττττττε, τι τττττωτ

@Με τ· 6ιττωτωτττωΒτεττα·15ετ 4Μετίαο: ττπιιττάτ ττέτσετα Ρτεττέττπατέ τω”

στα . ΡΠ; ὶἔἰττιτ` τα! Πικει·ιτ κατω: ,- 2666 Ριτσττττττε , τι: ΠΜ Μ ενατΙετ16ατττ_ ταπ

ττ κατσεΡεττειιΙτττττ εστιΗΙΗΜ Ρτε2Β6ιτεττ τσ€α-τετε είτ . Ι€εςιτε αο;σετίττίε Με1Ηποδέ

τ ΚοττιτττιΙόσ , Ποτ ΙΜτοττωττωτ@Ματ τττ.τωτττ,ττ ίε426υΙΗΜ Φωτικωτι τρίσηυωτ

-- . . Ρετ ττοττε1ηνΜτωη ΜΜΜτε1-ωφτετττ τ 8τιμιττι τα! Με” τΙσπτωττστττε ο.:σεω

τετρττε μτοτυρετατ , Ένα ίττ εΙ1εω Ρωτττττ τωττω Γεττωἔττοτ. 111εωωτττ Μ»

τω” τ1τιττττι:ττττ τη μπει ΜεΜακ , Φωτ εοιτνετΠσπτώ Μετα: ττωπτΜτε @Μεαν

Με :τω ε!! , τττωτιτ Ριττεινἱτ ω: ωεττττττω ετΓεωττΩ1τω Ιτττω1τωττω τεττττττττττ

τοτε ΓεηδΗ ευτιτίττειττι πιο.ττγτΞε , εκ ειιτι15 γοςειΒιτΙο ΒείὶΙὶοτιτττ Ια ΡΜ τΊαΡσίΒίτσΜ
τιόΒι16 Ρττντττοε ΜΙ:ττεττιτ , 511ιτερττε1το ττττστει·ιτ €ιττττττ ΡωττττΩτ ,τ τ φαϊ Ι1401Πε

-- τ στττΜΜ .τ 1τοσετ ΡωστΡωτε ,. τα 8: οτττατοπτ σττττετιτα ατωτ:τττΦωττω Ρωτττττττ ,

8; Γεωω τωττεττττττισ ίσωρτττσω εΡωττττω άεΠοτεε τη τωττττω Ρεττμεττετ .

ΙΐΕτΠτ τοτε-τετ ΡΜσωρετω τετττωτ τω , Με ιτεΜε τἱττἴτιιττὶε, τωΜε νΜεωτιτατ ,

πΜεττέτ ωτττ @σετ-εεττ ίττοίεττττττΒαττ , ΙσΗωττω ίεΠίτετ Οται!επτεσ , @αἱ μεΔτετω

εστητωττωτεεωτττω τττωττ;8τ τω: @ΜεΜε τττττωτττ, «ματ Ρωστττίτττττττε ,τ τω

νωτ £τωω1-ττ , «Μετα 1ττ-6ΜΗΜΜ ωστττιττετωπι @ΜεταΦωτττττ ττττιτττοτ των

- νετίιιτ τιιιίιιέίτ - ° '

ῇι°ἔἘἩἑ::Σ · τ τ. Ρεττσ·τε!ευτ 8ε]σττττωτε ωτττττ ω ττω61τΜΜετΙτε τωττοΜο @Με , Μτ

τε @Η _ .τΐττττ°8 δε ΚοιττϋεΗΜ 6611 Ισττττε ετ τττοττείτεττϋ 4εεετπω, Μ! ΒτΈυΙεττεττι Μπιτ:: , ειιΞ

τιῖΐττετἱ Μεττττττ ; €6962τυττττ1τ : @ΜΒΜ ΜΜΜ ΕΡΗ ῇετττ :ΜΒ ίτττττεε: , Ρ6τώτο κά::

αποτο ΪΡιἰτἰτ$ τ στ! τωτττωω στοΕτΙετττ τωττττω ἔἰίἘἐΪἐτἱ6π€ττῖ-αἔἔτεἔειτὶ Ματ τ

Ετττετε:τ Κ6τττετε46υε τττωτοτω·ω τττττττωτ :οφ-τε ότε ωτττττττωτ ντττυτεε ωτ

ττωτττττ τέτ είτετε , τ( το1τςιτοτ Ετττττ64 Βτω&τε €στΝ6τΪὲτἰΦΩἰε-8Γ€ίΪὶΒι14Ι0ττἔὶτΙ5 ετι

τεττε , τα τω» τ1τττεφτ1ττττττετ Μετα τ Με ότε τΡττττττττωτ, Με εττω τω εό!Ρ0

ίττττττττέ Με· 6ετεττ·τε·τεμ σιω6ττε κωτεττττττω τω: οτττττωο Γεττωτττττι Ρτωντι1ετετ .

@τά :1ϋσε113€ Μεπέττικ τττιαόεΒ:ττ Κοτττυετ1τΙο Με ε!ετοτττε ,· τπτ ίυεττττ Ραιτ1Ισ :τοτε

ρωταω .- Ρεττσηττττττιττττ 1ττττ1ττε επωττττ Βοττττω!ετω ΗΒΗ! Ματ τω σ.:Πτυ111 ΜΜΜ ,

Πτίἱ τεττττττττ Ρ€τ°Π τι-8ϋΙοτ δτέτΜΜΜ Ρττ8ἱΗτττττ Μάτ €ἱ€Θι°ἱ8 τ ΤττΒιτε γετο @Με ττσί43

8: 1οΙτέτττττεε Οττιάεττ1τω , τττττττ τω·αιτι ΕτωτΒετττετ , 8: ὲτἰτὶ€11τττἱἱ€τττὶττΜ τω: , τα τ

τττττωττω τιωτιτω ΜΜΜ ν·Ιιττωπτ :·ϊ1ιττ ωεωτιττττ :Ιω ὰ8τ°ἱ€ι1Ιτι1ττιιττ ωτοτττωμ
τϋττττάιτέ ]τῆτιττἰῖὸιιΡΙἱεεΒτἱιττ; ρ ¦ ζ ώ ώ τ

τ :τ Ιωμέτττωτ τετττετι τττωττ Κοττωτ16ιτω ττω1τττ 8: “τω τωττιτΙοττυω τω·

ττττΙΠοιττΒιιε , τττεικὶττιο ὶτιἰτΙο εοηνετίἱοττἰτη τττέττττιτττ1ττε €τι15Ρετ Φώτα νττίοτιτττ1

· · ττττετττττω ταΡτάτ:ατ: Μάρ ΠΠΜ τττω36ττετττ τενστιτττ3, φωτ 8ε @επτα , 11τΡυτττνΙτ

°` τττωτττωτ τ” Ι:τουΙο ττεττυττετε ΡοτΜ>τ 5 τττοτἱσ «με ττττττετττ ΡτοΡΕτηυτε εκτάττω ΡοΙτ

Ϊὸ·€στ1τ:ττΡἱἴσὶΒὶΙὶτετ Β2τεόττττττόττ τἑΙὶτΪιιῖτ:τΙ1οὸ6·Ρτὲτνὲ·τ1ἱῇτἱ$ δ: ττυΓΙὶω ττιετἰττείΪε

962 Βιι:ετετ ειτ:ευΒ1Β:Στ 3 :πάτο ΜΑΗΜΜΜ 1τοτωεωτ ίττει1ττεττε , Ιοττ8π κάτω @τι

τωτιτ Ρτοτττ1τωττττ.0 φωτ ΙττΡ6 τετ1ττΙττω τω Ρ6τ€11ττε1τ856ΜΜφυττ1 τι6τωτ νά ω»

6οτττιΙΓτετετ τ· ετο1ττιντττ 8τττιτττΠ βάψω ἱττττττἱττεπτε τ:τεΡυτΕυΙστ Ρετ τοττιτττ 11ο

6τωτ ντ8Πεττόό·όεθι1Χττ . Ρετ εοπτωττωτι ἶθττττό ττιι€τηυεττητττω τομτ τότε εμε

θέ ετιιτ'8. τΉετΒ0ΙΜ ττσδττιτττσ τετττΡοτε τέττ:τ1ττ5 δ: 11ο Πιτ:: ΙΙΙΙ1τ:τ10€ ἄν εκ:Πε να·

τ 9 τετετ,

τα Νετττρε ε:τη·ιστωΜτΞσ @ΜΜΜ τη Οτωττοττωττ τι ρτπάτξτ:ι. ΗΜ ΠτίΗ:Π τω τ6πΙτΞττ.Πεἱ (ΜΜΜ

τιότητε, @ειπε τττοτττΠεττο ΕοιπττωΗ ΡΙιιτ:ι ροίτ Μπι: Υὶωπι. -- -
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ποιοι, τησ ΡΙιιιιιιιιίΠει Ροιιάειιε ιιέετε.ν:ινιι. @Με ει@ι1ὶε:ιι·εν:ι1εεμ @ιι81ιτιιιιι εΝΝ.ειι.

Έι·ειιιειιτεε νιτιοιιιιτι ΜΜΜ. ΡεπιιΙιτέ @και@Ρε Ραείειιτεε ιιιἰ@ιιοε ΓΡιτιιιιε @ΗΡ 1027

ιιι·ι·ιιι ιιιει·ειιιιιιοιιιΒιιε εΠ“ιιεεινιτ ? τω: ειιειιι Η Ϊταττιιιιι :ιΙι@ιιιε ΒΙειιιιι τειιηιοτε η” Μ·

ειιιε εεΙΙ:ιτιι @ιιεινιε ιιεεείΙιτειτε εοπιιιιιΠιιε σ.άιτετ , Π:ειτιιιι κιιΠεε@ΜεΡ81°πτυε επι

ΡιοεΙιιιιιι , ίοΙιτο ιτιοτε , ιΡίιιιιι εΙΤε εκιΜπιιιιιε άιαΙιοΙιιπι , ει”. νοειιιιιιιΜαμ

Ειετ , άιεειιε : @ιο ιειιιιιε :πωσ , τι.πΡιΠιπιε ? @πιά ει» ιιι σεων* άι: αιεΙο :ἀε

ῇεδὶε ? ΚεεετΙε ,Με ιπιιιιιιιιάε ; ενειιιείεε , εοΙιι!ιει· νετειιιοΓε . Μεεδωδ: ει»

ῇιιίιιιο‹ϋ νειΒιε άεεΙαι·ειΒιιι Γε ειιτη ιιιεΙἱ8ιιὶε ΓΡιι·ιτΠιιιε ἰιι ιιειε ΓειιιΡει· ιιΙΠίἱει·ε , &

Πάει Γε ειπιιἰε εεειιι8:ιιιιι , Ρι·ονοεειιιιιιιιιε ΙιοΙΙιιιιιε ιιι αιπ1Ειι1ττ1 Ιιτοτι.ιιιιε οΒνιειι·ε .

ι 3. Ωοιιιι€ιτ ιιιιτειιι , πι: εΙι@ιιειιὰο 1ιιιι·ιιιιι ιιε νιτέΡ:ιττιιτιι Ιεδειι·.ι , έ ιιι ιΠιιπιΙο- ΜΜΜ

ειιι11 ιιιειάειει , ειιι εοιιιιιιετιιι· , @ιιο‹1 @ιιιςιιιιιι Β·ιιιι·εε μι· εοιιι:ιιιιιειιιι1ιεΒιιοιιιει- ΜΕ:

@επι ΒιιΒιιΙει·ιτετ Μιιιι:ιιιτεε , ΓειιιΒο.τοτιιιιιΉιε Ρειτέτει· εοιινειιιςει·ιη ιΡ!ο@ιιε δ:

Βοιιιιιιιεο «Πε ῇεῇιιιιιι ι·ιΒοτειιι ιιιτει·Ροιιετειιτ , δε ι·ειιιιΙΙιιιε νι&ιαιτειιτ : @ιιετιι νι

νειιιιι οπιιιιειιι θειιιιι ΚοιιιιιαΜιιε αι·ι·ιιιιιιι ; 8: ιιι εε ¦@ιιΞιιεΙεεΞιιιἰε.τε Με , νε!

εο ιιιιιιιΙιιιε. , εοιιιιιιιιιι ειιιΠει·ιτετε Ρετιιιιιιιίιτ . η .

ι ιι. Ρειι·ιιε ειιιτειιι 13η:: , @Με πιι.ιΙτιε εάιιειιι·ι άεΙιειΞε Γο1ιιιιε ίιιει·ο.τ , ῇειιιῇεπι Γαβ Ρεττο - Μι

ιιιιιιόιθτι&ι ιερωι Ροιπιει·ε ΓιιεειιιιιΙιεΙιειτ: ιιιιιὶε ίε ω Ρεάεε Με ΚοιιιιιεΙὸἱΙιιι- Ἑῖΐ°'°°"`

ιιιΙΙιτει· ΙΒιινιε . μπαι: νειο ιιτ ΓιιτΒετει , ιιεεειΠειτειιι Μαιο ειιιιι νειεειια!ιεεοιν

Με σ.Ρει·ιιϊτ; Ρετει· , ιιι@ιιιτ , @ιιιιι. ιιι:ιΒιιιιιιι εοι·ιιιιε !ιο.ιιεο , Ρτο·Ρεεεετὶε πιει·ει ε:

Με Ρ:ιι€ιτιιο.τιι ιιιεάιετ:ιτε ίιιίιειιτειιε ιιιε ιιοιι Ρο!Τιιπι . ΚοιιιιιειΙάιιε ι8ιτιιτ ίι·ο.ει1ιτε.

τι Ριε εοιιιΡειιἰειιε, εοιιίιιετω ιιιειιΓιιτοε @ιιο.ότιιιιι Ρεικιιιιατιι ίιιΡει·σ.όςάιάιτ ; δ: Πε Με

Βειιτι ]ειπι Πιετά , τιε οιιιιιιιιο άεΗεειετ , ιιιιίετιεοπΙιει ιιι:ι.ιιιιιιι τετειιιἰἱτ , δε ειά Ρε:

ειξεειιόιιτιι Βειιε νινειιάι ιτει· , @υοει εοει:ιετ:ιτ , εοιιίιτιιιιινιτ . ΗιιιιεΜε εμε Με

ιι:@ιιἰνοειιιι,ι νικ νεΙειε Γεειιιιάιιτιι ίεεειιΙιιιιι Ρτιιιιετιε ι εΙἰ@ιιειι@ο νΗιιιινιτ . (Μιμι

τι:: @ε ιιείειο ιιτι·ιιπι ΡτοΡΙιετια: @Με ίειι ι·ενεΙ:ιτιοτιε :ιΙι@ιι:ι , @ιιαειιιιι@·ιιε 86164

ίειιι: ενειιτιιτε Ρι:εεΠΧιτ. Νονι , ιτι@ιιὶτ , ΕΠ πω, Ρι·σειιΙάι.ιΒιο, -@ιιἰειἐΠιιεεπιΜ:

εοτιΜτιιειιτ , 8: Ρι·οίΡετε.Βετιε . Τιι εειιιτιιιιιπιοάο ίο.τει8ε , πι: δ: εεεΙείιω (Πιι·ιίΗ βια.

ιιιι·Δεοιιίει·νεε , δ: ει·ξειι ίιιιιόιιοε ει1ιειιιιιε ιιιιιοτε νει οι:Ιιο ε ΜΜΜ ιιοιιεΙεεΙιιιεε .

15. ΡοίΗιιεε ειιιτειιι ΚοιιιιιειΙάιιε ιτει·ιιιιι Ιεεειιε , @πιει Βιιι&ιιεειωεω , ιιι·Βιε ειιι” κ.

Κοιιιιε εΡἰίεοΡιιε ,' ίιι6Βετοιιιιιι άιετι·ι ιειιιιιειιειιιιι εΙΤε , ιιτ τε νει·ει-Βιιιέϊι ειιεωω Ψφ9πωι

νι8ιΙιειε , ιιιΜτιιετιτ ; πιει: ι·επιιίΒοιιειιι ΐ:ιιιΒιιτι ιιι @ιιιιιτειιιι ίει·ιιιπι εοιτιιιιιιτεινιτ: Μξΐ"' Φ

δ( Πειιιίιτιιιοτιιιιι ιιιιιιεεΕΙΙιω.τι εοιιίιιΙειιε ,1οιιΒιιιιιιειιιιιιιιιιι άιίει·ετισιιε ΜΒΜ. Γει

εΠιιιε ι·εεΙάιάιτ , Ιιειιιε ιιιιιιιι·ιιπι νινεπάι ι·εΒιιΙειιιι ειιιι&ιε ίε&:ιτοι·ιΒιιε ΒιιειιΙειτιε νι

πε Ρτ:268ειι5 , πιτ ιιιιιε Γε ιιιιιιί@ιιὶί@ιιε εεειιιιτιεω νιτει: ιειιιιιιιιιιι τειιετε εοΒιιοίετ4.τ ,

Η με: ΙιεΕιόοιιιο.άεπιτι·ιάιιεπαε , δε Βιάιιειι·ιειε ῇεῇιιιιιιιιόο ,'@ιιιτιτιι ίσιο. δ: Ι)οτιιιιιιείε Η @ΡΜ

ειιεΒιιε οΙει·ει , νε! @ιιἑιἀειιτιι@ιιε Ιἱ@ιιειιιιετι απο Βι·ιιιιπτι.ιιτι :ιδΗοτιε Ρει·εἱΡιετ , ειι

εειιι:-ιε νιάεΠεει άιιε!ιιιε Με @ιιιιάι·ιι8εΒιιιιε › ιιι.@ιιἱἱιιιε ιιοτι ίοΙιιιιι ιΡίε.,ω δ: επε- Μ”

ιΙ@ιιε @κι άιίειΡυ!ι , τοιιιιε ΙιεΕιάοτιιΜε: Μιά ει·ο.ιιτ εοιιτιιιιιιιι·ε ῇεῇιιιιὶιιιιι ο Η εεε

ιε Γεω εοιι8τιιιιιιι ει·ειι5 οι @οι Βειιιιι ιιι εΙιοτο Ιειιιάειι·ε ΓειιιΡει·'Πιιειώατ8ε τνιιιιιει

:ιο , Ριπειιιιιιιε ιιιοάιι!ειτιοτιιε Ιιειττιιοτιιειε εοιιίοιιιιιιτιειε , όιειΡείοιι νιάεΠεετ δεἀἰα

μια; ειτ@ιιε ι·Ιιετε!Γει·οιι , ῇιιΒιτει· ιιι αυτ” ιιιειι·ειιιιιίει·ΕΡτι Ι.ιιιιιιιιιε ΡειΓοι·ιαι·ετ ε

]ε]ι1ιιειτε σ.ιιι:ειιι οιιιιιιιιο , Με είὶ , όιειιι ίἰιιε ιιΙΙο εΠιο ιι·ιιιιΠΒει:ε , Ιιεετ Η ιι:ιΓε ία-ι (Με @ο ε;

ΡἰΠὶιιιε ίεεει·ιτ , ειΠιε οιιιιιιιιο Ρτοιιι!ιεΒιιτ . Ι)ιεεΒειτ ειιἱπι ω Ρει·ίεεϊιοτιεπι τετιάειι-- ΗΡ'""' Μ·

ιι Με ειάίιιιιιιιιε εοιι€τιιει·ε , ιιτ @ιιοτἱεὶἰε εοιιιεάειτ , δ: Γεπιιιει· είιιι·ιατ : @ιι:ιτειιιιε Μ)ΜΜΕ

Με πιοτιο απο Ρετ εοιιίιιετιιάιτιειιι Ιενι8:ιτετ , @ιιοει ετεινε ιιονίτιιε ιιιιτιο εοι·ινει·ε

ιιοιιιε αΡΡ:ιτει . ΡειτνιΡειιάεΒειτ ειιιτειιι·ι , Η @Με ειι·ιειιιΡιιε τιιιιΒιιιιιιι @πιά ιιιειΡε

τετ , Η που ετιειπι ιιι εο Ιοιι8ειιιιιτιιτετ ΡετΓενετ:ιτετ. ·· ' _

ι ό. νιειΙιεε νει·ο ιειιιΡει·ιιτε δ: ειιιτι ιιιιι8ιιιι. εΠΓει·ετιοιιε Γεείειιάεε-ιιι-ακιιιιε ίιια- @κι σε

άεΒειτ: ιιε ειιι ίοιτειίΤε εοιιτίιιεετετ , ιιτ ίοΡοτι , Ρει·ειθιε ιιοθιιι·ιιίε οΗιειίε , εσυ-ε ('2"° ν

Γειιιιι·ει.Ξειιιε ΙιιιιιιΓιαιοόι Γοιιιιιιιιιι ω» ίειιιθειιε ιιι τειιιτιιιιι ΙιαΙιεΕι:ιτ εκοΠιιιι,ιιτ Η @Με -Ρ πω” -

εϊεοιιΒτειιετιιι·, 1ιοΙΈ ὁιιοὸεειιιι ΡίεΙιιιοτιιιιι νι8ιΙιαε ε νε! ιιιιικιιιιε ειτε: άιΙιιεαΙιιιιι

οΒὸοττιιἰΙΐε,ιιε@ιιει@ιιειω όεΤΡει·ετε, ιιε@ιιε@ιι:ιτιι Ροίΐετεο (Πε ειιΠι ειιι ειιαΠτωιε

ετα Μί!Τετιιιιι ίοΙΙειιιιιιει εεΙειιι·ειι·ε. ΒισεΒιιιτ ειιιιιιι πιω εΠε,Η ΡοΠιιιιιε Πτ,ιιιιιιηιι

ε ΡΓειιιιιιιιιι ει: εοτιἰε 8: ειιιιι εοιιιΡιιιι&ιοπε εαιιτιιτε,@ιιαιιι απαιτει ειιιτι ιιιειιτιε ΓειιιιιΔ

Ιειιιοτιε Ρει·ειιι·τει·ε . Πει €1ι1τ€11°ι ιιιιε'ει:ιτιει Ρετϊε&ε-όεειηιοιι ειδα , Ιισιιτειιιετιιι:ιευ

πιω, @ ”ιιε@ιιει@ιιειιι νεΙ εε @Με εοτΡοτειΙΕ εκετειτ:ιτιοειε τεΡεΓεετε , άοιιεε ιΡΓε @ιιι
τ Δι ἶζό νοΙιιτι
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ΑΝΝ. σε. νοιιιι·ιτοτειιιτιεόετε.τ , τι·ιιιυει·ετ ετισ.πι οιιουειιτιο Βιευιτιιτειιι .- Τευτυιτιπιοάο οτε

! Ο 27 τιοιιιε ιιιεειιΓυτιι τιιετιτιε ιιιτειιτιο ιο Πευττι ίετηει Με ειιίιοειιο.τ , οιιευι;εκτετιιιε νε

'5°· Μ· ιιιετιε εο8ιτιιτιοιιυπι αυτο Ρεττιιι·Βιιτ . ΠΜ ειιιιιι είι ιιιτετιτιο τεέιει , εοιιτι·ε νοΙυτι

τιιτεπι εοΒιτιιτιο νειιιειιε που είι ιιιιιιιυιιι ιοτιιιιάτιιι€ιει. - · ο _ 7

ο η. Ωιιοειεικτι νετο τετιιΡοτε ειυιιι ιιιιιιυε ιο (ιιιιιίαι ιιιιιιιιιε τυοι·ιιτετιιτιειτιιιΙιετεττι

ει» ειιιετι·ιό:ιπι ιιιιιιεΒιιτ ει8ι·ιεο!ειτιι , τιιιι ΗΜ δ: ιιτειιίιιιιι. , τιιιιιιυε ω εεΠε οΡιιε εΠ: ,

ιιΙιουειιιιιο ΒιειεΙ::ιτ , 8τ Η :μιά ει οΡΡοττιιιιυιιι είιετ , τω” ειιτιτιιτε φοτο 1°ειιυε ,

οι: ΙιιιεΡιιυΡεττιιτιε ιτιοΡιει ιιιΙ:ιτιτετ τιιιιιιίιτειιιετ . Ηυιιιε νειεεειιι ΕΞοτιιεε ουιόιιιιι

ιυΡετιιυε δ; τυπιιουε , ωτιετΡωιετιι , ιττιΡετυ Β:ιτιιιιτιεο “Με , ειιιίοιιε ειιτιιεε

· ΕΜ ω! Ρτιιιιιιιυιιι ειιιιι ττι:ιΒιιιιι μια ενιόιτ:ιτε Ρτε:Ρειι·ιιτι Ρι·εεεΡιτ . Εεεε ειυτεπι ιτι
_ ι ιιιευε εεΙΙειιιι ΚοιτιυεΙτιι ίείιιιιιιε :ι88τετιιτυι· , ι:ιδιιιτει ίυε εειιιιιτι ειιιτιιοΠε ιιιυΙειτι

Βιιε νοειίετιιτυι , ιΡειιι Πισω 8: Για τιοττιιιε ιιΒιετειιιι ε!Τε εοικιυετιτυτι διιιιδιιιε ιτε.

εμε Κοτιιυειιτιιιι πιο ευπιτιευι (Σουιιτειιι εοιιειτο 8τειάιι ιιυι·ιειιιιιι τιιιιειτ , δε υτ Ρου

Ρετι ειιιιτιιιιι ιιιυττι τετιιιιιτ , ιιιιττιιΙΙιτιιιι ίυΡΡΙιειιτιουε τιεΡοἴειτ . (Σιιιιιε Ρτεεεε ιυιιτι

αν: (]οτιιεε Ρτοτει·νο ιΡιτιτυ τείΡιιιτ , δ: ειυεπι ιειΡοτειιι ουτε νειεειε Ιυτιιιιι Ροτυιι

Γετιτ Μουσε , Γε ιΡίο τιιε Βιιιι:ιτυι·υιτι είιε ειίΤετυιτ , Αάνειιιεοτε :ιιιτευι Μπι Ρεμπ

ιιιι , ιιΡΡοιιτει τιιετιίο, νασαι: ειιτιιεε :ιΙΙιιτιε Γυιιτ , ·δειι δ: τιι··νιιι:ιε υΙτιοιιιε ιιιιτι ω.

ιιιιιιειιτε ίειιτειιτιει , ιτε ιΡίο ετιειιάι ιτιιτιο Ποτιιεε ιτυίιυττι Βονιτιι ιιιιτιοι @Κιτι

τιειιε , Με ιιι σε τιιιίιτ : αμα! τεΡειιτε ιιι ιΡίιυε ειυττιιτο απο ιιτιπιοιιιΙιτετ μου, ιιτ

ιιεε ω ιτιτετιο_το. :ιείεετιτΙετε ,- ιιεε ίοτειε ειιει υΠιε εοιιιιτιιιιιε ΡοΙΤετ , Παμε ιιιτετ

ΐυοευτιι ττι:ιιιυε ιιιτετεΙυίο ίΡιτατιιιιιιε ειιιιτυ τεττιιιιΙι πιοττε ιιεεο.τιιε είι;δτ ιιιιεΙε του

ιτε Πει ιετνυιιι εοτιευΡιίεειιτιεττι ειιτιιιε ειιΡΙετε :κι ίετιιιιτειτετιι νοιυιτ , Με ιυίιο

ΌΜΜ"Μ Βει ιιιτιιειο εειττιιιΙειιι νιτσ.ττι πιω ιειιιτιυε ειιιιιίιτ ο . ' · -

0""Μπ ι 8. Αιιυε ουιτΙ:ιιιι (:οτιιεε , Ο ι. ι ιι Α κ τι ε ο ιιοττιιιιε , ιτι (ΠΓΔΜ (ΞειΙΙιιιτυιιι

εοιινεττιτέ Ρτιι·τιΒιιε σετ , Πιο ειιιιιε ιυι·ε ιιιοιιιιίιετιυιιι Ριπετιιδιι θτιο.τιτιι 8.Μιο.τιε τιιετιιτ Ρου

τυπι : ουι ίιιιιιιιιιι εΙυιτιεττι ειιΙτιιιιιε τεττετι:ε Ροτειιιιτιε ετεξιιιε, ίετι πιυΙτιε ετιιτ Ρεο

εειτοτυττι ιιιοΙιιιυε ει88τεινειτυε. Ηιε ιιΙιουϊιεΙο Κουιιι:ιΙουιτι Ρωτώ νιΙιτιιτιοτιιε ειειιιτ ,

δε εετει·ιε επτα εοΙΙυΙ:ιτιι τυειιιευτιιιυε, ίοΙυε ευτιι ίσιο 8εΓτοτυττι Γιιοτιιττι ίετιεττι πειτ

·: :ειτε τ1υειίι Ρετ εοτιίειιιοτιεττι εοεΡιτ . ευ νιτ νετιετειιιιιιε , Με ειπε ω) εοτείει·εΒιιιι

τω· ιιυτιιτιε 5τεΓΡουτιιτ ιιΙιτετ ευττι ίειΙνιιι·ι τιιιιιιτιιε ΡοΙΓε ,ω ιιιιιτιουττι τεΙιτιουευε ,

ω τυοτιο.ίιει·ιυτιι εοτινοΙειτετ . (Ξοτιιεε ειιτειιι οποια ιιιετιτε τυι·ιιετιιε , ειιτ : ουιιι νι

ειειιεετ Γυι ίΡιτιτυιιΙεε νιτι , τιιιι ειυε :ιδια εοΒιιοΓεετετιτ, τιεουιιοιιιιιτι ιτε ίειιτιτευτ ,

ιιετιιιε απο ιτιτοΙει·τιιιιιετιι του ει» ιιΙιου:ιτιτιο ίυειτιετειιτ.ΑιιΓειτιε ιτειτιιιε ΕΡιΓεοΡιε

δ( ΑΒΒιιτιιιυε, τιυι ίεειιιιι νετιετιιιιτ , εοεΡιτ ιο εοττιτιιυιιε Ρετοιιιτετε , ιι ιτε τεε,Ιιειιτ

Τ)ει ιετνιιε τείιειιι:ιτιιτ , ίε ιιιιιιετετ . [Πι ειιιτειιι Βειιτι Κοιιιιιιιιτιι ίειιτειιτιιιττι οπιτιε8

.Με νοεε εοτιίιωιετιτ , ίε νετο ω (?.οτιιιτι αιτειιυε :του οικιίΤε τεττοτε εοτι1ιειδιοε

ιοικειιίουτ . Τιιι·ιε (ζουιεε Γετιιοτιε ΡιτιτιιΒυε Με ευιτι Νικο Κοτιιυο.ιτιο ίεετετο νεΙτιε

οοιιιι!ιο ΡειΡιειτ , τι: ω (Σιίιιιυτιι ττιόιιτεπι ίιιΒ Ρτιετεκτυ οτ;ιτιοηιε Ρει·8ει·ετ , δ: ιη

· πιοτιειίιετιο ίουευ Βειιετιιδιι όινιτιο Γε ιετνιτιο ιττενοε:ιιιιιιτετ ιι1ειιιειΡιιτετ .

Β'ι=:ιἶ°:ξ°· -. ιο. Ιτιτετειι $ετΡιυε Ριιτει· Βοιιιυ:ιιτιι τιιοτι:ιειιιιε ειιιειτυτ : [αι ετΙιτιυειτιτο Ροίτ ,
μμε θ -, ιιιιιιιετιτε τιιοιιοΙο, Βάια: εοτινετίιοιιιε Ρτιετιιτειιε ιο .ΖΕεγΡτυπι τετιιτε εουετιιτ:τιυοιι

› Ρι·οτιιιυε ιιιοτι:ιειιι ειιειιοΒιι νιτιειιεετ δ. Βενετι , ουοςΙ που ΙοτιΒε ει: ιιτιιε Κενετιιιιι

είι Ροιιτυπι, ιιιιι εοτΡοτε , που οστά δει·8ιυε ιιιιιιωιω , ιιεει.το ΚοτιιυειΙοοιιιοι

@ιτε Ρετ ιιιιτιειιιτιι ιιυτιυετε . Ηειε ιΠε Βιιιίιτει τεΙιιτιοτιε ΡετευΙίυε , ιιεεεΙΤετιυπι

Με τιεει·ενιτ , υτ Ου:ιτιτιιιε ιιιιιιιιε δ:ΜΜΜθι·ειάειιιευε Με. ευπι Οοιιιιτε ται ειυε

οοιινετΠοιιετυ Ρετ8ετειιτ, ιΡίε νετο Ρετειιιιτι Ρειττι ουιιτιτοειιιε ίυΒνειιιτετ. Ρε

ττυε ειυτειιι Βιιιτ εκττεττιυτιι ι:ιττι τιιεττι ίειιειτετ εΙ:ιυίετιιτ . Ηιε ιτειτιιιε ιιυοιιυε Πω

·τιιιτευι οι εοτιιττι Με εοτιιιιιιιιτ , ιιτι·ιουε €1υιιιετιι , τω ]οιιοιιιιι Ρτα:ειΡιιε , τιιιι ει

ίυΒιιιτιιε ετιιτ , Ρετ οΙιετιιετιτιειιτι ΓΡεειιιΙιτετ πιειιιόευε , ιιτ ετιιιιιιίι (ιικιτιιιιι8 ειιιιεε=

_ ιιετ·ετ , ιΡΓε Γε ιιιιιτιουειιιι ει. (ῖοτιιιτε ίεΡειτατετ . - .

2 °ΐι:::ΐ πι. ΑυτΙιειι τεε :ιιιτευι ιΠιυε 1°ε8ι0ιιι5 ιι=ιεοΙοε, τιιιιιι Κοιιιυιιιτιυε ειιιιτε σιι.ΐΡοιιει·ετ ,,.

τιιττιιο ιιιιι:τοτε τυι·Βιιτι Γυτιτ : δ: ττοθτειιιτεε ιιιττε ο ,ουιιιιτει· ευ Με ιΠιιιτι ιιιτειιτιο

πε τεΡτιττιετειιτ , ΙιοειΙΙιε τιιτιειειιι ΡοτιΠιτιιυτυ νιΓυιτι είι, ιιτ ειιιιι ιιιιΙΠειιιτει·ίε

θτοτιιιυε ιυιΡιει Ριετ:ιτε Ρει·ιιιιετειιτ , ουιιτειιιιε ουιει ιΡίυιτι που Ροτετειιιτ τετιιιετε

νινειιτευ1,ΜΒετε πιτ Ρι·ο Ριιττοειυιο τσιπ νει εεειεινετ ειαιτιιιιιε.Ηιε νετο εοΒιιιτιει

· ο Κοιιιυ-ι

ε; ΙΧ !ιοε ΟΙιιι:ιτιο ε" ΑΡΡειιτΙιεε :κι Μπιτ: τω”.



ε.κσΜυαι.σιασε.αττε. τ”

δστιιυαιδειε σασστ ίσσττι υστιιο; οοεαινανιτ,δε ιισιυε τει οκοευτστιιισεαει εοιιαττι οιυε ΑΝΝ. στι.

ιαττι αΡστσΡισουατιτιιισε , στιτιισ ιοτε τιιιυεσισ εσσιεάοτο ουαιι σετ ανιτιιτατοττι εσε- Ι 027

μι. τισ αυτοττι ιισε νιτιοτιτοε·ειοττιοτιτιαττιετοειιειοτο , δε ατιιιττα τιτοε ισοτιτοττιτιοια:- '9° Μ"

στο ειιο , εστΡυε ι:οτιοτο εισειι€τιατι ιυστ . διε νιτιοιιεοτ , σε στστιετιε ισιτιτυαιιε Βα

νιτι ισιασια ιιυιταττι εαττιαιιτοτ ιασιοιιτιυττι ιυΡοτανιτ αιιστιαττι . Ναττιδε νοιοτιτοε

σεεεατο εσιιιιιιιιτ , δε αει ττιοτιτστσττι ιυστυττι εσττισιι:ττι ιιτιο ττισττιε ιιτιτσιιιιισο ττιοι·- Ραετοτσ το

τιε Ροτιεσισττι ειοειιτιανιτ . ι ἔὲὲ;';,"ἐ,ἱ:

α τ. ι)οιστιε ιασι Μετα στι ιαεσΙτατο Ροτττιιιιυε , σου οοσσ ιυιτυε , τιστι νοιιιευ- τετισετ .

ιο τιοσσττατσε , σε ισιυτσ ιτι τσατισ ιοτοσε ιιαευιυττι , σστιιε Ριατιτιε οι: ιστιτσιε δαι

ιιατυττι Ητιιιιυε Κανοτιτιατιι υιουο Ρετνοτιιτ .· ιιιιουε σαττοττι ατι ιατεσισττι τονιοττι νο·

ιοτιτοτσ τοσοτιοτιε , ισ Ποσο Ρεειεε οιυε ισττιτετ ιιτιτικιτ , 8τανιιιυε ουττι νισευιιε αι

ιιοανιτ , νοτιιοτιιουε αυτι: αιιιικιτ , δε ταττιτιιυ εστοσε οισε ισα ιονοτιτατε Ρωσσ

ττισιτ,‹ιοτιοε οισ:: τσοτιτοσι ατι ίαιυτιε ιιατσιτι, Ποο,ιτιοτιοτιτο τοειυκιτ . 8οτεισε ιοιτστ

τατιτιστια ιατιω ττιετιτιε τοεοστσ εστιιιιισ . ουιεοσιτι στιυε τεττοετατια νσιυτιτατε τιειι

οσιτ , ττισιτισιιειτοτ Ροίιττιστισττι τοδιιε ίασθττιο εστινοτιατιστιιε Βασικα οσιοτιιιανιτ κ

α α. Ηαιτειιατ ειοτιιοσο ιτιτοτεοτετα εσσισετστιισοσι , αστο ουατικιαττι δαινατστιε

:ιττιαοισοττι ιτε ουετιτοτ αιιιιιοτε , ιιιιουε σοευιιατισε στατιε , σιιοτιιιυε ιαετνττιιε δε

στσιτα ιο εστειιε σστιττιτιοσο ττιαδιατο π (ζυαειαιτι ιειευτ τιιε εισαι ιιιι αττειιτιυε ιτι στα

τιοσε Ροτιι ιιοτει: ,[ιιονα τοε δε ιτσιιτιε τοττισοτιιισε ιιιαυτιιτα)τοσοστο στα τιείειο οσα

ισοειο δσιτιτσε-ιασδισε ασΡατιιιτ : ·οσι τιτστιτισε α δοτ,οισ ουιε οιιοτ ιτιτοττοοατυε ,

ωστοσο , ουια ισιο οιιοτ $σιτιτυε-ιασέιυε , αιιοτσιτ :δεισιιιτσ ουαιι σοτττασσοτιε ,

ασ σευιιε ιο αειισιειοτιτιε εναιιτ . Στατισιιιιο ισ εειιαιιττι τατιτυε , ατοσο οιυε , ουοσι

νιειοτατ , @το ίσεεοσιυε , εσοσιτ σετ ειασιιτυσι ττιστιαιιετιι σοιι οσοι νοισειτοτ ευτ

τοτο , Εταττοιουο ,ουι ιιιιε αειοταστ , ττιαοτιο ι”οτνστιτ ιιτισοτσ , ουσ $σιτιτσε-ιασδισε

αιιιιιιοτ , ιστοττοεατο ο ιιιιε αυτοιτι ισ ιτιιασιασι ουττι εεειτιιιιε συτατιτιιιυε , :ποσο ιι

ιυσι ουτε εσττισιοστιισσε , αιΤοτοιιατ Βοτεισε ιο 5σιτιτυτσ-ιασδιυτσ αιιιουο υιια εισ

Βιοτατο νιαιιιο,δε αστε ισυττι εστιιΡοδισιτι νιιιιιιιιτοτ ττατιιιιιο. @σι ιιατισι ιασ,<ουστο

εσττεστσε, ιοδισ :ιεεσιιυιτ,δε ιτιττα Ρασεσε τιιοε τοτο εστιιυττιτιιατισσε νιταττι ιιττινιτ .

Ηισε ιατιο στσιιατυτ , ουσεισιινιιια νοεο ατι εστω τιιειτστ : Νου: :πιστα εισαστε» πιο Ε”ι·33·η

ὸο›πο , Ο «Μπι . Ηισε Βατιισιευττι σου Ποσττι ,ιοει νιιιστιοσι Πει ιο ωστΡωσισ

τιιεοτοτ , αειειιτιιτ : το ο!ατοοοι ,οΔτέτσΜοίΡοτ τιιοιΡιαι·ιωοτ ι Κοδιο ιαιτστ 5οτ8ισε , ΙΜ· ε'' 27.

σσίτουτ°ι τοτοι·σα νιτα, οσα Ι)ουε οιι,εεττιοτο ισοτσιτ, ο. τοττισοταιι στοκ νιτα ‹ιοιοειτ.

α 3. Οιιιιασσε αστειο (ισττιοε ίσα τοιιτιοσοτιε ιιιισ , ευττι ισυιτα ειινιτιατυττι εσΡια , οιιι,επι

ουιστι.οειιτι ιειιιεοτ σιιυιιιε ο τιιοιαυτσ ια8ττιατιιε , εσττιιτατιτιιιυε οσοι θυατισσ δε ισ- δε;ίω

ιιαστιο, ατοσο οτιαιτι Ματιτισ, :κι ι:οατι Βοσοειιέιι ιο σιστιαιιοτιυτσ εστιτσιιτ : δε ναιο- Οι ω” ι

@στο Με , ουι ιοευττι νοσοτατιτ , τιιι ταιο ειο οσ υιοσο τστιε ιυισιεαστοε , ττισιτιε

Βοτσιτισσε δε αττιατιε ιο ιιοτιιασε ετοιμο , τσι στοστια τοττιοατο εσο,οιτ . Ματιτιυε Μεττή

αστειο Ρασιισ Ρσιι Ασιιιιατσ νοτίσε αουτ , ιιιιουο Ρσιιττιοεισττι ισ ιοιιτστιιτιο σεισ- °ωωτ ·

τατιε , ασ Αεατοσιε οι ιατι·υσουιιε ιτιτοτίο6ισε .

σε. Βτονι Ρσιι τοιτιΡστο Ουατισ σε ,οτατιοσιε αυτια ‹ιιι”ευττοτο ΓοΙιτσε , 1οιιασι·ιοε

νετο Εταττιε εκοαισισ ατι Μοτο τοιι8ιοσιε σιιιεισιιι στονοεατσε , Ηιοτσισιντσασι ιζ

τοτσσιοειτο Ρατι οοιιιιιιο τιοετονοτο ο Ηοο ιΒιτυτ Οιισατιυε εοΒιιιτο , ττιιιιε δε ιιοτιε ΙεΙοίοιγ·

οιιιοετατο τιονοτιισσιο εοοοιτ , σε ιο «σωστο Με άοίοι·οτοστ .· ιο‹ι , ιιοστ Ματσε 11ο- 2222.: _κ.

ττισαιτισε στατοοσοτατ , ισ σει ιιισσι ιοτνιτιο ευιιοτιιτοτιτ , αειτιοσε οτιαττι : Μοτσοσ

το τσσι1τοττηοσοστιοτ , οσια ιιιαΒιιτοτ τσυε ισ τυο στο ΡτοΡεσιισε Με οοττιιιιιΠτ , δε

τιτσιστιι σοι ισοσοσιοστια , Η ασοεε , οΡΡοισιτ . τισ αυτοτ11 οιιιιισατα ιστοστιοσε

ισ ΡτοΡοιιτο ΡοτΠιτοστοε , τοιιἐ`το ταιιτιοσι Οιιιιασο, Ροι·οετισατιοσιε ιτοτ αττιΡισστ.

(Συτιτ αστειο σοιεοτιτιοστοε ειο τιιοτιτο , στο ισ εαττιοοιιοτια ειοειιιιαιΤοτιτ , ιιοοιιτοε ιο

Ιοεο , σοεοιΤατιστσ αιιοσιτι σποτ ιο ττα6ιατο εσεΡετυστ . Ιτιτοτ αοοτιειστιι νοτο , ίσοι

το Ο στιτσιι ο σιτε Ιστιοιο τστατυε ισοιοτσ , ισ αΙιατιι Ραττοττι Ιονιο: τεστ” τιινοττιτ ,

δε 1οιιατιιιιε τιιιιαττι Εοττατοταιοο Ροτευτιοσε ιτοειτ :ουι ιιιοο ατι τοττατσ τιισιιο :Ιωσ

το στσιιτατυε , ιαιτι στο τιιοττιστ , τσα,οιιιτι στειοεοστα αει τιιοιιτοττι τονσεατ , δε ιο Ροτ

σεστο , ιο ιτισιιοτιιοτιτια τουττι , νοτι:ιε συσιιεα εστιιοιιισσιε αεευιατ . Ισιταδισ σαπι

οτιο ειστε ειιεΙιοιτ,οσια Μοτο ιτασεοτο Ροεοατυσι ισιτ . Ετ ουια οσο τατιστιιε εαΡακ ,

τσαΒιιιτσ.

Σ. Χε;.:.ι.

σε σωστο και! τισ οιιστοσοσιτε σειτ Εεε Μετίιο:ατισε ιιιΏιιτσσιει ιξετα:τοστ το Οσίοτνατισσιιισε σωστο :τι νιτατιι σου Πτιοσιι. -

     

/Κα
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ΑΝ. ειιιι. ιι1ειειιιιο ιιιοι:ειιιειιε Μετα ,ο ετιιιιεοιιιιιιιτιιτιε Γ1.12 ειιιιοιιιαπι ιι·ι·ιιτιοιιιιιε ιιιιιιιιιιι

1 027 Μαι οιιετιιι·ε ιιείεινιτ . Πειιιτιε ιιιιιε , ιιιιτιε πιιιι·ε ετιεΡετιιτ , τετιιειιε , εειιειπι Με

ω· με· ωεεωΡι·οτσε ιιιοικιίιετιιιιιι Ρετιιτ , ιιαιτιιιε Ρετ τιι8ιιιτει ίει·ε επεσε , ιιιιειιι·ιειιιι

(Μή με νικιτ , ιιι ειΠω εοτινετίειτιοιιε Ρει·ιιιετιΠι ε. Μιιιτ.ειιι·ι εε εειτιτειε , ιιιιτε. ιιιιιιιιιιτιιε ,

νωμ. :ιιιιιιιιειιτιει πω τιιίιι·ιδτει ιιιιτιιεδεεειιιτει, ιτε ιιτ πει: ιιιιτει ειειιιίιιιιιτι τιιοιιιι.ίιετιι

- ιιιιιίοιιιιιτι ίειτετ , οιιιιιιτει· νιτ ιεπιδιιιε ιειιιιιιιτετ. Ιιιτει ιειιτ1ωτ ειιιτειιι νιιττιιτιιτιι

ειοτιει ιτε ειτοιιιιτι ιι:ιισειιειτ τιεττειδιιοιιιε νιτιιιττι, ιιτ πιο:: , απο τιιιιε επι τιεττειιιεικιιιιιι

οε ιιΡετιιετ, πιιιτ εδω ι·ι8οι·ε ιειΡιειιε ι·εοετειιιιιι , ιιι ειιι·ιεειιτειιι Ρι·οτιιιιιε :αιτιο

ιιιιιετ , ιτε. ει) εε ιΠιιιε οι:τιεθαιτιο τετιι·ιιιιειετιιι .ι Ροίι πιο ειιιε οιιιτυπι ιιοιιιιιιιιιι

Ρετ ειιιτι τιιιι·ειειιιει τιινιιιιτιιε Με ίιιιιτ .

η. Κοπιιιιιιιιιιε :ιιιτειιι με Ριιτι·ιε εοτιεδιιοιιεπι , ω Ρειιιι‹ιε (ιιείΤειιιι εειιιιιειτιι

κο"ιιΈΐεΕ ιιΒειιε , ιιι ιοεο πιει Ροιιε-Ρετι·ι εκει", ιιιιισιτεινιτ . Ροιιιιιοειιιιιι πιο που εοι·Ροτιε

Ε;;; Ρξ,,0,2__ εε8τιτιιιιιιιειιιιιιετιιετιε , που ιοετοι·ιε ιιειιιίεετιι Ρετιιοττείεειιε , ίετι πε ιιτιιιεειιιιτειτιε

τω. Μεεεεε νει Ρειτιιιτι (με σ.ιι ειισιιιιιειιτιω @θα τετιιιττειετ , ειιι εκει ιτιιιετιι Επε

τιιιιτιι , ιιισι είι εεειείιο. ι:ετιτι Μειι·τιιιι , ουτε τιιειτιιι· ιιι ει" , ιιιι8ι·εινιτ . ΙΜ πιο

ειιιιτιιιιιι ει; @το εοιιιοιετοι·ιιιιιι ειιιιει·ετ , ειπε ειιιτιοιιιιτιι ιιιιε ειιετιιετειιιιττι Βιε

1°ε1τ , ί11ι3ιι0 ιιι1 [ ιιτ (εφε Ετ) ειτ ιιιιΡτονιιο οιι:ετιιιιιι εο8ιτο.τιο ιιιειτιιτ , πιοια1ιιε ειιιε

ΜΒοΗ Μ· ΘΗιϊωΗΠ Π188τιιιε Ριιιιιιτειίιιετιι ιιιιιιιοιιιε ιιοιτι·οτ @εεε . Οιιιιιιιιιε ιιοε. ετει:ι·ιιιε ιο

α; @Με . ιιιετιττ: τενοΙνετετ,εεεε τιιιιιιετιιΓΡιιιτιιε ιετιειιτιιιο ιιτιΡετιι εειιειιιι εμε ιΠ8κιπ,

ΡΩστι1ιιιειΠιιιιι ιη τει·ιειιτι ιιειι·ιιιιιτ ιτιιιιιιιτιι ειιιιι εωτιε εοιιιιειιιιιτ, & ειιιιιιιιίιιε ιοτιεο

ιειιιιιιο πιεπιιιι·ιε ιιιιτιιιιιιιοε ιδιιιε ιιιιτιιιτιτ . Τιιιιτιεπι Κοιτιιι:ιιειιιε ιιιτει· Με Ρειτειι1ΐ

ιιοο πιο πάπια ι·εΓΡεέιιι ειινιιιεε 8ι·ειτιιι: νιιιτετιιε,ιιι ιιιιιιε νοεειιι ετιιΡιτ:(Σιιτε με,

τιιιεδιε Με , ιιυειι·ε πιε τιετειιτιιιιιιι ? Νιιπιτ1ιιιτι οιιιιιιιιο πιε ιιιιιιιιεοτιιιιι ιιιειιιιιιιιε

·τι·ετιιιιιιιι ? Ατιιιαε οιιιιιεε ιιιιτιιιιιΡιι·ιτιιε τιινιιιει νιττιιτε ιιιεειτι ίιιιιτ , δε εοτιτιτιιιο

ποτε. ιιινιιιι ειιιιοτιε εοιι·ιΡιιιιδιιο Κοιιιιιειιτιι Ρεδιιιε εεεειιτιιτ,ιιτ τοτιιιιι εοι· ειιιε ιιι ιτι

ει·γιτιειε ειιιειιι πιει ιιιιιιείεει·ετ , 8ε ειε τετ σ.ιιιιιοτιιΒιιε Γειιιειετι εοιΡοτιε ιιιιιειιτιτετ .

Μοιτ Γειιιιε δε νειιιειιιε τιε πειτε ιιιττειιιτ , δ: ιιεετ ιιτιΡεειιετιτε εειιιιιε ίειιιΒιιιιιε , επι

ειιιιιτιεπι ΡΒιιιιιι πτιιιιιι , οικω τειιτιιιετιιτ , τετιιιτ . Πι ιιι8τειιιι τ1ιιιΡΡε τι:ειτιοτιιιιτι

ίειιείιτει εειιωεω ίι·οτιτειιιιιιιιιειιτιΡεειτ, ιτι εμε ιιιιιιιιίειιει Ροίιιιιοτιιιιιι ειεει.τι·ιιτ

οεεειιιιιτ , ειιιιιι ειιιίτιειι·ι νιιιιιει·ιε ιικιιειιιιιι , ειιιιιιιτιιιι νιτ Βιιιδιυε νιιιιτ , οίιετιειιτ .

16. ιιιιτι ι8ιτιιτ ιιιιιεε (ιιιιιιιι ειιιιιετιιε ιιειιο , τοιουιιιοττ1ιιε ειιεδιιιε , ιιιιτιειιειι οικι

ιιιιιε ατι ιιιειιοι·ει Ριοιιεετε , ειε νιι·τιιτιιιιιε νιι·εε ει·είεετε , δ: ιειιιΡει ίετιιετιΡίο Γοτ

τιοι·, ιιιιιιιιε ιειιιι Ροτετειτ ετιετνειτι ιιοιιιε ιεεεω Γοτιιιιιιιιτε . 82ΒΡθ ετιιιιι ει» ιο εει

Ια τεΗτιετιτι , πιιιτ τετει·ι·ιι·ιιι εοι·νι δ: νιιιτιιτεε , ιιιιτιιιι ΓΡιτιωε νιιιεΒιιιιιιιτ Μεινε

τε , δε (με πιό ειιιιοιιιτιιιιι ειιιιιιιειιιε ειιτιεπτ , τιιιι:ι ιιοο ιιιιὸειιειιτ ιιεεειιει·ε , εο8ε

ι:ιιιιιτιιτ ετιιιιιιιε ειιΓΡεδιει·ε . Σαμ Γε ιη ιιιιιιτιε ΕτιιιοΡιιτιι , Βιετιε Γε Ρετ όιπτιοτιιι:11

ειιιιιιιιιιιιτιι ΓΡεειεε οιιειιτιεισειιιτ: τιιιιιιιιε ειιιτιιε ειιωτι ττιιιτιιΡιιετοι· ιιιιιιιτειιιειτ, οι

εετιε.· Εεεε Ρειιιιτιιε Ειτε: πειτε , δ: πω" νοιοιε είινιττιιε, οιιετιιιιτε .Νικο

τιιιιει ι:ιιτι οι·ιιιιιιιο τιειιειτιε?` Νιιιιιιιιιιτι ιετιι Με ειιι8 , δ: ιιιιτιιιειε εοτιττε Ι)ει ιετνυ·

ιιιτιι εειττειιιιι ιιιο.ειιιιιειε ιιοιιιιιιι:ετιε ? Ηιε ιιετιιειιιε δε ιιιιιιιίτιιοτιι νετι:ιε εοιιίιιιι

τιειιε ιιιιτιιιοε ΓΡιι·ιτιιε , εοτιίειιιιιι εοε πιιιτ τιιιίιιε τοτιιιετιι ιεειιιιε εδιιέειιετ .

η; νιάειιε πιιο ειιιιιοοιιιε , εισαι Ρετ·ίετιιετιΡιιιιιι εοιιττο. ι)ει Βιιιιιιιιιιιι Ρι·ωνει

ιει·ε που ΡοΙΤετ, :κι ειιιιει ειιΒιιιτιειιτει εοιινει·ίιιε: τιιιοειιιιιοιιε νιτ Γιιιιέιιιε Ηπα,

.ειιίειΡιιιοι·ιιιι1 ειιιε ειιιιτιιοε εάνειιιιε ειιτιι ιιι ιιιειιτιεπιι εκειτειιιιιτ : ιιτ ειιιιιι τετειιτιιτι

ειπε πιο ιιεεειιιο τω ιετνοτιε ιιι·ιΡετιι ιωΡοιιιωιε Γιιει·ειτ,ιαιτειιι ει: ειιιειιιι: τιωτε ευ

ι·ει εοιιιΡειεειετ: & μια ιΡΓε ει: ιιοιιε ιιιΡετιιτι πιιιιιπιε ΡοΠετ , νει ειτ ειιιιε νιδιο

τιιιιτι που Ι1€88.ϊετ . Αιιειιιιιιιτιο ιιιιιιιτ1ιιε επι ιοειιιιι , επι Βειιιιειιιτι ιι πω: , ιη " δει

: .τε_:27ιω Χειιατι νιτιειιεετ τεττιτοτιο εοπιιιτιιτιιιτι, τι·ειιιΠνιτ : ιιιιι ετιιιιιι που Ρειιιεο τειιιΡοιε

εοπ1ιτ101°8118 , τιιοιιείιετιιιιιι ω ι:ιεειτι Διειιιιιι8ειι Μιειι:ιειιε ιιοιιοι·επι εοτιίιι·ιιιιιτ , .τι

ουσ ιιοο ιοτιξεε εειιιιιιι , ιτι αι ιιιιΒιτιιτιιτιιε εειιιωνιτ . Ιιιιιε σ.ιιτειιι Ηιιεο ιιιιιι·ειιιο

Γετιτειτι ει» με ιιεεειιιτατε ιιιιιιτ ιιιιιιιιίιιιιιτιιιιι ιιιπειε : τιιιειε Με , ιιτ ιοειιε ΡιοΔιειιε

ιιιιίε

νιτ;" ἴσ

τιοε Ματια·

 

σι Ε:ιάεπι ιιε εο εποε Ρεττιιε Πι:ιεοιιιιε ιη κι” ‹ιε οι·τιι δ: νιτιι ]ιιίιοι·ιιιιι α6Παωπι . Μι” πιο

πιοι·ι:ι ισ ΑρΡετιιιιεε :κι Μ:ιττγι·οιοδιιιιιι Βειιειιιᾶιτιιιιτι οι: "Με εειειπ:ιτ ι· : 8. ]υβωιω.τ πισωπιικ.τ Οωβ.

Με. ό· Σ. Κο:κκαΜι ώιππι.»· άψ:ιρα!π.τ, Μ «Με ό· Με». Μωκωε πω”. Βιια:ιιιιιιι ·ικΜπιθιίεω [οικει

ιιιοτιο ειιρειιιιτ ιτι Μειιοιοειο (Με ιι. Μπαμ πιιο ειιιε εειει:ιι·:ιτ ιιιετιιοτι:ιιτι.

ύ Βιιιτιειιιιι , "Με Βισμιο , ιτι Αρειιιιιτιο , ιιιιιιιι ρτοειιι ει: Ετειιιο εωωεωεπε : ειιι ρτοκιιιιιιιιι τα

οριτιιιιιι Βιι:ειιεε ω $ιιρικι Γειι 5:ινιιιιιι Ητινιιιιιι, επι ε" Αιιτιιιτιειιιιι τιετιιι·τιτα
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ίετιεοπΗτει· διΓΡεππιτετ, ειεεεΡιτ . Απόιτο ἰτετιπε ,· πω»! ιποπο,ίτετιιιτπ πιιωπι ΑΝΝ απ·

πιιΠετ18πε εοπΙππιτππι , ίει:28ιπτει ίοΙιςΙοε πε Ρτιιιάιδτει Ρεοππιο. πειττπιπε ίπ :ι:Ιιπ- 1-027_

τοι·ιππι :Ιπει:ιτ: τεΙιππει·οιπτειπ, πτ ιπ ΗπιιΙε οιιπε ει:πεππει:ετ , ι·είει·ντινιτ. Οοέπιτομ 'τε ]“9·-

Με , Μοπειετιι Γειπδτι Μιετι:ιεΙιε , ΒεΙΙπιιιο εοτιττει ©0111 ίπτοτε οοιιιπιοτι ίππτ , τιιπι

:μια Ρι·εινιε εοτππι ιποτιππε εοπττειτιπε πιω ει: πιπΙτιε :ιππιε " ει:ίτιτειέπτ , τπιπ :μια χ.. Μ” πω'

:με ΠΠ όείετεπ:ιπτπι· , ποπ επ οπιιιἰ:ι , [επ οπικοιιτπ πι: ιιπΡεπόεπο.τ. ?πότε ι8ιτπι·,πε.

εοπΐΡιι·ειτιοπε , ππειπιπιιτει· εεΙΙειπι ειπε ::πιπ (πάψω δ: ΡΙιειΙεπἔἰε ιτι·πιπΡππτ , νει·

Βει·ιτιπε επιπ ιππΙτιε ειίΒοιππτ , δ: :ΠτεΡτιε οπιππιπε , τπτΡιτει· πεποπείπιτππι , πε ῇ.

πιπιιε Με ει:ΡεΙΙιιπτ . (ἱπτπ ιτειππε π:: εΙππιπειτπε @πετ , δ: πιπιπι τιιίτιτπε νιε πι

τπεπτιε ειπε μπι ιπτει·ιοτει πείεεπάετετ , Για :παπά ίειπετιΡίππι :ΙεΙιτιει·ειτ , πτ @πι δε

εετετο πια εοπτεπτπε , ειΙιεπειι ΗιΙπτιε επτειπι οπιπἰπο ΡοίἱΡοπειτ . Ροίτ παπι: νετο=

εοεπειτιοπεπι τειπτιιε ειπιπιππι ειπε τει·ιοτ ιπνειπτ , πτ Η πι εο , οπος! ιτπεπτε εοπεε

ματ , οτιίτιπειτε Ρειπίτει·ετ , Ρετιτπτππι π: , π8πιπαπππττηπε όινιπο ιπ:Πειο.ππΙ

Ιιιτεππε :Ιππιτειτετ . ° . -τ - ε

28. ΜοπειεΙιι ειπτεπι εοπιΡοτεε :Μι άεπάετειται πΙτιοπίε επεδΗ , δ: :μπώ Ρτοῇεἑὶο

πανι οπετε Ιενιπειτἰ , Ηοε :μισά ιπ Πει πιπιπΙππι ε8ετειπτ , πιπΙτιειπτει· ίε Ιει,ιι:ΗΒπε

εΙΤει·ππτ , δ: ιπ ιπιπιο:Ιει·ειτππι Ιπ:ιππι ειτοπε επεΙιιππππι ίε ,Ιτιπιτπι1εποειπππτε , τε

1οΙνιιπτ .· :ὶεἰπ:ὶε ετπιπι , πτ τιιπτι 8:ι_πειιι ίοΠετππιτειτεπι πποδειπιιιιοπο ιπεππόΗΠ

πιτιπι Βι.ειειπτ ,ἴπτπτιτποίειε τΙεΙιοπιτππι εοΡιειε ΠΜ ειδ εοπνινιππι Ρειτειπτ . Επιτ νετο

τππε τιιετπε , πω: ποπ ίοΙπιπ νιειίΙὶτπὸἰπἱ τετπΡοι·πτπ, ίε:ι ίι·ιπιδιε οπο:1πε εοιππι

πιεπτιΒπε ειΡτιΠῖιπε εοπ8τιιετιειτ . Πππε ειπτεπι ει: ω, @πιο πεειτιίΠτππιπ :Μπι

ίο.πιπΙππι ίανἱοτ ίπποι , τπεΙ ειετιπιτετε , ππ:Ιε πιπΙίππι εΡπΙειπτιοπε ί:ιεει·ετ , Γειω

8ετιπτ . Οιιτποπε " δτιΡιπ Ηπνιπιπ Ιιοε Μάιο τι·ειπιτπεο.τετ , οπεπάεπτιππε ιπ ΡΙο.π- , σιω

εειε ΡεάιΒιιε , Ιππιτο πε Ροπτε πεπειτπι· , δ: Βπνιιιιι νοι·ειειπε τιπιπιτπε ειΒίοι·Βεπτε ι·ει- ι

Ρτειτπε ει:ίτιπππιτπι· , ιιιίτο νι:ΙεΙιεετ πει ιπ:πειο , πτ τπτΜάιι_ ιΠπιπ ηπα τέτιειτετ επ

πιοττειπ, οπι πι :το :μισά Πει·ε πετιπετει.τ , πιεΙΙιε :!πιεε:ιιπειτι επι Μπιτ εοπεπριει·ειτ

νοΙππτειτεπι. Νοέτε νετο , :Μπι οιππεε ει: :ποτε ππιείεετεπτ , πείεεπάεπτε ::ι·επιτε.

πινιιππ πιπΙτιτπ:Ιιπε , τεΡεπτε τοτε εοπιιιιππιε εικιιπειι ΓπΡει· εοε Βιβτιεει εοππιτ , δ:

ειΙτει·ι εειΡπτ , επι Βι·ειετιιει,ειΙιι απο. νε! :ιπιεΙιτιετ Με τιιετποτει εοπττινιτ: ππι ετισ.πι

εοτππι οεπΙιιε ενπΙΓιιε πι . Ετ πιει·ιτο άινιίιοπετπ: εοι·Ροι·ειε πω: ΡεττπΙιτ , :1πι:Η

νιίιιε τι Ρι·οιππιο , επειπιπ τιειΒειτετ , εειιιιτιει: αιι·ιτειτιε ππππι Ιππιεπ ιιπιιΠτ .

πο. ΑΙιοπιιπόο :,ιπτειπ νιτ ίειπδὶπε ποπ Ιοπ8ε πιππίιτ σ. (Σςιτι·πι κι . ()ππιππε Επι π»

οπιιιπ:ιιπ τποτειτετπτ, πιο.πιτείτε ΗΜ πει-πω ΑΡοΙΙιπειτιε ειι1η:ειτπιτ , δ: ειπιιτειιπε ειδ

Ιππιπ ιιιοπείτετΕπιπ Ρει·πετετ , Πιι:1πε Ροτιπε τιιιΒιτατετ , ει: πιιι8πει, ειπέτοι·ιτειτε ιστοτ

εεΡιτ . @ποπ νι: ίειπδτπε πεοπ:ιτιπιιιπ πεΒΙὶΒεπὸππι όπεεπε, Ιοεπιπ, ιπ οπο πιοι·ειπιι

τπτ , πω: εππδτειτ.ιοπε όείει·πιτ , δ: τιπο πιιίΤπε ίπετειτ , ιιιιΡιπει· ίεΙτιπεινιτ .

3ο. ΙπεΙπίιιε πι ετιειπι πιιοπ:ιπι τεπιΡοτε νιι· νεπετειιιιΙιε ιπ Ρ:ιΙιιόε Οοπιπιιο.

εΙεπιι δ,τιπειε πιω” Οτιδειτιππι : πποε ΡοίτιποεΙππι με: πιπιιο ΡειΙπίτι·ιε εεπι Γετοι·ε

δ: εοι·τπΡτο τιετε,ιτει τοτπε τππιείειδπε δ: :ἰεΡιΙειτπε ει:ιιτ, πτ πεοπιιοπιιπι ειι:ιετιι,οπε

πιεΙπίει τ”πει·ειτ, ίΡεειεε νι:ιετετπτ . Νο.τιι δ: απο ειπε τοτε επτεππε :πετ νιι·ιόιε , πι:

τετπ:1πειπι ΠεΙΙιο :ΠΓεοΙοτ ιιΡΡειτετετ .

 

3 τ. Απο ειπαμε τεπιΡοι·ε πι ιπΐπΙει , ο” Ρει·εππι :Πειτπι· , Ιιε.Βιτεινιτ, ειπα νιόε- τικωμι",,

Ιιεετ ιπίπΙει ει Κεινεππει πτΒε όπο:ιεειιτι τω πιιΙΙΙτιπε :Μπιτ . ΙΜ νει·ο :Μπι ιπ εεΠει "Μπιιιι

επιπ πποπτιπι νεπει·ειτιι!ι νιτο , ίπο πιτππππι οίΐειΡπΙο, θπιΠεΙπιο ποτπιπε , πιστε

τετπι , ειπππΠ;ι Ρειι·ιετεε τιειτιιτειεπΙι τεΡεπτε πειιπιπει εοιι·ιΡπιτ : όειπάε :ιό :Με εσπ

ίεεπάεπε , :τσιπ πιιιτι Ρετ τεδτει ιιωπ @πι νιτιππ:ιεεΡιτ. Ρτοτιππε νι: ίε.πδτπε :κι ίο

πω :ιείεπίι οπιε :ιτ8πιπεπτει εοπίπιτιεπε, ποπ :με πι ετειπτ τεΡοίὶτει, Έστω ει:τι·ειΙιε

τε; ποπ , πι πιω πι , τεθιι Ιειπ:ιπΙειε :ΜΙππιι·ε ; ποπ ειππειιτπιπ :ιπππάειπτιειιιι ίΡειτ8ε

τε , ποπ πΙΙιε ιιπΡπΙΙιιε επ ω ει:Πιπππεπποε ι8πεε πιπΒιιε ειπΙιεΙιιι·ε , τω ίοΙππιπιο:ιο

οτειτιοπετπ ίιι:Ητ , δ: εοπτείτιπι ίτι·ιοεπτεε ιέπιππι εποτιοε :Πνέπει νιττπε ει:ίτιπιπτ .

μ. Εοπετπ νετο τεπιΡοτε ιππιοτ : Οττο ΙτπΡεπιτοτ (ΣΙειίΐεπ ίεπι ιιΒΙπιτπιπι σαπ

πειτε όεΗ:ιεπιπε , οπτιοπεπι πιιττιΒπε οεπιτ , πτ τιπεπι ΗΜ νεΙΙεπτ , ιπόπιιιτειπτει· 5,ΒΈ:Πζ6

όεΙιπετεπτ. Ατ ΠΠ εοπτιππο ππ:ιπιπιιτει· ει:Ρετιιπτ Κοιππ:ιΙ:ιπιπ. ΙιιιΡετειτοτ :ιπτεπι ειπε" ` πι

.4εω π. ο. 8.13. Τακ. πω. ιι (Μ- πω·

π 5πτιο αυτ., πω ιιιοπε επ Αρειιπιπι πι Ππαππ ιπωιωε δ: :Πι:εεεπ Επ8πΒιιιο. .

& (:0ΠΜεΙππι, νιιΙΒο Πουπιώιο, ιππε εριίεορπ!ιε πο! Μι οιἙἱ:ι°

τ· Μ :ιππο 996. :πιο Οπ:ο ιει·τιπε τοπικ Ωι·είεεπτιπιπ ει·πιπ πιονιτ, “ποια Βιιι·οπιιπ εεπίετι
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πΝ.::ιιπ. :Ιπποειιε οεπ:πιπγν-ιτιιτπ πιο τεΒιιιπτο.πιπιτι εγοοπτι οο!Γε Ρετ πιιπειιιιπ , ιτε πο ει1πι

ω” ΡετΓετπε:ἰΡίιιπι ιὲοΙιιἰ: , δ: πι ::εΠεπι ειπε ιο1επιπι οεει:Ιεπ:ε , Ρετνεπιτ . Επι Βο

"· πω. τπιπ:Ι:ιιιε › :μια τπει3πιππ οοίοι:επι ιπ Ρειτνει ποποιτι1ε:Ρω-::, ΙεΕ:ιι1ιιπι Γιιιιπι πο

:ιπιεί::εππιιτποπτε όι8πει:ιιέ είο.(Εοοοετ:οτιιιπι :ειτπεπ Κω: ποΙιπτ , ποιο πωπ

πιιιτπ ιικιιωνι: . Μειπε ειιι:ετπΓειδτο, Κω: ειιιπ Γεειιπι :κι μπαι ιιππ παπι: , πιπ:ιετπ- -

@πεζει ιπΡ:ειτει:ι: ειοοει:ιοτπ ίιιίειοετε:, πιιιΙ:ἰε Ρτεοιοιιε σοφά . @οι σπιτι τεΙιιδὶπτε

ο τιιτ,8: :ειπα Ρε:ιτιοπι ειίΤεπίιιτπ Ρεπι:ιιε :!επεέμιτε :,Κ ει: ειιι:επι ε εοπ:τε.τιο ει:οοπι

τπιιπἱεειτιοπεπο δ: οπο:οεπιει σ.οοπιπιοιιε εΡιιεοΡπ, ΑτοοΞεοιΓεοΡιε, δ: ::οτο $γπο

πι: εοπει!ιο τπιπο.τετιιτ ; :ειπάεπι ππιπιπεπτε πεεεΠιτει:ε Γιιεει.ιοιιι: , δ: ειπιππιτιππ

τεἔιπιεπ οοειδτιιε ε.οεειιι: . Κεΐετεοει: :ειπιεπ πω: πο: πεοιι:ι:1ιιο.:π ντάετι ιιονιππ ,

Γε ειπ:ε οιιιπ:1ιιεππιιππ πωωπε :Πνιπι:ιιε τενεΙο.:ιιπι .

33 . Βε23εοει: Μπιτ:: πιοποεοοε πιο πιω:: τει3ιιΙεε εΙιΓοιΡΙιπει , πεςιιιε εΠοιιι ειο

επ :ΙοεΙιπειτε ιπιοιιπε Ιιεεοει::ποπ οεπι:ιιιε ποοιΙιε , ποπ Η::ετιε ετιι:Η:ιιε Ρετ οθπιε

ιΙΙιοι:οε ιπ :ιει::τειιτπ , Ιει:νειπιοιιε Ρειτ:επι οεπεξτετε , νε! ει :εδω εοπνετΓειτιοπιε αιι

:ιεοπ: τε&ιτιι:Ηπε:Ιενιετε;νιτ·ποπιο:ιε Γιιπ&ιιε εοτ:Πε οειιΙοε πι :πωπω Βέμπο , ιι:

Ρ<>_Μ ο Πεο π: οτπιοιιε οοτε:πΡετ:ιτε:3 ποπ :ιππιπι οοπιιπιοιιε :ΙιΓΡΙιεετε. Ηοε πικαπ ίπ:

””““' :τεε Γετο εοπΠοετοπ:εε ,ίεπιετιΡΤοε μπω ποειιίειπ: , :μια οποσ πο: ΡτπείΓε ΡοΡο

ί::ετειπ: :άειππε πιιιΙ:ιε ειππ :ιεττειδτιοπιιπι ίιιίιιττει:ιοπιοιιε Ιο.οετοπ: , δ: πω:: Επιπ

:ΙειΙοτιιτπ ο.ειιΙειενει:ειπ:.ΚοπιπαΗι1ε ι:ειοιτε νιάεπε.8: 1ιιειτπ Ρετίεέτιοπεπι ο.Ιιειιιει

:επιιε πιιπιπ, δ::Ποτιιπι ωστε: ΡτοοΙινιιιοιπ :ὶετετἰοπι εοπνετ:ι, Κε3επι ιπιοι:3ετ ει

πι: , 8: εο ποπ Ιενι:ετ τεΙιιδ:ο.π:ε οπο ειιτπ ΑτεΙιἰεΡιίεοΡο Κει.νεππει:ε , ιπ ιι:τιιιΓ

:1ιιε οοπίοεδ:ιι νιτ3ο.ιπ Ρτοιεοι: , δ: πιοπειίτετιιιιπ :Πιπιπ: .

Π,"Μω μ. Ροττο πιι:επι Επι: " Τιοιιττιποπι :ιτπε εινι:α:επα οοΗ:Ιεοιο.:. Οινεε επιπι Επ

:ιιιιι Οττο- ε1γ:ιιπι εμε Βιιοεπι , ** Μ π πο τι π ο Μ ποτπὶπε , ιπ:ετίεεετιιπ: , ιΡίιιπι οιιο:1ι.1ε

Β::'"'"ε" τεπεππ::οττεΡτιε πττπἰε ειΤιιιε πιοεπιοιιε ει::ιιτοεινετειπ: . Ππ:ἰε ποπ :Ιιιοπιτπ εί:,οεει

:στένι25 . τιιτπΚοιππει!όιιπι Ποιο ει: :Μάτια Ρτονιάεπ:ιει πιιΙΐιιτπ,οιιι ιιππιτπεπε το: 8.πιπιπτιιπι

1303ω:Ι1°: ΡετιειιΙιιιπ, Γαμώτομια πε!ενι:.Ηοε ετεπέιπ Επ:ετ εοε [πιθιιιπ:εί:,ιι: Τιοιιι·:εε :το

ποποτετπ Κε8ἰε :πιιτοτιιιπ Ρειτ:επι :πιοετεπ:,οε οοΠ:!εε άει.τε π::Πιιειε νετο ιπ:ετίε

7° σ!.Βειιιπ.. 8οτεπι :κι ειπε πιπ:τεεε:επο:ιιιπ πιππετεπ:.@πε @πώ νιτι πιο: πό ειιπ:*Ρτεειοιιε

πιἱ:ἰἔ:ι:π,ετιιόεΙὶ ποτπιοι:ιε ετἱιπεπ ιπάιιΙΒ:58:·ιπεοΙππι€ πο ΡτοΡτιο. τε:!ίτε πετττιιίι:.

- 3 5. Ἐεεἰ: ειιιο:1ιιε νεπετειοιΙιε π: ο.Ριι:Ι Τιοιιτ ειΠιιπι οοπι οοετιε ίτιι&ιιτπ, :ιιιεπι

Χ'"ΕΞ%';ί- ΒΙεπ:ιο Ρτ:ετετειιπάιιπιείίε ποπ ετοι:τοτ . (Σιιι:πιτπ πειτπ:1ιιε οε:ιτιιε , ν ε π: ε ιι ι ο ο

πι: πιω:: ποτπιπε , οειοι:ιιτε Ρτίιι€ιι:ιιε ίπ τποπ:ιίτετιο εοεπι: ειιπι :απτο οιιτπι!ι:ει:ε δ: ίιιπΡΙι

$Ἐιἱτ$Ιἔ: οιτο.:ε-, π: οπιπεπ1Πιιτπ ίτο.:τεε Γιιοίπιπποπ:ιο :ΙείΡιεετεπ: , δ: :ιεΙιτιιπιειιτπ που::

τ:: ποπ :πο- πεπιεπτεπι :Με Ριι:ειτεπ: . Απ: επιπι ιΙΙιιτπ ίει:Ρε εοΙειΡοι::ιτε , επι ίοτοιπει , :πιο Ιε

ι>"· οε:εε Ιεινειοαπ:ιιτ, που:: Ρετίιιπάετε , πι: όινετίιε ειιτπ ίοΙεοειπ: ::οπνιειοτιιτπ ιπτ

πι: Ιει::ετε.τε. Πιιτπ:1ιιε ι!Ιε Γε Ρετοεπάετε: πω: το: πάνετίο. :τιιπειιιιΙΙιιτπ ίιιω :πεπ

::ε Μπιτ:: Γετν:ιτε ποπ ποπ:: , εοπίοτ:ιιιτπ :!είετεπε , :τι ίοΙι:ιι:Ηπεπι Ρτοοετο.νιτ:

ιιοι Ρετ (ει: ειπποε ποί:1ιιε νιπο οπιπι:1ιιε ΡιιΙτπεπτο πιο πιππω :ιιίττιθ:ιοπίε :ι.τι:ιιτει:ε

Ρετ:πππΠ:. Ηιιπο ι:ειοιιε Βοπ·ιιιειΙοιιε, ειιι:οπι επιο Βιπππ πω:: οιιτεινι: : :1ιιετπ ιπ

:εττο8ειπε , πιο οποιο τε8ιτπιπε :Ιει3ετε: , ειιιιιίνε ειτοι:τιο οοε:Πεπ:ιοτπ εκπιοετε:3

τεΓΡοποί: Γε ειΠεπο ίοΙιι:ιιπι ίπιπετιο , οσο ίε:1ιιι , :Ιιιο:Ι πι): ιι:Πιιιε νιάετε:ιιτ. (Σιιι

,,° ΚοτπιιειΙάιιε ω: ε: ετιιεετπ πιω::μπω, ίιιΡετεί: ιι: απ:οοεπιεπ:ιει:π ποπ

3, τε!ίποιιοε . Με: ἰ3ἰ:ιιτ , δ: οοπίεπίιι οι ΡτοΡτιο Αοοει:ε ίιιίοεο:ο ,ΐτενετ:ετε , ει::

,, πιο ε πωπω οιιτπι!ι:ιετνινε , οιιπ:επιιε ίειοτιοτιετπ 2:ΠΗειιιιτι , οιιο‹ὶ οοπει

3, `νοΙιιππιο πιω: , πιιιππιτ:ιε ει·ι3::: , που:: οοε:ιιεπ:πι: νιτ:ιιε ει::οΠει: . Ηεεε

8: ιτι-Μπι π:: εεπϋιεε:ιοπιε πιοπι:π Ρτοίετεπε , παπι: ειιτπ :1ιιιιΙι:ετ εοι3ι:α::ρπιοιιε

:Με τεΗίτετε @πιω ΡοΙΪε: ιππιποτιεπι ΓΡιτι:ι1ιιτπιπίεΠει:ιοπιοιιε τεΡιι€ποτε , δ:

πειεοπίιτπιο:ιιτπ 8: ιππτιιδτιππ, ιπ πιιιΙ:ει ειππ :ιΙ:ιετι:ει:ε τεΙιοιιι:. ΙΙΙε 13ι:ιιι· Ειπε::

π:: άοοιιπιεπ:ιι 8τπ::ιπ:ετ ειτπΡΙεδτεπε,Αοοει:επι ίιιιππ Ρτο:ιπιιε πως οοπίεπίιππ

πεεεΡι:,8: :το άιΙεΕπιτπ ίοΙι:ιι:Ηπειπ οιιππ:οοιιιε τεππε:ινι: .

ν"κή"Μ 36. νοΙεπε ειιι:ετπ ιτι ΡοΙΤεΙοοπείιι: :ποπειΠετιι οποι:οιτε , ειΓεεποι: ιτι οιιοπάειιτι

ΜΜιι_ ίοι:ιιτπ , πιιΙΙιε πο:πιπιππ νεπιέιιε :ιετνιιιπι , δ: :ιο οιιτπειπ:: Ρεπι:ιιε εοπνετίει:ιο

Ρ::έΈΓ· πε-τε:πο:ιιπι , ιοι:1ιιε Ρετ :ιιιει:ιιοτ :ιιπποε , οιππι οιιπιππο ίοΙιιτιο :ιείτι:ιιτιπι , Ηπ

π,,αιω,,=_ ι3ιιΙο.ι:ιτετ οειοι:οπε , ει:εεΡ:ιε :τιοπε οιιεεεΙΙιε, :μπει πε πιοπει.Ιτετιο ίεει;ιιπ :ὶε:ιι1ετει:,

ποπ Ροπεπι ::οπιεάι: , ποπ νιπιιιπ οιοι: , ποπ εοδτιιτπ οΙὶοιιὶ:Ι οιππιπο ι3ιιίτεινιτ, Γεό

τοΙιε
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ίοΙτε ειτΒοτιιττι Ροιτττε δε τιετΒετιεττε το.ΗίεΙΒιιε νὶκἰτ.Ετειτ ειιττεττι τη εοάετττΙεκο τ1ττε:4

τω. εοττετινττειε . εδά οοΙΙτ.<τεΒετιιτ εφε τη Μετττε , εκ ειτε ντι· Βιι1ετιτε τοτε ΒΙΒεΒετ

εείτετε.Τεπάεω εο8τιἱτο·, ειιοά τΒτ Γετνιτε Βετ τττοτετετιιτ ,, εοεΡετε ειό ειιττ1 ττιιτΙτἱ

εοττβι1ετε , εἰΒοτιιττι εΙτιπετιτει άεΓεττε , δ: ευεεειιτητ1ιτε ΠΜ τ1ιτεΒ πεεείΤεττε ττιὶττἱ

Πτετε.(1ττοτυττι τΙ:Ιε τιιι1Ιὶυεἰτιὁτ8ετιε,ειιηἐ-τε Ρείτοττδιιε Ρεεοτιτττι δε ε.Ιττε ὶτιἀτ8ετιτὶ

ΡετττιτΗτ: τττ ειτε ὶΡΓε εΙττ1ιτειτττο Ροίτ τετττΡοτε τι άείυπ&σ.ιεείτ , δ: οι ειιτΒιιίάσ.ττι:ίε

ευεετεηττΒιιε είὶ ὶτινεπτιτε αεεΙΕτιτε ετιτε ειΙτετε ,ε εμού εευΓει οτειτἰοτιἱε το ειιΒίττε δε

8εττἰΒιτε ]εεεττε : ι1Βτ ττοτ1τιιτΙΙει Ρετ ειπε Βοττιττ1ιτε ττιἰτειειτΙοτυττι @με οΡετειτΞ ότ

ε)ττετι1ε είτ . δτε άεπτι1ιτε , Πε Βοτιο. τεττει υΒετεε ίτιι&ιτε τεάο1τάττ , ειτε:: νετΙ:τ ίετττετι

εεποτεΚοιτιιτεΙάὶττιιτΙτἰΡΙἰεετιτἰυωίυίεεΡὶτ. ε . - σ · τ

37. Αμα! Ρτεὸτδτειττι ειτοτ1ιτε ετνττετεττι εοπνεττττ Βεειτἱίἱὶττιυε νττ ΤΗΛΜΜΙ.7Μ

ι1ιιεττιτ!εττ1 Τεατοτιτευττ1 , τ1ιιτ , Μια άτεττιττ, το τετττιτττι Ιζεξετ ΒιττιτΙτεττε δε εετιιε εκ

ΙΗτετειτ·, ιιτ ιττττιτίι1ιτε νείτεε υττιεττιι1ιιε εοπτε8ετεπτ , δ: ειτττΒοτιιπι ΙΠΒ.Π11811Π2. Ρθ.ε

τοΡίἱε εοττττιπιτττἱ Πεμ τ:οτιντντο ἴοεἰετετ . Ο τι ε ε τ: ε Ν π· ι υ ε ττε.ιπε1ιτε ίεττειτοτ Κω

τπετιι:ε , τιπάτεττεττοπεττι ΒεΒἱε τττειτττετιε , τη τττοτττεττι , :τετ άτεττιττ !ετιδττ ΑττΒεΙἰ ,

ΑΝΝ. (ΠΕ

ΙΟ27

ερ. ]τω.

ε Βιτεε:τΜϋεΒετ.Επτιοττεπτε ειιττετττ Ιοετ ΕΡἰίεοΡο , ΒεβΙτεειττι τΒτ Ηεττ , δε εοτιίεετετἰ .

ΤΒεπτ ιτν.ιττι

εοτινεττ ἰτ

Κοιπιτ:ι!

:Με .

εοιπΪιι8ἰιτττι Ρετἰὶτ , δ: ευτε ττιιιτιτττο ὶπεκΡυ8ττεΒτΙὶεεΗ , οΒΠόετιτε Εεεε , :τά Έ1θϊθΠ.ε .

άεττάιτττ1 ΐείἱὸιτεἰετἱτετ ΡταΡετεινττ . Ετ νετο ΤΙιετπιττιτε ε:: ΡτεεεΡτο Κεἔἰε @ετων

τετκὶυττι ΓεευτττετΕε Ρτεείτττττ; δεττει Με άεεεΡτιτε,εάπττετιτε Ρε15ε; .με ΗΜ ττιτωἱειιε

τετέτ , @ΜΗ τειιε τττειῇείὶετΙε , ε:.ιΡττε.Ιεττι ίετττετιττετττ·ίιιΒτττ.: ειήιιε ιιττοτεττι Ροίτε:ι

·ΙιτιΡεττιτοτ τη εοτιειιΒἰπειττι εοεεΡἱτ . (ζώο. τ8ττιττ-ΤΙιεττττυ.ιτε δ: ίτε.ιτάτε εοττίετιιε ,· 8:
Δ Ρετῇιττἱο τετιεΒετιιτ οϋποκτιτε ; τάείτεο τι Βεειτο ΚοτττιτεΙάο ῇμίἱὶιε είὶ τεΙἱτηιτετε τα.

σωστο . @ιιτ πιω: ε. Εεεε Ιὶεετιτὶειιτι ε:τΡετεττε , ποπ τττοάο Βιεττετττ τεΡετττ , Πω ω.

ττιἰε εττειττ1 εΙεετεπι ίεεἰτ. Ετετ ειπετττΡτωὸὶδὶιιε 1ττιΡετειτοτ ττ:ιοττειίΠεο Οττ:Πτιτ κά”

τ!εΒετιενοΙοε , δ: τττττιἰε εἰτεει Ι)ετ ίειττιιιΙοε εΠεέττοττε ά:: νοτιτε . .

38. ΙΡίε επεφτε Εεεε εκ εοάεττι εττττττττε Βετιτο νττο εοτιίεΙΐυε,Ροετιάτεπττει εειυί:ι

τιικΠε ΡεάΠειιε ‹ὶε Κοπτεττει ιττΒε ε8τετὶἰετιε , Πε ιιίι1ιτε τε θετεετιιτττι τττοτττειπ :τά

δ. ΜτεΙιεεΙὶε Ρεττε:τττ εσ.:ΙεΠειιτι . Ρετ τοτειττ1 εττειιτι ειιτιότεττεΗτττετττ τε ΟΙειΙΐεπΠ

· τιιοττεΠεττο Β. ΑΡοΙΙἰτιετΞε , Ρ:.ιι:ετε ΗΜ ει·ά!ιατεπττδυε,τηο.πΠτ . ΠΜ Μιττιτο δε· Ρία!

ττιοτΠε , Ρτοιιτ νειΙεΒειτ , ἱητεητιτε , εὶΙἱεἰο :τά εετττετπ Μάιιτι1ε , τιιττειτο. τὶείιτΡετ μα:

Ρατετεεεβατυτ . 1.εδτοττιίι:Ρετ ίυ18εττττΒιτε Ρε.ΙΙττε Πτειτο) τΡίε τη ίτοτεει εϊε ΡειΡγττε

οοτιίεΒε.τεττετε. ὁεΙἱεετἱεοτΡοτὶετττεττιΒτει τετεΒετ. Ρτοττιὶίὶτ τ!επτετιιε Β. ·Κοττ1ιτει!

άο,εΙυοά ΙωΡετΞιτπτ τεὶὶτηυεπε,ττ1οτ1έ£τ1ἱε11ττ1 ΓιτίεΙΡετετ ΙττιΜτιται·.· δεωἱι1τιιτττιετἰ
τποττεΙεε ετεπτ οΒττοκίτ , μπι ἱΡίε ΡειιΡετειιΙο ίτε.τττ εοεΡὶτ εΙΤε ίιι!ήεθτιτε . Μ

. 3ρ.ΣΚοττιυεΙάιτε ειιττεττι ειπε ω, τἰε ειτο μπι ότιττττιιτε , ΤΙιεπιττιο , δε ειπε Β ο τ: τ

Οττοτιεπι

Μετα Θετ

$ετιὶ δε τα!

ρατιττετι

τΞεπι τεττιιε

εἰτ.

(ΒΕπιτ τη

ε Μ: το νττο εἰετἱίἱὶτττο, ε1ιτεττιττιτηο ίεΙτετίΠτττιιττ1 τττειττγτεττι ίε ττε.Βετε ΒιιίΠο.ττει ..Δεκ ω."

<>Ιοττετιττ εεε!εΠε . δ: ει:πι ειΠτε εοτινετΒε ΤειιτοηἰΒιτε , τι ΤΞΒιιτΞε οΡὶτΙο τα! πιστω
Βοτι ἱ Βετο,

ΚιιΠει·ιιιιι

1 ετἰιετττ ίειτιδδτἱ Βεπεάτέδτὶ , τ1ττοό τη ()ειίΠπο εοτιίτττιττιτττ1 είτ τεσπα. άενετ1ττ . ΙΜ φαω.

νετο Βτεκτττετ Ξτιθττττειτιτε στ): . ίε‹Ι εττο εκ τΙτντττει ττιτίεττεετάίε εοτινειΙυττ . Η:.ιΒεβειτ

.αυτου εειιυτπ Γεττεεετε8τιττττ , τ1ιτεττι ΗΜ Β υ ε Ο 1. Α ν τ δεΙενοτιὶεἰ τε8ὶε ΗΠιιε άο

τ1ο άεάετετ , Βιετιιε ώ εο ιι1οτ1ειστι ιιε . Ηυπε νὶτ Βιιαδτιτε ττιτττιἰΙἱτειτἱε ίτικΠο Ρετττω

τεινττ , δε Ρτο εο ειΕπιτττι ΙειτὸεΒἱΙτε πεεοετειτοτ εεεεΡὶτ . Νὶττιἰο τ1ιττΡΡε Κεάεττι

Ρτοτὶετιοίὶτἰὸεῦὸετὶο, ευὶεἴεΙΜτετ8οεοτιἴετἰετετ, νἰτ νεττεταβΠτε Με ἰΡἴυττι Μ^"'|^ °'·

ειπἰτπειΙΙὶΒετιτὶιτε εειιὶτεΒετ. =. ε· . .

ϊ

με. (ζωο Με ἰἔττιττ οττωιΒιιε ΠτΡεττιτε τιοτττίττε.ττε Κ οπτιιειΙθ.ιιε :τά όΡετειιτττ , ι1Βἰ

σεΙΙειε Πτι8ιτΙειε εοηίΗτιτττε , Μοτο ίετνοτε ετετττἰτἰε:.ε εοτινετΙὶιτἰοτιἰε τΙΒοτεττ1 δ: τη

ίε,δτ τη εΗτε τεπιτττ . ιττ ὶΠοτιτττι νττε·σττιτιἰΙ›ιτε , ει! ι1ιιοε ίειτττε. εοτυτττάεττι Ρετνετιττε

Ροτετετ,ττιττειΒτΙτε ΜΒετετιιτ . @Με ετιἰττι που οΒΙὶιιΡεἴεετετ ; ειιτε εστι τττιττιιττετἰο

πεττ1 τΗνττιετ: άετττετεε Ρτετότο:.ιτετ , αἱ ντάτπετ Ρτἰιτε ττοτττττιεε ίετὶεἰε , τττιτιπο όεειιιτει

ττε νείἰἱΒιτε ττιόυτοε,ετεΒτἰεοΒΪε‹1ι.ιετττἰτιττι ει1τ1εὶε εοτιίττΡατοε,οττττ1τιττττ¦ὁεΙἱεὶειτιιτ11

ειδΠιιετιτττε εΠὶιετοε , πειτε εεττιετετ υπο Βὶττο οοπτετττσε , ΞτιεΙυἴοε , άτ1τ:ειΙεεειτοε ,

.άίτε δδ`. Ο. Β. Τσακ. ?Πλ ° Κ τ · ε τ.ττωΙε

 

Δ . Ι:εττεττιιε ἰτι βεττιΙοεο ΙτεΗετ δ. Υετιετἰἱ οΜτιτιπ 0011681122 $ερτεαιΒττετ3. εεε ἀἰε Ματ

δ. νετιεττιτε εΒΒ:ιε το1τωτ. νεττεττο.πιτΙμτε_ σ.ιΙτιτε _ριιΒΙΞειιε ΤΞΒιιτε εκΜΒετιιτ. -

6 Ρετειιιιτ (ΞΙείἰετιίἰ πτοττεΠεττο ντειιιιιιτι ετα, ει: εκατ. μ..

_ __ _ _ . _ __ . _ _ - _ Ρετευιιι κ.

ττυάιιιτι ττεΒιτε.νει·ειτ, τετΙιττ , τΒιεΙιτε Με δ: ειΙιιε τττι1Ιττε ττο.ττιΒιιε ε..<τετεεε.τιε , δε Ρετ ω.



ω τι /ν Ι Τ Α_. ··ι

ΑΝ.οιια · ιιιειιιτοε , 8: ι:ατιτα αιιιιιιιοιιτιατ :ιτιιιιτατο οοιιτιιΓοι ? Ραι:ιοΒαιιτ αστειο οιιιιιοε οΡοττι

1027

!9ι ]ιιιιι

Βοιιιιωι

νιτα μια

πια ο

Αροίτοιιι

Με .

τιιιιτιιιιιττι,αιιι ΓοιΙιοετ εοοιιιατια,αΙιι ιιοΒατιτ,αιιι τοτ.ια τισδιοΒατιτ ιιιιι οιΙιοιει: φοτο Πι

παπι-οτι οιιιιιιιιτιι νιτατιι Μαι Βοτιιίαοιι οοιινοτίατιο ιοιιδιιιε ττατιιοοιιιιοιιατμ Ηιο το -

δια ίιιετατ ι:οτιίαιιΒιιιιιειια , δεξι <:ατιιε , ιιτ Κω: ιΙΙιιτιι τιοτι αΙιο νοοειτοτ ιιοττιιιιο , ιιιΠ

Αιιιτιια ιιιοα. Ετατ αυτο' ο οτι ο ιιι:εταιιιιιιι αττιιιιτι ιιοδιτιιιια,ιτιιιτιι&ιιε,ττιαιιιιιιεο;

ιιι τιιοτιιιιατιοιιια τιιιιίιοιιτ ιιιιιιια αΡΡτοιιατιιε . ιι: ιταιιιιο απο ιτι ιταΙιτ:ιΙα @ια πιστατι:

τιιτ , νιτιοιιεΜΜΜαιιτιοιιι πιαττγτιοΒοιιιιαοιι , φοιτ οκετιιοιο ιιιι ιι:οιιινοοι ω

τιιαττγτιι ιιοιιιιοτιιιτιι Ρτονοοατι.ιε, αιτ:Ετ @ο Βοιιιίαςιιιε νοοοτ.(3ιιτ ετ8ο «Μαιο ιοίο

ι·ι·ιαττγτ εΙΤι: ιιοιι δώσω. Ροίτ Μαιο ιΒιτιιτ ιιιοτιαοιιιιε , ταιιτα Π: αοίιιιιοιιιιατ ίτιι8αιιταιε

οοιιίττιπ3ιιτ , π; ια:Ρο ι)οιιιιιιιτ:ιε όιειιι.ιε τατιτιιττι δ: τιιιιτιτα ι”οτιει Ρετ ιιοΒιιοτιιαιιαπι

τιιατιιιιιοατοτ. Νοιιτιιιιιιοιιατιι νοτο Η ιιττιοατιιτιι , να! οτιαπι νοΡτιιιιτι οετιιοτοι: δεο

ιιι:ατοτιιι , ιΠιιι: ιο Ρτοιιοιοιιε νοιιιται:ειτ. Εκ ουσ απο οιιιιιατιι “ατα αιιιιιιατιιιο οιιτιι

οοττιΡοτει τιιοι:τιε: ΗγΡοετγτα , ιιιιατο Με ατι σαοτατιτιοε Ειοιιιιιατιο αυτι: τιιτιιοτοε

οοταπι οττιιιιιιιια ίαι:ιε ? ιιΠιιι αΙιικι τοιιιοτιάιτ ιιιιατιι : πι ιιιιιτ οοιιίεΙΤοτοε , πιει

Βιιτ τιιαττγτεε .

4.1 . ()ιιιιι πιο Ροιι οιιιιτιιττιαττι ετοιιιιτιοα οοτινοτιατιοιιιε νιταιτι ατι Ρτιικιιοατι

άσοι ιαιιι ιτε τιιι1:ιοτιετοτ , Κοτιιατιι Ρτιττιιιτι:ι @φοτο ιιικιιιιτ , & αιι αΡοίιοΙιοα Γι:τιο

ωιιίοοτατιοιιοπι ατοιιιοιιιίοοιιατιιε αοοοιιιτ. ΒοτιιΙιτ αιιτοττι τιιιιιι ιιιιιιιαττι [ΕΠΕΣΕ πιο

ι·ιαοιιιιε ,ο οιιι αποΜε άι: Κανειιτιιτ ιιιιιιιιιε ι:οττιιτατιιε ιιιετατ , οιιια ιτι τοτο ιιιο ιτι

ποτε νιτ νωωιιιιιιι οιιιτι οιιιι·ιιιιιια @Δω , ιιιιι ει.ιτιι ίοοιιοιιαιιτιιτ , Ροτιοίιοτ ι!ιατ ,

Γοτι @ο ιιι8ιτοτ ΡιαΠοιι ε , δ: εετετο8 ΙοιιΒο Ρτωοοάι:τιε , ιιιιιιιε ΓετιιΡοτ Ροτιιιιιιε ιικο

τιειιατ. Ρτο ΙαΙιοτο ιιιιιτιι:ττι ιτιιιοτιο οιιοιιιιιο οοιιιι:τιοιιατ , Και Ρετ ιιιιΒιιιοε τω οι:

:Μάιο Ραιιο δ: αιμα νινωε; ιτι «Μονο ιοιιιε , ιΒιιοτο νιτιοιιι:οτ οιιιτιι ιιτιιιατιιιτιο 1

οιιοτιδιαιιο νιδιιιι Ροιτια ι:1ι.ιιιιιιιοτ., νει ιιι:τιιατιιιιι οικω ειιιι:ιοιιατ .

μ.Ροιιοιιατιι αιιι:οιτι τ:οτιιοι:τατιιε ι·:Π,ςιιιοτιιιιο οΒιετναΒατ δ: τιιοτιαιιιοιιτιι Ρατιτοτ

δ: οατιοι·ιιοιιτιι ιτι οοΙοοτιιιιοιε ΗοτατιιιιιοΠιοιιε οτιιιιιοτιι. Παω νοτο ιαιτι ιιΙτταιιιοιι

“πιω Ροτοτετ τω” , οτιιιο οιιιιιιιιιι νεΙ·ιοΒατιιτ , οι νοιιοταΒιιιε Ροιιτιίοιι) Λεω οι

οιτιιτ) Μάιο οτιιτιι:ιι.ιε ίε:ιτιικτ δ: ΡΙαιιτιε αδειο ιιιτοΙοταΒιιοττι ίτιοιιιιιιιιιιιιι τοΒιοιιιε

Γιιίΐοτι:Βατ αι8οτοτιι , ιιτ νοΙοιιε ιιοΓοοιιτιοτο, νικ Ρώσοι αδ ιιιιιιικτοιιτο Εοττο άιαιιιτι

8ιττοτ , ιιιιι ατιιια Ρτιιιιι ι:αΙιιια ίι.ιιινοτιιτοτ . Ψ

4.3. Δε! 8οιιτιΙοε αιιτοιτι Ροίιτοττιο Ροτνετιιοιιε , απο τατιτα τ:α:Ριτ ωνιιιι Ροδιο

το οοιιίτατιιια Ρτατιιτ:ατο , οι: ιαιιι ιιιιιιιιε αττιΒιετ:τοι: , οιιιτι νιτ ιατιδιιιε τιιαττγτιιιτιι

Ηαειτατοτ. ιιιι νοτο τιιτιοιιτεει πι: , Παπ Ροιι: τιιαττγτιιιτιιι Βι:ατι τα Ατιο1Βοττι , οστο

Γοαιιτιιιιιε ττιιταοιιΙοτιιττι Ηετιιε,δοιανοιιιοα 8οιιτιο Ριοτιιιιιο σου νοτίι ιιιτιτ , ιΡιιε ουσ

οιιο ιιιιιιιιτοτ ονοιιιτοτ; ιοιιΒο τετιιιιοτο α οεατο νιτο ιιιιιιιιιε αττιιιοιοία ιιιαΙιτια το

1ιτιιιιιιιιτ , δ: οιιΡιάιΠιιτιο ττιοτι , ιιοΙοτιτι:ε απο οοι:ιτιετο , ωιωιω Ρατοιιτιτ .

Μ.. Ωιιτι·ιοιιο :κι Κεεειιι Κιιιιοτιιττι νιτ νοτιοταΒιιια ΡοτνειιιΙΤοτ , 8τ οοιιίιατιτι α

ω” Ιιταιιιοατιοιιι νοιιοτιιοιιτοτ ιιιιιιιοτοτ , νιτιοιιε απο Κο:: ίοιιαιιόιε νι·:ίιιτιιοιιτιε

ιτιιιιιτι.ιιιι ,ατι τιι.ιιιιε ΡειιιΒιιε ιι·ιι:αιοτιτοτιι , οτιιιιατιιτι είι :μια νιτ ιατιδιιιε ταιια τιοτι το

ιιΒιοτιιε σειιιία. Ροτίεττοτ , οι ιιιοιτοο Ειοτιιιε , ιιτ Ροι:ιιιιιαε οοιι8το8ατοτ. Ρι·οιιιιιιτ μου

τω οι , :μια ο αιι ιιιιιιιίττιοτιι ναιιιτατο τι:οαιοτοτ , ιοι: ΡαιιΡοττατοπι τ:ιιιε ιατ8ιΙΠττια

τιινιτιατιιιιι ιιιιοταΙιτατο διαιτα . νι:τιιιιι Βοτιιίαοιιι: τιιοιτ αδ ΙιοίΡιτιιιιιι Πτι; πιστα.

ι·ενεττιτιιι·, ΡτετιοΜΒιιιιε Ροιιτιτιοαιιιιιια οτιιαιικιιτιειιικοιιτοτ ιιιτιιιιιιιτ , & Πο ατι

Βοειε ΡαΙατιιιττι τιετιιιο Ρταείοιιτατιιτ . Και αιιτοιιι νιτιοτιο οιιιτι τατιι ιιοεοτιε νι:ιιιιιιιε

ατιοτιιατιιτιι , ιαιτ: Νοτια ιοιτιιιιε , οιιια το ατι νιιιιατιι ιιοθι·ιιιατιι , τιοτι ΡαιιΡεττει

τι: ιιιο 1:ιια , τω νοτιτατιε ιιτιιιιιιιτ ιοτιοταιιτια . νοτιιτιιταττιοτι ο νι:: νοταετοειι ουσ:

αΙΤετιε , οτιοαιιτιιτ Με «Μπιτ ιιΒιιοτιιτιι εαταΠαι , ιιτονιιιιιιιο α Γι: ιιιτοτίιιτιο Γειω

τατιιι: δ: ι8ιιο ιιιιιιιοιιτο :πιω ναΡοτατιτ ιιιι:τιιιτ , ιτα οι ιιττιιιίοιιε Πτιιιε ι1τιιιι5 ιΒιιιε

απο νιιιοατιιτ, τιι τταιιίι μι· ιτιειιιιιιιι : οιιο Η ιαίιιιι οι: αΙιτιιια μπε ίιιοτιε , ιΡω το

Ροιιιτιιε σοιιίιιιιιοιιτιιιιι:ιιΒιιιιιιιε τταιιοιιιιιαι Πτι :ιιιτοιιι ( τιιιοτι εταιιτιοιι Ροτοιι ] Γει

ιιι.ιε εναΓοι·ιε , οιιιτιοα τιοε Βοο τιιοαΜοιιο τιιιιιοιιιτατο τ:τι:ι.ιοιιιιιε . Οιιιιιοιιο Με ιο:

Με ιιοιι Γοιιιιιι Βοιιιίαι:ιο , οι δε οιιιι&ιτ τιιιιι αιιοτιιιιτ 8οιιτιοιιε ΡιαουιΙΤοτ , Βοιιιία

οιιιε ιτα νοιιιτιιε ιιτ ΜιιΤαι·ιιτιι ίοΙΙεττιιιια οεΙοιιτατιιτιιε , Ρτιιιε απο Βιιι&ιιιι:ατα αιμα

δ: ιτι
 

Ο 13ο Θ. ΑιΜιιει·το Ρι·ιιΕοιι€ αριϊωρο οι Μικρα εΒιιιιιια ω αιιι·ιιιι·ιι 99,. Ειπε ωιροω ιι·αιιιΕτιοικιιι οι:

"οι 006208 Ρταεατι1 ρω· Βοιειιιω ίιιέΣιιιιι Με ιιοίττιιαιτ Οιιτοιιιτοιι $αιιοιιιιιιιιιι Μ. ω» ίι8:ι διτιιιιτΚιιι.5ω ο

Ιιτειιιιιι·ιε _, :πωσ ιο39ι πιο Οοιιιι:ιτιι Ρ!”.Ε.Π(ΕΜο.



ε. ιιοΜοοοοι ΑΒΒΑΤιε. _ πω

εο_~,-Ιο4

δε ἰοεεοίο τοοτε οοόηιιε ΡεΠοΗτεοε ὶΒοεο1, ὁεἰο ίὶτὶἀεοτεε Βατοτοεο·οτο ΒΙοΒοε 1ο- ΑΝο.οο. ο

Βι·είΤοε , οει εκἰνὶεἱΙΙωΓοε , οτ οεε οοοΕοιοε εεΡἰτἰε εῇοε εοΡἰΙΙοε νΙδεοετοιχεοοΠοε . 1 ω?

ΤοοεΚεκ δε-εεςετὶ,ε1οὶ Ι1οΞε ἴΡεδὶεεοΙο ὶοτετἴοετεοτ,εατει·νετὶοι οάΡεόεε·ίε Ιυεειτἱ δ '9° Μ".

νο·Ι Ρτοῇἱεὶοοτ , ὶοὸοΙΒεοτἰειτο ΙεετγοιειΒἱοτετ Ρετοοτ , δ: ΒοΡτἱπιτΙ ίε ὶοίἔειοτἱΙΪὶ- -

πιο ΙοΡΡΙἰεειοοοε δεΡο1εοοτ . _ .

45. @Ρο ἰτιιοοε τοοτει 8εοτὶοιο ιοοΜτοάο πό Βειοτἰίτοει εοοΗι.ιεοε , .οτ νο· Βιο

Βοε ειΒ ἴΡπτἰοίοιο ε1οεο1άειο1 Ιειεοτο Ρει·8ετετ , δε ὶο ΙΡίει ειοοε.τοπι αΒοοάο.οτίε Ρο

ΡοΙοτο ΒειΡτἱ::ιτετ . Βεετενὶτ οοτετο Κα, οτ τεΒοοοι τεΙὶοιΙοεοε ΗΙἰο , ὶΡίε ,οποι

εΠο νὶνετετ , ο. Βοοὶῖοεὶο οοΠειτεοοε ίεΡετατείοτ . Έτειτετ ε.οτεοι Κεεξε απο ἰΡΓο

μήτε: ΙοιΙοτειοε , @το οοΙΙετ ει·εάετε , σ.Β[εοτε Βοοἱίειεὶο , ώ ἱΡίο Κεεε μεσο

Ρτοε οι . ΑΠοε νετο ίτεπτεμ ομο οπο σ. ΚεΒὶε ετοτ εοοειΒἰτατἱοοε ἀὶνἰίοε , απο αδ

εοτο νο· νεοετοΒὶΙὶε νεοἱτ , ποιοτε νετΒοο;ι @με οοΙοὶτ , ίεο εΙε εοονετίὶοοε ίτ:ιτι·ίε

Παω εάνει·ίοε εο:ο εε ΓοεεεοΪοε;εεοτἰοοο εο:ομεοεοάΙ:: ὁεὶο‹Ιε τοοεοε οε ο νΕ

νοτο τεοει·ετ , Κε:: απο δε ο1εο1Βοε εῇοε ει·ίΡει·ετ , οι Μι οτεείεοτὶο , εἰοεοοιίὶοοτε

οσο μονο οοοοοοιο ιοοΜτοό1οε , ςΙεεοΙΙ:ιο Ροιεεεχοτ .8τετΕοινετο δ: ἰΡΓε επει

τοε είϊ , δε τοοποε εοιοεοπο οτοοἰβοε ε1ιο οεΙΜΒοοι , ΠοΡοι· οΡΡτεΙΙὶτ , ο οεε Ιοε1ιο,

οεε ειοὸὶτε , οεε αΙο1οοά Ιποιοειοὶτειτἱε οίοεοοο σ,8ετε εΠοοπτεοοε ΡοΠεοτ : Γεά εοο

ΕΕ νεΙοτ ΙοΕΜεε@σε δ: ὶωωοΒὶΙεεΡετοΙειοετεοτ . - ·

4,6.1Κεκ @πιο οσε ειοςΗεοε·, οὶοοο άοΙοτε ΡετεοΠοε , οιοοἰοο ὸεΙὶΒετειτ οσο ίο- °

οπο ίτοτςειο οεεἱε!σε , [αἱ δ: εοοδὶοε , του ΠΜ τειοτἰ τεειτοε ίεοτοτεε εκίΗτετε.ο ,

ΒΙοὸἰἰε ττοεξάειξε. Ξε‹Ι εοο1ΠΙοε Ρτοτἰοοε οἀνεοἰΙΤετ›δε εοι·οοτε ιο:ιττγτΙε ειδ Με οι

Μεττγι·Ξιιιιι

τοεάΙο Ροο;ε,ξτε.ττεοι οποιο εοιο τεΙΞοοο οοοιἰοὶΒοε Ποε ίεοίο δε :απο Πιο:εία&οε ·· · ο

οεΠξετε εοοἴΡἰεετετ , Με ΠΜ εοφ Γιοε οποο1Βοε ΡΙεεοἰτ, οι ΡτΞοε με ειε οτετὶσἱὶε

εεε, Η ίοιβτοο Με άινιοει ο;ίίετΞεοκάοι [εο[οιο, οοεο1 εοιἰίετοοτ,τεΓοτπιει·ετ:ἀεὶο -

άε ο εεοοἰείεετεοτ ετεεΙεςε , ὶοἀοΙτο ετ1ιοίοε νἰνετεοτ: Πο ειοτετο , οποοεε οΙτοτὶ

Βοε.8Ιειδώ Ιοτει·οεοτ . Οοο ἐΒοοτ δε;ειο οπο Κεεε_, δ: ο εετετΙεΩοτὶίἱὶεοἱεπΙΞο`

οοε ίοἱΙΤετ οι·ειτοοι , οσο ίοΙοιο Ρτὶοτ Γεοίοε -Ποοεία&ο οοιοὶοὶΒοε : ι·εδώτοιχ Δω

@οίοοεο· εοοο!ιιοο εΙοοε1οε βοεὶτεοὸει πω: [Μοτο Ποωὶτοτοτ ο Νεο» εοοοοι,ιο Ρε

οιτεοτοιοι Πο ετιτοιοιε ΠεΒιοτετ εκΡετοοτ , ΒαΡτιίοο ίεεεεικοεοτ:οεοκοποοΒοο Με.

ετἱτοτε [οίεὶΡἰοοτΔ,ίοΡει· εοτοοε οοοιΙοε Βεετ1ίἰῖτοἰΜαοτγεὶε εεεΙεοετοεοοΠτοοοε π· -›

νετοτοτεοιεο εεε , Η οοῇοε ιοἰτεΒἰΙὶε_ Μιά εοοθε . που: Φο νεεεεοεοΡοδυοτε

γοτοτοχοβοοει τείει·ι·ε τεοτει·ετο , ἀείἰεετ€©Ϊ0ΕίΪϊ3ο οποιοι , οσο εἀεοεὶεοιε κοπε

το . Ποιο ἰΒοοι· Βοοἰἰοεο νοτοε Ρι·οοοο ἰοὸἰ8εοε πο», ο εοεο τοποεο 1ΙΙιοο.εοοι

εΙοε ΙἰοωοειΙὸὶὸΙΓεὶΡοΙὶε Ρε: ττειοίεοτίοοι Με οιειοοι·ετε_εοτειοιοε: οπως εοτοοι

Ιοοόε ,Ποιοι ποο8οοε δ: 8ΙοτἱοΪοε πιο, Με: αποφ ίοεο·ο ο άειοοοΗτεοιοε : φωτε

οοεεὶοιο εεΙίοοδο εΙὶεοτἰοττι :ιοτὶΒοε εὶεΙὶοωὶοίοοεμ ειμαι εχεε1ίοε άε&εο~ ω.
ι:οιο ίοετο , εκ ΓεοοΙει φαω τεοοο Ιοοοτείεατ. 1 β ο - ο ° Η › ῖ Η ; δι

47. Ιοτετεει ΒοοποοΙάο ἱο Ρετεο εεΠιοε οεΒὶτεοτε , ΒοἴεΙενοε τω: Ροεεεε Ιο:Ρε- @Με ο ω

οποιο εΙοεοΞε , οτ απο ΓΡὶο:οο.Ιεε νὶτοεοπἰττετετ°, τού τεΒοΞ το 8εοτεοπ.·ε«Ποάεοι "ΜΚ ω

νοεεο·εοτ . ΜοΧ Κοτοο:ιΙόοιο ΙοιΡεοιτοτ ει88τεὸὶτοτ , δε εοοεεαο ΜΜΜ· Ιοέε-1οοο5.6εΙοε , ι1οΙ ΙΙΙοε ὸείὶἱοειο οτΠίτε: νειΙεειοτ , τ άεοτεεοτοτ. ΙΠε νετο οοΠὶ ίοοτοοι οσε

ΡτεεὶΡετε νεΙοτ εκ ΡτεΙετὶοοὶε ειοδϊοι·οοτε νοΙοὶοί-εά οι απο νοτο Ροοεοε,Πνε πω:

οεοόμονε ειοεοοεΗ εὶε οΡοοοειο εΙεεΠε Ι8οοτειΒειε εοἰοι.εκ απο ιοετιιεοάο οε8σεἰε

- νοΙοοτετετοΙ)εΞ :δε ὶόεο ορο ΠΙοδ ίοο,ίεό ίτετι·ιοο Ροτο.ιε ο:Μει·Ιο εοιοιοἱττεὶοιτάο

οποτε οοτοοΙτοΡεταεοτε δε οοτοὶΙἱτετ οΒΓεετεοτε,τεοόεοι άοο ίοΙοοιιοοάοάονεού

[Με ει: οτοοιοοε, ε1οι Γε οΙττο Μ εοκοόειο Ρι·οοποτεε οΒτοΙετοοτ.αοοτοπο οοοε ] ο

ο Α ο ο ε ε ,β ο ο ο οι ε 1· ο ε. ειΙτετ νοεοΒειτοτ . Ηι παμε ειά ΒοίεΙανοπο εοοτεε, άο

ετειοο Ροοε, εο ίοΠεο τειοτε, ποιοεεε εεεΡε:οοτ :δε οτ ΡτεεάΕεει·ε ΡοΠ:2οοάο1ο Ρετ.

ίεοτ,8εΙονοοΙεειοι Ποεο:οο ΙειΒοτΞοίε εΠΓεετε Ποάοετοοτ. $εΡτοοο νει·ο οοοο, απο

ἱοιο ΙοοοεΙο.οι τετοια Ρὶεο<; €0800ΐ00:Θοτ , οποιο α! Κειοεοειιο αδειο οιοοοεΙοοο

τοοτοοτ , δε Ρε: εοιο ε (οκοοοε Μάο Αοο!Ητε ΡτεεὰΞεεοὸἰ ΙΕεεοτοιοι Ρετοοι._ Ιο

ῇοο8οοτ ετὶεοο ., οτ οοοείοε ει11ε1οοε- ίεεοο1 δε Βεεο ΚοιοοεΙ:Π οποιο: @εε

Πετ πιο <πεποτοε εοονεείετὶοοὶε @σεβ , απο εο 6οιο11ο 8εονεοοο ΡοττὶΒοε

ε ιτακου ο [.τ·;:λ' ο ·· ο =

43: (Βεέςιβνι·ιε ωτεφ:Υ.0Ιε Η 8 ΦΦΓΟΜΜ ωἱ 1°€8οἱ ό: .·Κ.οτοειοο οο&οτοειεε ίο[εἱΡοκ › Ρτεδἀὶδὸε νεοέτ4Βοέέ.ἴτεττοετ.σὶ›οὶπε εφε ΪοΡΡιΙἱεετὶοο·ε Δεεστεετε , οτ 1Ρο

!Με εε. ο. ο. το». πο. ο ο ο , Ρο.
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Η ω. μη.

Α Μιω Κεε,εωι,ρά εεΠωτι ι·ενει·Π @πω

Με ζω

(Η.

ΡΙιιτιιιιιι εῇιιε @σε Ραμ: άείετιει·ιτ, δα:οτοιιειιτι 661 ο; τω: ΩΡΟΠοΙιεα τεΡοττειτετιτ .

@Ηι1738ι2 ΡΘϊπἱ0Πι· επειι·ίιιιιι· Ρειιιτ7ιιεάετιεζιζειιιτεε,όισιει·ιιιιτ.· Νοε ἰιι ίαετοθαΒιιε

ΡοΗτιίιιιιιιιε , τΜΘαιτε ιιοΒιείσιοιιιειιιιιι Πε8οτιαπιιιιιπιε 1ιεετ , & Με εε1Μειιειιιεε

-, ΩιιιτΙειιι·ιιιι νετο Κεε·ιεΓειιιιι1ι:ιι·εε,:ιειιιοΓεειιτεε ιΡω

ς1εΠεΙει·ιιιιιι,ίεά ειιιιά ΓειιιδΗ νιτι τεΓΡοιιὸιΠειιτ ιΒιιοτιι·ιιτεε,εόΡιοίιιω ειιιιει- Ροιι6ικ ,

@υοὲ-Μἱτϋ€ιιὸϋω ΡΘΡειε ίινοτιιτ,ίεουνιιι οσε άετιιιιΒ'ε :ιὸ°εε·ΙΙι11ε·ιι·ι Με σΡιιιιστι Ϊι1τιτ.

. ΩειιιιΙειιιεπι ω εοπνειιτισιιε Ρειδιωοοιιάιειιιιι,ιιι ιιοΕΙιι ε1°ειιιιιιιιτ ι`ειιειιιει ιιιι;ιειΕ,

. διπιοπειειιοειπτετΠεετειιτ,δα Ρει:ιιιιΜπι€ιΓΡοττετειιτ , €1ι1οε ειιτι·ιΒεατι-νιτι πειιτειιι

τα ιιιι·ιιιιιΡετε ΡετίειιΠΠειιτ, ειάνει:ει1εεοιιιιι=ιι εειιιίαττι Ρι·οτιιιιιε εἔιιοΓεειιεεε, εστι

. ΜΒοιιειι·ι ιι·ιτειτίε Βιι:ει·ε, &ιίιιιιδιωεευειε-Γε εοεΡειε νεκιΙΙο εοπτιιιιιιιιι:ε . Ειπα

αιι6επι 15ωιιο Ριιει·ι, «οικω οΒΐετιιιιισ επ @Η ι·εΒιιι· άε1πιωτι,ςιιι,Ρτοιιτ νιτεε Φι

Ει:ιιιι ,Κατα Ρεσίαιι&ιε ,δε Γαι·ιΙσιιε πώίεετε Πω Ιιιιιτ . Ηπανετο 1°εΡεττο ιαιιιι!ετικ
. Μιτιιπτιιειιτεε , εκττειιέιιε ΒιειάίιεσπιΜε Ρατιεετ οεειόετε . ' > ν

429ω Τομ: τΙιείειιιτυπικιιιιιιε Ρειιιιιιιτειιτεε,ίεά ενειιΠε σιιιιι·ιΒιτε°τιὲΙιιΙ·ιιινειιιεω

.τεε,ιιτ απο το :ιτιιεειτιιτικτι ώ1308:ετειιι€,& Ηι!Η1ΐ8Π€ί ΜΡιειε και σ.ει·ι·ιιε, Μι· Η:ιιιιιΜε

1ιοεωε·ειιοει ίειδι:ιιιιι ίιιετατ ι!εΡιιιιιο.ιιετ,οεΙΙο.ωιι·ιεεπάει·ε, 8: ΕΡι'α πιπι·εγι·ιιιτι· εοι·ιαιι

άυιιτειιόεινετα εοιιΗιι8τειτει$εὸ ΜΜΜ ιιει·ιε8,επιιι·ιι(Βε ιιιιτιιι·:ιτνιτΞΒιιε,ιιιΙ οτι·ιιι·ι°ι·ιο

εοιιίιιιιιει·ε ιιΠιε Ιιοιιιιιιιιιτι ΠιιόιισΡσειιενε ,. Με ειιιιι·ι εσε ι1ζίει ετἰειιπ Ρτιτἰετιιιι1 πιει

ωι·ιεε ιεεΡεΙ!εΒατ ,εε Ημε Ιι8ιιἱειἀιιτἱΗϊὶιιι=ιἰ-ίἱιἰ°εεε αΠ`ειιτ . τιιΐἱτειτι Ιϊαφιε Ηπα ιη

ίιι€αιιιι:ίε εοιι·ίεπτε τιιτυιιιιιι1°:ίεάιδε Με ΗΜ οι εϊίνιι·ιιι Ρτονιάειιτιει :ιετιεΒατιπ.Τοτιι _

·Πειιιιάειιι ιιοθεε Ρετ Ειππετο. ιιειιιι·ωιιπτ,-Ρει·°Ιειειτιιὸιιιειτι·Ι::Ιτιιιιιιι·, Ρετ οικω πω·

ιι·ιιτιι,νιαιιι αιικι:ιτι Γιαπ@Μειιε,ειιιοπι πιιΙΙατειιιιε νιιΙιιετε εττειΒι.ιι·ιάιε υ·είΙΙΒι·ιε ω.

Μπιτ:: : ίεά παμε Ρι18ιστιετέ ιι: νειΒιιιιιιοτει:οιιάετε , :ι:τεία&ιε-ΒτειεΙιιιε Ροτιιει·ιιιιτ .

ΗΜπιο Βιιιι6ιοιιιιιι· Μάταια εοι·Ρσειι , εεριοίιιιιι· ιιιιωι ιι1“ειιιε ιιι εΗ·ει·ι·ι @πεπιε
-ίσετε , 8( «Μειιϋπιει ειι8εΗωωπειιεηω;τιοτιεΙεΠιτίιω.νι·ωε πείοι·ιατε. ε -* 'η ΠΔ -`

-· = 5οιέωνειιιειιτε ειπειτιιάιε,ι1υοεΗΜΜιτι- Ειιει·τιτ,Πε8εω Ιτιιτετε εστι· Ροιιέι·τ; @μι

Πάω ει επει·ιιιιιαι σιππ πιιιιιετοίιι ° ο ιιΙι ιιιιιΙτιωεΠιιιε ΕεΙΡιιιεινίτ· ει· πε Ειπε ενειεΙε

ικιιτ,Εε.ι9σπεοτοιισ. Ιιοτιιιιιιιιτι τοτει1:ιιιι Ματια ιιιιεΙιιιιιε ειι·ειττι·ιείι·ιέιτ. €1ιιι·αιι·ιόειι·ι τε

Ρεττιιίιιιιιι πιειιιίε!Η ει·ιι·ιιιιιΞε @Μεειό18Ιεόιοείιιοε ειό·Ηιιι: ιιΙιιοιιε εΙΝιιια·Ιι€;ιτίι Κε::

.ειιιτειιι ειπε! όε ει» Εεεεεετ,ΙιαΙιιω εσιιΠάετο.τ·ιοπε ἀεΙἰΒεταιιε° ,Με ΡσΠτειιιεεεεεε=

.νιτ , στ ιιεςι1ηιιιο.πι οσε δευτ τιιετεΒειιιτιιτ ,· σει:Μι τ:ι:εΐ ετετ,Γεά ίεττειε ε'ειτει·ιιε

νιιιιξΙοε ειεὶ Γε Ριι!ετει ιτι:ιιιιυγτιιιτι άε ίιιιιαι·εε:ειιωιτειιιιεΒιιιτ ΜΒ ιιίε1ι1εο.ό οιιιωιιι Πιω

σιιΙἰ.ε πιιΓει·αΜΙιτει· νινει·ειιε, αυτ Πιο.ιιδειε ιιι:ιιι·τγτιιιιιε ιιΙιτετ νιάειετιιι·,ι·ΡΗ ετ.$ε Με

ιιιΗετιεοπΙιε ΙιΒειιαιτει:ιτ, :μι ειιιιι-ειά Βιιιθοιιιιι·ι τιιιι·ιιιΙιιιιι ίιιιΙΤειιτ εΧ Ρι·ιεεεΡτο Βε

ἔἰωτ:ι·ει€Η,ιιισκ5ιιτεΒΜιιιιάινιιιιιιωτιεστιιι·ιιΕστειιιΞε ΕπιιΡειε Γεω ιιειιιΒιιε ιιΜοιιιτι·.

Βειτιάε @Θεα ίιιΡει:ωτΡοιιωΓεωθστιιιπιβειΒΙιαι , ιιιιιυτι1ετο.Βιιισ.ιιοτι Γοιιιιπ τιιιιιτίεά δ: ιιιπιε ιΒι Βιιιιτ εκ άινιτιο. ιιιιιτιιτε ΡτοόιΒιιι . ° _"

ει, ΙΠιιΡΩ1°2τσϊ8ΠΙΒΜ'·ΗΒΒΤΚ-Ι ει: ε ΒιιΓε1εινι·εοιιΕΙιιιιιι·ιιοιτι,ςιωταπε, ιιιιιιι

· αμε νιειε ευιἱἔοἀιτὶ·ΡταεεΡετειτ°, σε Η ΒιιΓοΓενιιε Κσιιιιιιτι ι·ιιιιιτιοε ιιιιττετετ , ὶτι εμε

Οαωὐ_

ΜοΠεΠΙ

ρι·σει!ιειι.

ΞΙ.ιεοπιειι·ιιΒιιΜενειι·ιτειιτ. Μοιπειειιιιι: ἰΒἰτιιε,‹1ιιι ιιιιΡει· ιιιιίΓιιε ει. Γιιιιέῖἰε πιτιττγτιιιιιε

Εισετειε,-ειειιιιιιιιι εαΡουε ΜΕ, 8σιιιοιεεεεεειαΙιειιΠοόισειιιαιιειΡειτιιε . Νοθιε νει°ο Η

Ιιιπι ΑτιΒειιιε Ποτιιιιιι ιιι σατεστεπιΕΠ τει€ιι€ ,- 8: εοιιΓι:ιι·ι·ι·ιιιαεοεεπε εοε , 9ι101°ΗΠ1 Ιε

Βιιιι:ιοιιε ίιιπ:5ιει:ετιιιι,ι ειάι:ιισιισιτ5 ΠΜιιιηιιε· ο;Ρεττο άινιιιιτιιε'εατεετε, ΡιεεΡ:ιτιι

τιιιιιιΕΒιεΙΤειωνι8ιιιοι ιιι Βιιινισ, @Με τεειπ-Π-ι-ιιι·ιισειπιτ , αΠετιιιτ : εμε: Γεί"τι·τι:ιιιεϊ

πιοιιασΙιιιε,· ει.ιι8:Πιι:αι Ρι·οτιπιίΠοιιισΡιάει,ιε. νειετττιεΠε ΡιοΒεινιτ .

μ. Βιιιιι· ττιστατετιιτ ειιιτεπιΕσιπιιεΙάικ ει:Πιιιε έτι Ρετεο , Ι(τιιΡετατοτ Οττο πιο

ιιειθετιιιιιΜΜειά·ΙιοιιοτοπτίαπέιιΔάεΙΒεντιεοιίι1%ετειιτε εοιιίΒ·ιικιτ , επι εοιιιιευα

(ι)ιαΠειιίιε εσειιοΜιιΡτα&πεσιιιειιΙιε,- & εε ειπα ΗΓεεΙἰ Ρτσίείδοπε Πι Έιιπιιετιίιέ

πιοπετειιιαΡεττώυε τεεὸΜΡεϊιίεινἱ€ . ΑΒΒιι€ε @εφε ΠΠ:: ειε Κοιιιι1ειΙΒιάίΐι:ιΡυ!ιε

εοιιωτιιτοςδεί:αετιΒιιε εοπ8ι3ε @ΡΗΜεΓιι`Β·ι·ιΙεἔιι2·Κὸι°ιὶί1ιι`ΙΗὶιἐ τετιετο ειιίΪΖ›

ειιιι,8ο άοεεΒιι: εοειίιιΒ·ιεεΜειώ νῖνετε ὸὶίεὶΡΙἰιια.ΡιαεεΡἰτ ετί:ιτιι ΜΒΜειμαι Μετα

πισωίεεει1εε,Ρει τοτατιτΙιεΒειοακιΜΜ Με εειιιωιιιιΜενω εκει” νει·ο Ιϋοιιιιιιιειε

Ειιιιι·ω , ω ιιιοιιιιιΙιετιιιιιιωιιππιειιε , νά!!το.ι·ε : ιμα- Μαθε νιι·1·ΜΒ ωιιιειιιιιε Με ,

εοεΡιτ ίειεειιΙειτἰτετ νινετε , δ: Ρεειε οιιει·ιε ΓειιιεΙ εκοτΒιι:ιιιτε , ει τεθιιιιιΠιιιε ττ:ιιιιι

ιιε ιειιιι 1οιιΒιιιΜεε1ιιιιειτει. νιτιεπειετ861Εσωεε46ιιε , ειιι6εΙ'Γεειιιιιιιιτιι:Ριπ ει) Ιαπω

ΙΒ σ.ττιοι·εσιιΒιιΜΒοι:ατεπόπ Ροίΐετ,Κεε>,εω-μαιιιυε :ιι«ιιιτ,8τε.εεεΒτέε Ρτοττι@Με
- . υ Β. ' ·||υ>Α.Υ



ε. ΚΟΜΠΑΈΒΠίΑΒΒΑΤΙ& Μι

σ

πωπω ι· π; 1ζι:ιιιιιοτιπιπιπέ·βετετ& ιππΩε;τε νόιοτιτειιτιπε εοειιιτ.πΔ_μέζιιιίαξιιΓ ΑΝπ.επ,

Μπι [τ:τ1πιτιο11°ι ιιιιο;ι ειπ8ε ιιτπτει ετιιιτ , ι τιιιιιετιιιι·ιππ Κοιιιειιιι ,' τιποι .ι τη: τι Τ 1022

ωπιτ,ιωΡετετετ, δα». άενιδιιι, Κενριιιιιιιι:ι τ;ιπιι νιδιοτιιι τοπιεειτι: τ. βιιι ΒοπιιιιιΙ:_ α” ι1"'ἶ°

πω; ει 1ζωικιπι, ιιιιιιιιι,-Με, Βιινετιιιιιτπ πΙι:ετιιιε ποπ νιά6ιπ8 . ΒΒΡςΠ1ΦωΘ 1111

η·ιρ::επι ΡτοΡιιιπιπιιτι απ: άειιιιιιιιιιιιι, πω. ι:ιιπι τενοι:ειτο ποπ ροτιιιτ Ρεοοιι1ιιιιι

πιο ποιοιιιε.εοτειιε ιιιιεκππ , τι επι ερ τοοεΙΠτ :Βιιιιι πιο Και Κοιτ18ιπ·Ρ:028%τι Και

πιπιιιἀπε.πενιπιειιῖ:ειιὸςιιε ?πι ςιιιιτατι:πι· ΑΡιιτειιτιππ ττειιιείτε:τ_ιιι. Κρις ιτειιιιιτ: [οι !,"ΜΜ

επιιάιιιιιιιι:ειτι πια ΡτοΡΙιειιιιπι να ει Ιζοπιιι τ;:νς:τιιι ιιιιιιιιιοηε , πιοιι-Ιειιι8ποτε σου

τειιιπεεμ @κι Ρατετιιππι άΘίππδιπ8ώ ο ι π . «τ · τι έ :

Η. ζ Βπιππα!άιι8_επτεμι τω” ιιιιιιιι πι Ρειτοιιιιτιιιι ε,ινιτειιιε ΒιιιιΒιιε πειΒιτειιιε, πι

Μι;) ώωιππει·ιπιιι_π φωιπιιιιιιι , δ; ιιιιΒιιιετιι το οιυπίπιττιΒιιε οτάιιιιινιι: : πι @οι

Βιιε νοτο ιιιεΙυΓιιε πιιιιιω;Πιι πεττιικ πό τιιτιι φιιμιιτιρττἴεδὶἱρτιἱε 9ΗΠ111Ιππι-Ρϋθω5

ιΠιπιι πινω Ρτονοιιιτ,ιιτ :ι ίῖιΉο ειίβιιιπε 5Ριτιτπ δ; τιςιπιιιιΠειγσπιτιιτ:ι Ρτοίιιιφετα 1

& φώτο. πωπωιιοιιονι Τοπιιπιςπτι -σοσπΙτ:ι τιιχίὶττπι .τεε!ιιε ιιιτιεΙΙι8επτιπ ρεπε

πατώ;; Απ:.ιιιΒατιιτιιιιτειιι ι!:ι ει!ιιιιιιιιιάρ ιτιπιστγτπειε ιετιιιιιΡετε:ίαι τιιιΙΙο νειΙεΙιειτ

εοπιιπιιπέ κι αιωτιτιοοτάιε ι:οιιιιΡ_ππ&ιοπςπι νειιἰτρ_ . Ε:ιθππι πι ετ8ο πποεπιπι

πιει ι :Μπι πι ΜΜΜ ΡίιιΙΙετατ , ιιιιιιιιιιιιιο ΡίειΙπιι νττΓιεπΙπιπ ὶπ·σἰἀττετ ι !”κ“ί?τ πρι», μ.

8ισιππόΜώο ,τ Ο πι/τ'ι·ιωικ τα π: «ω έσα· , πω:ἔιιἰἱετἱε, ]'ίι·ιπσάο[ιφει· το· οσιιἰω· πιο

:κι απιαστοιΒιι:11τ;ιππωπβι1%ΓΥΜΝΗΜ Μι ιο ειπα τι , &-ιτειππιιι Φιι1$ ει! πι·

ιο1118οπ&ιπ6ινιτιιιιι8οτιμιιιαΐειιτοπτιειε ιΙΙιιίττειται πια εοᾶεπι πιο, <ιπειτπόιπ ν»

πιτ, πιιιιι·ιιιι01ιιΙα:ηιπα , ιιιπιπσΙοουιτιππο ιιοΙυιιΤοτι ίειειΙΙιπισ Βικτοπτ, δ: ΡΙιιτὶειιιι

ιΠιιπι $ωιμιιιιιιιιιιι .πιγΒΦτι8ι19π:12τ6τεπτ .ώ *Ετειιιιοπτετ :πιω πιατα ιΙΙιιιιι απ”

πιω οοιιτε πιιιΙιιι;ιο τιιιιιςΒιιι , πι @Με τσακ πι Ιειι:τγιιιιιε τείοΙπιπτ , πω”π”

επειττο.ιιιΙι πινω οιιιοπιι πιάστε οΙαιιιιιτει:Οεικ ΙεΓυ,οιιτο, πιο! επανω άυισο,άψ

άετιιιιιι ιπςΕΤιιΒΙΙεπιπΙοιτάρ Ξειιι&πτππι,ιππνιταε ΑηεοΙοτππι ! δ€ 0€τε;ει πιιιιιίιιιοόι,

πω: ΠΙο:ίιι.π&οδΡιτιτπ τιι&αιιτο,ιπ ιιι_βιΙπτιι Ρτοίετειιο.τ ; ποε1ιππι:ιτιο ίειιίιι ει:Ρτι

ωστε: Μπι ποπ νιιΙεπιπε.$ιειιτ ειιιπι ΑΡοίιοΙιιπ άιοιτ:Νοι·,#σωτ ορπτ28τ,στατσ πεβι- Β°"· 8·

Μπ:#ειιωι/6 ΕΡΜπιτ στατΡτο πούΜπεικέτέόπε ιποππττηὐιἰιὐπ:. Ετ ιόεοΒοιππιιΙάπε

ΜιΙΤειπι τ:εΙεβτιιτε ι:οτειτιι ΡΙιιτιΒιιε ιιιιπιπιπιιιι νοιεϋετ,<ιπἰπ ἴ€ 218αγτιπιτ0Μ πιππ~

τ. τ ιιιπιει·ε ποπ οτετ:ιτ- . Παπ; ετπιπι οπτιιοεΙππι τειιιιιιπιει 'επι οοιιΓπετιιΜΜΟ .Ρ. . Ρ. Ρ , . τ

άπιε: νιτ ΠττιΡΙιοιειιπιτπι Ριιτιπιε 8τειιι:ιτιι , πι» άινιτιιτπε Ρτατοε:ιτπιπ, οιιιτιιΒιιε @Η

Π: ι:οτιοε·ίΤο.τιι, ιιισεΒειτ Ριετιιιιιππε ὸιΪοιΡιιΙιε : ,, ()ενετε, πι: πιπΙτειε Ιειετγπιειε εξω

,ι ίιιιιά:ιτιει, τρια δ: νι1ιιπι ττιπιιιιπιτ ,δε νεττιοετπ·Ιει:όππτ . ΠΒιοπττιπιιε ειιιτεπι νιτ

Βιιδιιπειιτι·ιιιτειτο όιίΡοπετετ , οτειτοτιπτιι απο ιιΙτο.τι Ρτιιιιππε ιιιιτ:ιεεΙ1πΙειιιι πμ ;

ειίετιε , › κιβώτιο ίε τεεΙπάειιε , :ιάιτιιπι άειτιιιιαΙιειτ . _ π· ι · . ι ο

; εμ.Μιι”ετπιιτ αΙιτιιιιιτιόο Μ ιΠιιιιι ίτιιττεε , τιιιι τιιοτειΒιιιιιπτ πι ίοΙιτιι όπιε , πω;" ΒΜΡω

πω;πω όιοιτι1τμ:οπωιπτιι Η:ι8ιτιιτιτεε, πιιαΙιτοτ ::οτινεπΓειτι πι οι:επιο άοΒοτειιι; π" Μ>ιιιιι.

πιιιιΙιτετ όιειΕοΙιοιε ιιιιΡπετιιιτιοιιιΒιιε τ€πίἰετε Ρο!Τετιτ.αποτιιιιι ιιιιιιιιι ειιιιι 2ι€ιχτι9. Σ ΜΜ

ιιιι·ΙΙει·ιππι , ει πω: ΒοπιιιιιΙάι α:Πει Ιοιιειπε ειιιετατ, Ρετνειιιίΐεπτ, ιΙιεονεπετιιιιιΙιε

νιτ Ρετ 5Ριτιιιιπι εοτιπτι οο8ιιονιτ :ιάνειιτπιτι , Ρτικοειιιτσιπε ιιΜπιτι Α π ε ο π ι 2 .

Πω ΗΜ πως :ιίΠΠεΙιειτ , άια:ιιε : νιιόε , δε· ΡπΙπιειιτπιιιίτεττιΒπε Ρτει:Ρειτοι , τιιιι

ότε Ιοτιειπειιιιε Ρ:ιττιΒιιε :ιάνετιετε . @πι οοιιτπιιιο εοεΡἱτ ειπτι άει·ιάετε , δτάιεςτε ,

φπα νοτο πιω ΡτοΡΙιετει πω . Ροίττοιτιο τιιιτιειι νεΙιιτ εοειδιιι8 πει τιιοπειίιετιπιπ

νειιιι: πε , οσε , ιιιιοε νιτ Βιιιδιι.ιε Ρτο:άικοτειτ , οτιιτιτεε ιεπιι πι οετ:Ιεπειτε:Ρετιτ . @Με

νιάεΙιι:ετ Βοιιιιιιιωπε πιιιΙτο ίαΙιιτιιτιε @Βήτα Με εοιιάινιε , πιιιΙτιε άειιιτιιι;: εοιι- ι

ττιι·ιιιιτιππι Ιιοίὶιε παπι” νιττιιτιιπι ετπιιε ιιιίιτπιπτ : δ: Ροί'ετιιιιιπι ω; άι: οτιιιιιβιιε ν

ίιιΒτιΙιτι:: ιιτιιιτεκιπε άοοιιιτ , σπιτι πι ιιΙτει εφ επ ετεπιιιπι ειίιιοτιτιιτε τεττιιίιτ . Εφ Η

5 5. ΑΠο ειπαμε τειπΡοτε τιιτίιιε Ρτειάιδιι ίτιιττει επ απο πιπιτιοε πιτιεπτιτ, δειτε ἔειἔιο πι.

σπάεπι τοεοπιιΙιιιιτι πιιιιοτι :ιεΙΙιιιο ειπιτιετειτο τεε1πιτιιιιτ . (ζιιιΒιιε νιτ πετιετο.Βιιιε °° "·

ειιιιΕ8ο ιιιιτιο Ιιιιε:ΙΙιιπι άι: Ρπειιει ειωτιιοτι πτιι ίετιΒο,ειιιετιι νοΒιε,οιιτιιτεάιοτιιιε?άει- -

Βο;νε| ωι·ιε ιΡίε: νοΒιίειιπι ίοττεΙΤε νοτιιιιτιι.Ηοι: ιΙΙι ειπόιεπτεεΆΡτοιιιιιιε πι ίεκιετπ :

Π: ΡτοΠεττιιιιιτ,δι ιιτ οιιπι πω ιτε όι8τιατετιιτ , ιιιιΡοττιιιιιι :Μαιο ιπτι ίπΡΡΙιαιτιοπε -

τι€Ροίειιπτ . ΑΙτετιι νετο (πι: πωπω ια:ιπιι ιιιοπιιδιαιιτςι· ιιΙΤετιιιτ , δ: πι ι·ιεινιιιι τα :

ππιτετειιτ πω. Απάιειιε ποι: Ριι.τειιτιιιιιε οιιιίεοΡιιε , ιιπιιιο πιεστοτε: ΡετειιΙΓιιε πι .

1τιν6ιιιετιε πιιοπικ: τιιοιιαοτιοε ΡτοΡτετ πανι8ιιιπι όιίεπττειιτεε , ττιπΙτιε οοιιτιππεν

' ..48α ΣΣ; Ο. Β. ΊΤυπι.ι ?Πλ . .Κ ιι παταω

[ι Ρτιπιππι εκ Με πάω , πω»! πρωι ιιτικιιι Ριιτειιιιιιιιι , πι Πττι:ι: ρετιιιιΓιιΙτι πω" , ι:οιιίτι·πιιτ π;[πιιξὶπ8 ,γ δ. Ρεπο ξ ιιΙταιιιιι δ. ΡσποιιιΙΙ:η τοπιππι , φαι ικΠιιιο: ίιιιιοτι:Η . δ. Μιετι:ιεΙι ιιιιιιαιρετι Επι: .

.κ



26'4_ ””ν ιΓΤΙΑ.

κΝιζι. εεε ιιιωωεσε ειει·ιοιι€Βενι€ ιιιιιιιιιιιιε .- 1·ιΙοε @ω επιτδιιετ @και Ροι·τι:ιιιιι ιι·ιεπεπ τιι:τιε

ιοτ7ι μειιι1°ε18εν3τωΙΒιιω, ω: τΡιιιει1ΜιεΙΝειΜΜΒειεισ ιιανιιιι ειπε Ρτιιείτιτιιετεη ιΡίε

σ· Μ· ειι6ςιιε Με ειιΜ ΙΡωιιιιενεεεω1ι μεΕε&ινωε άεΐιιι8ιισ.ιιιη Ρεπειι13Μπιι υιτει·ιιισιισιιι

»Μπιτ . εεειιιε ιδεα: ιιιιι·ιιιιε ΜΡωιωιω εΡιἴεοΡιιπι πιιετιτ-ιιιιι, :τι ι:·ειιτο «ει»

ειιιι€ιαιιι Μειειε εσιτειοιτετει . Σε” ιιιιιιιι€1τιει Ριτείετιιε Εμιωμω :ιειιισιτσιιιε

ειναι @ΜΕΝ , οι ιιεεεεεεω εεεωιειοι»ΜεοΜειιτοτεεεω ιιιαΜιιε ιατει·ετι Εεε

Πεκ Ροιιιιιείε εοε£ειω , ιιιιιωιωωιιω ιιιει·ιιιιι εοΡιοΒιιε @ειπε Ροτινι0”ει ε πω:

νιθε1θεει,- Ιιειιτειιιιιο,ίοΙΜιδιωετ ετιιει·ετε ει Μωβ, σε :επειτα ιιιεετπω ΓτιΡει

εωιειειιιιιι·ιιτιι Ρώτα ,οιιιιιιΒιιε, ειιιι ιο ειοτιιο Βει Μια ,ωεωι ίσια ιιΔιει>ειιιίιιι=ιειειιετ .

· με. Βιιιιι ιΒιετιι ΜΙΜΗΣ ε επιΜΜΜέειιιΡεεετιιιιτ, 1εοπιιιιΜεωικ , τΡιιι Γε

εττει ειιιιιτ ,ο ττετι·1τωειε ιΝσνειιτισΡιοετιιιιιιιω-,ευιε @στα Μειιατεεωωιωω

Μάο ειΜε πανι ω» ιτε μπω :@Με ιιιιεεεΦειιιιιιτιιτ τοιΡσιτει .Δάνει·ιωιτε επειτα

ιει·ιετο (Με Βοιιτιιιιιτο , Με ιιΡιοΡτιι·ωιιιιειε ειε·Ριιῦειιιο , · εδώ ιιεεεωιωι ειιιτιιιιιιι

£ειττιςιιοιιιιιιε Αν ΣιιιεΒιιεεετοιςιιιιμπει ειειιιεΡιίτοΡιιειε εεεεω@ΜετέθιΒιέ

ΙΡιεε,ιιηιιιειιο, Ρτοετιι κι ρειεειιετ 8ιν1εε άπο "ειναι ιοιιἔιιιιφιιε“ΜεῦΡιιτιιε-Ρπ+

Η ε.ενειιωε πιο: νεΙοει·ωτε εειιειειιτεε ; ειιιιιιιιιιιιι πιο ΜΜΜ «Μια οπο. ιιιΓεΕΡετε.

@οι ειιι·ιο5ω Βιιτειιεεω , 8εειιΡειιιιι εεεισιτωι ι'αειιι9 Ιοι11ειτο ειιιιδιιι Ρετιιιιιτ:ιτιοι

ειιειιοει εενιέιι εεεεω σωιιιιισνΜειεΠΟΠ Ροιιιιτ ο ΑιεπιΜε ρωμωςιιεεια

ιδιεετετ , εεεε εκεεειιιο σιεΙεειιιτιιιττιειιιτο πανωειισιιιτιοατινσωεωεω δε μπειτε

Με εειιιιειεπειεςειτε-ιεεεεΒ Μεεει νοιιιοιεε ιιΡΡα-ιετιιω: @ΜετεεεεωΜε

εεεειοε ρωταω ; τεεειισ8ετι τειιιιέεε ε ιιτιιιιιιιι ΚοιιιιιιιειθιιΜ ΜεΜειιιΡι·ωΡτιιι

ν·εεωτ Η ενείαιειΡετε; πεν·ετιιιιειεττεΡιετι ΜΜΜ ,το δε Με σπιτιιε ιι: @σε Ρωειωε

εειιΜτειιιε ι ο ετ Ιιεεεω Με Με πιω μειιοιει ιιιιιτεεειται Ροιιιι€ι·ε Ρισ6τειιωτ . νε=

πιει Με εκ ιιιιιιιιιιε ΜειετιιιιειαΜεο, ιιειιοΙεΒεπτ .ι εσωειιΔω ιιιιτειιιι ειιι·ιοτιιι

τω: εΒ εεε , ΜΜτι€ιι- Η» £16ε 8ΜπεμιαΜ: ετιΡει·επι -, ιΡοιιιιειιε εε , «μια ιιιιΒ

ε Μ!!!ΜΑΜρωεωεει ιιιιιιιιειιειιιν ΠΠ ΜΜΜ τοτε εεε ιι5ιειειιιτι τοιι·ιτιιοεπιικε ,τισ

· " ° &ε ειιιιι€ειε εεερειιιιιι , ο

ΡΒιι.ειτ εφε Μεειωτιιιιιιε ιιιιεεεεω-τωπωτωεω, τειιιΡειιω «που , »τι

@Με 1τιιε€ιι ° ° νειιιιειιε.- μπειτε Ειιιιεκτεε απόψε ΡισσεΙιε , Με: ιιι1σςΜτειιιιΒεέ

Ριέει1ειιιειιιτ,ε8ε ιιιινιιιι ιιιιιε ιιι6εεσιιοιιιιειιιω “Μερεεε ειιιιιιιαε ιιιιιιιιιτ . Ηιιει·εε

5τειιιιε 1ισιιιιιιεε › Με ειι1ειειιι ιε-ιιτι ιιαιωιιιιιιιι ειειι€τε , απο πιο ιιινωιε ιο·Με

Με τειι ετε;οϋοίειιιιιι ιιιιτετιιι` , ιιτίιιΡει·ιιετιιιε ιιιιΕιιιιιιε Ροιίετιτ ,τω»αιιτιι8ιιιιιιι

ειιεεε· ΜΜΜ τειιει·ε.· Οιιιι=ιειιε το “Με ιιιίετιαιιιιε Μεμε ειιιιιιισιιι ωΡειιτε

σιιιωΒτ” ιιιιιΒιειιιιιι ιιιιιιιιιιεκμ 31ιοσιεσιιιιιαΜικω Ιοιιιιι σιιιιιστικ ειιιωιιετιτα

ειιειιττιτ , δε τεειιιιιιτο Ρειιιιιιιιι ο2Ριει6 , ειιΡιτε ειενει26 ιο έτειιιιιιιιι , Ρτεεειι ιι:

6Ιειιτιο :κι Βοτιιιεεω ιειιιι ε @Με Απισιιι ιιιιιιιιιι ι επι εσιιιιιιιιε ιιιιιιιεωτ , το·

ωιε μ·εεεΡιτ , 6ιεειιε : Βειιιιιιειιι ιιιιιιιιε , σε πετιιιιι€1ι18Μ τ-1ι·ιιεωιι ;. Ιω σπιτια Ιε

- ιιιειι1εειεεενιιιιτοε ειιίτιιιε Με Ρειιιτι1ε ει;τιιιι8ιιιτετε εσξειιοίεΒιι-τ . να πιοτιιετιιιι

Ρειιι Με τειιιΡιιι. ταιειιειιιτ , ει εεεε ειπε σιιιειειιι ΓΡειιι, ειιιίτιιιε Με ιιιιιιιιιιιιο Πτι

ειιε9 ιΡίιι Γε »Με ειιιιἔιτι , & εποε ιη Ροι·τιιιιι ίιεΡτεσι8 εινιτατιεειει:·Ρι:ιε εειει·ιτετ

ιεεωεινιι ι Τιιιιε οιιιΠεε ιιιιειειτοι·ι Πεο ειιειιιιε ιτείετιιιιτ τρωει , δε ιιιαιιιιείιε

11» 8ειεςιειω :Πειτε ει8Ριε3:4 Βοπιιιιι1ειειειιιιε Ριντ:5τειιωι .

Ριιιι€=Ιι επ :ια πιιι€ιε ιταετιε 11οιιιικι1ειιε Βιιιιτειιιιι, ΜεΜΜΜίπιτΜΜ Μια , ειπε

ι2:τ:°ι... ιεεειιιιιιωιε τιιιετιιιει ωιιιτιστε νιειειιιιιιτιιη Η: Με ειιτιιιει εεωε ΜΡωεω

πω · ΜεΜεπωπω ίσιοιιιιπεεισ , Μ :μια Ρ ε τ τε τι ο 6 νεεειιιιι11ιε εφε ιιιίαΡιιιιιειιιυ

ΜΜΜ . Υπ 6ειιιειειε εττιτ ετιιιιιιιιΜΜ ιι6Μπεισιω ) τιιιιΙιεεριε ιιΔιειωιιω επειτα

ιιιιτειτιε , ετσι @ΜΜΜΜεατι ΜΜΜ Ηιιιιιισιικ ιιτειιιιΡωιτι να ιιιιιιιιιωι πι: ιοτειιι

ΜΗ ειιιιιιοτειιΒΜι Ρετττικτει:ετ ο Βείειειιιιτ ειιτειιι με Μειιι νειιετειιι 18 νιτ ,

@ΜΜε πειτε Κοιιιιιιιιιιιιε ειπε Με πιειπιει 5 δε Ρίιιιιτιοε ιιτει·οιιε ίε ιο νιεωιε

ΜΒΜ: ε1ιετιιιιτειι ωστε: Με πω: να το ιιιιιΡ1ιειΓε 11οιιιιιιι1ειιιε ω τετιιιιιιτει πιει

` ΜΙΒ Πε ιιΜιιιΔΒεωμιοπιειΦι είιιιιει€τιΜπ ιιεηωωεωτι ιιιιιιιειειιιτιειιιι στοπ Εεεε!

ττειιιιιιεετε· Με μπειτε: ε €1ιιιιιςτιε ΙΜ ΚοιτιιιεΙιιιιτι ειιιιιιατιιιιιε Μετατετιιι,ά Μ·

τω: εστι τοιωιι ειε ΡΡιιιωε1ιεειιιιιιιιιε ι νειωιι τι: ειιιιω Με Λοιιιιτειιι Ρτείετιειιτ

Μικε
  

Ϊ εεεεω Με Με Με: 67. · α” ει. Ρ
Β Ρετιιιηιι ιιιιιιτ, φιειιι_ειε ιατιωτι εοετιοτιιιιιιιιιτ , πιο" δ: ειιιιιιδιιιιιιιιι ιιι ειι.τέιοεο Βειιιιοπιιτιι·ειιιιιιτπε.

πω. ι=ωεεεεε, φαι ΡοιΕ Β.οτικισιάιιιπ θα: »Με Ρι·ιοτ Με, ει: εμε ω Οι:Γει·ν:ιτιοιιιιιιιε ιππ

για. ν
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ωιιιωειει; Με@τα Βιιιιιι ΜΜΜ! Βιιιιτςιιιίειιε ίιιίτειιτετοτειιι, δ: Ρτοιιτ ειιὶιΙιιε ΙΙ- ΑΝισ. σε

Βιιειει,·ΡωΡιιι ΙΒιιιιαΙιειιιιτ ΜΜΜ! Ειτιεττετειιι,ΚοπιιιεΙάι ΡτεεεΡτε ΓιιΓείΡετε ιιοιι δ 027

ΜεΒιι0Ρετε ειιτετιιιι€; · ή τ '9° Μ”

ερ. Κσιτιιιιι!όιιε ετ€6 ιτειιιττειιιι τιιιμιτειιε , ετιιιἱιι εσειιτι ενιάττετε Ρετιιιιττετε , Με! α

ω» ιεττειιι ΡοιΪετ ΜΙ Ρτοίετειιάοε ειιιιιιετιιπι Ιι·ιτέτιιστάστιεπιιι ιιινειιιτε ι ΜΗιτ ιτε.- πωπω νι.

ιιιιε"Βιιιιττ6εω θετιιετικιει ΡιτσνΜΜΒΟσιιιττει ι εμε ειιιϋισ ιιοιιιιιιε ΒοιτιιιιιΙ‹Ιἱ , τιι- Σε”

σιτε τειιΙετι Βιιιιειι6·, σιωι5ιε ΠΜέιτι6Ηίε οιι€ιι1ετε Ιιτεεὸἰε , που πιοάο ΗΙνετιιτιι δ: «ω.

ιιιωτιτατιι , τα! , Η ΕΒΕ ειτειιι ΡΙ:ιεετει , ιιἔτ6τιιιιι . Ροίτι·ειιιο τεΡεττιιε είτ τιι εοι·ιιιιι

Ροιτειιι6ιιε ΜΒΜ , ετειιιιιιεε εσενεττεεωιιι ειτε εστιετιιω: , τι1οιιττΒι13 ιιτιάιιιιιε νει!

12τιιι8ε τω, τη τιιειιτο νετσεττιΡξε ι1ὶιᾶἔιιττι ΡΙειιτττεε, τιοτι ίοΙιιιιι Ρτοτει·ειιώε Ετα

τωιιιιιιιε , τω εειι“Ρ5εω ειιιιιι ί6τιττΒιιε ττειΒιιιι_. Ητετιιιιιυε Ιοειιε ΣΔω άι: εε

το'ειιιιιιιτττιιι νοειιΒιιιιιιτι @Η ῇειιι Ρετ" ετε.τεεε!εθε , ιιι ι1ιιε φωτοιιιάειιιι εστι

ιτετιετιιττι ωιιιτειωιι 9ιάθιιατιττ ειτε εοιινετιτιιε . Πιτ ιτ:ιειιιε ΙοεσεεάειιιιΒιιε , σοπ

Ιτ Με εεΙΙιτΜΜε ΙιεΒιιετε ειιιιι ίι1ΜΜεΙΡιιΙιε ω» νετιετεΒἱΙἰ8 εσεΡιι . ΙΜ ειιτειιι

@Λεω ειιιττιιιιτυπι Γτιιδιιιε μι· Μπιτ Βσιιιιιιιιε ιειιιιιανεπι , @Με νιιΙεε.τ νε! ειτε

ιιιεπισιτείειι6ειε ι νει Ητιειιιιι Ρτϋξεττε τ €3εεΡετε τιὲιιτιτιιιε 1ιοιιιιιιεε ει! Ροειιιτειι

ιΜιττΙιιιιε τιιειε εσιιιιιιειε ε Θε Με ΡτιιέΡεττΒιιε ιιιιίεττωι·άτιετ εισ8ειε ι ΜΗ Πεειιιιιιιι -

σιιιιιιιι6 τεΙιιιςιιετε , 8: εε Γειιδτει εοιινετΓεττσιιτι οι·εΠιιειιι ΓΡΞτιιιι Γετντιιο ίεΠΙιιιι

τι! : ·Έτετ ειιιω νει Βεε€ἰΠὶιιιιιε ιιιιείἱ-ιιιιιιε εΙε 8ετιιΡΗττι5 ειπε 8: ΕΡΓε ΜΜΜ ιἱΜ

ΗΕ ιιιιι6ττε τιιεετιιΡετεεΗιτει· ιείτιιεΒετ , δε ειτε, τιιιοε-υτιιφε Ρετεετετ ι τειι6ιιι με·

όἰειιτὶοιιἰε ίειειΒιιε εεεειιιιεΒειτ. δειτε ΠειΠι€111θΜεΡτεεότε:ιτιοιιιε νειιια ' τοΓεττετι

τειιτει ιιωιι=ι εσιτι ΡιιιιιΐΕισ ἔτι !ιιετγιιιεε ει€ειιιιΒιιτ , ει Μιἰτο τιιιειοεμεετι ετιιισιιειιτ

ι·ε1τιιιιιιειιε , ιιιιτιι1ετίιιτιι τεΡετιτἱτι6 πιο εεε νε1ιιι ειιιιειιι ειιτιιξεετει : δ( τι φωτο

ειιττι ΜιιτἰΒιιε εάΙΒΜΒιιτ , Ι6ιτέειτοίτ ε ἰοε νειιἰειιιι , τειιιμηιιε ΡΐεΙΙειιε , Πωλ

Μ ιιιιιιιιι ει: Η ιτι εεΙΙιτ τείιάετει , ῇιι8ἱτ6τ Ι5ετγιτιιιε εδιιπάετε ποπ ι:είΐεΒ ιιτ .

66. καιεετειοε αιττεττιι ` εεετιιιιε ΓεειιΜτε3 εΙετιεοε , επιΡετ εεειιιιΙειιι Με. $ἱιτιειιἰιιεω

ιιιιιιιιειωιωειΙΙΒΜι τω:: εεε εεττιιιιειιιι τις-εεε , επι στάιιιειιι ΓΡ6ιιιε άείετε- "Β°“°·

:εεε ι ΜΜΜὸιιιτιιιειΒἱΙεὲ εε τιατεττέ:όθ ἐιΠετ “ατιι1ιιἱιιονειιιι τω! ιιιιιιτειιιεε , ως

ε14ετε 511ιιιιι ΜΜΜ Γιιιι€.2ει· τότειιτι ιιιιιιιιιιιε πιω ιι·ισιιετειιιιιιιι πιεσε ω Κοιτιιι:ιΙ··

43 τετιιιιστει, νιιΙειιιιι εσωειεεω ντιτ ιιιιιΓειιιιιιιι ιιονει·ιιτ Βιιιοτιταετιιτι τιιετείὶιιι Β[-ο

τε Ρεεεετιιιιι ο @κι@σε εΞε: Πιιιιοιιιιπι ιιιίτιι Ιιτιτοει ειΐεττε , 8: ιιττιιιτι νετε ιιιιι :με

«Με , νεΗττε τιττείταιιΗΒιιε τιιι8ττιιε ειιιιιιιτ6Βετε ο ΗΜ @τοτ άΙΙιεειιτετ τιιίΡεότττ , δε

ετττιιειι ε18ιιοίειιιιτ , 8£ εττετιι άε15Ιιιιιευτιτ . ΟσιιίΒιιιιτ ειιιιεπι ω· ίειι6ιυε ΡΙιιτετ

εε.τιστιιεο: δ: ε!εττεοε , ευ! Μεοτιιιιι ωστε ΒιιειιΙετιτετ ΒιιΒιτιιΒετιι , ΡττεΡοίιΜε οικ

άέτει 8εεειιιιιιιιιιιιετ τι: εοιι8τε8ιιτιοηε κάνετε ιιοεειιε. ΝοιιιιιιΙΙι εμ ιιε ΕΡΙΓεοιιιι

@ω Ρετ Βιιι6ιιιεεετιι Βιετε!ιιιι ίειετιιε πιει ιιινείετιιιιτ , ει! ειιιιι εεε :ι Ρειιιτει·ιτιιιι

εοπειιττεΒετιτ: ι1ι1ιεύειιτι νειιετειιιιὶ νεο Γε εοτιιιιιιττειιτεε, τι: εΡἰΓεοΡειιιιιιι τετ·

τιιιιιο τιποτε άείετετε , 8: ει! @Με εοιινει·Γειτοιιιε Γε Ρτοιιι1ετεεειιι οι·ειιιειιι Γε

Ιτιιιιιι·ε σ ΒΧ ειιιΞευει τιιιιιειι ω Γειιετιιε , ειιτιιιιεΙΙιι νἱπἰτ , ιιεΓειο ο νεΙ ιιιιιιιιι ι:οτινετ

τετε μισά ο ΕΠ ετιιιιι νειιειιετε Με. Ιι:ετεΠε, Ρι·ιείετιιιιι ίπ εΡἱΓεοΡεΙἰ οτάιιιε , απο

@τα ὰ ει! εειι νει·τειιόιιιιι εμε, Γετιιιιετ Ρτοιιιιττετιε , Γειιιιιετ ὸεἀἰε ιιι όιετιι Ρω

τι , φαω Βιετεττειιε ΡΙειιε ει! Ραετιιτει·ιτιιιιιι Ρτονοεετἱ . ειιιιιι. |

61 . Ιιι ειίι:ιειιι φαμε εττιΒιιε Βιιιθιιε νιτ ιιιοιιε.Ιτετιιιτιι εοιιιιιιιιτ ΡιιεΙΙιιι·ιιιτι .

86ΙΙειιιιιτ ειιτειιι ειιιιιιιιιιιι ιι: , (Μπι νιι· νειιετε!ιιΙιε ΠΠε ειιιιι ίτετι·ιΒιιε τη οιΡιω1ο

τεΜετει , 8τ 605 Μιιιεττε ιιοδτι·ιιια ειιΡιιιιιε Βιτιιιτετ ; τεΡειιτε ίΡΐιιπι ἱτιτεττιιιιιΡετι8

Γετττισιι€ιιι , οικω ειιιιιειιιιιι νεα επεΙ:ιττιετε ε; τι , 8:όιεει·ε .· Α8ιτε , ιι8τιε , ειιιιιιι-

το2:ίιιτ Ριεεειειε , τ” ιειιιττετι·ιε Οτε8οτΞΙ εε Με τω· ΓτειιΒιι : [Με ειιτειιι διοι

6οιιιιιε ετετιιειιιίεοΡιιε ο το ΒειιιιΒιιε Ροίτιιιοιιιιιιι εοιιίεετιιιιιε είτ ] ειιι Ρτοιιιιιιε

ειιΠΠετιτεε , ει! εε11ιιιι Ρετιιιειτει· ειιττιιιιτ , δ: Γιιτετιι ῇειιι Ρεττετεε ιιιίτιιι8ειιτειιι

ιιινειιιιιτιτ σ @επι εοτιιΡιειιιεε , ει! ιιιιιΒιιιτιιιιι Ρετττετιιιιιι , 8: @εεε ‹Ιε ιιιιιι Γενετι

Ιεἔ6 τηιι6τε ίεεΞειιιιιιιιι εΙΤετ›ὶτιι1ιιἰτιιιιτ.@ιἱΒιιε ιι ιτίειιΒιιι @με ΜΙετιτει· ιιιεετε;

Ετ εδο , ίτε.ττεε , ἱ8ιιοτο , ιιιιἰά :Με απο πιιιΙο τιοπιιτιε ΡοΠιτιιιιε ίε.εετε . Ετιιἰτιιιιε Π

1ιεειιισι9 δει! Ροίτεει μου νιὰετιἰτ . Ιιιειιιιιιιιιε ει τιιιιιιιιεθ ΞειΙ ειιτιΡΙΞιιε ιιοιι Ιε.Βοτει

Με, δε

η εκ ΙιιεεΙΒειιιιι ”Μίφα-ΝΡΡΗ Ε» θειιτ·28>πι όιειιιιι· Μετα παπι. ι ια Ώειιιι @Φωτ "Ντιπ Μή ι3ιηιήο:

Μπι παπι. 6 3. "κι ιτε ἀκούω ό]άμσΠ: ο βεί: Μ Δττὐἰεμ/:φυ: απ[σαιωι, .σ · -

 

. . . . . . Ρ τι 4
' όιιεειιεειςιιε ιιι τιιιιιιιιπι ΡωετεΠιιιιιιιε ι οι ΕιειΙιιιι ΡοιΠι ]ιιιιειιε ει! Ηιτειιι ι:οτινετ- τ; εΐι=Πε
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εοπινεπ·πιτ .
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σάπια: πισπι

υπιπισε .
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'π' εάβε!π .

Βιμ:: Μπι; °

@Νεά ,

ει; , ε( Ρει·1ισε ίσιβ-πειι @σε μεειισι , @σεβ Ρεσειιι τεσσεεσισε , επιισσιε;επισιε

ροτειιι .Εεε ισιππο ειιιιιάσειιεε 8:_ει!ισσι Μι πιπέιπε εεροπέπε, στ-εισβάε σοβιειειν

εισαι Πι , σιτετιπτι Ρεττπεδιεπιισε . Πε. να Γεπιθεσε ειπισΙτεπιε σι Ποισιιισ ,Έι“σβσσειρει

. εϋ>επι Μεοσεπσ ?Με ε ιΠισιισσεεΠε εσππεεεπιισεΜπειρισσε νεεϋἐε εέσιευιεσω ›

πεόίπε α! ΡτοΡπιε σι μια ΡεπειιΠω - πωπω πι' π - μ π , Μ,

μ. ει, ΡοΠ1°9Φ0 ΦωιΙΙΞε ισ ΥεΕΕεεπεεεισοππ>εσσπΕεεείσιε ΜοιρσΙιε,επι:Μισο

[ε Ϊ1,Ιι·Βιε-νεπετιε.εσιιισιιτ, σπι ΡσΠεΙΠσσε ζΕειτι;Ιίι βσιιιισε π σισιιείπει·ισσι ,

ηισ1ιπε σσισεπσ ίσπΤι·ε8επιτισιιε ,Ϊ ία! εσ εσειςιππιεπιπΡεσίεε Ρπεεσεπιπε, εσπιππι·σισε,

ΕΕεισιτσε ιιε.ιππισσε ισ ίεπιδΙι νιτι Ρεέ)ιστε ίσσιεπισι ίπσ2:ισε ειτςιστ ιπισειισσετει, σε ειπε

868 συσκινεσι οοπτειιτυε › εισπε- σε ίεοεπει, επι Ξειειεπιάσ Μεσε ΡτσΒει:ει·ες ,

Μαϊ στΡστετεπσετστσπι πιιιισΦιπι ισ -επειιισπσ-- πνεΙΙε εοπινεπεπε ο - δε .Ψ0πιεισσεςσ

σωπισοιπισειιιΡσΡσ1ιισο1σ€υσισεωισσει·ε σ :ΜσΙισε_σεισσσε σε σε [εισιιΙσρ.ιμ

ΠσΙἰπ , σσσε Ρετ_ΡΙσι·ει @Με 1σεει ΜΜΜ , Νσσπισ11ι σσοσιιεπισιιιΙισιτι ΗΜ, , απ”

μεπιιΡειε Ρειςεσεισιιε , ασ - νιτσιιι σεειτΜπισττιίσ8ιεΒεπιτ .- ε Εκ σι,ιισσ8-=ώθΘ_ωεσε

Η σι ο ο Ν π ε βσπσσιε πω, εισειπι ιΡ[ει Ρσειιπειε ιισπι Ισπιζεσ τεσιισσιεε, Ρσίισσεσιιεισφ

πιεισπισε ίεδισε είὶ , εισιτισττεσι νεπιιεσε , νιεξιωισσε ισισσσε·ίσιτιτσε, σσεΗ·πιπ8ει,ι:σ

;πιισε νσ1ιστεε, τεττισι!εε ισ [ο σεσΙσε β8επιτεε , Εσπιισ;ιισσεπσβεσςι ΕΜ Β,Βοπιεσεψ

πΙσ Ρσετ επσσει·ετ , Ρποτισσε ασεπ .· Εοι:ε-,-ιπισσιεσε ,ε Μεεσίιει· , τεσιτι πω;;

ΖΕτπιισσεε ισπιεσι , στ ,επι ισεσσι εσΠιεισππι ι·εσιεπιστ ._ Ειππισι·τεςσε ειστεπη ,μεσω

Βιετετσι· @σει σεΙισιιιίΤει , πιο; ΐ0ιι1Μπισσσ επιπιπιεπι ίεΙικΜε Ρεσσειιστ σσι:πιέσιειεπισ

ιεπισι·ε σσπιίεΠσε εί'ε , σσιε. ῇσίἶσε ίσει·ειτ ει Επιστε σείεισ σσσε ίσσπισε εεεπΡεπτε , δ;

ιΠειε ιισπιάσπιι εις:εεΡετε; Βσιτισειισσ πισω εισιπιπιΜΒΜ νεπισιιιι ιπιπισ18εστε ,

σι μα: σείσπιθσε είὶ , Ρσίπε:σνεπσ βιεεεεσεσσισεπσ , Ρεε:βειιάεπιμε νισε1ιεες

Ρειτι·ιεεισε , :ισ ίεΡιι1ει·σπιιιΙΙιιιενεσιτ ,- σε ει!εισπι νσεε σΙσισειπιε ; .Ηεσε, σσπιπιιιιε

ισι , ιπισσιτ ,π Π. ριση Πεσ εε , σεστ στεσσ·, Ριεεεε Ρι·σ πιιε :κι εσππι Εσςισε ,π 8ε.σεσ1σε

τσιπ πιιιπιιισισεσ ιπεΠιτσε, Ωιισπςἰὶδἱσ , βεπιππιιΙισπσιπιστσε είὶ . ΝοπιιισΙΙι σιισσσε

σ:Βιστι εισ εισε τσπιισΙσπιι νεσπειι_τεε , τεσάιτιίσιιτ [;ιπιιι;ειτι : σώσε ίεΡιιΙστιππιι -ει-ε!μι;

πιισΙτίε ΡΙεπισιιι ειτοππιπιτισσε -τεσσπεσε: ε· Με, ιΠεε. Ι)εσ πσειπσιτ πισιισκετι φωσ

:εισ,σσι Ρτο εισε ε.ππισεε, άσειιγινει·ε τ, σε:πισπισπιι Ρειι·επιτσιιι [Ρι·ενπεπιεξεσπεσεεω._

. ε 63.- Ματσε Κσπιισε]σσεεισόιεσε , σσία1ι,εστιίΕσισε νικ Βσιιιίεισισε ,_ ε.:τγι·ίσπ.ιι

ίσισεΡιπετ , πιιτπιισ σεΠόει·σ ιΒιιε 1σει:επιίσε , σε στο (Πιπιθο ΐειπισσισεπσ ίσπισει·επ,

1··Ισσ8ει·ιεπσ πιο:: ιτε σιίΡσίσιτ . Ισςετιπιμ;ειιιεπι πισω ισ ἱΡἴει ισεεπιτι.σπιε Ρεπίπί?σετει,

β:ενι τεπιιΡστε Με εστιπισω σισσειθει:Ξε-,σπισσι νισεΙισετ ππιὸ ΥειΙΙε ὸε_εείἰι·σ,σΒι

πισω: ΓεπιδιιΙΙιτπισπσ εσπιισε εισε εεεσιισιτσσιεΠ : εΙισά Ρι·σΡε Ϊ Ισπισιτι πισνσιπι;ςει·

εισαι @σε σΡιάσππι εσπισισιτ * ΕιεσΙειιΜΜ Βεππισε Ιιεειισε σε ειισίισΙιεει δικιο ίσ

(σεΡτει,δε άσσΒιιε ε Γσιε ΔιιειΡσισ ισ ΑπεΙιἰεΡιΪεΦσε εσπιίεστε.τιε , εσπι «πωσ εισα

τσσι· ίι·ειτι·ισσε ιτε-ι· ε.ιππΡσιτ .Τεπιτσε επιστι ει·πισπ ππιοιπειισι Ρτο Ρτσιπιιπιισιπι σιιιπιισσε

εείισεισειτ , σσσό νιτ Γειπιθιιε :ισ ασε σε8σςισπιι εσιιι Ρεισσιε 1τε_σιιΠειΙε Ρστειήειι; .

Ϊ ό ε.. Εσπιτεε επεεσ εσπιι @τη πΡω Ρειιιιοπιι8Εσπιι Ηπιισσε ιπιτει·είΤεπιτ , τσΡεπιτε Κο,

ι:πισ:ιΙάιιε Ιειη,εσστε εσπτεΡτσε,σΙτει·ισε σε ιισσ Ροτσιι.()ιιιιισσε πιιστισε Ρετεπετσιή, ε

σσειιισσ :αστε σιιιισιπετει:,Ρτσπισσε εκ εεεπιπσόιπιε εσπινιιΙεισεΒιιτ: Ησ- ειστεπιι σε Με

πιο, τεπισιτετ,τοπε εμε Γεσπεε Ρι·στιπιιιε ιπιισιιιείεεΒει,ειΒσε σσσσσε ιεισι τετιπιετε Πο,

ιιι:ιεΙισ Ισπιεσείεεστε πιοπι Ρστεπετ.Ασ νσεετπε ιτεισσε Έπετι·ισσε ειιτ:Ρει·Ρεπισσ πιεσσε.ε

σσειππι ,πινω ν σΙιιστειιιε Με πσάισισσι , στ σΙττει Ρτο8τεσιει , νεπσπιιιετσεσ σσι ισ

ιεπιτισπιιε νεΠτ:ε σεβάει·ισσι ιισιπι ιεπιστο,πιεσιιπιεπιι νείπτσππι @σε εσππιΡεΙΙο. ΜσΙε

τι πιεπιιΡε ετιειππι ειστε ιισε τστιε Πισω Πσάσει·σπιτ επι πσειιπτγι·πι εσΙππιειι Ρεττιπι€επε :

τω σσιεισινιιιε Ρεσνιάεπιτιει ει!ιτεε ίεπιστ, ιπι ίσο 8ι·ε.άσ εσειδσ ίσπιτ ι·επιεισει·ε. Ι.ίσετ

ει·,<ισ νσσιε σιιισιιισε πιιστιγι·ισιιι σείσι:στσπτι σε πισπι ειππισι,σε.σι, σσι τειππιεπι-πισε, @σι ε,

πιεεσπιι τε:Πι·ε νσΙσεπιτ , σπιισίεσπσίσσε τεΙιπισσπιτσι· ειι=σιτπισ . (ισισσεειιιι18ιτστ

ΙΙσιιΒεπΞεισ Ρτσόεσπιτισσε , άσσπισε σΙισ μισεπωπεε , νικ ίεΡτειιι εσπιι πιειειίιτσ,

σιίειΡσπιτεπσεσίετσιπ. Εσπιτιστσεστεπιι σσιάειππι ΠεεεΠειιτσι·, νεπιάσστσ: ΡΜ

πεε , ει: Γει·νιτστεπσ Ρτο Πσπισισ ίσσεσπιι; ασ ισει:ιγι·ισπιι εε.ιιιεπι, , πιεσε; «σε ω.

Με Ριεσπεετεω Με Ρεπιιπιεσπιτ π π - - π

° _ π Δ Δ _ 6 3. Κο

σ πω” εΠε πιισπιεπιεπισπιι Βασικά Μεσα: ιπι επι" , σε σσο ιπι Ριωπεεισ ροσπιπιειπε . Πε εο ι·σπισε ω" πισππι. 6;

Ι› πιω !ιιιισε πιιοπσιέιει·πι ιιιεπιτισ ίεάσ είὶ ώστε. ΑΙτει·ιιππι πιιοιιιιΩει·πιιπιι νισεισι· Μσππ[¦ει·ξκΜ ε. @Μαι

μα” |ΙΜπωπ @σώσω ‹:Ιε @σο ισ ρι·ινπΙεεισ ΑΙεχεσοιΙππ πι. ἰπι ειστε πισω πεεο σε σιοπιειΙιεπισ στο ρι·σΡε ΕΓ

εσΙσπιι Με ΑίειιΙσσι σιιισσισ σι Ριςεπισ, .' _ σ ,
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6 5. Β οιι·ισειιτισε ειστειτι , εοσνδεττοσσοάειττι ιιοΒιιιίΠιτιο νιτο, Α ο τι τ. ε ε ιι ο Ν ι ε ΑΝ.ε σε.

ντάεΙιεετ Βσειε εοτιίετιιεσιτιεο, ετσι Ροίτεε. τιιοτι:ιεΙιιιε εεττ” , σι ΐειιέτο. σίτισε πο Ι 02?

τιισι·τεττι εστινετίεττοι·ιε ΡετιιιτιιιΠτ , ειιιίτισε Τεστοιιιειε .κι τιιοσεΡτετιστιι , εισαι σι ω· Μ”

ΠτΜε-νετεττε τεΒιοτιε εοτιίττσιτετιιτ, τετιιιτ. Νοτειιοστιι.ιτετισε είι, ειστε Γετιδτιιενιτ

τιεσσεισσετιι νετιιτ Ιενιτειτε σΓσε ίεΙ1ιιιιτιιιιτετ Ροτσιτ , οι” Ιεεσιιάσιτι ιιιτειιτιστιειιι

οσιέτεττι ίσετιι ιτιεττγτισττι Μπιτ , @Με άινιτισιτι νετο εστι Βιισιτι μεωστε εοτιιιτι

ττιιίΤσε είι, εισοε εοτινεττιτ . Ιτι Ρτιετιι&ο ιιτιτστ τιιοιιείτετιο τιιιι·1τει ΡειιΓεεστιοσιε ΑΜ', ω

,, ίεετιόεΙει Ρει!Γιιε είτ . Ψο!εΒετ εισαι ΑΜ:ειτειτι,στ τενεττιιιιοτιτιετιστιι,ειτττειιιιτετε ιιιοιιἰτε νιτ -

,, ἀιΙι8ετε,ἱεεεσΙετιει εκ ττε!ιάετιο Με ττεξιιιτε, τεε ττιοσειίτετιτ Ρτο ν:ιτιο. 8Ιοι·ιτι τιοτι ί"'ᾶ"°°

,,. ειιΡειισετε, ίτεττι3 ιισΙεσε σεεεΠ”ειτιτι ιιιισιίττετε.(Ψια οιιιιτιει τω. Μεω.. ειστε

εοτιτειτιιιιτ,ΚοιιισεΙάσε Ιοεστιι.εσιτι Με τιιίειΡσΙιε σε ετετιε,τιοτι τοιι€ε τι αιΡιτσ Ειτε

όττισιιιε Κ Α ι Ν ε ιι ι ι , σοι Ροίτιτιοτισιιι εστω ττιειτοτιιο ία&σε είτ ,Ιιτιοιτενιτ .

66. Ηιε τιιιτειτι Βεγιιετισε εοτιισεειτι ίσειιι οεεειίιοτιε ΡτοΡιτιοσιτε.τιε εΒιεεε- Κ"ΜΗ οι)

τετ, δ: εοτιίειι8σιτιει Πιτ ιιιιοτεττι, οικω ιΡίε Γε ιιιτεοσειιτειιι εισοτιε.ιιι ιτιστιο ιτινι- ισεειτσιιι

τσε οεειτιεττιτ , τη εοτιισ8ειτι εοΡσΙειτειτ.. Οι: ιιοειτατισε ΚοττισειΙόσε,σε ετιτιιιτιιε ξΈ8"Ρο;:

εισε ΡειττιεεΡε Ηετετ, 8τετιε ιτιεισετε σι εμε ΕοίΤειΠοιιε ιιοΙσιτ ,·ίεάσιιστιι ει ειστεσττι Πει. ω.

τιτοετ1σει, εΙτετιιττι νετο ΡτοΙἰ8τιιε :ιΡΡετιάιτ: τιιιοε εσιτι Με οιιιτιιτιο τεΓΡσετετ, ΜΙΒ”

ττιειΙειιε ντάεΙιεετ Με άετε , εστω: εί:ιτιότο ινιτο ιισιεσσειττι τεειΡετε , Ρτοτττετιιιο τει

τιιειι νιέισε εΙΪετιίἱτ Ροτισε , σσετττΚοιιισεΙσσε ειιιιτετ . Πιεεε:ιτ εισ-τειτι ιάετιι Βεγ

τιετισε, εστιι ιιιοτιετετιιετιι οΒτἰτιετετ: οσιτι ιτιοτιΙειιΡετειτοτ , τιοτι εΙιτιστε οι·τιιιιτιο

τιιοττειΙισττι ττιτιτσττι ιειΠιι ττιετσιτι νει!ετ ιτιεστετε,εσετιτσιτι τιιε ΚοιτισειΙτιι τεττετ ετι

ΪΡεᾶσε. Αιιτε εισε σσιΡΡε νιτιτσιτι τιεττσετισιό οιεειιι ίειο,ιιεεισε=οσΒΒσε απ: ό.είετι- ΡοτεΠήΒικ

τΙετε ντιΙε5 , σΠειε επεστειτιοτιεε ιιινετιιο. Ηεοεδειτ τενετε νιτ Γειτιδτσε Ιιτιιιε ειτ.άινιτιο ,..,,,ω,,_

ττισιιετε 8ττιτιειττι , στ ιισιτσιτιο;Ρεεεετοτεε , Ρτειιίεττίτιι Ροτειιτεε ίαιεειιΙι , σι εισε Ρτεε

ίειιτιεττι άενειιιπετιτ , :στα νεΙστ ειστε ιιιαιεττετετιι Πει ττειιτείειέτιε ντίεετιιιιιε τοτ

ττιιτιειτειιτ . Στιιι&σε πιιιιιιισιττδριτιτσε, οσί Ρεδιοτι ειιιε· ΙιεΒἐτετοτ ιιιετειτ, . τισιιε

τεττοτειιι ιιιισθτιε άινιιιιτσεστττειταΙιετ. · · τε

67. Με πιο τετιιΡοτισσε νιτ νετιεττιΒιιΙιε στισττι ιιιοικιΡτετιστι:ι τιοτι τοιιΒε ε Μεί- $ισιοιι€)1

ΒΙιετιο ετιίττο εοιιΠτσιτιτ .ι ΑισόιεττεεστειιιαΙιτισεισάο··, :μια νειιετσε εισιόει·τι (.Πειί
“ΜΕ

ίειιΓεττι εΒΒ:ιτιεισφετ·εοειειστιοπετιι Πττιοτιιεεειττ:.ιετείεοε ιιινείετειιτ,ιτιισΡετοσοστιε εεω··

σι εοτΡσε ίσσιτι ιιιιτισε Ρεεεειο:ιτ , ιΠσε Ρτοτιτισε ιτε τιιιΙεε (Πιτιίιτι ιιιιιτιστετ . τωιωτ,· [

τιενεωτι1σε ττιοόιε ει: εο ιΡίσττιττιοσεΠετισιιι Ρι.ιτέτιτε τετιτανιτ. νετ ειστε” τε Ρτοοιιε

όσοι εΒΒε.τι:ιττι ττιετσιτ Ρετιιετε,ιιοτι τιτιιεττιοιιιιειάισσιΕΡετμετετε .τ ΙτιτετιιΡείὶε ε

εισιττειιι Με.: , άστο ΚοιτισεΗσειιι Ιεέτο ίεεστε οιιιείεεινετ., σε εσττι Ι:.ιτειιτετ ειτ

ετιιείΐσε,σετισεεεΡιτ τιι€ιτιε Βιιττστ εειτε ειάίττιιιττετε, ιιιτειιεειΞ ειστιεΙιτετ ΓιιΒοετιτε .

$εά·τιστττ νιτ ίεισδιιιετιεεόϋ. Ρτοττσε ιιιι:ετεεΡτο ΓΡιτττττιιτιε ,.ε.τιΙ·ιεΙιτσ νικ εισθιετιτε ,

ττισεττετ ,Ιτι8εΙΙιεττσε ιΙιεο ιιιειΒιιττι Βιι8σΙτιΒσε ειτοτττιτσε ,τοττετιισιωτ ει: ΓοΡἱτοι

με εσττιΡσιτ , δ: τττιιιτίττστιι. ιιιισ.Βοτι ατι ὶτιεερτο τιείειιοιΙΤσιιο ετιιτιιτιε ειιτστΒενιτ . .

68. Ροίτ Ιιεε ΚοττισττΙάσε άετισο Ρο.τειιτισιιι ιιειντετιινττ , ΐεσεΡοβοιιεει ίεάιε Αιι- ἔτ:ἑ:::τ .

τω” δ: Κοιτιετιι ειπε ,στ Κοττιο.ιιι τετιιτει , Ιε8τιτιοτιιετιι άιτιετιιιιτ: οσο ιι τενεττετε- ι>εωιετε .

τστ ,ίε.διστοε τε οιετιιιιιτι εισε ΡτεεεΡτε Ρτοττιιττστιτ .· Πτι ειστειιι , εκεοττιπιστιιεετιοσιε

τειιτειιτι:ι.ιτι εστιιιι:ιιιιτιιιτστ. Ησε ιτεοσε ιιιοτΙο Γσσττι ΚοττιιιεΙάσιτι ΜετεεσΡετετε

τιτοιιιετσιτ . Εο.ιτεσσε τειιιιΡοτειτι δεσειΒσεεεΙΙετιίισττι ε ιτιοιιιτισττι ειισσεττιόισ

τιι:ιτιίιτ : σ.ιειτιοε σε Ρετικιιιστιι πισιττειιιιι , σου Ιοτι,εε νιά·εΙιεετ ε ιττιοτιεθεττο ίαιαδιά

νιιιεειιτιι, εισαι @και δετιόιΙιετιισσι εοιιίτιτστιι.ττι είτ Ητινισττι , εοτιιιιττετενττ.

εσιιισσε ε:στεττι ντε Γατιι?ισε στα , ίεττιΡετ ττσειιεεω , ίεττιΡετ ειιιιιττιετσττι Ισετιιτιι

ττιειΒιε ειε ιτιειΒιε ε.εεσιιισΙειιιε, δε τιοτσετιεε ειε ίεειιΙο ε.Μττειιιετιε, νεΙστ τοτιιε τη @και

εοτινετίσε , τα! εειΙείτε άεΓιττετιστιι ετιιιιιοε τιστιιιτισττι· ε.εεετιό ειιι·.ιτ .

ότι. Ψοτειιε ο.ιττει:σ. τστιε Ιοεισιιτιο ετετιισιτι ίτιειετιὸειιι τσοιιεστιι ιιιεπετιιτε , με· ΜΒΜ

αφτι εσιτΙ:τιιι ΡτεΠιγτετο·, σε ειο.τΙοττιστιι.ΡτοΡτιεισ τετττειιε , εεε 8τ Με., οσι ειιιτι

εοιιιιιπτιιιιιτστ, ει.Ητιιτε στο. τΙιείεττετ. Πειτικιε τιιοιιτετιι ιιισεειιιε Πσόιοίτιι ΡετΙσίιτε σε,

ΡοΗτειιισσσειτιοαττι πιοτιετ:Ιισιτι ειστε. Ρετνετιιτι Βιισ·1τεειτισεΒιτειιτετιι·τεΡετιι: ε

οσσιτιοιτ στ ἴεει“ι Ρετεετετ , δ: Ιοειιτιι οίιετιόετετ , Μπι μμε. ιτινετιιτετστ , εκε8ιτ: τ1σι

ισιι=ιιτστιι- ειετιεΒεντείε @εισαι?Με εσίτοεΙε Ροβει·εττιεεεετε ,--θστε-ΙεττοτιτΞττι τω.

- ε ι - τ 1 τ . ΜΗ·

 

ΩιιΗισιιι, νιιιΒο Ωισ8Ι2, εινιτεε Πτιιιιτιτε ιιιτοτθειιτιτιιισιιι δε Βοιιτισιτι ετιισεε, τοστ ςΙεισάε·Μεω.ιι·ο Ντι
ίεετιιστ, .ιιττωντω 8.Ατιεε!ι-ΡερειΙιεεΝιεοΙτιο ιν. . ; Β ! , .. °

»

σιτε φωσ.
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ΑΝΝ.ειι. ὸιειιιτιιιιιιι`ιιιΡεττιτιιΓοτιτιιτιιιτεμΑτι ιιεε Κοιιιιιο.ιάτιε τει:οτιιΡετιίετιιτιιιιι Γε , Η απο

1 027 @Η 20ει(ιιιιετ , ειιιιδιιι ιιιοΡοικιιτ ει” μια ιιιιειιιιι ιιιιιιι·ιιιι άειιιτοτ Βιδιιιε , Πιο

'9' Μ” ιιιιειιιιιιι ίεειιιτι ειιιιτιτ , ΙΙΙιε ιτ:ιτιιιε ιοειιιιι ιιιιτει·ειιτιιιιιε , εεεειιτειιιγτει· , ιιτ μια”

Γιιειιιιτ , Ρι·τιιιτιιιιιτι ιιείετειιε , Γιιι·ειιι ιιιττι τιοιτιιιιτι ιιιίι·ιιι€ειιτεπι ι·ετιετιτ , 1“ΘΡεπιΠΠ

ω” ω εεΡιτ , ειιΡτιιιιι ιιίεΙυε ει! Κοιιιιιειιτιι τετιιτιιιιι ειιίιοτιινιτ φ @Μπι Κοτιιιιαιόιιε ΕΜΗ.

«προ. ε ειιε , Ριιιιε ιιιιιιιι Ρια Πιιιιιιιτ νειισοτιιιιι ε.ιιιιειιτειτε εοι·ι·ιΡετε: τιειιιτιε τιιιιειτει ω.

ιιιοιιετιε, ιιιεοιιιιιιειιι Ρετιιιιιιτ επι ΡτοΡτι:ι τετιιεε.τε μ διο ιιιιιιιτιιιιι , Πε όινιιιει Επι),

νιτιετιτιτι ιετνεινιτ ιΠειιιιιι, τιιιοτι ιτι ειιιι€τιτιε Κοιιιιιιιιτιι ειιιιοτιιει ίτιει·ειτ άετειιδιιιττι,

7ο. Βιιτιιιε τιιιτιι ιιι ειίτιετιι Ριιι·τιιιιιε εεΠειε εοτιίιι·ιιει·ετ , [ ετ:ιτ ειιιτετιι Γιιι·ειιιιι

Ρωωι ιιιι ειε Μι τιιιοάιιιτι Βιιτο τεΡειιττι ) τιιιιε ω νειιετιιιιιιιε τ1τιεπιάειιιι [1°ειαεω

ιιιιιε τιιιιιιι ειιπι τ.1ιιοτιειιιι ιιιιΡετιι Ρτομιιιτ , Ριετ:ιΡιετιε ει , ιιτ τιιτιιιε ειιιιιιε ίείιιιιο..

τετ : ιιιιι πιο:: ίιιτεε ιιιΡετνειιιετιε , ιΠοε τιιιιτιειιι μπι ειιιτι τεΡετε τειιτειιιτεε τεΡε.

Μ, ίετι τιιιιιι :ιτιιιιιε εκ Με , φαι: :φώτα ίιιετιιτιτ , όεείΤε εοτιτιονιτ . Φωτ Η τε

ι·εδιε εοιιι8ιτιιι·,Βειιτιιτιι νιτιιττι ιιοτι ιιτιε τιινιιτε τενειιιτιοιιιε ιιιιιιτιδιιι ίτειττειιι ειιτιι

τιιτιτ:ι ίοΙΙιειτιιτιιιιε τιειιιιιαΙιε , @Γε νιτιειιι:ετ Ριιιιέ`το , τιιιο Παει .ω :επι Μ” ω.
Δε!) ιιοτιιτειιιι εοτιτιειτ Ρεινειιιίιε . · - · Δ ·· -

"ω" 7 ι. Μι ιιεε Κοιιιτιειτιιιε :τά ιτιοικιίιετιιιιιι νιιΠιε τιε τ:ειιιι·ο ι·ενεττιτιιτ , ιιιοιττιιιε

ιιτοιιατ. τΑΒΒιιτετι·ι Πε ειιιοε τε8ετε, ειιτ ίειιιετιιιιιιιιι τιιιτιειι ιιεςιιτιιιιιιιιιι τιετιιι€ει·ετ , εχιωμ

τιιτιιι· . νοιειιειτ ιιιιιιΡετ , ιιτ εει!ετιιι , εστι ιιίυε ιιιετιιτ , οεεείιετιε ι·εΒιττιιιιιε που

οτιιιιιι·ιο ιιειει·ει·ετ , κι ω” ιιιιιιιιετ ιΡιτιτειιτεινινειιε , Ρι·ιιεειΡιιιε τιιιιτιιτιι Γειιι

νιτιιτιΒιιε ωττω εάτιιοιιιτιοτιιεΒιετιε. νιίιτιιτει:. Ετιιτ ετιιτιι ιιεειτο νιτο τιιιι οιιιοιιι

Με , ειιιιιιιι οετιιιτι·ιιιε ε εΑΒΒετιιττι ἐ:‹ιιινετι:ιτιο , τα που ιιιιιιι15 επειιςιειετ , Η άι: τω.

:πι ειιιιιίτιιιτιττι ειΒΒατιιιιιι 1ιοτιιιίιετ ενεΠετε , τιιιιιιτι ο ειτιετιιιτι ιιιιΠετ ΡοτειιτιίΠ-.

πιστη ειιιειιιιιΙιετ Βιιειι1ιιι·ιιιιιιιιτι ίετι&ιε εοιινετίετιειιε Οπιιτιετιι εοιινοειιτε . εεε ,

Μ" η· τω Ρετ διιιοιιιοιιετατιιειτιι::νειιιτ ιιεετιιιιι ιιι ιιιττο , ιτε ειιι ε:ιιιτιι.τ ειιιτττιιιιιι εοι·ειι

ιιετνετίο : Με Ρτειάιειιτιοιιε νετιετιιΒιιιε νιτι ‹ιε ιιιιιιο τιετει·ιοι· .Βιδιιιε , ΟοττιιτιΙΤιιε

ιοει τιοιιιιιιιιε Ρι·οτιτιιιε ιιιιιιτ , δ: ιιτ ιιΒιιιι , τρώωΚοιιιιιιιιάι εειι:ιε τιειιειιετιτ αιτι

ιιετιιιωωωιτιω ιτιειάι Ρι·τι:ειΡετειιτ, Γειει·ιΙε8ειιιιεε·ιιιιιετιοιιειιι%ειιιτ . Εσιτιιιιιιε

11ιοτιο ειτε Ριιιτιιιι εετιι·ιιε ιιε τετι·ειιοτιιιιι ιιοτιιιτιιιιτι ιιινιεειεδιε εε . _ τ .

Μ:::ι“ι ι 72. Ιτιτιε νει·ειιι·οετετιιειιε , ιιοιι ιοιι8ειιιι ΑΡειιτιιτιο.ιιιοιιτειιιτιοςε, τιιιι τιιει‹

«Μ, _ ` 1τιιινιΑτιιιιι-βειια, ·ιιιειιιει·ε εοτιίιιτιιιτ . Πιιε ι8ιττιι·τιιιτιι ίτεοιιιιιτεε τιιιιειιιιιι ειιιιιτιι

ιειιιιιιιε ειιιε ιιιιιιιτειτιοτιιιιιι τεΕτ:ι τ:οιιιιι·ιιει·ειιτ ,·Βιοπιιιειειιιετιιιτειιι., @Με ια τιιιιτει:

ίειιεδιιιιτε ιιιιιοι·ετε ποια Ροτειιιτ , ίσια ιιιιιιιιειιιιιι=ετιιισιιιτετι ΡτεεΒγτει· τιιιιιιειιιτι

ιιιτοιεττιΒιιετιι αιοΙοτετιι ιιικιειιτιιιιιε ίετιτιετιε, οιιιιε ιετιιξιειι ιιΝιτιιετειιςιιιτ , δ: Ρο

· -ιιτιιιιιτει τι ιτατι·ιΒιιε·ιιοετιτιιι ,ι ι·ειιιι·ετιοιιιιιιιι τιιιιει·εΒιιιτει· ειιιιειιιε ειιετιιτ . (Μπι νε

' .το με Κοτιιιιιιιιιιιιιι ττιιτιίιτιιιιι ι:ενετιιοτιιε ιιιιΒετετ , ιτιτει·τοΒιιτιιε ιιΒ εο Ρτείιιγτει·

τω· ειιιίεεάειετι,πιισιτ αιΓιιιιι Δια Ριιιιιοιιιε ιιΡετιιιτ . Τιιιιε Κοιτιιιιιιτιιιε ιιιιιιιτι Ιο

ετιιιι , ω» Ρειτιειιιιτιιις τιι8ιτοιιιαιΒιτ , τιιεειιε : ΙΒιιιτειπι ΓτιΒιιιαιιι , ιιε ιο.ιιι·ιιιτι ιτε·

. τω , ιτι ετιιιιιιιιιιτι πιιττε , δειιιι: Ροι·ιει·ιιεειιε άοιιιι·τιιιίτιΒιετ . να Ρτείιαγτει· τυπι

° πε ιιι€ει·ιε ίΡιιτιο·ιιιτιπι Ριο8τεΙϊιιειειι ώς εοτιίεΒιιιι·οιιιιι άοιοιτε όειιοΠτο , ω οιιιιε

ειιιοιι τ·ειιτιιιει·ο.τ, ιιιιιιιε& ιτιεοιιιιιιιετειιετιε.νιτ , τω” ιιιττιιι·ιιτιι νοειιιιιε ειτει:ι

ιιιιιτισδετιιοετιε : Οτατιτιε τιιιιτιιιιιτιιιι, σιιιτιιΡοτειιε Βειιε , ιιιιι τε8ιοιιεπι τιοίιτειιιι

ΓΡιετιάστε παπι ιιιιει·ιειιιιιίτι·τιτε τιιετιιιτιιε εε . νεα ετιιΞειιιε Βει , νετε ΡιοΡιιετιι

ιιιι6ιω, 8τιιιιτιιιιι€ιιιι οεευιτιι ι:τιιιιιτιο , ιτι ιιιιιιιιιε τιοιιι·ιε ε.1:ιτιετιιιτ. Ηεεδτειιιε

·ιιιιιιτειιιι Βει ιιιιιτιεττινοειιετιιιε , νικ σ. Βεειτι «τω τιιωΡωιι τετεειιε τ:οτιιΡιιιιιιε ειι .

Νο.τιι Η ταΙια νει·Βιιω ιιεε.τι ναι Κοιιιιιε.Ιειι ιιιιτεε τιιιο.ιιιιετ οεεε.ιιοτιε Ρετνετιιιιετιτ

8τεινιΠιιτιιι 6ο: ειιιε ιιιτιιΒιιιιτιοιιε εοιιιιιιονιιιετιτ . · . τ . . · τ

73. Διιο πιο τε·ττιΡοτε !ι·ιιιιιΒιιιιιτι ειιειιιἀιιτιιἰεἔιιιτι , (μια: ΡτοΡε εεΙΙιιιτι ειιιε

:ιτιιιιιιιετ , ιΠειιιιΡωειιιι τ.. Ει·ιιειιιιτειιι ίει8ιιε ιτε εειιτε εισειιτιιε δ: ιιιιιιιιιιετιε ,Απ

ιιιιττει ιιιιιτιιιιιτιπι ει5ιιιιοτιειιι ,Η εεειτιιιΐετ , τοτιιιιι-ιιιοκ αιιιιιτ:ιιιτι·ι ιιιιιιιιιιτιιιιτει· οι:

ιτιιει·ετ ι (ζιιιιιςιιεοιιετιιιτιι ωιωτιωτι τ:ιετιιεει·ε ,. Και τιιιτιιιιιι ειι·Ισοιτιε ίοτιιιιιιτι

τειιτ , ιιιειιτ ιιετ.1ιιιι:1ιιαιιιτιπιετετιιτ ιιιιιιιΒιιτ . Ιτε.ιιιιε ειιιιι ιωΡι-ειιι ειι·ι:τιπιειιιιτιιιε
· _.. γ τ ·· π· · >φαι· . Δ ίεειιτι

ιι (]τιιιιιιιάιιιιιιιι Μιιιιι·οιγειιε ιιιτει·ρι·ετιιτιιι·., ίσια: οι› Ροτιτειιι ιιοτιιιιιι (:τιιιιιιιιιιιιενιτ:ιιιιιιιτ.

Β Ηιιιε διιι·ι:ιτι:ε ιεέτιοιιι ιιι:ιτιιιιιτ Μ, απ» Μ ?καψει :τυπο ·υα!ειε ῇυει·ιο[ι ό· ερε8ια, Με πωπω απ».

ππιΜΜαι[:, μα» @β .Μάτα·υει·αι, ι» σειιιι-τεβάτι·α, υιιι8:ι.ιιω πιιμκωι !"$"ΜΟ άι, (μια νει·Β:ι ειτρΙιεατιιιι

:σπίτι νιτιεπιιιι· ιιιιεειι , ιιιιιιτιτπε ο Αητιιι.-ιιειι:ι , τιε φαι. παω ει. ίιτ φαι σιωιιιιωεω ει·ετιιιι: , ω: Μ

τειιι Ροιιι-ιιοπιιε φα νιειιιιιε . ·



_ ε.ποΜυΑι.πιΑΒΒΑττε. @το π

ίοοατπιαε, ίππιίο παπι οτΕιοττε νιίι:οτει νοπίτοτατ; τιταοτειοτοπι ίαττοτποειταπι π- πΝΝι€π.

τσιπ ποπ ποπ όποιο ιπιροταπι τπιπειτοτατ; οοοροτοοπιποε τρεπειτο , δε νοοιοιιερΙο

πιοΠε νοποπιοπτοτ ιπΒΒτοτο , ατ Η οοΙΙο.πι ΡοίΙΡοποτοτ , .ίοτποτιπΓαπαοκιοπε ποπ

ίοτντιτοτ . ΙΙΙο πατοπι ποπποπιιτιιτι οοταπτοΙοπιοτΕΒιιε πο; αΙοίοοπε , α: οποπιτατπ οἱ

το ποτίιοοτοπτ , άϋΕπιτο Ετέιτοο Ροίὶτοπιο ίο8αεπανι πιο Γοπἰτιι οοτταοπε , πο.

οΕοτίαπι οίὶ οι: τΗντπε. ντττατο Ρτοιοδει,ατ τ:ιιτιθιε τπιτειπτιοαε , οοΠειοπιπιπο ιππα

πιοαπο . Οπιποε ίπιτατ πππο οοίτιπιοίπέτι τπιτειοαΙο, πο οπ:Ιαπι νοοοε τοΠατιτ

δ:τω”πίο.ε Ποπ Βτατὶοε τοίοτατιτ . δοό. ποιό ποε.τ:ἱο πππο εποε νοποτοΜΙοιπ π·

=ταπι οπίτοτ!πιπιοιιπαεθ οαπι δ: οΠοείππιο μι· οτπε Ρτο:ίοπτιο.τπ οκ πιοεπιε .οτοΡτοε

ΜΙΚ: Ροτιοι1Πε ποπ ιπποτοτπαε . Εκ πιπ!ιαε απατπ πιο τποπιοτοτο ίαΒιοίτ 3 οτ ΡΙατοε

ίαΕΠο Ρτατιοπε Ιοάϊοτ πεποίοιιτ . ο ο ο

74.. ΑΙΕπαοπτιο ποιππαο πιο σποτ οποτειτίιε τπειτιοπε , πίτπΞετ πιο8πιτατΙιπίε ια

οοπτι πι πιοπτο Ροττοπο ΒιοτοΒο.τ τποὶὸἱ:π_ω νιτιοΙιοοτ πτοοτ πι Ρτοετατιτο πιοπτΞε άο

πινω Ροπόοπε , πι απο. νοτποΒο.τ . Καθιοπε οιατοπι παιτὶοπι Ρεια1Ιο ιπίοτιιιε ποπ .

(Μπι τπιτπτ Ρτωπ ποστπτο.νιτοτ οοτταοπε , Ρετ άονοΧαπι τποπτὶε νοΙνοτοτατ ιπ

ΡτποοοΡ8 , πιω: τοΡοττατπ ταίὶΞοιιτπ τοροπτ!πο ιτιιΡοτα οοοΡἱτ :ιό πωπωτοτειτο .

Ειιπδὶι Ρτοτἰπαε άοΙοπτοε οκοΙοττπιπτ : δ: ποπ ίοΙαπι οπο Βοττιέποιπ τποττιιιιιπ , ΐοτΙ

τοτατπ παοπαο τΠΙοοοπιτιιτπ οιαε οοττιπε οιτιίΠτποπτ . δα! ο πωπω νιττιιτοττι ! Επι

πιοιτ τοπιιε , 8: ιτιοοΙπτπιε τοΡοτταε επ , :ιο Η Γαροτ οιιπι ποπ ει.τοοτ,ίοά ατοοτιε ίοΙἰαπι

οοοιόι!Τοτ . Ηιπο @το ποτποπτΙιτατ, ίτιπδΠ νιτι πιοττταττι παοπταπι τιμά Ποατπ Ροπτ

άαε Ιιο!ιαοτιτ,ιπ οαιαε οοπίΡοθα πτονιΙΙιπι-τι :ιτοοτιε τιιοΓοε ιιοπάαε !ιοΒοτο ποίοινιτ .

7 5. Ροίτπιοπατπ νοτο Βοτπα:ιΙοαε οιιπι ΑΡοππιπυπι ἀοίοταὶτ , τιιοπτοπι δνττιο:

τα ΙιαΜτοταταε οΓοοπτΠτ . (Ξενοποατπ εικοσι ΪαπιτποΡοτο οὐ: , πο παἱε σπιτι οποιο

τιτ, παπι νιτ1τιπέτιιε τα; Ιοοιι πιαττινοτιτ, ΡΗ οτιοτιε ροπτ!αε νιτὶο Ιονιτειτιε οάίοττοειτ.

Ητιο πο.ττιπαο τπιιτοποππτιι οιιιε οειαίο ΡτοοαΙπα·βιο Πιιτ , παπι πο" νοποτειοιΙοτιι νι

που

το· μι»

ΧΜΠοαιπ

Μπιτ .

-δντι·ι:ισ.

πάτε .

ταττι,αΒιοαπιππο ποποτοτ, τατΒο Ιιοπιιπαπι Ρτοπο ἱπππτποτποιΙἱε οοποπττοοετ.Βειτιο ο” τοι π

απο ΡοίοοΒοτ, ειέοατι:ι απιαε Ιοοι ΓΡοτίππι ΡΙοπαιπ Ιιε.Βιτειτοττοιιε οοτποτοτ,ιΙΙιο Ρτἱ- 3: ΜΜΜ·

οστο οοπίΗτατο, τοπΙοπι:Ιατιι πιο:: οΙἱαἀίοΙὶἰπτιτοτ. Ιπ δνττπι νοτο πι.ιοτο οοπτιππο

Με ,' παοτ ΤοοπτΜο. ο ίαιε τΜοπιαΙιε μπω Ετ , ποπ οίτ ποίττ:ο ίο.ουΙτετιε ονοΙνοτο .

Ε:: παι Με νἰἀοΙὶοοτ απαττι πιο Ροποπτοε , οοτοτο. Βτονιτοττε Ππότοπτοετοτιπιιιε .
76. ΗειΙιοοπτ αοτπάεπτι οιίοι αΙαπι , ο Οοπιοπατιι ποττιἰπο αι ποιπΙιε αιοοπι πιο κατ

. . . . ι δ (1 .

.Επειτα εποποτο , Γοτὶ οπιπιπο οοποποτ οθτιοπο . Ηαπο ιττιπαονιτ ίο.πέτ.ιιε παπι Ρτο πιο: Μ” · ·

αιτπιε ιτπτπαπάίτπι ποπ τποόο νοτβιε ειτπαοτοτ , ίοτἰ πππο οτιοπι νοτοοτιοι.ιε μανιτ

ίὶτπὶε οοοτοοτοτ , - οιαίαε οίΗΠοοοΙιτ:αε νὶτ τἱτπΙαττι ΠΠ οιαίάοπι τοπικ: οΡΡοποτο , δ:

ιπιππόοπτοτ οοπττει ίιιπδΗ δΡιτἱταε τοτποΙαπι ΒιοτΠο8ο στο Ιειττοτο , άτοοπενιάοΙι

:οτ , ίοπ&ατπ ντταττι απο ίοοαττι οι: οπτἰοτπ οοπτειειοπο ΡοοοιιίΤο . Μο:: π:ο.παο τΠίοί

Ριπί οπιποε ειονοτίαε οαττ1 πιο , οιπποε τπίοίτι,οΙιι οΙο.τποπτ ίοποπι ὶιππὶιιτπ Ιοπαοο

άοΒοτο ΓαΓΡοπτΗ , πιτ πτ8παπι βοιωτια: , ατ οατπ πιίο οοΠει πιπιοαο οοποτοπιοτατ .

@ποπ ατὶπαο νει!οΙο πω: πιιτειΜΙο ,Ρτοιίοττιτπ ίΡιτιταπΙοε νιτοε , οιτ άοοτοΡττοίοπο ,

8ο ιιΙττο παοπι οοπτοπειτιο , απο ποίειτὶαιπ ίοοΙαε οτοτὶοτο ΡοταπΤο : απ , οτὶοπι Η

νοΙαπτοε οιτιο!Τοτ , πατατα τοπιοπ & ίτιπιτΙαε ίειππαιε , τιτἰτὶιτοίπαο :ιττοπαειτι ωτοσ

τὶε ποπ Ροπίταε τΙοποποτοτ . διοτι οτοάοποαπι οι ΡτοοαΜαοιο , πο επποπτιατπ ΐοπθτι

νιτὶ. ιτιοτπιιττι , πο:: Με αυτι ετεινιε οτινοτΠπιτιε τ:αΙιτιιε ειοοΕτΠΙΐο ΗειποΙΙααι . Νοιτπ

& πιίο οΙΤοτοΒειτ , Με: ίπ οτοτπο, πππο παμπ ειΒΓοοΙΤοτειτ , νοτο.οττοτ ιπππονιΠο ,δε

ι ιιτΙ πω: ποΙιοποίτατιε ιιπΡτοΡοτιαπι ίποοαπόαπι πΙοοτἱτοτ ετ!νοπτΙΤο . ΙΙΙο οιιτοπι Γει

τοΙιειιτει τοΡτοΒαε , παι 1επΕὶο ντιπ οτιτποπ ιτιτοποοτο.τ , οπιίοομταπι Ροίττποάαπι

ό Νποοτιπατπ Ροτ Πτποπιποοιτπ !ιατοπιπ :ιοπαιΒνιτ , 8ο Ροτ πιο ππιαττι ιΙΙαπι ακα·

μπε , πι Ρτιπιο πππο εττΙοπι ιποοπΓοπι οατπ ιιωπ δ: τὶπτὶππιιΒαΙἱε , πο οοτοτιε ποπ

οτπειτποπτιε οειποπτιοαε ίαιε πιοτπιε , νιτιιτ : πι Ϊοοαπτὶο ιιατοπι τΠεπιτοτοπι αυτι νί

το , όινιπ:ι ιΠατπ ίοτὶοπτο ἴοπτοπτὶο , πιίΐοτοΒΠιτοτ ΡοτάιτΗτ . °°

7δ. ΙτπΡοίαοτοιτοπαο ΔιτπΡοιιοππο νιτο παειίὶ πιο οοιππιἱΠο οτΞπιὶπο Ροοπί- πωπω"

τοπττ8πι, δ: οοΙοοττιπόι ίτιοτει πινίὶοτιιι Ροπίτιιε ειοίτπΙοτο Ιιοοπτιππι . (1αοτΠΠο "°'” Μ*

· Ρτιτπιιπτοιατπ ΗΒοπτοτ ειτπΡΙοδὶοπε,& Ροοπιτοπτιοτπ νοΙατ το νοτο. ο!ιποιτπιε οτιπιίπι

οΒΓοτ

ο 1.οεαοΜ!το ?πππο δ:ικο-τοττπταπι οριτΙαπι το πω”, οπΙ8ο 6°τει·Ευ, Μ» οτιτιιπ οπο:: (Ξιαιε!άαΙοτιίιαπι

οτοιπιτοτταττι, ντιπ οπο πιιοπττοπι ἱΙΙαΙὶτο. ` 4 τι _

δ “πω” “βία 6"κ”παΪ πιαπἰπὶτ Π8ποΙΙοε ἰπ εμπετιιτ ΝοτοτΞεο, πατε στποτι:ο ατά οίτ, ()ιπποΙΙο

πο τιπποαρπτω - τ ·ο _ π

 

Δ .. ο ›· ..

.

όπωπποπΜ..-"τ_
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·ΑΝΝ.ειι;οΒίε:νανιτ , δ: αει Γαε:ο·ία·:ιδιιι:ι: αΙτα:ε Ρε: Γε:: Με ι:ιει:ί65 αοοε:ιε:ε πο:: Ρ:α:ίο:::

ΠΠ? ΡΗ:: Τα:::ιεια: νε:ο) Πει:: ιΡἴε Ροίιι::ο:ιιι:::-ει::ιε::: :::::ιι:ε:Ραι:: :εττ:Ιιτ , :ιινιτιι

-'9°° Ιω· ειι::ι:: Με:: ει: , ιι: Η :ιινι:ια:ι: τι::ιε:ετ 8:ατια:ιι Ρε::ιε:ε·έ @τα ι::::ι:ε:εταπι Παι

ΡΙιειτατε::ι Ροί:Ρο::ε:ετ , δ: Γα:::α ΜιίΤα:ιι::ι ΓοΙΙε::ιι:ια Β:ιιιειαΙιτε: εεΙει::α:ετ . Ρο

πω: εμ:: :Πε Ιαε:ιθεα:ε ι:ιοιΡιε:ιε , απ:: α:: ΓεειιιιςΙα Μιί::είεε:ετα Ρε:νει:τιιι:: :Γ

ίετ,ι:ι εειιαίι::: :αΡτιιε,τα:::Ιοι:ιιο τε::ιΡο:ιε 1Ρατιο Βιιιιτ,ιιτο:ι::ιεε :μι α:ιε:α:ιτ:::ι:α

:ε:ιτι::. Ι:ιτε::ο8ατιιε αιιτε:ι: ΡοΠ::ιο:ιιι::ι,οιι: ι:: οιΤε:ε:ι:Ιο ία:::ιί:::ιιι::: :αι:ταε τ:ιο:αε

Ρ:α:τε: Μια:: :ιαΒιιιΠετ : Ρ:αΡτιιε ,ια:1α:: , ι:ι ::α:ιιι::ι , οι:Ιατιιε Πιτ:: α:ιτε Πει:::: , δ:

::ο::τι:ιι:ο τω:: :ιινι:ια νο::ε Ρ::ι:::εΡτιι::ι ει: , ιι: Γεειι:ι:ιιι::::ιιι:ιε ι:ιτεΙιε:9τιιι:: , ουσ::

::ιιιιι Βειιε ι::ι:ιιιίιτ , ΡΓαι:ι:οε ε::Ρο:ιε:ε:ι: , δ: Ρ:ο ::ιο:ιιιΙο:ιιει ίε::ίιι:::!ια:τιιιιε Ρε:

ο::ιι:ιε::ι ::ο:::::ιει::ια:ε:ι:. Ε8ο αιιτε::ι :ιι::ιιο δ: ιι:ε:ια::αΒιιι τε::ο:ε ::ο:::δ::ιδιιιε, :ε

1,ΜΠοωμ ΐΡο:ι:ιε:ε :ιιιιιι-αιιιι:ι Ροτιιι απ: ται:τιι::ιτ:ιο:ιο: Ριατ, βατ. τω:: Ροίι:εα νι: ια:ιθ::ιε

ρο:ιιτ. τοπια: :ι ΡίαΙτε:ιι:::ι,δ: :ιοι:::ιιιιαΡ:οΡΙ:ετα:ιιι:: εα:ιτιεα Ιιιειιιε:ιτε: ε::Ροίιιιτ:δ:,Ιιεετ

εο::ιιΡτα 8:α::::::α:ιεει: :εζαιιΙα , ία:ιιιι:: τα::ιε:ι ίε:ιιιι::ι ιιοι::ιιε Γε:νανιτ . . . 1

79. Ι::τε::οαανε:ε ειι:ι: αιιοιια:ι:ιο:ιιιειΡιιιι:ιιεε::τεε: Μα8ἱίιε:, ειιιιιε είΤε:ι:τα>

τι: αι:ι::ια ::ε::ιιτι:: , νει ι:: ειιια Ει8ιι:α α:ι μιαιεωι Ρ:α:ίε:ι:ατ τι: ? ΚειΡοι::ιιτ: δεισ

ιιοπιι:ιε::ι ι:: (Πι:ιίτο , ειιιιιε: α:ιιτι:α :ιειατα ει: α::τε Παπ:: ΓΡΙει:::ιι:ια νειιιτ πι:: , ιι::

:::α:ια οιιι:ιει:ιεΗ:Βιε , Πατι::α νε:ο Ρε:ιεθται α:τατιε . Ιι::1ιιιίιτι:ε πω:: , :1ιιιε ιΠε

εΠετ , ι:ι:ιια:ια:ιε δ: ::ο:ιίιιι::ιει:ε εοε , :ιι::ε:ε ποιοι: . Μο:: :ιιί::ιΡιιΙι :επι α:ιειι::: , τι:

νε:α::ιτε: ε:ατ , ι:ιτε: ίε ι:ινιεε::ι :ετι:Ιε:ε , δ: ιΡίι:::: :ιιιΠε Ι:οι:ιιι:ετι: εε:τα ::ια:ιιίε

.:=Π·· Ρ:ατιο::ε εο8:ιοΐειι:ιτ . Ι:: $ντ:ια :ιε::ιοτιε νι: νε:ιε:αΒιΙιε Ρε: ΓεΡτε::ι ίε:ε α:ιι:οε ιο

:ε Ιι::Βιια δ: Ρ:α::ιιεα:ιτε νιτα , νι:: ιιίοιια::ι τα:ιτι:::ι Ιαοο:α:ε αΙι:1ιια:ι:ιο Ροτι:ιτ ,ι νει

ι:: ::ο::νε:τετι:ιι::ιο::ιιτιιΒιιε , ίινο :κι Ροε::ιτε:ιτια::ι εο:ιεΙι::ιε:::ιιε . ι

· - 8ο. νινει:ατ αιιτε::ι , νε:Βε::τε ια::ι ίει:εδιιιτε , :ιι:::ιε :ιιίτ:ιότε , νι:ιεΙιεετ απ::

ια:ι: δ: ιΡίι Ρε:ίεδ:ι νι:ι:οΙε:ιτ :ε:ι:ιΠιιιε νινε:ε , δ: αΙι:1ιιι:ι ΠΜ δε :οι Ρ:οΡοίιτι:ι

- Βο:ε ια::α:ε. Να:ι: Ρε: ιι:ιιι:ε :1τια:ι:α8εΠ:::α: :Ρατιιιτ:: ω:: αΙιι::ι, :ιε:ιιιε ιι: ειω, :ιε

:1:ιει:: Ροτιι, Ρει:ιτι:ε :ιαωι:,ωε δε ι:ιο:ιι::α ία:ιι:α δ: Ραιι::ιε ι:ε:Ι:ιε το:::τωωιιιω,

ι ε:: :μια αδ ι::ιιτατιο::ε::ι ΗιΙα:ιο:ιιε νι::ιτ . (ζιιι:ι:1ιιε νε:ο ΙιεΕ:Ιοτιια:ιιΒιιε ::ιΙ:ιΙαιιιιιι

::ο::ιε:ιε:ιε, ατι :::ο:ιι::ιι::: :ε απ:: ::ι::ε:ιε α:ι:::ιι:::ιτ: δ: ιτα Κο:::ιιαΙ:ιιιε Ρε:.::ιιιιτα

αΙια νινε:::ιι Βε:ιε:α :μιά ίσα & νι:τιιε ΡοΠετ , Ρε: Με:: δ: ιΠα Γε ιιιαιτε: ε::ε:εετι:ιο

. τε::ται:α: . δτι::ιεΒατ :1ιιιΡΡε ::ιΓ:::ετιιε ααα:: ::ιιΙεε α:: ι:ονιι::ι Γε εε:ται::ε:ι ίει::Ρε:

·α::ει:ι8ε:ε, δ: απ:: ια:ιιια::ι ::α:ιε:ε νι:ιε:ετιι:) α:ιΙ:ιοιτα :::ο:: :::ιίε:ιεο::ιι:ι,ναειιιαι:ε

εο:Ριιίειιιι:::ι :ειενα:ε . Βιιο αιιτε:ι: , νεΙετια::ι τ:ια :1τια:::ιο:1ιιε Ι:αοει:ατ οιΙιεια

Ρ:οΡ:ε: ι:αΓεε:ιτε::: ::ο:Ρο:ιε ι::ιΡο:τι:::ιτα:ε::ιιςΡια Ιανα:ι ι:ιιΙΙατε:ιιιε Ρε::::ι:τει:ατ,

ίε:ιεα Ρο:ιι:ε α:ι ι::ιΙ::ε::ι Ρ:οιι::ιε:ιε , Ροίι τ:ι8ι:ιτα :ιιεε ::ιιιτα:ε εο:ιίτιενε:ατ . Νο

+ναςιιια:ι: αι::ε::: :ιι:::::1ιια::ι ι:: Γιαπ:: ::αΡιιτ ΡατιεΙ:ατιι:αί::ε:ι:ιε:ε , ίε:ι ιΡίε :ιοιΡε:

:ατο ίοΙει:α:ε:::.:ε::ιει:τα ::αΡιΠο:ιι::ι δ: Βα:Βαι " Γο:ίι::ιΒιιε αττοιι:!ε:ε . δι :1ιια:ιτιο

.ν:ι:ο απ:: ε:: @απο εί::ιιΙε:ιτιο:ι ειδ:: δια:: νιτιιι::ι τι:ιΠα:ε: ,. . πιο:: αεειι:ατε ιΙΙιι::ι

Ρ:αΡι:::: Ρ::α:::ιΡιε:ιε) οτι δ: ::α:ιΒιιε αΡΡοι:ει:ατ , δ: ίσιο:: εαΡτα:ιε ο:ιο:ε::ι , Δε::

·ι:ατ: Ο ειδα ,μια ι :1::α::ι ααα:: , ειιια::ι Ιιιανιε :ι:ο:ὶο τα:: ίαΡο:ετ Με ω:: Δ Σε:ι να:

- πω:: , ε:: :το :ιιι::::1ι:ατ:ι μα:: . Ε: Π:: ι:ιταθ:ιι::ι α:ιεε1Ια:ιι:::: :ε:::ιτ:ει:α: .

οι:::ιτιοι:εε ι δε. δε:ι :Ρια::::1ι:α::: νι: ία:ιθτιιε τα:ιται:: ε:8α Γε ίε:να:ε: αι:Ρ:ε:ι:ατε::ι , ίε:::Ρε:

°Ρ'"'”'° ιτα::ιε:ι ιιιια:ε::ι νι:Ιτι::::) ίε:ιιΡε: Γε:ε:ια::ι ίαειε::: ορ:ε:ι:ιεΒα:. Ναι:: Πειτε: :1ιιιαα::ι.,

(.ι:εδο:ιιιε :ιο::ιι:ιε , 8:ανιΠι::ιιιπι ::αΡιτιε :ιοιο:ε::ι :ε Ρε:Ρετι αΙιαι:α:ι:ιο ::οι::ιιιεΓτι:ε

ει: : :1ιιι::ι:::ι αδ Βεατι νι:ι ::εΠιιΙα:ι: ·, ιιΒι α:: ::ατ:εε πιο:: ε:α:ιτ , απ:: ιιιι::ιαια:ι:ε::

:ατιο:ιε νε:ιιΠετ , ι::ο:: ιι: ειι::: νι: νει:ε:αΒιιιε πω: ω:: :ιοΙο:ε::: ::ε:1ιια:ιιιαι::

ι:ι::ι:ο:ιιι:: ι:ια::1ιιαΙιτατι , (ει: ι:ιιι:ιιια α:ιτι:1ιιιιιοίιιει:ιδιιοιτα::τε: α:ιΓε:ιΡίιτ ; δ: πιο::

:1ιιαίι :ιε:ι:ιε::ε απο, ι:: ετα: ιε::ιΡε: αΙα:::ι νιιιτι1, Ρε: ίε:ιεί::α::: εεΙΙιιΙα: ι::ίιιτΠανιτ

ι:: ειι:: Γ:ο::τε::ι , 8: τι: εε:ε:ι οι:ι:ιεε , οιιι α:ιε:α::τ , καιω:: ία::ε:ε:ιτ , ιι::ιιιι:.· Ηοε

αυτοι:: Μ:: , ιτα ία:ιατιιε ει: , ιι: :ιιιΙΙι:::ι Ρε:ιιτιιε ΐε::τι:ε: ι:: ίσο εαΡιτε :ιοΙο:ιε:ε- ·

::ια::ΠΙΤε νεί:ι8ι::::ι . Α:Βιτ:ο: ::ιιο:ι ι:ιοι:εο νι: Ια:ιδ:ιιε Με ίαεε:ε νοΙιιιτ , :μια Ρε:

ΒΡι:ιτιι::ι-ία::έτιι::ι , :1ιιι ιι: ειυεΡε:ίιο:ε Ρ:ιείι:ιεΒα:, ε:ΐιιαα:ιειιι::ι :Με ιιιι:Ριιι::ξι:ιο:

' · ιιε::ι

"' α!. τω::

Ρα:: .

 

κι Ηο:: Οοι:ι:::ε::::ι:ιιι:::, Κο:ιιιιαι:ιι :Ματια Ρ:::Ρ:ια εκα::ι:ιιι::, νιιιι::ιιι: ι:: Ε:ει:ιο ΟαιιιαΜιιΙε:ιίι α. .. .

Ι: Π:: Κοιιιιιιιι:ιι αι:ί:ι::ε:::ια Η:: και:: Ρετ:ιιε Βα::ιιαπι ι:: ΟΡιιἴ:ιι|ὶ η. αρ. :6. Π: ΜΒΜ :::η:ι::ί: Μέ:

άσκη:Μα.: ιι!:α:πώα:, α: ΜΜΜ :πιάσω ιι Πωπιπισι: Μ Βιιποιηία:Μα έ:: :απο ό· 69%:: Μ:"ΜΜια ιΜα_δ89:” -

ΜΜΜ: των:: θσω:νΜέσ μα!απω:πω μα:: [Με "Μπαι:::4::Β: ι , ι

εΙυίτιε :::α:ιίιτ , δ: ίιΙει:τιιιι:ι εο:ι:ι::ιιι:::: ι:ινιοΙαοιΙιτε: τε::ιιιτ . νε:ιιι::ταπιει: ταεει:- Ϊ



δ. 1ιοΜυτττ1ττ ΑΒΒΑΤΙ5. τ7τ

Βετο ττοΙοττοτττττττττΤοτετττ ετεεττττττ. · Αετ ενττττττττοτττ νετο ΡτοΡτττττττ Ιευστετττ , δ: τυ- ΑττΝ.εττ.

ττυτυ ττττττττ , δ: τοετοε ευτεττνττ . Νοτη δε Κεττεττττοτ ττοττετττττυίΒο.ττε τεεττυτ , ευτττ

$Ρττττυτττ›ίε.ττξτυτττ ττεττττΤε ΑΡοττοττε Ρεττττττετυτ .- τε»·- ο .· 1 . .

8τ. τω· ουτττοτττ εττΡτττε Ρετττετττττυτ ττττοττττιτττ , τω ιτττεττΓυ τοττοττττ ΜΜΜ , 'νετ

εΙυτετ ετΒετετ , νετ τ1υτττ τττεετετ › τυττάττυο τεττοτειτετ . Ηυτε Κοτουεττττυο τττττττ ττττυετ

τεεττ , τττττ φτου τοτυττττυοττο οτευτυτττ -Ρτεττιτττ , δ: Ρτοτττιυττ ττΙυτττ το τττεοτυττττττττετττ

Ρτττττττο.τττ τενοετινττ; Παρε ευτττ-ττττ1ιττετο Μττττττε ττυτττ Ρειεετττ τττεττ , ω τττεττττε

ευττττυ:ττ Ροεετττ τεετυττττ . Κείετεττεττ ουτετττ Ροτττυοιτυττττ τε , τ1υτ τετττετιτε τυετετ ,

τττεεττε : αυτο. ευτττ τοσο. ττεττττ ντττ Μοτο. τετττε,ετε τττετυτ , ττετ.τττττ Ρτοετττε εκ ετυε οτε

τ1υετττ νεττετττευττε αυτα τΡττττυτττ τεττττ , ε1υτ τοττττττ Βιετετττ τττετττττ , δ: τΡτυτττ·ττετττ

εμε ττττετΡυτ Ρετττετττε , οτττττετττ εετεττττ ττ:ττυουττε ειτττοτετττ Ρτοττττυο εττυξτεινττ .

83. Αττο ττυοεΙυε τετττΡοτε τττετττ , τ1υτ τυΡτετ θτε8οττυο , το.ττι νττοτειτττ δ: τττειτετ

άουτ τοΙεττττττττ τττ ετιτττττυε τετιτττετττ , υτ τοτο ετ: ετεΡττειττττοτ τττοτττο ετεττετετ αυτι

8τεινετττ Ρτοττττε τυτττοτετττ . Ηυτε Κοτττυοτττυε Με Ρτε:ετΡυυτττ ιττετττετττω εαυτο τυ

τττττττ , υτ αυτο Ρετ ττεε τττεε τττ8τετο. αουτ Ρεττυττττετετ , Ρτοττττττεττε ουτε Με τττοετο

τέτττττετετττ Ρτττττττειτττ τεευΡετεττετ . φυσά τΠε ουτττετττ ετττττττΡΙετε ττικτυττ, τττττετε το·

τττεττ ττεεεΓΠτεττε τυτττοτττε , φωτ τεετΡτετττττε ττττυετει τοτΡττειττε. Μττυτττ τττττε, δ: του

εττνττττι Ροτεττττοτ τετετεττττυτττ! εοτττεττττττ τττττοτυτττ τυτττοτ ετεΡοττττυτ , νττυε οττυτε

ω

' Πεετττυτ,δε Ρεττττυε οττττττ Ιττττευοτε ττεΡτττττο, τττττετ Γειττυε Ρετ οττττττο. τεττττττυτ. Οτε

τττ τρωμε ττιττοττει·ττττττετ Ροτείτ , ουτε εοετετττ $Ρττττυ Κοτττυοτττυε ὸττετΡυτο , υτ τετ

:τουτο τυτττεττττετ αυτο. Ρεττυττάετετ,τυττττ,ετυο Ετττευε Νο.ειτττοττ τεΡτοτυτττ τεινεττ τε

Ρττεε τη ]οτττοττε τττοττετεινττ.Νοττττυτττ τ:ττττεττ,ετιττιεττεε ντττεττεετ Μττττττεε,ευτττ πτυ

ττττοτε τεΡτεττεττττετε, 8: ετυε τττέτει νετ θέτει που τττττεττεττττ Ιενττοττε ντττο ετεΡυττιτε.

84.. @τουτο ττεττττευε ετυο ττττετΡυτυε το :Με Ρτοευτ ετετττο τττοτ:τττο.τυτ .· εΙυτ Ρτο

Ρτττττυοτυτττ ττεεείτττοττ :τττε1υτιττττο εοττττείεεττττεττε , Ρτο εοτυτττ υτττττοτε τττττττετττ ,

νετυτ τττνττυε , Κοτττευττ ττε ευειάτ:τεείττττοΙτ τετττΡοτε τιεουτενττ. @του τττοττ νττ των

δτυε Ρετ $Ρττττυτττ τ εεο8ττοτεεττε , νεΙυτ ττττττττττετττε , τττττττ ττττττεττττ ευτετττττ ττ:ττττ ,

φοιτ ντττεΙτεετ τττε Μουτ νττ Ρτο Ιτυτοττυοτττ ττε8οττο Κοττττττττ ττε Ρτο:τυτττΡτττ . ΙΙτε

ειιττετττ οτττυττεττε , υττττε Με τττο8τττετ εο8ττοτεετετ , ευτττ υιτο ντττετ τεετ ττετττο τι

- ττιτττττε νετττεττε εοΠοτ1υτυτττ ττ:τττυτΠετ,τετττ τοΙττεττε Ρετττυτττνττ , δ: ται είτε , ττευτ νττ

νεττετε.τττττε τττττετο.τ, εοτττΡτοττονττ. Ρετ8ττ τΠε πετ ετττυτττ τυυτττ εοττττττετΡυτυτττ, ντττε

Ιτεετ Ιττεετοεττυτττ , εΙυτ τττετυτυο τττεττεΜιτ , δ: ττττι8ττττυτττ Με ετττττττε , δ: ττττε ττυτττο

ΡτοΡΙτετττε $Ρττττιιτττ Μ.ττετε Ρτοττυο :τττττττττττ . Ιττε ειυτετττ Με ττετείτττττε δ: Ρεττττυο

ττεττεττο.ττε, ττετττετττ εοτττΡυττ,8ε ουτε Με το.Ιτυτττ εττετ,ττττΡτεεετττοτττε τε ντττευττε οτ:

ττετττ.τττ,άτεεττε:δτ Κοτττυοτττιιε Με Ρετ ΡτοΡττεττττ: δΡττττυτττ,δε ττοττ τττττετε Ρετ τττττττο

τυτττ τττττττ, που τττε οττττττΡοτεττε τ)ευε τττ Με τεεΙυτοττο Ρ ετΓενετειτε Ρετττττττειτ. Πτ

δτυτττ τοδτυτττουε εττ.Νεττττ ντττ Ρο.υετε τττετουε τττιτττοδττε,Ιττττετοεττυε, (πέτο τεεΙυτο

ττο,ττττε τττοετττττ ττεεττττ τιτττττ,δε ευτττ τη Με νττει(ττευτ τττεττυτ)ο.τττΡΙτυτττ που ντετττ .

85. ΔΗΜ ττ:ττετ,(τευόεττττυε ττοττττττε , τιττττετττε ντττεττεετ Ιτυτυε τττοτττιττετττ τττττέττ

ντττεετττ ο Ρεττετ, ευτττ τττοττ)ττο τετνοτε εοττνετίυε, ο.τετεττττοττ Ροτττττοττυτττ τΡττττιι τη

.τ)ετ εττ τετντττο εοττνεττο.τυο . Ι ττε ειττουειττττο τι ττετττο Κοτττυειτττο Ιτεεττττοτττ Ρεττττ ,

ουτε νεττετ ευττδτει τοτο Ρυττττεττττι τεττττε1υετε , δε Ρετττε ευτττ αουτ εοτττετττυο Ρο

ττττε τρωμε ττνε ετυεττε οτεττττυε ντδττττττε . Ηοε τέττυτττττΡεττοτο , ευτττ το εοττετττ

ΡτοΡοτττο ττττεττ8ετττττττετ Ρεττττοττετετ , Τεττεττττυε ευτεττττττ ττττυε ττειτετ, τττττττττττττττ

τΠτυε τττττττετετε εοτττΡοττεττε , ττττττε τττο8ττττυτττ ίτυττυττ)· δε :μου ττ:ττετ τττε απο ἔτο

νε Ροττττυε Ροττοτε που Ρώτα, ττοττε ετυο οτττττττειττοττετττ ττττττετ οττττττττοττεττετε τυ

ΙΏ27

το. Ιου.

Ατττττττεττ

Η; τττττττε

τττττττ&υτττ ,

δ: τττοττε

8' τττετττετττ ιτε

εεττττ . Κοτττυοτττυε ευτετττ,ιττΡυτο. νττ τττττΡττετε τττττττττ,Τεττεττεττ νεττττε ττττετττυτττ ττε- ταου

ττττ,8ε θττυοεττττο τ.ειττε νττττ ττεεττττεττττ ετττττυτττ.Πτε νετο ττττττ8ττε τετεττε,ττευυο.τ1υοτττ

τττττΡττυε ευτττ Τεετειτττο το ετετττο,τττ Με εεε Εοτττυτττττιτε Ροτυετειτ, ΡεττΤυε ευ Μετατ

τε:τεετΙττ8ετττεττο,ουτ ειΕοτττυοτττο τττετυττότυο τυετο.τ,Γε τυτττττττττ,8ε :το εο εοτττετττυτττ

Ρττττττιττττ εοττνεττειττοτττε στο ττττυττ.Ητε τττιετυε θουττεττττιτε που τττυττο [του τετττ οτε

ττετυττδτιτε ευ , δε το εοετττ ετεττο Μου ντττεετττττ τυπο εοτΡυε Βετο.τεττ νευετοζτττε

ντττ , ουτ αεΙυε Κοτττ υειττττ ττττετΡυΙυε τυεττττ, είτ τεΡυττυε . Κοτττυατετιιε ετιττετττ ,° ουτε.

τττε

τι Ρεττυε Ι):τιιττοτττ το τω. ό. εΡτττ. μ. τττεττττοττετττ τπτ: ττε ττοε ( τι: ντττετυτ) τττοττττττεττο ττεττττ νττττεττττι

"τι που μπα! .ο ΜΜΜ, μι ττττττκτ· @Με Ρετ·τα[ο, εστττττκτ του/Πιστευω Πε εε ττ:ετττ τη Πρ. 7. εμττ_ Ι ;.

ττετττ τττ νται ετυτττεττι Ρετττ, τττττο.
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η- Ιωτ· 86. ΑΙιππειπτο ειιιτεπι Ροίτ τετπΡοτε τποιταετιιιε ςιπίεΒιιτι Ρτεε!ιδτίετιεποπτι, ειιιτπ -

τπετιιτιπειτπίγππιτιιτι ειιττττεΠειιιιε τ”τειττιΒιιε εεΙεπτετετ , τεΡεπ τε τιιτπ:ιετδόοΙοτεπι

ίεπτἰτε ίπ άεπττΒιιε εοεπιτ,ιιτ ιειιπιπ οποιο επι Ρίπ!Ιεπεὶιιτιι Πειτε οτππιπο ποπ ΡοίΤετ .

επι Ρτοτιπιιε ειτιεπε , ίιιιιετ ΓειιιιΙετιιιπ Γε Βετειτεὶι ειτοιιε θειιιοεπτιι Ιει.ττιεπτειππο πι

6τιιινιτ . Βιιπιειιιε ιοι :ιΙιοπαιτιοιπ ιειεεπε οτειτετ, τποιε ειιπι ίοττιπιιε οΡΡτεΠὶτ . Πι

εο ίειπε νιάετΒετ:ιτόππι1ΒιεετειοτιιΙιΒιιε οτπ:ιτπεπτιε ίΡΙεπάιάιΠιτπε οτπειτιιπι, δε τε

πεπτετπ ἰπ τπ:ιπιοπε ΙΠιτιιττι :ιιιτειε Πττετιε τετιΡτυπι , ειπτε :ιΙτειτε ΙειΙιεετ πατε , δε

Μτιπωω ίοΙΙε τππιει εεΙεΙιτ:ιτε . Ατ εετπιτ ΟπιιεΙεπτιιιιτι τπετεπτειτι , ειεττιιΠο νιιΙτιι

Ροίτ τετ8πιπ Βετ:ι.τάι ΡτοειιΙ τπειπετε , δε νεΙιιτ ειτεοπιτπιιπιεειτπιπ , ίαετιε ειΡΡτο

Ριπειιιεττε τπγίτετιιε ποπ ειιιόετε : ειιιι τποιεΙοεπτιιε πι ει , όιεεπε .· καιω , παει· ,

ιΠιιτπ Βετε.τάι ΙιΒτιιττι τπιτειΒιΠτετ πεεοτ8.τιιιπ ? Εεο ειιιοειιιε τ:ιΙετπ Ρετ οπιπιει πιιπε

Ιιτιοετεττι , πιπ ττιιτιι , Ιιειι , τιειι , ΤεειειΙόιιε πιοπεεΙιιιε ειιιίτιιΙιΠετ . Στειτιττιειιιε . έτα

τετ ενι8ιΙειπε ίειππε δε ιπεοΙιιτπιε , τιιεειτο οτππι εὶοΙοτε , τιιττειειτ: άειπάε Ιει:τιιε

νιΠοπεττι [παω ίτειττιΒιιε Ρετ οτεὶιπετπ τετιιΙιτ.(ζιιοά Βοπιιι;ιΙόιιε :ιιιεΠεπε, Πιεο οπε

εεπιτ ίτειττΠιιιε , ιιτ ιειττι (5ειιιδεπτιο ττο.τετπειτπ εειτιτ:ιτειτι ιτπΡεπόετε πτ , παμε Ρτο

εο επιιτιιιε οτε.τεπτ . Ππόε ποπ ίὶπε τ:ιτιοπε εοΠιΒιτιιτ , ειιιοει ιΠε , ειιιι Ρτιν:ιτιιε 1ο

ειετειτε ΚοτπιιειΙεὶι ΗΒτιιπι , ειιιετπ τπετιιετειτ , ΡετειιεΗτ ιετπ ειπε πτειτι:ε τείτιτιιτιιε ,

δε οτει.τιοπιιιιιε ίιιτι!ενο.τιιε , επιπάεττι ΙΠιτιιπι τεειι Ρετ:ιτε τπετιιιτ : δε ειιιεπι ΤεάειΙ

ειπε ποπ πιίὶ Ρετ ΚοτπιιειΙόιιτπ ;ιΒίτιιΙετο.τ , ιειτπ ΚοτπιιειΙειιιε οτειπεΙο Ρτο πιο ειιιπ

οπιπιΒιιε ΠπιιιΙ ίτειττιΒιιε τεεΜιεΗτ .

Η 87. ΑΙιειιιιιπειο νιτ νεπετειπι!ιε ειιιιιτει:ιτπ εειιιία πεεείἴὶτετιε ιπ νιειιπ ιτε πω

πειτε , ιιπὶ επίειτιπΙοτιιτπ εεΙΙππι εοτπιτιιίιτ , δε ιιίειιιε ιπ ίιιιιιτι τεπιτυπι ιπ επ. ιΠιιπι

τπ:ιπετε ΡτεεεεΡιτ . ΙΠε νετο τετπετιιτιιιε , όιιττι όετιιτι ποτιοτιε τενετεπτιειπι ιπιι€ι

Πτο ποπ ίετνειτ , ειπάειδίετ ιπ ειπε ίττειτο πιεσε ποπ άιιιιιτειτ . Εεεε ειιιτεττι ιπ Με πο

&ε τπειιιεπι ίΡιτιτιιε τπΡετ ειιι·π ιτπττιο.πιτετ ιττιιιιπτ , 8τεινιίΠπιτε ειιτπ νετο στι) πε

ειττετιιπτ, δε Ρτοιεθ:ιιιπ πε Ιεδτο, Ριεπε Γεπιιπεεεπι δετεΙιπειιιιιπτ . Μετιτο ίειπε τ:ιππ

ίιιΡετΒοε Για οίΐεπίὶοπἰε ιιΙτοτεε ΡεττπΙιτ,οιιι ὶπ τειΙετπ νιτιιτπ Ροίτποίιωτιιιτπιιιτειτε

1ιεεεεινιτ :δε παπι πιο τπ:ι8ιίττο ποπ εκπιππιτ τενετεπτι:ιτπ, εκ @Με δε ιπιιιιτε τεπίιτ

ττιππιΒιιε επίειΡΙιπο.τπ . διπιΠιτετ Ροίτιποάιιπι νεπετατιιΙιε νιτ πετ :ιθειιτιιε , ειΠιιπι

ἰπ εειάεττι εεΠει ειιίειΡιιΙιιτπ ειετεΙιειιιιτ , επι ειιττι οΙιίειΡιιΙπε εΠεετετ : Μειο)ιίϊετ , πιο

ὶπ Μάϊο πιο ποπ ιαεεΒο, ειιιί:ι ειποεἰ επι εοπτὶ8ιτ , τπιπι ετιιιτπ εοπτεειιιεπτετ ενεπιτε

τοτττιιτιο . ΙΠε τεΙ1ιοπάιτ : ΠΠ πιτ, ι:ιεε, δε όοττπι Γεειιτιιε . Με επιτπ ιπ εο τεειιΒο.πε ,

ιάειτεο ἰπ ιπ:ιπιιε ἰπἰτπὶεοτιιττι ιπετόιτ , ουτε Ρειτνιτειτιε τπεω Πεεπτιειτπ ποπ εεεει:ιιτ.

Τιι επιτετπ :ιεεεΡτο εοπίετιίιι,ίπ Ι)εο ΓΡειπ Ροπε, δε ίιπε Ρ:ινοτε ειιιιείεε . @ιι νιε!ε

Ιιεετ ἰπ επ Παπ @Με ίτιετιιτ μπω , δε π ιιΠιιτπ οπιπιπο εειίιιτπ :ιάνετίιτ:ιτιε ωεωω.

88. διιτειιΙειτιε ειιιιόειιπ νιτ, Ατειιιιπιιε ποιπιπε , ΚοιπιιιιΙάο ἴε :κι ΙιιίειΡιεπάιιπι

πιάτα εοπνετίιιτιοπι ε τιππιτιιπι ττ:ιόιειιτ: ειειπειε ειοπιιιτπ , ιιτ πιο ειιυεειιιε επίΡοπε

τετ, τεττιετινιτ . (Σιιπιπιιε επττι ιιιτοτ πιο νεπιεπτειτι νιεΙιΙΤετ , ίειιιιπεο πιπιιτιιπι

τιποτε τιια:επτει , ει:εΙειτπει.νιτ ειδ νετίιιε ειιτπ , όιεεπε : διο Ισοπε ω· επι τιιιιτετιεο ιΠο

δε ειπτἰειιιο ίετιιι&οτε πιιπε νεπιε , δε πιε τπιίετ:ιτπ άείτιτπτειιπ οτππἰ πιιπιιιπο ΓοΙειτιο

δετεΠιιειιιιε ? @πιε πο:: ὸιδἰο , Ρτοτιιιιιε ἱπ ειπιεπτι:ιττι νεττιπιτ , δε πο. Ηιτετε δε εσπ

επ:ιίΤετι ετιεΡἱτ , ει: Η Ρειτεπτετ τι όεετποιιιο νειαιτετιιτ . ΗποεΒιιτ ειιτειπ νιτ τειπέστιιε

ιιιιιιιίττιοειι εοπτιιετιιοιπετπ , ιιτ Η ειιι:ιπόο ποσα ἱπ νιτιπι ειιτπτετετ , Βεπεειιθιιιτι

Με ίινε Ρειπεπι ίὶνε Ροτιιιιτπ , Γειι ειιιοόειιτπιιιιε πιω πατα . Ππόε ειιίειΡιιιι , ιιτ

ειτΡεττἱ τιίιἱΙτοτἱεε τιιεττιπτ, εεττιιτπ τεπεΒιιιιτ, ειιιοει Η ει: ΒεπεεΠειιοπε τπειτζιίττι επι

ΗΒετ ιε8τοτο ποττιπετεπτ επι ίειΙιιτεπι , ιΠιιτπ ιπεο!ιιτπετπ τεειοετεπτ . Ντιπι δε ει:

ειειιιιι , ιιπε!ε πι:ιπιιε ειπε ειΒΙπεοειπ πιτ , ΡΙιιτεε ΙειπειιιεΗ ίαΡε τείτιτιιτι τιιπτ Μπιτ;»

τι . @ποπ τειττιεπ εειιιτιΠιτπε οποττεοειτ πετι , πε Η νιτ Γειπθτπε ποο αΙιοιιατεπιιε πε

ΡτεΙιεπειετετ , πι 8τεινιίΠτπιιπι ττιίτιττειιτι δενεπιτετ . φωτ πιιτιιτεΠιι ίεττιιπο. τπι

ΪετειΒἱΙἰτετ νειτ:ιτετιιτ , οιιἰεὶειττι ττειττεε ειιιι :ιειετιιπτ , πε Βεπεειιθτιοπε Ρειπἱε ειιιεπι

ο πια8ιίττοΐπίεεΡεταπτ, ει ΡειττιειιΙππι ττ:ιειιόετππτ: ειιιτιπι ειιιπ ιτιιιΙιετ εοτπετιιΐ.

ΐετ, ιτιοιε τπεπτε τεεΙ:ιτει ,πο οπιιιι τεόεΠτιιτ ιπτειπιτε τιποτε ΠΒεττιπιει . Ιτειειπε ιστο

τὶπιιε οτππἱΡοτεπτι Βεο , δε ΒοτπιιαΙειο ΕιπιιιΙο επιε τεειιΡετιιτε Γεπιτειτιε Βτειτπιε τε

πω, δε απο (ιιο.εοπνετίατιοπιε ΙιεεπτΙ:ιπι πΙτετιιιε ποπ πεε:ινιτ.

89.Α
`
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· 89. ΑΙἱο φαμε τειπΡοτε Ριτετ οπτε!πτπ πετποπτποπε πιο Βεπτπτττνττπτπ άεΙπτιιε

επ , απ Με πΜτΙ πιω ίεο1τ, ΜΗ ποσό Ρτο ΒεπετΠθετοπε Μτ Ρππτε ΡπτττοπΙπωτ1-2.

Μάττ: τ1ιιπ τποκ Ριτετ Με τετοδτιτε , οοπίεΙτὶττι π όπεπτοπτο ΗΒετπτυο είὶ. :]πτε-τ1πτΡΡε
ΡοϊττΙππτπ πεπεπτδτΙο ΚοπτιτπΙάτττιπ1ε ΡοίΤεΙΤπτπ οοτΡπε τπττπντη τπτΙε οοπίείΗπι· ° Μ

τππΙεοτοτυπ ίΡὶτἰτιτε επιττεττπτιτε εκἱνττ . . . . .. .

9ο. Νιιτποιτπτπ τπτποπ πωπω π1πτιδΗ ντττ Ροτετπτ τπτΡιτεππτΕοπε οπτείοετε :

8ο τ1ιιτπ οοοιιΙτπ ῇπτπ πάνετίιτε επτπ ίτπΜε πὶΙ Ροτετπτ , ποπ οείΐποπτ νὶττιε Πω τππΙτ

@ο ντΗΜΙττετ τΙετποπΓττπτε. ΑΙτουπποο ππτποπε παπι νὶτ νεπετπΒἱΙτε π. οεΙΙπ οστι

Πίτετετ , εοοε π1πΙὶ8πιτε ίΡττ1τπε , οτ είτ το νετ·πτετεττττππε , ΙπίΡἰἀιιε τ· ΙτοττἰΒὶΙἰε ,

ττπτπεπίὶιτπ οεΡἰτ ίππέτο νττο τεττοτετπ τποπτετε , δ: οιττπ πττπτο.-Επτοτε πο άτπΡετιτ

τποττετπ εἰ τπτπττππε τπτεπτπτε.επτποπε ΚοπιιτπΙππε πιπΜτιττπτ!ε οπεΙόῖττιΡεττεττἰ

τυο ι1ιτπτετετ , δε πε πω (ΣΙιτΜπε ίιτοοιιττετετ, πάιτοτπΙττετ εττοΙπτππτετ )· τποκ ειπώ

τ1πιτε ποίΗε πιιίι18τεπε , τΡίιππ @Με Ρπτιετετπ τππτοιτποπποπο ίεΙΙε ΡετοιιΠὶτ 9 πιτ

8τπνεττι @ετ τπΒιιΙπτπ ππτιτο οποιο ΓΡπτιο, νε! εο πτπΡΙιιιε Μετα . Ιπ πποίτποιτΙο τέτ

τιιτ Ρπτεπτετ οίτεπάττ ,τ1ιτππτπ πάνετίιτε ΙτπΒιτπτοτετπ Ηπιτπππ οτπτὶεΙὶτπτἱε εττπτίττ

8τ οιποοπτπτποπο ίοτἰΡτιττπ τεΠοιπτ ίπ Ρπττετε , οιτοά οοοιτΙτιττπ 8ετεοπτ Ξπ τπεπτε .

ο τ. ΑΙττ1ιτππάο εττπτπ :Μπι νεπετπΙΜτε νττοιιπτ Ειτε άτϊοτΡιΜε επιπτπτετ , εοοε

τππΙἱἔπιτε ίΡττττιτε τπΒεἰ οππἱε εΠὶΡὶεττι Ηπτι1Ιππε, οιιτπ πτπΡ<τπο ττπΡετιτ οΒντππτττ

τπἱτ , δ: επιτιιτπ , οιπ τπΙΜεοπτ , π.. οτ Ρπεπε νἰτ ίππδτιτε εκοπτετετπτ , ε:ττεττιτττ , Ιπ

τεττοἔπτἰε τΜεΙΡιτΙτε , Η ειττπ νττΙΜεπτ , εκποττείοεπτετπ οιττοεπτ °επιπττπ οοπίΡο

ΜΠΕ ίε πίΤετιτπτ , ία! πττπΙ τπΙε οτε πΡΡπτιιΜε τείτππτιιτ . Με νετοπτε: Μτίετ Με ,

τ1ιπ οΙττπ ΡτπτοΙπτιτε Απ8εΙπε ίιιΜε οο8ποἴοἰτιιτ, ποπο ίε ππτπιιποΗ ίΡεοἰε οππἰε ο

Πεπάετε ποπ νετετιιτ . . . _ .

οι. Κιττίπε πΙΙο τετπΡοτε οπτπ τττοππΠετἰπτπ πποΜπτιπτι Πεἰ , οποό επ ἱπ νται.:

Βοππ, οοπίττι:ετε οεοτενΜετ, τΠίοοττΠπ τω:: τπτετ ίππέττ ντττ ὸὶίοὶΡιτΙοε επτα, οιιἰπ

νΜεΙτοετ πΙπ ποΙιιπτ , πΙἰτ νοτο οτ Ηετετ , νεπετπεπτετ τπίΜππτ. Οιιτ:ττοιτε ππτε νε

πετπΒΠεπτ νττπτπ ιτττποιτε ὸΜὶὸεπτἰιττπ Ρπτι:εε , άτνετίπ πτεπτεε πΙΙεππττοπε εεττ

τεποετεπτ , οεΡἱτ οΙΙπποΙπε ππτε ΡοττεΙΙπτπ οεΙΙ:τ: οοπίὶ τππΙΙεο Ιὶπε οείΙπποπε Ρετ

οπτετε , δ: Ρετ τεοοππτειπ ίὶΙνπτπ οτεοττε πιτὸἰεοπτπτ τιτπίὶοπυττι τδΜπιε τπίοππτε .

Πεἱπτὶε ουτπ ῇπτπ οτππεε τποππΠεττιππ Ηεττ ιιπππττπττετ οοποοτόπίΤεπτ , εοοε πτπΙὶ

@πιο ίΡἰτἰτιτε οιιπέ;"ττε πιιτΠεπττοιτε ιιΙιτΙπτε , ΡΙοτπτε 8ο ΒεΒἰΙεε ποπ οείἶποπτ νοοεε ε

τπἰττετε. Ροίττετπο πιττετπ οιιτπ τπτπ όὶνΜ πο! ΐπιττπ ο1υ.Μ1ιτε τενεττετετιιτ Ι1οίΡτττ

πω, ΡτοΓεοπεοπτιιτ εοε ππττοπιιε ποίΗε οιιτπ τππτπ τετπΡείτπτε δ: τπτΜπε , πι: οππίἰ

οτππἰπ νεπτοτιππ 8επετει εοτπτπονεπε , τοτπιπ ΙὶΙνπτπ τπάτοττπε ενεΠετε Ριττπτετιιτ.

@ιτόπτπ νοτο ίτπττιππ ΞποτεΡππε ειιτπ . .πω : Ρτ:εοΞΡτο Ματ πι ποτπὶπε ίππ&πε Τή

πἰτπτἰε , ὶτπτπυπτἱε ίΡττττιιε, ιιτ ὸείὶππε νεπἰτε Ροίτ ποε.Ετ ττπ τιτ8πτυε είὶ. ]ιιτε ποπ:

Ρε πιτοτοτ τΜοοτοΗπε , οοπτΡοίὶ τπ Ρποε , οοιπΡι1Μιε επ πι Ηετιττπ ΡτοτιττπΡετε , πιά

Ρτἱιτε πιττὶὶεΒπτπτ οτείοεπτε ττκπ 8πιιοετε; δ: οιππ τυπο οττοιτΙιττπ νποιπ νπθο·ποίττπ

Ιιετε , δ: Ρπττεε , ουτΙ:ιτεοοτπΡπέτπιτι ίπετπτ , ὸΜὶΡπτε τεπτπνττ; οοπίττΙδπε ῇπιπ πι

ντποιτΙο Ρποἰε δ: επτἱτπτὶε οοττιΡπ8ε ΜΐοτΡιΜε , ττΜτε πωπω . . - τ

ο 3. ΤπΙττετ ππτεπτ πιτπε τπ Εγτττπ ντνεοπτιιτ , πο Η εκ ΙὶτπἰΙὶτιτὁὶπε ποττίοΙππτ

ποτπὶπὶε , (επ ετἰπτπ οΡετὶε πΙτετπ άεπιιο Νἱττὶπ ντάετετιιτ. Οτππεε Ιὶοιτἰὸετπ τιποτε

Ρεπτπιτε ἱποεάεπτεε,οτπιιεε ὶποπΙττ , Ρπ1ττΠ,8οπττπ5π οτππτιππ τετιιτπ εκττετττττπτε

οοπτεπτὶ ετππτ . ΝοππιΜὶ νετο οΒΓετπττε ῇππιτἰε οΙππΠ , π:: τποττιπ ντοεοππτπτ

τπππάο . νεΙιττ ὶπ ίεΡπΙοτο ]πτπ Ροίἰττ . νἱπππτ τω πετπο πονετπτ , πεο Η ετἰπτπ Ριπ

-νΜῖτπππι ποτε πέττττιάτπετπ Ρπτετετιττ . Σεπ οπτ οπο πε τποπποΙπε Μποστ , οιιτπ δ:

τΡΗ τποπποποτιιτπ τπτπιΜ , τΡΗ τ1ιτοτ1ιτε οπίτοοεε Ρεοοτιττπ ῇεῇιτππτετ , ίὶΙεπτἰπττι τε

πετεπτ , ὸτίοὶΡΙτππε τπτετ Γε ἰπνἱοετπ ίποετεπτ , δ: πε οπὶΒιιεΙὶοετ οτἰοίἱε νετοτε Ρε

πὶτεπτἰππι Ηπεττπτεπτ ?' Ο πιιτευπτ ΚοπιιτπΙΜ ίττειι!πτπ! πιο! ετίἱ τοττπεπτπ Ρετίε

οιττοτιππ ποπ πονετπτ , ίΡοπτππεο τπτπεπ πιπττγττο ποπ οπτεοπτ . Αιιτειπτι , τπ

τ1ππιπ , ίπτουΙιτπτ , εποε! ἱπτετ τποπτἰιππ δ: Μνπτιττπ ίετπε τοτ οπ:ΙείΗε ]ετιτίπΙετπ οτ

νεε πΙεοπτ. (ῖιππ νετοἰοἰίτπττεε τπτπ τππττεΠεπτ , ιττΜτο ἰπ ιτπιππ οτππεε πω

τπτε τοστ ΡοΠεπτ; τυπο ΚοτπιτπΙουε τποππίὶετἱοὶΜ οοπίττπ&ο , δ: ΑΒΒπτε ΡττεΡο

Με , τπντοΙπτιππ Γετνππε Μεπτἰπτπ , ΒΜιτοιιτπ ΓεοεΠὶτ πο ππΒττππόιτπι . ΙΜο ε

ττππι νοΙεπτ Αοοπτετπ ΓΡττττππΙττετ κάνετε , 8τ τεδΗτιτοτπτε ἰτετ τεπετε ,Δ τπιι!τπτπ

πο εο Ρπίΐιτε είτ ΡετίεοπτΕοπτε τπΙπττπτττ .

Απ.. ΣΣ. Ο. δ. Β. Τσοκ. ?Πλ
δ .ω Ϊ τη. Ιπτετεπ

.-Ρϊ Ο 2 7

το. ]τιπ.

$ἱττἱεπίῖιιτπ

τποπποΙιο

τιππ ντιπ

ΒΜττοιιπτ

πάτε να

ίππᾶιιτ .

πω. ο π.
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ΑΝΕΣΗ. οι. Ιπττι·τιι ΙιπΡιττοτοτ Ηεπιιιτοιι το ιιΙτι·ιιιποιιτ:ιπιτ Ριι·τιιιιιτ το ιτιιΙι:ιπι τι ντ

- 1027 ιιτοπτ, πιο Μοτο νιτοτιτοττττιτοι·ιτιο·ιΙτεοτιοπτιπ , ιιτ επι τι.ιπι ντπιττ τιιδιι€ιττ

'9·~]”!'· τω· , οι·οιτιιτττπε Το ίοδτι.ιτιιιιιι οτιατ:ιιιιιτιιιτ Ρτοτιμι·ττ , Η ιιιιιιτι τι τοΙΙοοιιτιιιιι ποπ

Ρεε:Ξξ:1Γ πτ8ειτοττΠοπιοιιτ ντι· ιιοποιοοιΙτε Ρι·οιίιιτ ιιοπιιτι·τιτ ΒΙοπτιιιιιι ίτιιπ8ττοτ τι;τιτττ

Πω,,ιω ' ιιπο.πι ιτε: τιιίτιΡιιΙιτιιιε αποτο τιιπι οοίτττειττ ,οιττι·ιτττ : Μιιδιίτττ, Μάτ ποιο

βιο-ι· πιο ,ιιιιιττ ίτιιιιιιιιιιι· , τιιιιτι πιο ίοι·ιιιιτ , πω! πιτ ωι·ι8ι·ιιτιιττι· ιιιοιτιιττ ιιοιιροπιι

ποιο: οιιιιιιιιορτττ Η πιατα , το Ιιι·ιοττοτοττ ττιιιοπιιιιι ιιιιιιιιοτι ιποιιιιίττιιιιοι @ΜΒΜ ,

8: ιιιιιΙτιτιιτΙιπτ το ίττΙοοπτιππι τοι τ6Ιτιτιιτ. Φώτο νιτ1τιπττιιτ,ιιτίτιο Η πεφτει τε

ντΙιιτιοπο αυτ ποιο Πτι ιπιιιιτιιτιοπτ,πάτπτττ 1τττοΗτ: δτιτοττ ποιο Μοιιτιτ οποιο

τι ιποπτιίτττιιιτπ εκ άτυπο Βτειε τπτ-πιω οοπίιτιοι·ιιττ τοπτοιππιοτιο,ουτπι πιο Απ·

τετοιο τοπίτιτιιτττ ιιτοττιτιτ. Ι8ιτιιι·ιπνιοΙειτο Μτπτιο οι:τι·τιτιτ ιιτ! τοετιιιι τοι Χοπ

Ριιοτιπιιε ειίΐιιτετι·ιε , τιτ πιτιεπο τιποτε οπου ιπ Ιιιιπτ νοττπι ττιιιιιτ , όιτοπε: Ο οτι

παπι πωπω τοτε τίἶττ ιτι τοι·τιοτο πιο: τιιιτιιι ιιιοιτ , ιιτ Ιοτιιιτιττοι· , ΓιιΡΡΙιτιτττ

οοΐττπι.πε , ιτιίο τω: πω: ιιιιτιτττιιι·τ ποπ Ροτιιιτ . ·

Μ) "χω . τη'. Ροίττι·τι οιιττπιτιιιτΒοιπιιοΙοο :κι Ρ:ιΙ:ιτιιιιπ ντπιτπτο, ιτα:τ Ττιιτοπιτοιοπι

ΜΠΟΜΠ” ιπιιΙτιτιιτἰο τοιτοτιπι τιιπτ ιι·ιότ τοπτιιτι·ιιπτ, τιιοιτο. ΩιΙοτιιιιτττ ιιιιιιιι|ιτττ Ητέτιιπτ,

πιω ειπαμε οτΙΙιττιιι ντι πιο , οπο οι·τιτ ιιιτιιιτιιε , ειιιιτιο άττοι·οοπττε , Ρτο ίτιττι.ι το

Ιιτιιιιιτ το Ριιτιιιιιπ Ροι·τιιτιιτι , ίτιιιιιοτε τττοπτιιιιιτ.· οπο νιάτιιτττ Με ντιιττειοιΙτιποοτιπττ . -

νιτιιιιι τιιπτο ιπειτοι·τ ιιτΤετ:ιτ , ιιτ πιο τΙιίτιοιι!ιε οοίτοπτιοιιε ιιτοιιιονιΙΤοτ , το ττΙΙ:ιτπ

ιιτοτιπιιε τειιτιιιιίΐττ. Ιπ8ττπιιε τοπιο· το Κττιτιιι , ποπ τιποτε τι Ιοτιιτιι5 το πε ι·τΠι- .

τιιι:ιιτιο @το τττΙτίιοτιιιπ ,το νιοΙοπτιει Ροττιιτιιπι , οι: οΡΡττΠιοπο Ρτιτιοετιιιιι: δε

τιοίτ πιοΙτει ιιιιιιιτι πιο Ρτο πιο τιιοιΡιιιιι πιοπιιίτττιιιιιι μποτ. Επι Ροίτιποοιιιπ Κω:

Μοπτιε-τιπιιιιτι ιιιοτιιιίτττιιιπι ττειιιιτΙιτ , 8τ ιιοοιιττιπ , ποιο ιπιιΙτιε οι·ιιτ Μπιτ οοιιο

πιο: , πιι·τιε ττοτιτ. ΠΜ νιτ ίο.τιδτιιτ πωπω. ιιόντττο ΡττοεΙΤιιτ ε τ ποπ ίοΙιιιτι πο το ,

οιιι τιτττιιτ ίπποι , οι ττι:ιιιι τι!» ιΙΙο , τιιιτιιι ιΡίτ τιτ1ιιιτ τιιιτιοιι1ιε Αοοπτειιι τοπιιι

τω, πιτ οιιιτΙτιιιι Ρτι·ίττττ ΡιιτιτιιτιΙΠιπτ Ροτιιιτ , οσε ι·τίτι·ι·τ , ττιιιιιιιι ειιιτΙΤετ πτωτι

ω , ποπ ντιΙτιποπ Στά τρώτε: ιΠιιιπ Ότι οι ιτι Μπιτ ατιιι.ινοτιτ , οπο τιτειιιοΙο

-πιοπίτττιι·τ Γιι8ιτιετ,ιιτ Ριοτιτπτι τοιΙιοττ,οιιιά πιο ιιτ ττΙιοιιιιι εντπιτττ,ιπποτείτιιτ .

Μ. Μοιιιιττιοε οιιιτιιιιι·ι ντίτιιιο ιιτΙνττΓιιε τιιιιι τιποτε ίιιτττιιτιιε , οιΙιιιτι Ιο.τοπτττ

τιτατιιιτ , 8: τι ττοοιιτπιι , ιιτ Ιιτιιτιιιιι νιτι.ιιι·ι ιιιτττοτττττ , τιτίρτέ"τοττ τοπιιι·οιοττει

ιιοπτιιι ττιιιιιοτιιι ττοιτ-Νοδττ νττο ποιο τιτρττΙΤοε Γοιιοττ οιιιτίτττττ , ετα: νιτΙττ

ιποΙιΒιιιιιι·ι ίτιιι·ιτιιιιι οι ίτ ιιιιπιειπιτττ ιτι·ιιτιιττπι , πιο τττοι·τοτιι το τοΙΙιιτι·ι ειπε πιπ

ττπ:,τιιπτιι ίττοτιττττ τοποοιιτιιι· 8ιιττιιι° τιιιε ιιοίττιπέτττ, ιιτ ιιι.ιιι πιτ €08οι°€τιιι° τοπ

τω” τιτΓΡιτιιττ. Τιιπτ πιοπιιτΙιιιε ιτι τιττττπιο @οι @πιο ισοτιτιιε , Κοπιιιιι1ιιοπι ιιτ

Γιοιίοττιιττττττ οοίτττονιτ; τιιιι (ιιτ ιιιοπειττιο νιιιτοιιτιιι ) οιοτιιιιιε ιιονοΙτιπε, το

πιιιιιιιιιιτ τιιι·ιι Μοτο Μπιτ τιιιιιιιτ. Ηιτ @τικ πιοιτ τιτρττι·τδιιιτ , το μποτ ντποτει

πιο »οι Ρτοίττετιιι, οιινοΙνιτιιτ, ιιτ ειΙΙιΠοιιτιπ τττνιτιε ιιάίτιιτιιιτ,ότοι·ττοτοτ. Οοο

τιττιιι ττιιιιπ ττιιιιτιι πιο ιπιιΙιτισ.ι ποπ νττττιιτ . Ροίτττιπο τοιιίτι·νοτιιτ νιτιιι ΗΜ Βικι

τιιιτ ι·ττιιΙιτ , 8: Ροτιιιττπτιιιιπ ποιο τοπικ ιιτττοιτ. Ετ πιτ πω Κοιιιιπι1τΙο νιττιπι ιπ

Βτιιτιοιιτιιτ ει·ιΡτι·τ , @τι μι· τιιιιιοτιπ ί:ιπόΠΙΠιιιιιιπ νιτιιιιι & Γιιιιιιι ιιιτι·ιιιτ τοπίο:

·ντιττ ; δ: τοι ιιιίττττ ιιιοτττιιι Ιτιιτιιιιτ , μι· τιιιιι πιο Ρτι·ιτιιΙιιιιι τιιοττιτ ενιιΠτ .

τη. Ηιιοτοιιτ ιιιιττιιι νιτ Μιτου τοπιιιττιιιιιιιτπι ,τιιιιι πιοπιιιτττιοπι ττπττττ , ιιτ

ιιιΒ τιιιιι ιτιιιπαι·ττ, τι τοπιιιιιιιιτπι ιπτιιίειπι τιιπι ίι·ειτι·ιοιιτ οιιοτιόιτ ντιιιτπε , ιι

πιιτιει τιιιιάτιιι οιιΙιιιτιιτιιιιι τοτιιτάτι·ττ , Ροίτιιιοτιοπι ντι·οΙτδτιοπι , ντΙτιπιτι οποιο

οποσ! ιιιιιιιιιοιιτιποιιτ ιι8τι·ττιιτ ιιιττπτιιε, ιιτ ττΙιιιιιιε ποπ Βιιίτοιτττ.(1ιιιιότο.8τΠιππΙι

οποιοι ττιιιιΡοττ, οι ιιτττΙΙιτιιττ ιπτνιτ:ιοιΙι το8ττττιιτ, το ττΠιι ιιι8ιτττ πιοτιιοειτοι.

αυπάι·πΧεΠ. ;ι8. Ποιο @τπτ Ριοτιιθιιιιι τοποοιιιιιι το οτιιτιΠιιιιιιε τομεα , οοιιτιτατρΠ ιιιτιΙι

ιιιτ(ττΈ:ιο· ποπ οποιοριποοοπττ @πιο , τιιισιτττιτιτ απο τιιιτιΡιιιιτ Ρετ· νιτιιιιι πιοπτιππι Ιοτο ,

:Ιΐ1::ΐ: _ Μ” πω τττιιιιιιτι Ηττα ΡοτιιιΠττ . Πιιιιιιιιιτ 1οπτιειε πι οιιιιιιιτπτΙο πιστα: Ρι·οττ.ιιΙιτιττ ,

ι·τιιτπτο οποτε οποιοιιτ τιττοιπποτπττοιιτ πιτ τοιιτιιιπ ίιιπτ , ιιτ πετ πιο πιο κοπο ,

πετ ότι ιιιοποίι:τιιο πιιιίτιιιοιτι :το τα: οοπτιιιιιοοεττπιπ τι·τιπίνιιιιτι·τ. νιντοιιπτ ου

ττπι τπτ οΙιτιιιιιιιτι 8 τοίτιιπτιε , πο” ίιιτιιτι:ι άττι.ιΙτι·οπτ . Πιιιιιοιιτ όιτε ιιοτιιιπιτιιε ιιτ!

ντιιιΠττ , 8: το τιοιίοτε ποιοι ιιιιιι ίιιΡτι·τΙΤττ , ττροι·τ Γτ:ιτι·τι οιιιιτιι1ο.ε , οπο το·

πιιιπίττειιιτ, τιιίΒιιτιιτ οτεΙοοτιο, πιο οιιοτιοιιιι·ποπο ττττΙτιιττε ιιΙτιπιιιιπ τιι επ τοπ

νινιοιιι ριιτριιτοττ . Κοπιιιι.Ιτιιιτ τοκοι , ιιτ στα ίτιπιιτι· ιι1τιττινιιΙτο , Βιιτπττι :ιιτ ,

ποιο

«ο (Μπι Ητιητιτιιε ποπ ίτιιιτΙ ιπ |τιι!ιιιιπ ρι·οττέτιιτ ίπ, Βιιτοπιιισ πω: "πιο ιοι.ιι.:τοπτιειΠτ- τικιΒιιιιιιτ.

το ιιιοπΐσ

μποτ ι

 



ε.οοΜυΑι.οι ΑιεεΑΤιε. ε”

οιιΞε Πιο Πειιε οι Ρεοεοι ΡετεΙιειιιετιι οιιττ ει<ετ,ἰ1ιίο εοε οοΠετεοοε οιεοόοεειετ . ΑΝΝ. εκ.

ΒιίειΡιιΙΙ νει·ο οιιτεοτεε ιιιτετ ίε,ιο :με ΓΙιε Ιιοε Με Ρτείοοιετετ, από τετοεο ειιιἰε Ι 027

ιοεΒιίϊετ ιοεειιτε εΙιοιιιει νονετε οοιι Ρο!Τετ , ειοιιιο οπο τεοτετ ίοΠειοοὶτετἱ εο8το- "δ Μ”

ιιιο εοεΡετε ΗεὶιιειεΙἰτει· ειεΓΡεδὶετε. δωσε Ι8ιτιιτ ειιει Ιιοτε οπο εΡΡτοΡἰοοοΞιτε,εε

εε ττεε νει οοιιίὶι Ρεοε δε νιιιο δε εΙΙιε εΠοε, εάνεοιοοτ, εμ1ιίε ειε Ιοο8ιοειιιιε Επιτή

Βιιε ειιοι τοιιΙτο Ιεοοι·ε εό εοε Ρετνεοιπε εΠειιοτ. Τιιοε ιτεε1οε τΡοιειιι οιοοεε τε

ΡΙετι ?ραδιο , Βεοεάιεεοτεε 1)ειιιο , ΡετΙτετ ειιιιιι·ο Γιιιουοτ , δε ΒεετοΙο νο·ιιιο Επι·

τενεΙετιοοεπι Ι·ιοε Ρεοιτοε ε ειιονιίΤε ιοειιιΜτεοτει· εεοοίειιοτ . _

ερ. @ιοεΙειο τειοΡοι·ε νεοιτ νο· νεοεεεοιΙιε $γττιεοι: ειιιὶ απο εεΠιιιε ιε]ιιοοε εί

ἴετ , δε Γτεπτεε, ιιτιιοτε οι ετοιιιε οιοοτιΒιιε , ΡΙΓεεοι οιιειο εἰ εε! εοτοεοεοόιιοι ειιοο_

οετειιτ,οοο ΙιεΒετεοτ,εειεΡετε ιοτει· Γε ειιιοειειοτοειο εοοίιιίι ετιιΒείεετε, δε ομοσ! Ρτο

τειο νεοετεοιΙιΙιοΓΡιτε Ρει·ετε ΡοτιοΙΤετιτ , εοιειε εο8ιτετε. Τιιοε ίι·ετει· οιιιοετο,

Ροτο εὶἰνἰοὶτιιε ιοΓΡιι·ετιιε , :οι Πεειιτο Ρε:οε ι·ινοτο, οιιὶ @Με Ρτετει·Βιιεοετ,εοοι Ιε

βιοετιοοε ειιειιι·ιειτ ) ιιΒι οιοιιτιιτο δε εφε ειειειιιιιο εαπ, δε Ριίειε Με νιίιιε ουτο

ε1ι18.111 Ρεοιτιιε ίιιετετ . Παμε ιτεε1ιιε ίτετετ Πειιιο εἰενοτε άεΕιοίεετε , ιιτ οιιι Ιίτεε

Ιιτιεο ΡοιιιιΙο εοιιετο Ιιοτιιιτ εἰ ει·ιόε Ρεττε Ρτοοιιεετε , ἱΡἴε Με ειιεοει·ετιιτ Ριίεειο .

οι ετειιτιι·ινιιΙο όεοιοοΠτετε. ()οοίε δικο ὶΒιτιιτ κοιίΐε οιειιιι , ιο ωειοιιε εφε 1ο

ίς:ειο τεΡετιτ, πιει εεετο νιι·ο εε ι·είεδΗοιιεοι εβοοοεοτει· (ιιίΠεετε Ροτιιὶτ , Ι)εοΜ

Πεετ ίει·νο Πιο Ειι·ονιάεοτε εοτινινιιιτο . Ιονεοτιιιο ειιιιΡΡε εΙ”τ οι Γειεεο δε ει·ιοο

τοοοτε, νε1ιιτιο Ριίεοίε νεΠε , νΞνει·ιιιοι . 8εε1οιιιε ειε νιτε Βεετι «οι Ιιεεε, εοε

οιιιιιι·ιιιο Ρειιεε δε τουΙτίε εϋ.θε ίιιοτ , ίοΗιεετε ει·εάιοιιιε , @οι εε ττεοίὶτιιοι

νεοιεοιιιε .

1 σο. νο· όεοὶειιιε ίεο&ιιε Ρετοιιι!τε εΙιε ΙιεΒιτενίτ Ιοεε , δε ιοιιΙτε εΙὶε, Ρι·εειΡοε Αρεάν:ιΙ

ε βιο ὸἰίεἰΡοΙὶε , Ρει·ΡεΙΤοε είὶοιεΙε ; ΡΙοτε ειιιοι1οε Ρε: απο οπο: ίε&ε οιιτεειιΙε, έξι “"

εμε: οοε ειείετιοει·ε Μεο Ρτετετοιιττιοιιιε,οιιὶε Ιοοειοτιε ΜΗ ΡτοΙὶιεἰτετειο νιτειοιιε. τοοι·τειιι Γε

Ροίὶ ειιοδ'τε ι8ιτιιι· Ιιεοιτετιοουιο (ιιετιιτο Ιοεε,ειιιο οπο Μοτο ίιιιιιο ιτοιοιοει·ε εοο- Ρ”"°

ίΡιεετετ,τεοοεοι εὸ τοοοεΠει·ιοιο, εποε! οι νεΙΙε ει: εεΗτο εοιιίετιιιεετετ, τεε!ιιτ,ιοι

εοε εΠιι·οοιοοοεοτειο οοιτιιοι ιοόιιοιτεοτετ ειεΤΡεθεοε , εεΠεοι Με απο οτετοι·ιο

εεάιΠεεει , οι εοε ι·εεΙοειεεετιιι·, δε ΠΙεοτιιιιο ιιίοιιε εεὶ ιοοττεοι [ετνετετ, τοεοεὶενὶτ .

Σεοε νέειοτι ειιοιε , εοτεειιιεοι νἰτεοι Βιιιτει; , οιίειΡιιΙίε Πιο ιοεοιίεΠε 1ιτε:οίκετετ,

ε1οιε ιο Ρι·είετο τοοοείὶετΙο οοοττει·ετ ειιτο οοιείεετε,οιιΙΙοειοε εειΠεοτε ,νεΙ Βιοε

το ειεΙεε1οιεε Ρτοειιτεοτε , ειεΡεεἰἰιετ ειιτο ίΡιι·ιτιιοι ειςΙιεΙει·ε . Έεθεο ιτεειιιε ι·εεΙιι

Ιοτιο , ειιιο ιοεοε ειιιε οι εο εΙΤετ , ιιτ το” ιοεΙιιεΠ άεΙιετετ )· εοεΡιτ εοι·Ριιε ειιιε πιε

8ο τοε8ιίοιιε ιοοΙεί)τιε ιο8τενείεετε, δε άεοτίιιοι ιεοι νεΙιιτ οοο τετο Ιεοειιοτε οιιεοι

εἰεετεΡἰτἰ Ιοοεενιτετε ίσιο εἰεεΙἰοετε . Νειο ε ιοεοιοίετε ειιοο , ιιιτιιιε Με ειιιΙεξει

οιετἰε εΒιιοὸεοτἰε απο ιΡίο 12ο ΡιιΙιοοοιε ιοει·εοτε άεΒιιιεετετ , δε 8ι·ενι ειιοι τοῖ

Βε εοΙιεΙετιοοε νειεεΒετ . Νοο τειοεο ΡτοΡτετ Ιιοε νο· Γειιδὶιιε νεΙ Ιώδιο ειεειιτοοε

τε , νεΙ οι ειιιεοειιπι ΡοίΠοΗε ετετ , Με τιεοτειο ῇεῇιιοϋ εεειιιἱενετετ τεΙειεετε . ο

εοε. (1ιιεάειο ι8ιτιιτ εὶὶε εσεΡιτ ΡειιΙΙετἰοι εοτΡοτιε νιττιιτε ε!είϊιτιιί , δε ιοΒτοεο- Μοή";ι_

τε ιοοΙεΠιε Βι·ενιιιε ίετιΒετι. δοΙε ιτεειιιε @το εά οεεείοι·ο νετεεοτε , μωΡο@σε εεοτειιε πιο

Με ίτετι·ιοιιε,οιιι εεὶΙὶεοεοτ, ιιτ ίοι·εε ειειτεοτ,δε εεΙΙιιΙε Ροίἰ Π: ιεοοεοι εΙειιεΙει·ειιτ . "ω" ·

εεΙε!πεοπι νει·ο Με ιοετιιτιοοε Ιιγοιιιοε , :οι ειιιο :ΠΙοειιΙο ι·ειοεετειιτ. Οιιοιειιιε Π·

Η ειε ειιιε Με ίοΠιειτι νεΙιιτ Ιονιο ειειεεοτ, οσο ίἱετὶοι ειδ οιιΞείεεοάιιοι ΡτοΡετειιτ ;

ίεά οιεεειΠι·ιιοι , οε οΒιι·ε εοοτιο8ετετ , εοιεὶὶ , Ρτετιοίὶ τοεΓεοι·ι τεΙεοτιιοι ΡτοΡε

εεΙ1ειο Ιετεοτεε , οΜετνεοτ . ΑΙιοιιειοεὶιιι @Με εοιοο1οτεοτεε , απο όειοεεΡε

ειιι·ιοΠε ειιτΙΙιιιε εεεειιτιιιε ειιΓειιΙτει·εοτ , δε οει1ιιε οιοτοοι εοτΡοτὶε , οετιιιε Γοοιιτο

νοειε ειιάιτειιτ , ιεποειιιοει ενεοετετ, νει·εειτετ οΡἱοεοτεε , ὶιοΡιιΙίε ιεοιιε νεΙοείτετ

ιι·ι·ιιιιοτ , Ιοιοεο εεεεοόιιοτ , δε Βεετε εοἰτοε οι εε:Ιιιοι τε τε , ίιιΡἱοιοο ιεεετε Γεο

δὶιιτο εεε!ενει· ιονειιιιιοτ . ]εεεοετ ιτεεε1ιε νεου: οεεΙεέξε εεεΙείὶὶε ιοετΒει·ίτε , οι

οποιοι Ροίϊτοοοιιιο Κεεειε ει·ετιιιτο οοοοτιθεε τεοοοεοόε. Νιοιιι·οιο ειιιι Πε οΙιιἰτ ,

ιιτ οποιο” ΙΙΙιιε ττεοίι νιτ , οιιο ΓΡει·ενἰτ . νεο ειιτεοι νο· ΒεετὶΠὶτοιιε εεοτιιοι

νἱΒιιιτἱ εοιιὶε: ειε ειιιιΒιιε νἰΒἱιιτὶ ειεΙιεοεΙιτ ιο ίεειιΙο, τι·εε ὸιιιεἰτὶο ιοοιιεΠει·ιο,

οοοεΒιοτε ίεΡτειο ιο ετειοιτιεο τι·εοίεεοτ ΡτοιιοΠτο . Νιιοε ειτε: ιοτει· νἰνοε εε

ΙείΗε ]ετιιίεΙεοι Ιειιιόεε ΙιιεΒ`εΒἱΙἰτει· τιιτιΙετ , απο ιΒοιτιε Βεετοι·ιιιο ΙΡιτιτοιιπι

_τιιι;ποιε ειείοΙτετ ; εεοειδιίΠιοε ίεοΙε ιοποιοττεΠτετιε ιοοιιίτιιτ , δε εε ιΡΓε Κε8ε τε

Βιιτο ύιΙ:τεοτε οι _Ρει;Ρ_ετιιιιιιιόιεόεοιετε εοτοοεειιτ. - ` 4
ο εεεεε: αΒ.Τοικ.7.Πλ ! ε η ο». Με
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ΑΝέεμχπ. μη: Ροίϊ ἴέὸτειτὶξἴῖβἱἶἄὶὶἴὰὶὶτἔώ νἱΕἰτ'νἔίιεἑειΒἰΙἰε οΒἰΙϋι·Ξϊ ιΙ'ι:αι·ιτειἙΜἱτ·έἔιΞΙοτυω

19270 Πξς)ιά;ιξσ6:ευα1ΒσέΒέοΠέόεϊέΈω ·ε1ιιξέ'Ε1ιάάίαΕ'τϊό.Αίει&2'ΙΘέεώέ οαΜ*ίι·εήι4ΞέιτΕΓ

Η· Ιω νἑ1ἔἔειτ ξς!πὸνβ @Με ΦιἰεΊὲἱίὐΗὲζ <1ι1ΞέέιΕ1ϋάΙἙΡυΪςΥυΙΒ"εἱὐ8Τὶ*ι5ϊ3τ, α1Ηΐιέ60ε·

Ιει-τέΔτ1Ϊ61 [ύΗξ:ζ Μ: ἐτὶξΙἱὐἔΡιὶὶὲἶτιὶὶἔ€ιϊτιδΒέ'Π]έΜιο Ρϊ'2ἐὸτἰέ6ύ φαω ΡαέιΒο.Ήει€€αϊθ5 '
Δω ίσ1ἰιπ1ωδβ6 ηπέε:Ρ6:εεωεω1Βεεεὶιπωϋκπεοεπεποωω ωίΒτωεω ω·πτ·; τα» β

ΒέιςέτΓνδΒΒ 'εξΦβήΕΕΥε τ

ιὸξΪ·ἙΪει€εἱ·ΕΙὶ1ῖδἑζτΒ€ΘΣιἑΪζἔἡἱΐὶΞ-ΌΕῇἰ“ἑΙΞΪΕΞΡη!ΗῇΓιιζβ€5 Ρ5%άΒϊβ86°Ιΐεηω Ρω

2ικι€φε. [ηἔΕπιρημῇΡτἐῷΒςβέῇῷΕ ζειΞξΙμἔΜ`νΪᾶ6ΙἱεεΏ ΙὴΙὶἙὶΩΘ.Μ εΧἐἐὲἰπῖε21'τ6Εἡ“ιτ1ἑὶἔ `

πίς2 ςἔς_βξ';τι' Ρ;Ι:ΠΡ δ:ἴἴιῇβῖἔι]ἐὲξἱ ῇἐῇοῇΐἱΒ€ ῖ`ΘἙΡ1ἰ`€ῖΕΕΪἔςΡὶ`Η

ΊιέιΕπι τεμφε:ρ 8ζ=:ΈμΙιξεξιξιμ 2.1τε%)Πέι.1; 1ιιΙΤμε Γιιετειτ,ος11οσ€ιέε ω:ε!εΧ113'ίεβ Πωπεω π: ·

1°ί1°Ι9Ρ8ἶἔἐεΕὶἐ39ἐ2ῇηζ€β€ϊς1ίςιι1ιβ Ρειξιι1τΙι εΡε _ββεει',^ ιιτΗΜ166ΐεΕ:ϊ13“ςΜΜΜ °εΕΙ ·

Ριζ;βΞβάι1ξ όμς;1·εΞΗ;ς ΘςΙ6]ξ·ειώ ξ πμ μὲ ἰιι`ωὲὸῖσ ; Με ὶΙΙι169ιπζτ°τοϊα4πε

εφετ ; `-μὲ2οἰ;ς_μη1ΓΡἰς€ὶ·€Εὲ-ῖςἔῇὸ1ςῇμ' τρτγ6`ε ϊ15ζι5Μ 1έεΕπξυ

τς;τη τςιβαψετκςθεΕ1.Ε·ιρβ8€τε , βς ιητέ11τι1ε 1Πύο5 Μ» Μϊιδμ οιΙιω μισεβ:Πό Ραττ%

οιἔΪὲ';βεἘεΒτἰε ηρβη;εΠαΒρτ ϊξοςἐβ9ε`_εκἑΙὲιἡιειι·ε¦:. ΙΙΙξιπόΈ:Β'οϊτ ,° Μέ πιέ εῇὶ6ἰτ; Ε; Ϊ

ὶΘ9Ι9ϊω1Μ Ρ1°οψ15αβ9> €ΧΕνΡΤΜε‹:.ΡΠΠς€τεό'ΜΘϊΡβϋΨίΕΠΕἔ.99ΜΓΡ€“τ

ίεζι1εΞιΡξυπημισμ(ά ςΙξγικιμαχς!6Ξτιξητιο.φιωΡεττειιτε: πριτἔοἴίὶτ 5' ειπε ειιρε·Βτε ΜΙΒ '
γεξώπέτιΈ; Βι;:€έςι;]εΒσ€42·φοηίΈΘΈς :ΡΒ Ρ-οτιπὶίδ:" ‹1υ'ἱ ί;έιΙΞο. 2ΒΐεΜ €ΧΙ1ῖΙ5'€τ ,

(Ιω Ρετ 99ΓΡΟΡϋφ 9πτ13€η°71ο4€>€9Γ9€2·~τ » _ η _ Δ Η - _ °

Κ; Μ; ;ξ1Ιϊσς1μ64με τςη1Ρξηέ©2ΡτεΙζβιεηπἰςἰἔπἰἔεαξοὸτεὶιξἔὶιιηῖἰθτἱ νειέεειτ:ϊΜοτ

«Ι&ιτετ ειΒ'ΠιιΙἰτ , · 8: εφη νο6ἱίοϊαιπτεττη πωΙ:ΕΓςιιόΡὶεἐἱΒιέἐ”οΒἴεο'ι·ειΗτεω ·εοςΜε

εΒΕηΞεττιΒῇτ @με Ρτοντὶηιιε 99ςιι€τεηρ 2 άυο;ΒειΙΙζυειςμω ΡιιΠοε :Η εες:ΙεβειιτΙ: :1'τ1έττι1

96τ99τραεφμε; 1β€;υμς-3 &`ςἰ›έ ιιἩτέηιἰῶΥζ 4' ὸ]ἱεἰε`ἰιὲ-,: Ε15]ιέιβ11όά·ι >νε)·Βίε

ω: =.ἐ=ΗΘΒὶΙὶτε=Ϊ=<=Ρ[ἰ== Μ»]τε‹1ᾶ€#κἔ>==»4αι4›έ›>ςε=ιυσΐῶὶτὲετε·έ σέ αψ
εΐἔς-ἄεΐςζἔτεχωά χεάζς τηιβι β€:ςπέξέξοεπδώ:ει'Μ ιΗ)υΠα_ίαΒ]ειταςτμ Μιτα"ιτά;!
νῖΧ`2ιἱἶἰἴι1ε νἰΙΙἰσι1ε οτιτιπἱ Ϊε. τα «κι Ι Γἐϊτἄἱίἴέ ίὲ”·ἱὲἑεε“ί Μώττϋέ ᾶόἱϊίδ ωΐι'Ιἱ€τΕε τι

ω: °τ σ "Ντ · =-· ζω' ~ %νω.·.8 ·-· η -.. - .

Βιέ;·ρί · ° ει3οά εστττιπιφΡςι·ςιι α” νεισσειηι κι εοά'έ1ι1 ἔσω εΠΠιιίΐτ : άε:τιοΐο όοπ1υπι
ω. .Δ .. Λ

ΡΨι·νεοΐειιε , ΡφΈξτιιι; εξ[Ρ;χο.ἱπιτμ
Ά![Μ ω η ἐξ: ΡΜ) 9ύι:Ηι1ςημχυ111 γεἶάδ ΪἐΗδΪἰ_ύἱί·Ϊ_ἰ3ΒΙΕἶ13 'όἐζἔἑΕιἄἱὅτἰΞεΉἱἔ @Β πΡϋίἶὁἱἰ

Ρετε)ιβεστ. α; ίεάεΙϊαπιτϊει χ μτ [μΕτσ.`νε66τεΒίΙε ρο;Ρω;·ς;ωαΙιε1ωμ τόΠΗ:ι16έθί1έ , Α`τΙπὸ°ςιϋ

Ξ:Γ=·=ι#ει› ἐπί Γτδ.τε1ξΠΕγρ.τηΡετζϊς ,' ιιτιξἰἐἶξζὶίἔἱττιςμὶὶεηω'ςέΡΐο.τιά Γ:Με1·ΕΕ5 @υἀ'Ιὶϋᾶἱ°(Ἑοη-·

ίἑἩοτἰ; σας@μ νη·επι ςειΡημἙιφσὸῷ εριΕε:ς· '

Ψίρξο;·φίομτ€ρμϊόαφ ἰιξεττἰνεπξηΒἰΙἐἔφιΐἱἐὶε” › '

Ξητς:το8ειηε; σ€ίβ;]ζβί εθω]ι1ε @ξΗὲΪΪεΗἱ°Ρτἱόἱ· '

;ζρέας:η Μα; Μια Ξ ί9.Βιήξηιζέι απ ί:;'Με ιτι'Ιἱ·ΙνέὶὶἰΊἙὺ.ἱὁΙιἰ” ίε‹ὶ

βἑμφν`ἰτζ εοτΡυἑ Μι ς;ῇπ°€':ς_ἰἔ!ὺΐι1"νὲἱἴομΙιπ'τἐἰ*τίὸΐι ὶἱὶἑιξἐἱἐἰτ' .° Ρόίϊότά ΞΒίτιιι· Με

Ρςἰ_@ι·) ςοωερβ;:;.τ αι Εμ 9·ςνς;:ίξμτ3· δέ πξη5κά έΐ·έΗέ, ΦΠ κΠΠϋΗέΗά νἶἐἱετἐϊ ,

“9ξε11ι;πί ρ:αιμίε;ο.έι Κνώμ Ξηγζ;εισςτ1·°ἱπ9μὶτἱτιἰἔ : 6ιΐήι Πιό νΚτωτ ΙειΒ6
:ΞεξέζςΙ(ιιε @ζ€ετς°ῇςΙμ;ΪΪ`ςτ) Πιςρ [1°ο.?ς;·8έίι1€ςο.άίϊβιἰτἰηειἱἰεττεἐιῷΙἰἑ, 8°ἔ σ1ιιό:ΗΡίε

ν!”εῇἔι13 'εκ156$μεηόρ ςτάφχῇᾶἐηἐτὲς ηοκκεμο!νέτ.. ζ)ςίσίΐο τΒάίϋΙ6,; Μ: Ρτοῇ

Ρεφράιιιη τ9τιςιμ[ο2π' "μή ς(4°ΡΊβ)Γ!3.β19πτἰὶΙ1β2τβἔτιε1ι1_‹3 :έ (ετς&μήϊ, γεΙ1π τι1-τ€6

(ιι€ηιΕ , η εοφ[:ΡμΙτμτεεΞ[ΙηἔζΡὲΙ@ξϊιέττειάζάει·μπτ ;Θέέ6έέτό ΖΙΒΒᾶὶΕΗΒΙέ'εΙιΞ;Θἀ:ιῇ

ιτιῇξρςἰε ιερμ18ρΞπήμββυϊάέμ1ιΔε]μἔ°τι1ἔἶἔἱΒἱἱὲέϋετἐἐἐὐἰἰΐέ ύίόδβάτ1ιτΕσ Ιἶεῇὸ_ἔὶ£ι·1ἔἰτιιτ

ιβ€5ζξέρμ ο#ειΡΓπ ει1εΐ[εέξϊοέμές3ϊό _ἰΙΞ9ς;νἔἱὲ μΕτὶἐὶΪἀ)ειὶἱἑιἀιἔὶ1ἴιἶἶὲῖή[ Βἔειτἰ!ὲἐ6ϊῇὸἱἰε`ὶ5ἱξ2

βέϊζθζω:' @η ερ Γο.ηέβάτι;Εη τοΙἱτ1ιὶἱἔττιὶἰτὶΞΡὰττδἔἱὶἱἱεΥαἶΪἔΪἀἔἄίΐἑέ°άεΪϋΡἔΪ αΙτέϊθί6ΙΣ

1δι1Μτ τοόηίεει·ο.Ηϊ. ΟΒἐἰταὶιτέΉὶ'κῖΗ ΒὲετἶΙῖὶΙὶιὶἐὲ ὸἑΕΙτιὰόἔὲΘΗΞΒ ὁἑἱἔΠἄάΕιΙΉ]ἰΒ

»
!

Μ ί€τιὲ5ὲ':ιἰέΡ;ἐιῷιιἰτ: @Ωω Ρ1·στΞ

αἰὶὸιὶ_ 6ύΜΐΙΗ:' τε Μτε

ιἐε°£ι1%· ·_ὲἐἔἴῳιἐἔ-Βό [ ]9β)ήΒΠ1«δ'ΙΕΤΜΗ5άΠ8 66Βϊ·1%ΈΗ86$141ιΕϊϋΞΓ5ΒΕϊο; επ

- Ιπ.,ΐύ Μ . . /

ΓἔἐἱϊΙἔ ειιτιιΙστιτ

|

7 -:2:1Μ-Μαμ7ΑπΔεμ!γ·οαμ-αη ο"σμοσαρω.» σε .._ηκ μή.0η-;.

“ω” ΙΦω.Ρατιιε απ)! :.90_ ΗΒΗ , ηιιἰ :ιρρεΙΙ:ιτιιτ Οπιτιβωκ.κ, ηιμ2Γάζιπ :ἔμςο; ΥΗ09 φοιηπιαπιοι·π , βαρυ·

μακρυ ·υσωπσπάκ Μάσα” ω: 8ικω·έσα|ί: ΩωπἱΙἰἱ ΜάΐστἱΜΜ με” αΙτω·Μ [ευη στά”.

Ροΐϋίποτ. . Νοδ,ιέ ὶἔἰτι1ι· ἰἡ`ΓΘςϊΙ- -
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ΑΝ.οπιι.

ΑΡΡΕΝΪΠΙΧ Μ?
Η. ]ι.ιπ.

Όι: θ οι. ιι ι Ν ο @Βετο (:οιιο.πεπΠ , δε Ο π. ι Β Α ε·Ριίι:οΡο,

· δε α!ι!πιτε. ·

1. ΙΝ [αρει·Ιοι·ι απο Βοοιιια!αι ·υἰια ιιι[ζςιιι: :πομπο [αδία ο[! .ο 0ιιαι·ίπο α!ι!ιαιι: 6'ο.ταιισπ[ι Ϊ

. μι Βοιιιααίαιωι οι ΟαΙΙιαπι ...ιιιααι απο 'Μοτο υι·βο!ο Ιά·πειιατιιπι μα: Θ· Μαιίπο απ::

Μίια. ΜΜΜ μια α· Με· Οιιαι·ιπο άιδΐα [και ίπ Οοβι··ιιατιυιιι!ια: ρια·υίι: αιἰ αδία 'Ρειι·ι Ό›·[ἐοἰἰ,

μα: ιο ρτασεαειιιε .ΐαειι!ο * ι·εΙαια [και . :Ιω-α πιατα αιδίιιια ε_β α:: παπα· ιιιοιιαβειιι [αιιὁῖὶ " Με· 85!

Μια.ιαι: Εοιεαπειι[ι:, :απο α!ι!ια: Γα:σιι!ο άσειιιιο ε:τβιιιι Οι4αι·ιιια: , 27 μιαεπι απο: απο. 978.
. . . . . . . . . . . Οι! το -αι Μάο:: ο!ιβι··ιια·ιιιΜα:. Ε.ηι!ισαιιοι· αι: εοαεια Θααι·ιιιο |ε|ἑ ο[[ειι: ποιιιια π: £|ιαι·ται·ιο α!ι!ιατια: Μα.€ει α

Βοί!ιοπειιβ:, μα μου ΜΜΜ: αμα: ια “πιο Το!ο[αιια βια ε[ί , σο [ι:ι!ιατ αι απο , ιι!ιι [Μια οποια Μα

βοιστατ :Μα _βιιιΕ!α Ματια μια· μα: * Ηιπ·ιαιιι Θ' ** .αἰ7ς!ἱα7Ιι. Ηαια: σο!Ιαπι οοιιβι·ιι.ιι·ιι ω. Η:: _ἰΜ=ι°

μι: απΜαιαοοπιι: Το!ο[απιι: αιιιιο 969. αιμο Εοα·αιιοπ[ι πιοιιαβει·ιο [ιι!ι)οοιι. Ια ρτα:α!δ!ο ΕΙιαι·ια

πιο ι:.ιβαι Νοτιτιο. οιιοιποι!ο Ι.ιιριιε ιιτι:!ι!ι!!αι:οπιι: ίαπόΗ $ιοΡ!ιαπι ω.. Το!οΐο: ὁοὸἰι Πω δε οι(ιι:Η;,,".

Ωιπ&ο Μιι:!ιοο!! α!ιοιιιι! δε: ταου: Με. Εμ ἰΒἱιιιι·, ιιιμιι Με, πι 13ο! ποπιὶπε Ι.ιιΡιιε ε!οπο ειιμ.ι......

Πω δε οι! εποπεί!ει·ιιιιπ ίαπ(:Η Μίι:!ιαι:!!ε ατο!ιαπΒο!! δε ί:ιπέΗ θετιπαπι ::οπίοΠοι·ιε ε!εΟοκει- !

πο α:ι:!οί!:ιπι :Μάιο Ματια . Ε!! ιιιιτειπ οπιιι!!έ!:ιι ι:εο!εί!ει π... ὶπ ριιΒο Το!οίο.πο !πτει· :πο

ι!!25 ειμαι: Ηπα!! δε Αι·ι:ε!ιε , δεσ. Ριιδαι ο!ιατιο. ι:ι:Πιοπιε Μπι:: αππο Ιπι::.ιτπιιιιοπιε !)οπιιπί

α;; 69.

οι? Ροβ σε: αιιιιο: , [αξία ε[ὶ αεαιοαιιο εσσΙε[ῖα [αιιέ!α Μαι·ια, ιι: πο: αοι:οι μια Ματια, ει: Ο.“ΜΜ

μα Με αμα” μπαι. Αππο 972.. Ιπι!!θ:. π. τταΒεατΞοπἰε Ι)οιπιπι Ν. Ι. Ο. ιι. Κα!. Ρο- .ι.ι....

Βι·ιι:ιτι!, Ιἔτἱο 4. πιώ: Οικιτ!πιι: εποε: Βει·πιιι·ε!ο μπω!! ε!α!!ι:αι·ε ει:ο!ε!.πιπι , με ε!! [αποα

τιι π: !ιοποι·ι: ίαπ&:ο ΜΜΕ:: ν!ι·8!πἱε, οπο: ιιι!!!οπο ΗιιΒοπἰ: Ροπε!Ηε!ε απ. Το!ο!:ιε, Ρι·οριετ

π:ιπει!!ιιιπ ιιπππιε Ι.ιι π! ατ:!ιἱε!ἰιιεοπἰ Με ρι·ιπι!ατ!! Ειπ&! 8τερπαπ!, επι! παπι: εοι:ΙοΠο.πι

νε! ι:ετει·οε ιι!οε!ε: να εοο!είπε τται!!ι.!!τ !)εο να! ί:ιπέϊο Μἰοπειε!ι ιιτε!πιπει:Ιο, Με ί:ιπ&ο

(Ξει·ππιπο, πιοποίιετ!ο Οοκοπο , δεσ. Βάι απτο. άοπιιιἰοπἰο ω... 11. Κα!. Ρο!›. πππο 18.

1·οεπιιπι€ Εειιιιιτιο ει.. Ι.ιιαον!ε!. .αιιιιιι: 97ο.. _βοιιιιααια [πισω ια!ειι!ιιια , α: 97; _Μιιιιαιιιιι

πο·υιιιιι, μέ απιιιι: !παιδιιοπε ρι·ιιιια ιιι[ιειιιιιι: και. Βια: :νέα Μια σο απο α!ι!ια: 6'οιιαπειιβ:

Οιιαι·ιιιιι:ε Μαιο κι "απο πάπια ) Μαιο:: απο 969. μο ρι·ιιιια αοιιατιο Μι ιαιιο!ιιο

Εο.ταιιοπ[ϊ [αί!α ο . Ηιι]ιι: :τι πβε: [και £ιιιοι·α Ρι·ο[ιι!ιιιιι , μι .απο 1ο”. [και άοιιαιιοποια

αεπιιο εοπβι·πιαι·ιιαι. Ιεπιιι· πο: !π Πο! οπιπἱροτοπιὶε ποτπιπο ίιιοἴετἱρτι ιερ!!!:ορ! , ν!ι!ε!!σει:

Οιιιθεε!ιιε Βιπ&ω ΜΗ: Νατ!:οποπί!; οι·ε!ι!ερι!ι:οΡιιε , δε Βετπ:ιι·άιιε παπι! Το!οί:=.πιοπί!ε, δε

Ραπ:: ερἰἴοοριιε Πει·άιιπεπΠε, δε Αι·πο!άιιε ορίΓοοριιε ΠοιππιεπεςεπΠε δε Αι·πει!ι!ιιε ι:Ρ!Γι:οριι:

Μοεο!οπεπΠε, δε ΟΙ!!πο. ορ!ίοορικ Α!ίοπεπ!!:, δε (Σ!!!τει!ιιε επιίοοριιε (Σιιτοα!!οποπί!ε, δε Μια

πατάω οικείο! ΟοίεταπεπΠε , δε Βετεπεειτἰιιε ορ!!οοριιε Ηο!ίπεπΠε , δε Βοιωτοι:: Ρι·.ιο!ιι!δε 08ο πιιπι:!ιιεόοιπίπι Ν. Ραμ , παπι: ι:οπί!:!τιιιιοπεπι ι!οτιε, με [:ιό!::ι ε!! ιεπιποτἰοιι:

Οοτἰπι :ι!:!ιιιτΙ: Μπα: πιεπιοτι:ιι, οι! ιιι!!!τιιιοπι δε !ιοποι·επι [ποδια Μ! 8επιιι·Ξεί: Ματια, ειι

μ” Ιοι:ιιε π. !πε!!8επιε * Ιπτετ-ο.ιπ!:α:-:ιοιπε νοοιιιιιτ , οιπποε απο οπἱιπο , 11082100 Γεπτι:πτια σ: Λώ”

εοπΗι·πιοτπιι:, δε οι:!ο:1ιιιι! οι! Ρι·.ιεε!!&ιιπι οοο!εί!ιιιπ Γ:ιπέ:!;ω Ματια ιι!:ιοιιιποιιο Ρεττἰπει , το- Μ,,“._ -
πιο: Ποια! αππο!πο Μιά!! Μιο!ι:ιε!!ε , μα! Οοκοπιιιπ (Μιτου , δε ..πωπω νε! εποπεο!ι!ε ο

ιήιιίε!επι !οεἰ, ιιτ ίπ Ροτροιιιιιιπ πω. ροΙΠι!εαπτ, αιιᾶοτ!τατο Ροπτ!Ηειι!! ποε!!ο!ο!!!ιππε δεε:οπ

Ιἱτιπαπιιιε. Τοι·πι!πιι: πικαπ δε ἰιππιιιπἰιαιο ρτιιιι!!&τε εεο!ε!!ω [ποδια Ματια !πι:!ριτ ει!» που!.

!οπο , δεσ. Οοποει!!ιπιιε απο: ρι·οιπετ !ιοποι·επι !)εί , δε ίαπᾶπ ν!ι·τέιπ!ε Ματια , δε Βοξ!! Ν ο Τ Α.

Μειιιτιπ! ι:οπ[δεί!οτΞε Ε!ιτ!!!!, ίιιπέὶἰοιιο @ιἰπιἰπι Μαι·ιγ:!ε, οιιοτιππ α:ε!ι:Πιιι ρει·ι!πεπι εκ το·

το οι! Ρι·ορτ!ετ:πεπι ρτεεποπιἰπιιιι ι:απο!πι , οι οιιο!!ίοιιιποπο Ρτεπἱτοπε ει.: αε!νεποτιι , !!ι:οπ

ε!αιπ !ιει!σε:ιτ !πιι·οοππι!! δε οταπό! , δε οιππο ε!!ν!πιιπι οΗὶοἰιιπι :ιιιι!!ι:πι!!. Αι!ε!!ιπιιε ονομα,

ποπ εκαοτπτπιιπ!απε!ο, το.: ι·ο8:ιπό.ο δε ο!›ίεεπιπόο , δε Ρετ !)οιππ οιππιροτεπιιππ ειδιποπεπ

ι!ο, ιιτ ΡΜ: οποιο ό. ι::ι!πι!!ι:τ!! ποπ [ο ιιιπιπιπτ ει! Ρ!ιιι:!ταπε!ιιπι ἰπθιι. τει·ιπιποε ριππ!!&ει: ππ

πιιιπἱιατἰε Μιὰ:: Μοτἰαε, δεσ. Βοτιιιπ ιπ αεπο!πο Ρτ:εποπ:!πατο, οππο Με. !)οιπ!πα:α ιο”.

πππο”. Ιπό!έ!. ;. πιο ὸἰε 9. Κα!. ]ιι!ϋ , πππο ;. τομ! Αι:πι·π:! το8ἱε . .9ιι!ιβι·ι!οιιιιτ Α π·

ποιοι” ρι·ωΓιιΙ, Βεπιπ.ιιιπιιεδ ρππίιι!, Αιιπ.αι.πιιε ειι!ίοοριιε ΜαΒαΙοπεπΠε, Οια» 4'

τ πππο: ίαπ&:ο ρππι:ι: Νατ!:οπεπΠε 8ιει!!ε εε:ι:!εΗ:ε εριίοοριιε , θιιιι..ωιιιιιτιιε ορἱίσοοιιε ΠΤοΙο(”`

Βαι·ο!πποπεπΠ: , Οι.ιιι.Δ €Ρἱ!€οΡιι5, Βιιππωιπιιε ερι!οοριι: ΒἱιοτκοπΠε , Βιιιιπ.ιππιιε ω·

επτα. Μ! * ερι!τοΡιιε, 8τειιιι.ηιιιε ΛΒιιτ!ιεπΠε ορ!Γοοριιε, Ριιτιιιιεδ ορ!Γι:οπιι:, (ΜΗ:- .. ε Γ· .

οποιοι” (ῖατεοΠοπεπΠε ρισεΓιι!, ΒΒΒΕΝΟΛΙΜι18 ίαπέ!ιο Ε!πεπ!ὶε ει:ι:!εΠα πω: Πει πιο· ΜΠ€:ΪΜ

ίιι!, ΕιιιιιΔι.πιιε @πιω Πε! ορ!!οοριι:, ΒιιιιΑΝπιιε ρταἴιι!°, ΑΜΒ.1.ιιιε εΡἰ!οοΡι15 .Λ!- " Οεπιπ.

!πι:πί!:, πινω” πιω: ειπίι:ορι.ι: Οοπνεπαι·ιιπι . Ηια: οαα[ιοιιο Οιιαι·ιιιι αΙι!ιαιί: Οο.ταπειιβ: , 99958

9ιιι καμία απ Μπα [ιι μια θιιαι·ιπο α!ι!ιαια Ι.εα.αιεπ[ι, μι ιιοιιιιιι!!α ρι·αι!ια [πο ικοιιαβει·ιο αρκά

Βαι·ι|ια: ααΙιιιβοιι απο αιιαα:αιιο Ι.οι!ιαι·ιι ι·εδι:, πιο αιιπο ΟΙπι·ι|ίι 997.

α.. Ωιιοα ..μια οι ΟΙι!ιαιιι, Μαιο @β μπαι: 0!ι!ιαιιιιιιι €οιιιιιααι, μακ Βοοιιια!αιι: αα πιο- 01Ηπ απ

ιιαβιιιιιπ ιο[ιιιιιιαπι ααιωιχο ικειαοι·αιιιι [αρια μια. 18. [Με αστερια , α: :και σο οι Εα[ιιιειι|έ ΜΝ” δ(

πιοπα[ίοι·ιιιτο ο ι·εσιιιει·ει. μοα απ ι·.τή:σιιια: β, ποπ £ιμετ ο: παι·ιαιιοπε °Ρειι·ι 13αιιιιαιιι. Ο!!- *Η'" · Μ'

μια Εο.ι.·αιιοπ[ι: α!ι!ιατι: ιιι[Μιιαεπιιιαι ε: :Μισο ΒαΙΙιοιιειιβ απο: ιιοβει· Ι.`!αιιαιιι: διορ!ιαιιοιιιι: . εοφ!!!
ια

πιο νεται. Ιπ ποπππο Ι)οιπιπ! πιο ΟΙ!!κιπιι: ορ!ίοοριι: δε Μπι: οι: πιοπαΠετἰο Μέι! Με

.κα!α δ.ΐ. Ο.. Β. ΤΜ!. ειιι. 5 Π! ::!πιε!!ε
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ΑΝΝ.ΩΗ, σπασΠε άι: (ΪοΧΔιιο , 8σ σοπνεπιιιε σιιιΓσΙσπι Ισα, ι:Ιοιπιπιιιε πω σιιισπιπι σΙσι·ισο πιπάι·Αυτο

1027 "Μ, ιιοπιέπε ΜΜΜ, σιιι:ιιωΙσπι οσε!εΠιιω, πι ποποτσ ίσιιιέΗ (Ξἰπσιιιἰ ΡιστιοΠ Οπι·ιίΒιιι:ιτ

;9._ π” τγι·ιε άσάέαιτσιπι, :μια σίὶ σΙσ πω: έ:ιο&ιε ΜΜΜ δε @ΜΗ ΜισΙιιιοΙέε σΙσ ()οκ:ιπο, ιιτ απο
π σεσΠΗσει, δε σἰ ίστνπιτ, δεσ. Ρ:ιθ;:ι :πιστα ὸοπειτἰοπἰε πιιιιιε` :ιτπιο πο; ι. Βοπιἰπἰσω Ιπσετπιιτέο

υπ. Ηππσ 0έέπαππιπ [πιχ|σ σράφππι .πέ/διπσπ[σιπ ιπ·οπσπι σππι·ιπι πωπω σπποπέέΜοπιέ:-ο!έυέ.

Π! ππισπι .ΜΜΜ ορέσέπιπ έπ[ηπσ έπ πω. ιέιασσβοιι θπι·σπέ|ππσππ.ι θ ·τισισι·έ.ι Το!ο[ππω, ιποιίο

[Μπι Ριππιέέ. €σισι·ππι Οππιιπισ πισω πιπππιπι· πι πω.: Βιιέιπππσἰέ Εοιπέσέ.ι, πππιπέπ [πρει·έοι·έ

$ισσπΙο ι·σιπέέπιπ: ρπχ. ;;5. Ρέπι·π π £οιπιπσππ ιποπιιβει·έο Θ· π: Οπαι·έπωιππαισ, πιέϋπ ιέ:0Ιέ

πωσ σωπέσσ υσσππ·ππι έπ Μπα: Ηέππιπέσπ, @παπι έέπι·πιπ σιππέιπ.ι Β.ιέπιέπε ρππέέσέ πω [σσέι.

α..χ.ιι..ι..λπ. σ.ι.9ι...ωισσιωσ.“πω 8 πλ...-Ν.λπ.δα-.κ:

Τ11ΑΝεπ πεπ1οπευε1ησ:11
1029

'έσω 1>κ1Μ1ΑΒΒΑΤιε Μ1ε1ΑεεΝε15.

Επι· σοιἰ. Ο. Κ ΡΊ/έοπέ: Ηεσουπέέέέ.

Ευι·Ρω,, 1- ° 0'Ν.πωΤΕΙΗΌΜ Μισέσσσπ/π, φαιά Μάο [ππό?έ Μιαππέπέ ποπισπ π πιπέσέ: [ισσιιέέ:

πρωι Κω- ρι·ισ[σι·σ, πιπέιππι Επ/ρέσέπιπ σοπιέέιοπππ ιι_ςποπέσ, π: έπ [ππδέέ Μαιτέιπέπέ ·υέπι πι πρ.

Μ"]Αω· ρσπάέσσ .9ιεσπέέ ρι·έιπέ σέέ:σέιππ:. Ι-Ιέσ ιαπισπ Εισσπέσέπι έπ εσσέσ/έπ [Μπι ο·2πέαπέ, @σπα Επππέο

::$"' (**Ρ“1° .ππσσέέππσππ ιιιιιέπέισ, περπέιπι [πσπιι,·ππσιππάτποιέππι πι σπα πιω ι·σ[σι·ιπι·. Μπι σπέπι απ τπ

. ιππέπιπ άσ(ει·ι·στσιπι· σοηιπι επι, ιισι·/έέιέσ έπιιποπέέσ, σέυπσσ _πιέ·υσι·σιιιπι· υππισ.ι πια πι σπτσσιέππ:

:παπι σοπ/έέιπιέ : πιω πιέι·ασπέο , αέσ απέΐοι· ιιτιπιι: «Με , απ: σΙσιποπ/πιπσ ·υοέπέσ [σιπδέο:

αΙπέππιππ Φ Εππιέσέπιπ αηιισιΙἰε οπο αμκ! π Μπέκι , σιιιοε ρ:ισσε άσσπτσιπ:ισ πιιι·ιισιιΙο , σιτ

ιισ νοΙσπσιτ σοιήιιπιπ ιπαιιέο!σο. Εισαι επιπι ΛπτἰΠσε Βοπιέπι , σιιιιιι ιππέο σοπΓσσπιτιοπέε

πι:: ιιτπσπι ΞπΒτσάστστπι· Αιιι·σΙπιποι·ιιπι , οπιτισε ρστέοάσ οιιἱ ι·σιιτιι ρτορι·Ιο οπού Πισσ:πισ

@Με πεπἰπιιε , ίοΙνέτ οπιιπροισοτισ επιτέε. πίσω πω» ιιπδέοι· νέα; [ππδϊέ Μιαέιπέπέ, έπ ιππι

πσπάέσσ 6`σσπέέ 1. παπι πιπιέπτο.

Μο πω- π. Μέσέιισσπ_π·.ι έιπππσ [πι έππέιπιοι·έι Βσέέσπέέι ρι·έ·υπιέ ι·ειπππ/σι·ππε π[ππε απ Βοπσι·ιέ Ι·'ι·ππσο

(_ Μπι τω: ισπιροι·πι ·υσι·ππι σππι ρέπε έέέσ Και· πωπω _πιπδέέ .Διιέππέ εσσέσππιπ, ·υσισι·σ έςπσ· σοπ

Μἑ :οπ:ξΕ [πιπιπ, πιὶέπσπι·έ σπσ·σ[8·ι, 49 [ππίσοι·πιπ σοι·ροι·π, πω· έπ /Ειπσΐέ Μπι·σέπέ σσσέσπέι έπισι·έιπ @έσπε

;,_ έπιπσ, ίπ σ” άε[σι·ι·έ ,πωπω πιέέσπιπι έέέέ Τι·ππ.ιέασέοπέ πιπέιέ Ρι·π[πέσι πβπσι·ππι, ππιπρσ ππέσπέ

πο·υπ σσσέσπισ σισάέσπσέοπσιπ. έπιέέδίο ι·σΞέο σοπτισπσπιιισ. Ϊπισσ[πέσ Φ ωιέπει·ιπ: Μέσέπσσπ[έ: πω,

εμέ παπσ οσσπποπσιπ πασΐπι οπιέπσπιέέ πέέσιππι [πέ Ριιστοπέ ι·σέέπισέπι, ω: π Χακ· παπι, Θ· απεο

έιπρσιπωέσ. Ωπωπαιπ [πει·έπι θά Βσέιππέω, έπσσππιπ πι. Ηππσι·ιπ.ι [ππδέέ .πιπέαπέ σππιοι·ώ··σππο

πέσω έπ |ιιβοι·έπ, ππιππ πι· σ:: σσσέσππ απο 16;8. σ·ινπέςιιυέι, π[Μέσ |ιι·πσπέππι _πιπδέέ Εππιιέσέέ

πι” σα· ρι·ισσεριο Χοπ: στπιέέιπιπ [πιπσ. ,,<ιέέπε σπιπσπ ρι·πιστωι ππ]π: [απέΐέ ι·σέέςπέα: Μέσι.:

σσππ.ι ασσσιιέΠσ [ιισέέσ σι·σάέιέστέιπ, ρι·επι·σέιπ σππι [σ/έπιπ ρσσπέέπσσ πω: πιπσριέοπέι οσσσιποπσ π.

βέιπιππι έ«πιπι·, πρωί έπ σοι·πιπ Μαστ_ιτοΙοέέο [Μι ποσ ιέιπέο παπστπι· ιπσπ/ἑέππέο: $ι.ιΓσσρτιο Κε

Ιέοιιέπτυπι πιπόΗ Ειιέρισιέ.

3. Μέτππι πι απσσπι Ησππιπάπιπ, πιά έπ νέα: :πιω ποπ: πππσ σσσέσπισ _πιπΕδέ .πέπέαπέ πεπι

σιισπιπσπι [Μπι σΙσππέρβι, έιπιπο π· έρπιπι πιιιδέοι·ππι σοι·ροι·ππι ιι·ππιπισέοπσιπ, ιιέπι1 τσυπσπ Μωβ·

σἰσ έέ: ι·σέέππέέσ πω: Μέσέασσππππ: σοιισσσξσ [ππι. Ωποσέ [Με σι;ςπιπσπιο πι, ποπ οιππέπ [σιπρσιππ

σιππΐοι·έππ: σοπσππσι`σ εοφ ι·ερσισπάπ. 'Ροστο ππέσ επιπ.ιπισέοπέ: πιποι·έπ τπέι·πσπέπ πππάπιπ[ππ]σσέιππι,

πιω σα· σοσέσιπ σοιέέσσ η( σππέβιπέ ·υέι·έ Ησι·ο·υπέέέέ σι·πιπ παπι, ππάσ |ιώσριέοπι.ι πέβοι·έππι άσ

βι·έιι|έιππ.ι.

ΙΝΟΙΡΙΤ ΗΙ$ΤΟΚΙΑ.

ε. Μπιτ μπασο. σιπποπιτσ ίαιρτο, πο τσπιιιοτσ 8: :μια σιιιιίε επιίπεπτσ ΚσΙίοιιέσε Ικα

τὶΙῖἱιτιἰ Βασικα ΜΙσπισο Ειστε επτα Ιιοποτἰίἰσσ.

π. (Ϊοτιὸἰτοτἰε οιπτιίιιπι πιἰΠεπο νιεσδιπο-ποπο ΒσπἰΒπἰΙῖἱπιἰ Οπκ1ετ1 ]115ιι $πΙνατοτἰε

ποίὶι·ὶ Ιπσεισπετιοπιε ποσο, ΙπσΠ(:`τέοπσ άιιοοσσιωε, Ρι·σεΠειοτιίΠωι σοιιπ:Ποτέε .πιπέιιπέ ΜΜΜ

ὁἰιισἰτιο ποιῆσαι. @Μο ιιιΠα ώ: σὶσὸἰσετἰ. Μι σιιιιιε σοπίεστσιτιοπισ άέσπι σι ΒΙοι·έοέο Κσσ,σ

Κοπσι·τιπ ειπε ΒιιΠΙέσε τσΠειυτιιτοτε Ποιπσι·σο, τσἔοἱ πω” ποσο ττιεσδιπο-τεττιο, ιιιίΠοπο Ἑπιρετιιτοτιιιἰπι

ίξΧ862:μ- ρι·έπιίε ονοσιιιιτιιτ Ατσπιρι·:εΓιιΙσε 1.σπισι·έσιιι $εποπστιΠε, Οιιπ:έέππι Βπτυι·έσσπΠε, σιιιέ 8σ ΑΒΒ:ιε

ΜΒ 'καπ- ΡΙοσπσσπΠε, παμπ: .πέι·ππέρππ.ι ΤιιτοπεπΠε. Ηοτυπι Ρι·:ιείποτισιτπ ίοπέσοιιι.ιπτιιι· ρτ:ιεΐυΙεε Μο!

,,ω,_ πέσπ.ι Διιι·ε!έ:ιπσοΠε, Τπσοάσι·έσπι Ο:ιτποτσπΠε, Βσι·πει·έπε ΜεΙάσπΠε, Βοάππιππ.ι $ἰΙνιιοσᾶσπ

ΒσΔιωιο- δε; Για: όεΐοιτ ετίει.πι Ρτ:είΕπτιο. νοοετ:ιΜΙέε 0σέέέοπέι ΕΙιιππισεπΠιιπι ΑΒΒπτἱε: ι·σ&οι· άσπέσμιο

Ψ (ΜΜΙΠ ΜἱσἱεσσπΠιιω μια· .πιέπει·σπ.ι, σώσε κνστεπάιιιπ σειρα: ιιἰνο σΙσπΙΒιιτιιτπ όσΠοοιισ να:: ίΡσσι

Β::ή"°' πιω ιπποσσπτέ:ιι, ιιιΠιιε ει Κσ8ε €υπι σ:ιτσι·νο. Γιιοι·ιιπι δε Μι: εὁίἰιἱι πιοπιισποτιιω.

' 3. Νιιέϊιιε ιτσισιιιο πωσ ορροπιιουιπ ἱιινσπἰΠσ τεπιιιιιε σ:Χρεισπάι πιω ΚσΙἰοιιἱειε Ειώιέσέέ,

ίορρΙεκ τοεατιπυε Κοεσω πω: σπιτι ΐι·:ιτι·ιπιιε Με, μεσω ουοτιιπι ιιοπἰπιῖὶπιιιε Κα, σιιιι

στπιπι Μισπισεοίο σοεποπιιιω ρΙιισἰιπυιπ ὸἰΙἱεσοε οιιτιιτιιε σιπιρΙιθσιινέτ παπι, ΕινσπτἰΒιιε ἱρίῖε

έέΐέ';6%' Ρτἱππιτἱπιιε Κσ8ἰε, ἰτιίιιρστ Πτσιιιιὶίἱἱιτιο νιι·ο ΡτωιέΒ Ιοσί Ι)σσιιιιο όοπιπο Τσιέσέέπο, σιιιιιε

' επικι
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Μαιου. προαι·απτ.ιιι Μιαιιιταπίι· Ιοτο ΒαπαΗειιι, ποσά παταΒιιιιιι·, ΙἱιιαπτΞΠἱιιια :ιππιπτ.Ιιιαι- ΑΝΝ_(:Η_

Ρτιπο πικαπ πιο ὸοὸιοιιτιοπἰε,. «πιο αίτ άαοιιπο-ία:ττο Κιι!αποιε ]ιιΠι,' ίι·ιιτττε οπο, τιιιοι·ιιιιι 1029

,ο ποτιιαπ Ι.ιιται·ια.τ δε Οοο, ιιιίίι ίιιπτ ο πιεί-ατο Καμ ιπιτΞΠιιπο δε μπι ποπιιπετο ι·αναταπτιο Μ Ν,

Πααιπο ι1ι°πιιτιι ιο ποι ίιιπέτιίϋπιι Φ Ειιῇιιτιι σοι· οι ι·ααΙειιιίιιπι πιατα, ερωτα, ριιΙΙιοοιιο ποπ _ __

πιιποι·ιε ματι, οπο ί:ιπέτο. πο” ταοαοοπτιιι· ο ιι , όαταΒαι·α, 8ε ρωταω 1ζαΙιοιιιοι·ιιιτι πατάω ι

ί:ιπέιι οτι ακροίτιιΙανατοπιιιε εταιρεια. @πώ τ:ιιπι ίιιιππιο Βιιιιιιο αιτοἰριαπταε, πιω οΒοι·τιε Μέ ἰΠ'__

Ιιιοι·γιπιτ, πιο ριατετα ίιιι τι: οιππιιιπι ποίτι·οι·ιιιπ Ριιττοπι, νιάαΙιτ:ατ Ρτιπιιοο1τοτιεΜιαι:ιοατιίιε, παιπιτ.

εταιιιτ ία ω οοι·ιιπι οτιτιιτιιε, παπι πιο Βαπαάιότιοπα ΒΙιοι·ιιττι, άειιτι·ιιπιιρίιιιε Βτιιοπιιιπι.φο

νιίο Ι:ατι 8τ παιπαπταε αιτιιιτΙα Μιά ιττι·ειιιιιιιτ, οιιοοιια !ιοτιοι·ιΕτ:απτιιιε ροίίιιπτ, οπο' οικονο

ι·ο.πτ ται:οποππτ.

π.. ποιο ιιαιπο.ια οΙτι·ιπίατ:ιιε ίικτιε ΚαΙἰοιιιἱε, 8: οτιιτιπτιίΠιπα παταω οπο: απ οοπς:οίίπ

ίιιαι·ειτ, ίπποι ιαταπταε, ιαααι·Ιιιπτ, ετοιια ρι·οτιπιιε πιιπαιιιπι ιιιπειιπτ, οιι:ιταπιιε ίτιιτι·αι σπιτι

Ιιοποι·α αοπετιιο ΙοπΒο απ οα:ιιτττι·απτ τι. ιποπιιίται·ιο. Μεπτι:ιτιε οτιίαοιιεπταε ίι·:ιτι·αε ακαιοιιιπτ

Ραιτι·οπι ίιιι απο οιππὶ @οπο ί:ιπέτοε Κα!ιοιιιιιο, Παμε ειιπι ΙιιιιόιΒιιε δε απο Ιιοποια, οπτο

τιιιιι πιοττιι!ιοιιι εοπταιιιιιιι, τιιΒιιο πο ατ:ι:Ιαίι:ιιιι ναπιιιπτ, οιιιπιροταπτι Ότο Ρι·ο αοπααίΤο όα

Μαι·ιο ποιοι Βαπαίἱαἰι οανοτα τατιάιιπτ ιπιιιιοπί:ιε Βι·ιται σε! !αιιοαπι 8α8!οτι:ιπι ποιπιππΟΙιτι

οι , τω ώ: τιιιπ Ρατι·α 8: 8τιιτιτιι·8:ιπότο :ατατιιιιε !ιοιιοι· , μι· 8Ιοι·ιτι μι· οιππι:..= @ειπα ίσα

αιιΙοι·ιιιπ, Λιπαπ. 0

 

.Μπουτικ ειιΝο·τι οι:ει>ιοιι ΜιιιΔουι.Α_

Εκ σκιών: σοιἰἱτα

τ, Π” ίιιπ&οι·ιιιιι Βιοτιο. αο επιρΠιιτ τ!Πιιτα.τιιι· 8: αια:ι·αίοιτ, :πιο ΙειτιιιετιιΒιιίο τιι·οοιιΒιι4

απ; πα νιι·τιιιιΒιιε αοι·ιππ ιπνιιιαι·α ροτἰιιε ποιοι τιποτε ιότιατατιιιιτ, Η οπο ει: αιε

Ιο.ιιιιιιοι1ιτατ @Με ταπιροι·α ίατιιιΙτει επι παεΙιοαπτιιι πιο τποάιο ρταιπαι·απτιιι·: οπο: ται:απτει· 8αίτιι `

δ: πιο οοιιΙιε οπιιιἱ !ιιιιόα τΗεπτι ΒΙοι·ιοίιΙΙιπιι εοπίαΠοτιε ίιιι Ευειιιοπ $ιιΙνιιτοι·ιε οΙατιιαπτιιι τ!

Ει·1αΙιοιιι Με οοπτιιΙιτ, ιρίσ. ι:οΒιτ ιιπἱνατίῖιοε Πτται·ιε ἱτπιποττιιΙἰΒιιε :ιΙΙιο:ιτι. Α Ρ:ιττα πο πα

ιοΒιιε Ιοαι ιιοἱ ποιο πιο ίιιπτ α .φώτα Ιι:ιοαπταε αιτοι·ιιιιιπι, οπο: πιο ιρίο8τιπιπίοπιιι·ι οι

εοπτι8ἰίία πονιτπιιε, ποπ/πιω ίαι·πιοπιιπι ναπιιίτω ίοοι·ιατιτι, οιιοπι "ποτε ιπιιιιΙ8αιιιιιω

ο: μοιΙαιπ .Δώσε .Διαιτα πιστπίπα, οικω Μετα: ΕπίτιέτΕπι |απα·υιτ.

τι. Ιπ ἰπίἑτὶοτι οιιιτιοα ιπ4ιιπα ραι·ιοιιΙοοιια νἰεἱπἰοτἱ, Μπι ιιοάιιπι :ιίΉιοαο:ιτιιι· τιιπιοι·α,

«πιο ναιιαπιαπτιιιε ρ:ιιιΙΙιτιιπ Ρι·οτιιοαπιπτα, τι:: Η τοτιιπι ἰπειιαπ Μ ίιιΒιιοι ιποιοιιε πιο οπο”

τ:ιι·ατι τοπ, ιπτιιιοτπ, ιπίαίτιιτιιε ιποοπιιποάο , ιρίο :Πα ίοΙΙαιιιπι Αίσαπίιοπιε Βοπιιπια:ια οπίσ

οιιαπτιιιπι ίι·:ιτιιιιτπ ιπειπἰοπε ιππικιιε, οτι ατι:Ιαίιιιτπ ιια:αΙίιτι αιφΙατιίοιια τπτ ιποι·αΜιίίιιι·ιιτπ ίοΙ,

Ιαπιπιἰε, οιιιπ νἰε :παπι ιποαΠιιπτατ νιι!ιοιοι· ςο:ιΙαίοαι·ατ, ιιτ να! Ιονιο τοότιιε ι·οίοι·πιιάτιπταπι

οίίαπόαι·ατ , οιππιίοπα ιπατιιι:ιιπτιιιπι :ιτε €ωπτω τΙαρατιι·ατ, Μο τιιποατιι ιιπιτπο ίιιΙιιοτα τοπ

ίῖΙἱιιιπ ποπ τιιιιπιιπι ιποαπιἱ οποιο να! οροιπιπ ιιΙτατιιιε ιιπριοι·οι·ο, ίατιτοτιιπι ία ιπνιπτα παπι

ίιιπέτιιίιιιιἰ τοπίαίίοι·ιε Ετιιίριοιι ιπται·ταιίιοπιοιιε τ:οπιπιαπάιιι·αι ίπαιπ οι:ι·τ:ιτπ οοπςιριαπε ία οι

τιίΠιπιια ίιιιιιτι οοΠα π:!Ητιιι, ίἱ ιιοΙοτιε νιιΙππε οινιπο τοπΒι τποιιιοιιιιιιπα ιπαι·ατατιιι·. Λο. ?πιω

ιτιιοιια ιρΠιιε ροτιτιοπαιιι °τ ιπτοιππιιι·ιιοιΙιε ΠΙα τιιαίιιιιι·ιιε ποΠ:τ:ι· , ιιοιιται·ιι πωπω; Ειιίριι:ιι, ι· Μ”,

οιιιοε οτιιοἰε τπιιπιτπιπα ιοΒοι·ιιτιιε, οπο πιοι·οιιε νεΙιοιιιε ίο ία ιπίι.ιοαπιτ, ίιιοτο τιιέτιι Ηπιι·ιιιι- οι·οίαιωτ

πετ. ]ιιτποιια οι: ίιιΙιιτα ίαοιιτπε, ιρίο οἱα @οι Μία τποπιιιι·:ι άοΙοι·αιιΙιοιιιιπτιιΙππι τπιθιΒιιτοοο

τοτο οιιιατα ι·αίοναπτ ιπιπαπΠιιε οπτιοι·πιιτατ, τιιτποτ πρωτα ι:ΗίίοΜτιιι·, τοπίο απο Ιειτοτιιι·,

όοιοτ τιτοΙιιτΠτοι·: οποτιοιιο ιπτιιε !:ιτιιαπιτ Ριιτται·|ιπιτ, πἰπιιο Ποιοι ἰρίιιτπ οοι·πιιαπταιιι ακτι

τω, 8ε οιιοτι Μα Ρι·ιιτίιιτπίατ:ιτ, αΙΤαθτιι ρτοίατιιιαπτα αοιπρΙατιιιπ τοπΠόαι·ιιτ. 5ια τιαιπιιπι ίο

πιτ:ιτατιι οΙαπιΠιπιοπι :ιάατιτιιε, Βετο δ: ιπτατραΙ ποιά ίιιο Μοτο Ειι_©τιο ιιτοιτιιε ατομα ιππο

Μπιτ ει·ιιται ι·ατιιΙιτ,

πα ςΜάι2Μ οποιο αΙΖιι_ςιι2, [απο.

3. Ει·ατ οππιπιπι ιπιιΠαττιιΙο πιο ω” ιπαοΙτι, επι Μιοιειοαπία τποοιίτατἰιιιπ οτ:ααιπιπατ,

ποι Ιιοατ πι τοπικ ταπιιιε ά ιιοιαέτο, οποιοι το.πιοπ ποπ ιπνιάαπτίε ίτι:οιιπάιτατα Ποιοαι·ίριοιιι,

2Πο α:: ριιι·τιι ίιιίααρτο, ιιάνατίαπτιε Εοι·τιιπιε ίοΙεΒιιτιιι· ττἱίτἱτἰοιπ, δ: πι ασ οα!αθ:ιιτ:ι αίτ ιιτιπ

οτππιοιιε οινιτϋε. Επιιιε ίατιιιΙο. ποσοι σπιτι αιιιιι πιιιται·πιε είίαᾶἱΒιιε ταπαι·ι·ιτπα :ΙἰΙἰΒατατ, δ:

ω ίοΙο οἱ8ποι·α τιιπτιιίε Ριιιιραι·τιιτιι ταιπρατιτατ ιπΕιπιππιε τιιπι ποι ΡΙαπιε 8ε ειιριιοιοτιοιιε

πάοιαίοαι·ατ ιιππἱε, ω επιπιιΙππι ιπίοΙισιτιιτιο, πιιΒἰΙοίἰοτ ίοι·τιιπο σ.άποιαπε πιο οι·οΙιε πεί-ιπποει

πι: ρι·οίΈ:θτιι ίτ:ιιιτ!ιιιαπτι ιπιτπιαι ιπίαίτιιτιοπα Μέσο ἰπίῖιπτιιΙι, ουτε ισ.ιι·ιοτιοαιπ ο!αποπι ιι.τοιια

πει·ίαότοπι Ιοοιιοποι ί:ιειιΙτεταιιι ποι:οοατιιτ, ίῖΙαπτϋ τοι·οοι·α ίοριττ. αίτ. @ο πιατα· ιπίοττιιπίο

ποπ πιαάιοττιται· Ραι·τιιοτιι, οιιοτι ίοΙιιπι ποιο τποΙο τοπιαι!ιππι ιιιιιιιΒατα ροται·ιιτ, ίπ οΙ:ιταιε

μι· οοπτιιίαοι·ιιτπ οοπίοττιιι ΗΠιιιιι οιιιιοπι ίιΙαπτιι ίιιοιαδτιιτιι τπ:αι·απε τπιιιαΙιετι οτ, Βίοττα α::

ιπτιιιίτι·ιιι οι:οπιιιταίοαι·ατ, τοπιιτπΗιτιεπ ριιαι·οι·ιιιιι τ:οΠοοιιϋε ιπνιτοτει ΙιπΒιι:ι. ΕιοΠιιιι ίο!νατατιιτ.

Ατ απο πιιΙΙ:ιταπιιε νοκ, οι ίοΙιιε :πιο ακτοτοπατατιιι·, ποπ νοΙιιπτατι:ατοοιτιιτπιτιιτιε ι::ιιιίιιιπ,

@ὅτι Η', Οπί..ΐ. Β. Τακ. Ι/ΠΙ. δ πι; ίεά

τι .ΗΜ αρτιο 5επιπιιιι·ιποποι πω” π” τι”. οι πι". Μου:: τοιίττονατΠοε Μποστ πιο πιι·οι:Ιιιιι. Φ:

ί:ιπ&ο Αγ , τιιιιι Μ:ιπιιίια ΑιιταΙιιιπαίι αριΚορο.



18ο ΤΚΑΝ5Ε. ΚΕΙ.ΙΩ: δ. ΕΠΒΡΙΩΠ ΑΒΒ.

ΑΝΝ.ε:11- ίεπ ιιιιΡοππιιιιπιτπ :Πε επι". ξεπιπιππιιε εκίρε5.8ε ττιεπτε παω, «μιά πρωτ Με", δε

1029 5πιοτι, Ρπε τ4ππειτι εοπποδεπτπιπι ίιι%επϋοπιπιιε :ιεε1πιείεεπε, νεπεττιεπτει· ΜΜΜ, Ρι·ο ππΡε-'

το. Ιω, Μπα 5ειΙνιιι·οι·π εΙειτιεππιι επ ττιεττιοτιιτ:ιε ΒΙοποπιππιι ΟοπίεΠοτπ Μπεστ ωιπ1ωτι "Μπιτ

τπαιπι·π:ιετ. Μπιτ ειιιιτι Ρι·ο πωπω πιτ ΜΜΜ πικαπ Με εε1ει·πιιε. Ραπ τωιπεπιρρΙειτ

δ: πασα, π: οσοι! παπι «Μπα πω” πειτε-τι, πιει πωπω α:: ,πωπω ι-αιιω.-Ν.

πιτ. (πιω ιΒιιπτιπππΜπε πιο ειιτιεπιε πεοίειιπτιι πακετο, νιιιιιιτι, πεσει Επι:: Β.επιιιιπιπιι

ιιιετΓιοπε :τι πει·ανεππτ, Μειωσα, μπι Μπι”. μιριπω σε: ΡειιΙΙ:ιτιπι πιιοπιιιι ιποποπιι.

Ρεππο επ αΙιει.ιιιιιι νοεπιιιπ εκρι·ειποπεπι ίοΙππι, επιεπιπιπ πωπω @Μπι πω:: ειπτι

Ριιετο εετεπτειιε επειτα', ει: πωπω ειπα! ιιπιπετΑτ εοιπΡΙενπ οιπειιιιπ.

-ο*Μ·Ω*Φεπτοπ·ππΡίππ·ΡΡΡΡ

-λππλη.μ.*.λπλλλλλλλλλλάμ

ειπε.

ΑΝΜΗ-πιεν- ΑπΝπι.ιτο Αιιιιιιτε
ιο3ο

»Μπιτ- »Με Ρεττι πι ν:ι|Ιε ίζειτποτεππ.

ΠΜ πε Μιι8επειτπο ειπε ΡτιεπεεεΙΤοτε.

ΜπΡεπιτ·- τ. ΟΝτ! 8” ΤΕΚΙΗΜ/απέΐέΡεπέ Ω'ω·ποτσκβι, ?από /ωτο!ο [ερι·πκο

Γἑ:ἔἶιἰἔ)ἔζἱ πιω εοε/ἰἱτω-ε , Θ' πεείπιο ἱπ/ἰατωπ τε8αΙιτεΜ τι πιιο πε/εεετατ , πωπω

€ωτοιω- 2ιιτκΡετ .4έεπιππ ΕΡζεοΡωπ Ε”ατποτεπ/ετπ/πΡετἱοτἱ/εεαἰο ιίέκππα: , Με ετἱιιω ισπ

ω° ιίεσέυκο πω πωπεεπι- πετώ: . 2πτυπ·ιιέτ ανήκε αιἱοἰεπτε Μπίπππ Μ:8επαι·ιἰἱ ἱκ

τηβο πουπὶὐἰἰ ω;" ἰοεἱ|σπἄἱτσεεΜ Ιαπε[πέπαι··ίτ , που απ” τσωεπΡειῇευεωυἱτ έ!

Ισ πεπ:Ρςβω· , πασΡπα!!υΡο/Ι[επωπα , |οεπτ#ΪεπἄοτσΜ/ιιι4›π/ἰατἰΜ τεσεΡίτ ,· έω

ππο θ' έ» ει: πι· απ: επἱταἱτ πωκ.ίωσ ακοπτιεποπυκ δ”. Ρεττἱ ι·είπζέο, παπι”, από: Ρα!

πω”εΡἱ/ἔοέ π τ. επ .ΔΙπποπειπ Ρ|στίεεεκπω αππατεπι , Ιιοττιππιε εε. τει; πιπ πι

νιπ:ε!εΕπ πιο Μπιτ ΙππεΠιιιπ τεΡτοππτὶοτιπ ίεεετιιπτ . _2ιόπ Ο επ νιοΙεπτιιπι

ιπττιιπ ιπ8τείπιτπ πιπέτι ττο.ττεε , εοπτιιτπιπειτι ιΡπιιε εοτπτπππιειιτιοπε εππεπτεε ,

πιππιιειτιο Ποτπιπτ πιΙιιττιτο, ειιιτι πωπω ειπετιιιιτ , παρε τεπιπιππι ειΙπιπ πε

π:ιεπτεε επ Ιππίπει ΡτιπεΙΡο.Ιιε εεεΙεπε εοπίιιπετιιπτ : πιτ ειπαμε ποπ ιπνεπτο Ρε

ποτε , πτ.τιππιτε πείεττει: ονεε Μπιτ ίετε νοεπιιιε εοπΐοπιπτιιτ . Ηωπ πω” εκμυσ

απΡσβεε ' Μιέσπστππτ , πιοππ/Ιει·ίπωπκε πω: πω· Ρἱετστε Ο Ρι·απεσπίσ “Μπιέ

|ΐω·ώτ .· ?από ποπ.[ο!απι ω: υστἱἱτ ιἰοπατἱοπιιω :Μπέκ πΡΡατετ, στα [Με εο]πιέπε

[ικι·απτ,[εππω” εκει: φιοιἰΡο/ἰωοπαω τι Κοπιι[[ο εΡΦο|πο σύ!ωτΞαρτέ·ωιτα: , τοπ

παπΡσβ Μοι·τεω δωσω: Τύεοὐαἰτἰἱ , ού @αν Με έτι-βατ ·υιι·τιπετ έ» αυτ: :ἰὶἔπἱτατεππ

τώίτιιιτιστ |ισει·έτ. Η πατατα ε" .:28πικοιπέτπω, απ:: πετώ: ἰἰεει· δσωπιστ:έω

Μ πατα:: |ωπ π: παω Ωδή/παπα τετιι|ετέπτ, Ρπεβατ Με έτει·ωπ τεΡετετε. Ιπ

τετεει , ίππων , οι·:ιτιοπιε ἔπειτα. Οοτπεε Εοττι:ιπι Ρεττειτπ , δε πιπε τεπιεπε , πι

πιπετε. Ρετε8τἰπιιε οΒιπ ; παρε νετιιειιπε πεΡοττετιιε , Οειτποτπ πι επΡιτιι-'

πο Μπι Ραπ απ μπει παττπ πιτ Τ τι ε ο π ε. ιι ι ε ι ειιπι πιιι8πο πετιι επι

Ιοεπι:πτ . Βειππε Κ ο ο υ τ. τ ο Πεεεπο ο Κοπεττο τε8ε ιπ εΡιίεοΡειτιι πι

Ει1ιπι:ιτο , επιιιτπιιπιπιε 2εΙιιε Εστπιτιε τπποτε ΡειιΙο ειπε ΓοΡπιιε , νεπετιιεπ

τετ ιπ Μ τι ε ε τι τι τι π υ Μ ΑΒΒιι τειπ ιππ 8.ττιπι:1τιιτ, παμε πι τειπτιιιπ Ρτοετεπιτιιτ ,

πε ΒιιειιΙο ΡπποτιιΙἰ ειιιέϊοτιτειτιε τπ:ιπιι ειττοττο, ιπ ποτπο ΕΡιίεοΡι Ρετ πιεε ιιΙίπιιοτ

εοιπιποτιιτι ίεεετπιτ . Ροποπσ.πι νετο ιππειπτεττι ἰπ οτειτιοπιπιιε , Ρετποδτειιιτεπι ιπ

νι8ιιιπ , ΙπειιΙεπτιιιπ ιπ ίετιποπιΒιιε , ΡοΙΙεπτετπ ιπ Ιπετιε ειιιτι ειπιπιειπνεττετιιπτ ,

ΡοπΡοπω πτε , δε ΡεποτιιΙετπ Βιιειιιιιιι·ι, δε πωπω ίιι88επιιτπ 8τιιττιπτι ειπππο τεπ

πἰπετιιπτ . ειιιἱ ειιιειττιπιπ εἰ νπο.πε π:ιτιιε εοτπεε πιπ , πο. :τιποτε ονεε ει» εοτπιπιί

πιε πιιΡΙὶεἱ νιδτιι ειπ'ο.τιπι εινπ .

Αττωιπι π. Μεεεπστπο :ακουνε εσύ/Μετα: ςβα Γαίπετιο/απι ΕραεοΡο άτπιιππστ κάποια: ,

ε' Μ" ° απ«πω» Ωπσώπιστ .48σκοπί: “θα . ΗΕ: ἰὶὸεἰἰο £'θ7"ϊ'Π Μ:8επαι·πέ ἱπττιιβοπεω/ετἰ

Ριτχωρπρω , εκΕΡωσία π 1 . Έι4Μεπέ , ποιότυπασ/κ ει·|ιοπτ ε/π:Ρἰετωἱ: υπο

πιππεπω : ε φώτα απατη/ϊ , πιιο/ϊτυαἰτ , αφτοαπ” σὐεπἱ Κοποπω επ/ἱαΜ

αιτε!πε ΦοΡἱ , πιά ,καίω πινω πιοπσ/Ϊετἱο εοπε6%·.·πιτ , Μέ τι #πεπίέτ πε άοιππιἰἱ

πω· σε εθι·πτετιστ , σἰἱαςισεΡἱετστἰε πρεπε |ἰετεπτ. (:'πισττωπ ει: πι: π· Με έπτείετεω

εκπὶἐετε ·υπιυπ ω, 9ιωεβτ/ε πω” .

Ιπ ποτππιε Ποτπιπι ποπτι ]επι-ΕΙιτιπι . εεο πατα Α ιι π ο ι. ι= ο ο δ.Ρεττι ω,

ιιοτειι



υπ ν. ΑιιΝαι.ιιο ΑΒιιιιτι: ε.ι>Ε·ιέιιι. 2.81·

ιιοτει·ιΒα εοειιοΒα Εεε: ιααιΒιιαε αΒα:ιε , εατα _ίτατι·ιΒαε παω εοιαπιιΠι5 , ιιοταιτι (Πο.

είε νοΙο ααα ίαοεείΐοι·ιΙιαε ,κιΜε. Ρτο ε!ιατιτο.τε δε πια!αι αειιιεπιτατε αιιααι ΑΝΝ· ΟΠ·

ιιοΙαο Ιοεο δε ιιοΒιε ωΡεωιιι Ρι·ομει· Ιιοιιοι·ειιι ίο.ιιδα Ρεα·ι ιιιιιΡιεθειιαα αιε- Ι03%

ιιιοι·αιε ειιεΙιιΡι·αιίαΙ Κοτοαια8ι άοιιιιιιαε Κ ο ι: ιι ε ιι ι· ο ε , ‹ὶε εεεΙεΠα Μπα Βααι- ε" Μ"

:Και εσ:ειιοΜι ι αε :με οταιιειιι νιοΙειιτι:ιιτι ε.ι·εΙιιαι:ιεοαι δ: ιααεεΙΐοτααι εβια τοπιο

νιτωΡε:Ρεται.ιια › Ματ αι ατεΙιινο ιιοίὶτο εσιιειαεται ίοι·ιιιτα πι : πιασει @ααα ιΡίε

ίι·ετιαεατετ αοαιιααιιααε ατειιιΡι·ιείαΙ αοαιιιαε ΚοάΒει·ταε εοι·παι Η: αιιιιι ακα , δε!

ιιοΒιε ίει·νειαάαιιι Ρει·Ρεταο οοιιαιΙα: Ρι·ο απο , ιιιααειιπι , Βεαι8ιιιι εατιτατε ιιοιαιιι

εΙΪε νοΙαιιιαε , φαι επιιαατετ εοιιίΠταιιααε “με ια.ιιειαιαε , αι Ρτο παιιιιιι εῇαε Μ:

Με ω: ια επει·ιιαια , ιιιιαε ΡειαΡει· ααοτιόιε Ρεαεε Ιεινεταιή, τείιοιατατ , νινειιε

Ριοεαι·εται· , αιοττααε ίεΡεΙιειτατ , σΡοτταιιιε αιεΒαε ΡίαΙιιιιαι αι εοιινειιτα ΡΙειια

ιιο μα εο οιιιιτεται· , Ειωκάέπ κ· Ποπιέπω (Μ. Ρετ αιμαΙιεΒαοαιειαεε Μπα

Ρι·ο εο ίΡεεαιΙαει εεΙεΒιεται· ειπα ΡΙειαιτιο εοιινειιτα.ΜαΙτα «παπι παει Ρι·ιετει:!ικε

αειιεΒεια ιιοΒιε Ιαι·8ιταε είὶ , ααα: οιιτιιιια ΕΜ τεεοωΡειιίετ ιιιιιιια Βειιιδαι πια ,φα

νινιι: δ: τεειαιτ αιιαε Πειιε ια Τιαιιὶτατε Ρειίεδὶο. . Ετ αι απο τεε.οιιιΡειι πιο αι·ιιιιι

Ρετιταιαεειτ αι ίεεεαΙει , ιααιιιααε ιιοθτα δε αοταιιαΒαε οοιιαι·ιαανιιιιαε , δ: ια πιάτο

ειαι·εο :επτα ίιι.ιι&ι ΕνειιιΒεΙιἰ εαι ιανιοΙααιΙε τεΠαι·ιοιιιαια Ροίιει·ιε ιιοίὶτα Μια

ιτιο.ιιαανιαιε . ΑττιαΙίαε :ι.ΒΒαε , Εαται·ααε ιαοιιειεΙιαε , Βειαιιααι·ιαε αεοιιιιαε , Κι

ειιετιαε ιιιοτιιιι:Ιιαε θ' πἰἱἱ ι [ρῇκ.τ Κοόόαιό θέσπαιπ , απο ΕΕ0[6-βι2Μ :ία Εοπήπέιίο

:κακαώ οπιπέ ἱπ9πἱστιιάἱπσ , όπύεται· έ:: :Μακ έέσποπί.ν “στο , ειναι σε” απο πω

«κι» ε||εβαιαια , π:: θιείιιιει εεΠειτιι δ. Ρεα·ι Οατιιοτειιίιε , ·εισέέΡ[α ῇιἰῇεᾶο στι:: ,

Με/Ι πα οται·α ιιιααιεταιιιιιε τιιπι ΕΡι1`εοΡιααο.ω ιιτειιιαιιιοοιιι , τι·ιΒιιε ἴοΙαιιιαιοἀο

ειιεεμιε , νιάεΙιεετ ιΡΙὶαε εεεΙείὶαι ι·εεοαειαειαοιιε , αει δ: ακτή εΙαιίιιιιιτα Ρετ

εεΡιιοιιε , δ: Ραιιἰτειιτἱααι τει:οαοιΙιατιοαε , ααα οιιιιιαι Ποια οΡαε ίαειὶτ ει:

ΕΡιίεοΡο , εαιαε είὶ :ΠοεεεΠε ΡοίιαΙειιται· , δε α εοάεαι 8ι·ειτιε δε ιιαίαιιε "ια

Ρτει:ιιιιι ΡοίιαΙειαο:ιε νε! εαπ ιοιιε Ρ1°οΡτετ Ιιοιιοτεαι ίει.τιέα Ρε κια εοιιίει·ιιιιται·.Ο πω»

Κοθεττο[πό[στέύπατ εΡὶ/τσΡἱ @κι τουπμιουδπσέαΙει, Ηεπι·ίσαι πΜπι [ιιπδἰἐ έπιαν

Π” , έτεύαϋποπίω" ε, πως”ω” πιυπ|ιεσαἰετε.τ «παπι εσσΙσ/ἱιι/ἰὶεἱ ,

3. Τιιπτέ σατεΜ[πέσόιπ υποπασόοπαπ/απί!έ Ρ6Ν°ἱ ι·ε|ιωοπαω Ηίία'ε8·στάί: υία·- ΜΜΕ ἔκ;

εσιπἱτω-σ (.`σ-βτίιίαπέ , σα· έ:: εοταπι είαιι/ίσ·ο υοἰαεσἰιβΡεΪἱνἱΡοβ πιστ:εω, α: , Ματια (Π: ιιιειιιοέ

Ρα: Μαἰὶστ , ίεαιΡει· ιτατιίεαατεε ίαΡει· ιιιεαιιι ταιιιαΙαιτι οτειιτ Ρι·ο πι:: ιιιαιτει· . Ειι Μα·

ιἰε ωιι|ι: Μοπκιβετέορπέΐέ ΡεπἱΜΜΜ” ό:: Βεἰἰυοποπϊε παάίιω , σι4/ισ.ι ιίου.πέυπέ.ι.

εύαππωι ω( εκόϋεπικ.σ ο

Πι ιιοιιιιιιε Βιιι&αι δ-:ὶτιἀἱνιὸααι Τι·ιαιτειτα, Ραττἱε& και α ιΐΡιτιταε-Ϊαιιᾶἱ, . ή

Πο.αιοΙιεεε νει·πααε ιιιιιτι·ιε ΕεεΙεαπε , ΡοΡαΙιε αι (ΠιτιίαεοΙιε Μαι: Έσπασε: παμε νι

Βεειτααε Ρει·ει·ιιιε . Ηοε ειιιτειιι αιΒιιιΙΠαιαιιι ιαΠ:απι εΙαοααε ειιίαιτ , αιιοιιιιιιιι ω:

ιιιειτετ αοίὶτ:ι , @Για νετο Βοιαιαι ιιοίὶτι ίΡοιιίει , ααιιαι ειεααιίι.νιτ Πιο εταοτε

Ριετιοίο . Ια εε ειιιαι ι·ειιιιΓειαιατ Ρετ ΒειΡτιίαιο.τιε Ιο.νειει·αιιι , ασ αι εε ιείαι·Βιιααε ·

ει ιιιοι·ι:ε ειιιιαιει: μι· Ροεαιτειιται: Ιαθαιτιι , δ: μια νιτιι: τει·ιιιιιιαπι ιιοίαει ταιιιαΙειιιται·

εαάανει·ει ια εμε ιιιιτιαιιι . Ηειιιε @καιω ίαΡι·α Βαεαι , ααειαι οοιιίεΙΤαι είὶ Μια

Επιιιε Ρετιαε ίαιιαανιτ , ααπι Βοπαιιο κακα : Τα εε ΕΙιιαίια: Μια Πεἱ νινι . Βικι

αιιαιει·ιταια ααα: ιιΙιαα πεταει Ροτείὶ Ροαετε Ρι·ιιιτει· Η ααα! Ροαταπι ετα , :μισά και:

(Πιτιίὶιιε Ιείαε . δικα νετοΙσειιτι :Ιω οιιτΙιοΙιεε νινεαιὶο ιιιααι:ατιιιιτ ια , αι Ι)ανιά

εεειιια : Βεειιι τιιιι Ιιιιαιτειιιτ ια άσπισεαπ Βοιιιἰιιε , αι ία:ευΙα ίαι:αΙοιαι:τι Ιιι.ιιαειααιιι:

τε . Ηιε ει!ιιίααε αααιιιΡΙαι·ιαιιε ίειιιέΈοταπι ααα ασ Πιει·ια ίειαπαι2°ιαγ ίὶετιἱε αιο

διει δ: ιιότιιοιιιαι , ε8ο Η ι ι. τ: ε ο α ιι ο ι ε νιεε-εοαιιιιΠα σ:αιωωω ασ ίιιιι&ιΠι

πιο Ρετι·ο ()σ.ιιιοτειιίιε εαιιοΒα αΙοεΙαιιι αιεααι αε ΒεΠοαιοιιτε ειπα τει·ι·ιε εα1τιε δ:

ιιιεαΙαε , δ: εινα , Ριίεατοτιιίααε Π::ιαειιι ΡειτἰιιειιτιΒαε , ιιΠεατιειιτε δε ειιιιιαειι

τε ΒΙιο απο , Η α ο ο α ε ΑιοΙιΞεΡΙΓεοΡο Τατοιιοτατιι , νιιιεΙιεετ εο τειιοτε , ι:1ιιο

ΡοΙὶ ε:απαιιι ιιιεαπι ίεΡεΙιαι· αι εΙααΡει·αια αισιιει.ειιοταιιι , αι ίειιιΡετ ιταιιίεαιιτεε

ίαΡει· αιεατιι ταιιιαΙιιιιι οτειιτ Ρτο :πε ῇα8ιτετ . Ηοε νιαεταιιτ δ: ιιιιααει·αιιτ (ΜΜ

6αιιειιίεε Ρι·οοετεε , αιιι Βια:: ίοι·ιΡτιίαΒτειι διαιιιε νοτο , 8α:. ααέΙοι·ιιιιτεααε ίι-·

κι πιει ειι·ειιιΡταίαΙα Ι··Ιααοιιιε ειιιιιτΙιειαετιιατα: Ρει·ιιιιιιιειιτ. Οαττσ[Μ|σάΡ|εταπτ

απ» Ηα8οπε απε!ιέφψοιιυ , πΙϋ αποφ:: σα· @κι εσεκατέσπει θ' ατσά , απο: ΗΕ!

ιίσέανέέφτοσετε: Ο'α/Μάαπο·αβι ΔΗσε|ίστ .

> 4” Η”

. ω.
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απο. 4,. Ηει&επικηπεεεεεε ίπ εοε'εω Αέεποπέε Ζέδι·ο #βι2 σέκπτε , ?Με ἱπἔεετἱαΜ άι·

Ἀ1:Ιδ1° (ἐκ πισω εΜατέε πιοπασόοεπεηκε/αεεΉ Ριπι·έ ιίαΜ/πει·επε , εκ δαύτα πιοείο δέ: /ιώ/2

ε· Μ9"Μ εἰωκ·ιιπιπκ Κ Ξεύω·όέ Νοι·:»ωππέω Βασίε , ειωιπβἱἰἱεετ , εφε” ἱἰΖιι-/ἰεεΡεἱπειΡἰ:

όψει· εεἰἱὅὶυπὶε Μοπαωεπτα:π , οπιέπει·ε πο» μπώ .= δε· παταω/ε @Με .

Ε: πω”. Ιιι ιιοπιιτιε ΐειι&ε: δε ιιιόινιόιιε Ττιιιιτετιε . Ε8ο Ρε ι ε: Η ιι ιι ο ο ε Νοεπιειιιιοτιιιτι

'ω' "Μ" εοπιεε ΙιιιιιιιΠιιιιιιεε ειιιιτι εετ!·ιοΙιεε: τεΙιεΕοιιιε ΙετἰΡτιιτειιι ειιεΠετιε Ρετ νεΕΒε επι

ωοτιιτιοιιιε ειεΡοιιὶ , ιιιιιιιε ει·ειιΠτοι·ιιε Ρει·ΡετιιεΙιίοιιε, ΓειΙιοετ ίεειιΙετἱε δε εεεΙε

Με εοιιεΗτιοιιειτι εεε1ιιιίιτιοιιιε , πιεειιπι τεοιτιιε τεΡιιτετειτι εμε Ιιετιιπι Ρι·εεΠειι

τιοι· Πι·ιιιιοτι1ιιε εοιιΠΙϊετετ , τοπιο Ρετ ειινιιιει ἰΙΙιιίὶτετἰοιιετιι μετα: ιίΠιιε Πιι&ιιε

τιοτιιε πιοτιοιιεπι , Με νετο Πετιοιιιε νοεετιοιιεπι εΠε ΡετεεΡι . Ι)ειιιόε ω»

Η ι·ετιοιιε ιη ΡτοΡετιιΙο Μεσα που Ιιιιπιειιιι: ίε‹Ι Ροτιιιε εὶινιιιει εΠε οοτιοείΠοιιιε

:ιιε τεπιτε: ιιιιΡετιοΠτετιε άοπιιιιιο ίιιΒΙενετι , ιιεε οι: εΙιιιε! Πιο ειδ ίεπιθεε πιεττιε Εε

εΙείὶε εΙείειιΒοιπειιι δε εοιιίΗτιιειιειετιι με ΡιιΒΙιει ιιοτπιεΙιτετειτι.Ηιε ιτε Ρετ αιτιο

τιιε ιιιεΙε8ετιοιιειιι εοΒιιιτιε ) νει·ιτιιε Γιιτιι πιο ιΠιιεΙ ενειι€εΙιειιιιι , Οιιιιιίε πω: εμε:

που ίεειτ ίι·ιιδΙιιιτι Βοιιιιιιι εκειάετιιτ δε ιτι ιΒιιεπι πιιττετιιτ , @Η ιιιίτιιΒιιοίο εὶεΡιι

τετετιιτ,ίὶ εστι Ρετ Βοιιοτιιπι επιοΙιιετιειιτοτιιπι ΒιιδΗΒοετιοιιεττι εειεΙεί'ειε εεοιιιΠτιο

Με εοιιίεειιτοι· Με ιι·ιει·ιιιΙΤετιι , ιιεε ίειι&ε ΕεεΙεΠεε εοιι8τεεετιοιιεπι Ρι·οοιι:ετιε

εΧεπιΡΙο εεΙ ιιιεΙὶοτε τε νοοετειιι Δ; εε πιετιιοτ ιΠιιιε ειιιοει ειιειτιιτ , Ηεοειιτεε ειοιιε

τιοιιεε ίεειιιιειιιιιι 8τετιετιι εμε δειτε είὶ νοι:ιε , ΡοΠεΠιοιιιε Με εΠνιιιιτιιε εοιιεεΠεε

Βεο Ροττιοιιειτι εὶετι εὶεοτενι ) οιιιε ειιιι ιτι (Ππιίεο τιιεΐειιτι:ετ , ιιοτι ιΒιιοτετ ειιι

εοιι€τε8εΒιτ εε . ΩιιεΡτοΡτειε οιιιιδιιε ΦΗΜΗ ίἱεἰεΙἱΒιιε ιιιιιοτεΪεετ , ε1ιιεΙιτει· ε8ο Πι

Ρτεειιδϊιιε ΚιεΙιετόιιε , Ρτο ΜΜΕ τι·ιεε Ρετειιτιιιιιειιιε ιτιεοτιιτιι ι·εττιεειιο , ττεάιόι

ΙεπιδιΈο Ρεττο (3ετιιοτειιΠε εοειιοΒιι δε ιτιοιιεε:Ιιιε ιοὶεὶειιι ΓετνιειιτιΒιιε ειιιειιιόειι·ι Βο

ίΡιτεΙιτετίε τεεεΡτιοτιεπι, απο τα”. εετει·ιΐειιιε ίιιΡΡεΙ1εδΗΙιΒοε ιιι νιΠε Ι.ει·ετι , ιο

εοπιιτετιι ()οιιΠειιτιιιι,άιθο ΤετιιιιιΠειιι , ε:ιιιιι εεεΙεΠε δε πιοΙειιεΠιιιε , οπιιιιιιιιι

:με εΡΡειιεὶὶτιὶε , :Ιω νιεΙεΙιεετ εοτιίιιετιιεΙιιιετιο , ιτι ΡτιίΠιιοι·ιιιιι Ιοεο ε!εετετοτιιιιι

Ρει·ΡετιιεΙιτει· εκίὶΜαιο : δε ιη εοπιιτετιι Ι..είνιιι Ρι1εετοι·ιετιι ιη Βιινιο ΤοΙεε Ρετ

1εΒΒετι νείΡετιεπι δε διεπει Ποπιιιιιευιιι ιιιτε8ι·ιιιτι ; ιτι δεε1ιιειιε νετο ειιιτι ειιει·ιιπι

ι·ιοδΈιιιιιιειιιε οοιιτιιαιιετίοιιε ε ίι1τιιπιο ίεΒΒετι εΠΙιιε:ιιΙο ιιίοιιε εει ειιιτιάεπι ίετιε [ε

ε:ιπιειεε τετιτ1ιτιι1πι δεε. διεπει Κέσιθππίο εοΜέτε /αύ/εΗ!πωτ Οοποείε ό” ποσοι· (7' Με:

]'ί!ϋ , Με» Κοθεπε.ε εἔ›·εὑἰεΡ#εοΡ·αε , Ηει·δει·επε φαε0Ρε: , Τδεοδοι·έσει· εδδπ.τ Ο"

ει[ίί. ι

Ἀίτιπιθ ω· 5.Ηιιἰε Κέεδαπ:'ο ιι εσπ[εύσεί&αε [Με πο/ἰει· .άι·πιι(/πε,πε ἔκ ε/»ιε ω" δώσε ἰἱἰαει·

:1ΐα::ζιιιυειι- έὅεποπἱεήιωεκ υέινυκΡο/ΐε'Μετα: 2ιω[Μέ [ο δστε[πεεεεε απο: σκάκι/ε ι·ειταίιη

σε έκ ει: ποπ/ειπε! .4ι·πιιαα: Βεετιιε νιτ εΡΡεἰ πω· . Εκει:: έκ ενώ: επόπω δε” , σου

ε” πεικΡε/εεἱἰε :είε εοέκο[σει·ε , Θεέ/παπα ταπε/κεύε Μοπιι/Ϊεεἱἱ/ἐιπέῖέ Ρεπι·έ Πει·

ιιοτεπ/ἱε/ὶετπε . ·

ΧΡΙετιε ειειιιιιιιε οΙιει·τιε Γει·ιβειιόο ε1ιιεε ιιονι εΙΤε Ρι·οίιιτιιτεε , ιΠεε εΠεω»

ειιιειιειεε ειειίΠτιιενι , ιη ειιιιΒιιε τεπιεπιοτειιδο ιιιιΙΙε ιιτΠιτεε εει Ρτεείειιε Ρυ

τετιιτ : νει·ιιιιι εἰε Βεετο νιτο , ίειΠεετ εΒΒετεΑ κ Ν ο ι. ε ο , Πιο ειιιιιε όιεΒιιε Ρι·είε

τεε ειιει·τεε ιιονὶπιιιε ίοι·ε !εδιεε , ειιειετε διετιιιπι Δω ιιιεΙε , εμε: ε. ειοιιιείΠειε ιιε

ίειιεδἱιιτε Με Ρεπιιε εΠ. Με ειιιιιι ε Ριιετο ιιιοιιει:Ιιιιε , δε εεὶ ΡΙειιε ιιιιοιιιεΙΙΒιιε Πυ

εεε ετδειιτιιε, ΡιιεΠεε ε8ειιε εειοΙείεειιτιετιι ίιιειιι, Βοτιιίοιιε οΡετιΒιιε ειιιοειδιε εκα

ιιει·ιε , πιει·ιιιτ Ροίὶ Μ Α ο ε Ν Α ιι ο υ ινι ΑΒΒετεπι ε άοιιιτιο Ή ιι ι. ε ε ιι τ ο Ρι·ιείιιΙε ίε

ετει·ι , δε ιιι τε8ιιτιιιιε εΒΒετίε ίιιΒιεο8ει·ι . (Σιιιιιε νιτε δε ιιπιόεειιτιε εε καιΡείὶετε

εο τιιτιΙεΒετ , ιιτ εΒ Ο οο Ν ε ΡεΙετιιιο (:οιιιιτε εάαιοδιαιτι ειιΙιεετετιιτ , ετειιιε Κ 1

ο Η ιι ιι ο ι Νοτιιιειιιιιεε (Ξοπιιτιε (3οιιίεΙΤοι· Βετετ , ειιιιιε ίαΡε 11οιιοι·ιΠεετιτιιε Γινε

Βετιιι· , ιιιτει· ε1ιιεε εεεΙείὶεπι ίετιθι (Ξετνείὶι δε ΓειιδΗ Ρι·οτεΠι απο :ιΡΡειιεΠειιε ίιιιε

εἰ όεεΠτ : ίεει ιιιίετιεΒιιι ενετιτὶε ειιιοξιωδειιι ιιιοιιεεΙιοτιιιιι , εποε ιΒι ΡοΓιιετετ ,

Ροθεε Ρετεὶιόὶτ. ΕΠ ειιιιτι ιΡΓε εεεΙείὶε οτι Ιοι18ε ε ιιιοειιιΒιιε Κοτοι·ιιε8ιΜε ίἱτε ;

ειιπιιιιιε Βιι8ιιΙιε εΠεΒιιε ιτι εοειιιιιιε Ποιιιιτιε,Ριίειιιιιι ειεειτι1επι ε οοειιιιε ίειι ε Ριίεε

τοι·ιΒιιε., ίιιΡει· τἰΡετιι δεοιιειιει ίιιΡτεεΠ&ιιιιοτιεεΙ·ιιτεειΡετειιτ, εστι εεὶετε , ιιεειιιε

()ετιιοτιε ίτεττιΒιιε ιιιιττετε έιεετιιπι εΙΤε ειιιεεΒειιτ , ίεά ΡιιΒΙιεε εοτιιιιι Ρτετιιιιιι εΙτι

ειιιτοι·ιΒιιε εεεὶΡἰειιτεε , ιτι Με εοιιίετεΒειιτ ετιιιτιετιιε . Εκ ουσ οΡει:ε εΒ οιιιιιι ΡΙε

Βε ιιιΒιε οίὶ , εΡιιεὶ (Σοιιιιτειαε ίειιιε Ρει·νοΙετ , ε οπο ετιετιι ΡτοΡτει· Ιιιιιι‹: ενετιτι:ε

ιτιοι·Βιιττι ῇιιΠὶ (πια ε Ιοεο ε8τεειι . 6. ΑΙ:



ι).ε ν. ΑιιΝυειτο ΑεεΑΤε ε. τ>ι:Τει. πε

6. ΔΗΜ. νετο όιιτιι νεοι 1 τιιιΠο Μαιο ετειττιττεττι ΙΚεειιΙε ει ειιιοό;ιιιι ΡειΓΓιιε Μ @το

άενιιιτι,Γεο ιΡΓο με:ντο οιτηιεε τιιειει_(ττοπι Γετιιιε!πιιιτιιτ ΚεειιΙ:ιττι, δ: οΡΗοιιε νειτιιε ΑΝΝ· ΩΗ°

ὸἱετὶττι ειΓΒιιεΒο.τι τ: το Ποττιἱτιο; ιιιιάε άτειο.οΙιιε , τη ντάειιε ΓεττιΡετ ΓεΙὶεἰΓΕττιιε εθι

Με , Ρετ οιιοΓοειττι εοτιιιιι φταιω [ειτε εαπ ὶιι8ετιἰιιτιι , ΡετΓαΡε ιττιιτιετικειε ιιδΗ.

τειοεισοεειτο δ: ΠττιΡΙιει νιτο ιιιιιιτιειε ` @ο τ1ιιιει Ιοτιευτιι εΓι ιτε Ρετ ΒιιΒιιΙειε , ιιιιειτιι

εειτιιττι Ραπτη Βετι ν0!ι1ι , @ειε ει!ιιιτιιοι·ιι 8ετιετιε ιιιιττιὶειιε εοτιεεΠιτ Ρε»νεωτε

ι·ιιιττι τιιοτιειΠετιι Πεεειτιιιττι , οιιι @απαιτώ ίτι Πιιόιτε εεεΙείιο.ΓΗειε ΓιοτιοτειοιΙιε Ιιειοε

τετιιτ , τειττιετι το ειττετιε τεοιιε εοτ ΓειοΓΙε ΓεοιιεΒετιιτ . Ιε απο ΓειιιτοτΠιιιε Γιιἰε ειΡιιτΙ

Τ ι-ι ε ο ο ε ιι ι ο ο Μ τιιτιο ιεετιιΡοι:ιε ειιιτιίτιτεπι εει>ιτ , ιιτ ε. ττιοτιειΠετιο ΡεΙΙετειιτιιτ

τεΙΕ8ιοΠ δε οΡτὶττιι τιιοτιο.τ:Ι·ιι , Ε τι τι τι τι ο ο ε ΓειΙιεετ ειοΒειε Βι·ιτο8ιΙι εείἰτι , ειιιι πιο::

πάσει τω , ειε εεττιε ει: αιιιΠε εο τετιιΡοτε ειΒΒε.ττειιιι Γιιο.ττι τεΙιειιετειτ , ΠιιικιΓτε

οιιε , Πιιτειτιάιιε , ΑτάΓειΒιιε επεσε ΕτιιειΙουε . Ηι τιετιιοιιε ΚεεειιΙε: νι8οτειιιοιιττι ει:

Βειτε τιιειιτιττιε Γονετε νοΙεΒειιιτ ; & εοτιιιτι εοτιίΠιο , ω» οΡιιε ετε.τ , πω” ιιτεΒει

τιιτ. (Μπι :ιο Με άετιιοιιε νετιτιιιτι εΙΤετ , ΕΡΙΓεοΡιιε ειιττι ττιειΒιιε (Πετιεοτιιττι δ:

Ι.εἱεοτιιττι επτετνει ειτὶ τιιοτιο.Γτετιιιττι νετιιτ , δ: ειστε Με Ρεττι ε.ΡοίιοΙΙ Γεάετιε ει!

ι;ιτε , ειιτεει νειΓει εεεΙεΠει: πειτε ετέετιτεει , τιεετιοτι 8: :Με οττιειιιιετιτε. ιτι Γετιε εστι

Γεω ΓιιΠὶτ : όετιιοιιε ΡτεεΓειτοε ιτιοιιειεΙ·ιοε τι τιιοτιειίτετιο ειΕιιτε Ρτει:εεΡτε.ΑΒΒιιε τιπο

τιιιε ΡΗ ΡειΠοι·ιε Γει1ιιειιε νεθιΒιε , τείὶειβετιιτ εκει Η ιΠοε εΓιεετετ , ΓεΓε ειιτιι ειε

ΡτοΓεέΈιιτιιτιι , οτιιιιεττιοιιε εοτιιτιι Ιειοοτετιι ΡετΙ:ιτιιτιιιιι . ΕΡιΓεοΡιιε νετο ειιιε νετ

Βει ΡειτνιΡετιόετι_ε άοτιιιιιτι Γιιειιιι_τε_άιιτ . ν

7. ΑΒΒ:ιε ετ8ο εΠε οδ)τεινο ειιττι Ρτει:άίθτε τιιοιιιιε1ιίε ε. ττιοτιο.Πετιο ε8τεΠ_ιιε , Μ:

οιιιιιὶ ΡΙεΙιε ειιιιι ΗειιΒιιε ΡτοΓει1ιιιτιιτ , δε που Ρειτνο εειιιιτειτιι Γτετιιε , τη (ἱείὶειεειττι

- εεΠετιι Γε τεεεΡιτ, ιΒιοιιε εοπιττιοτετιε Ρετ ττεε ττιετιΓεε , Ρετ Οάοτιετιι (:οιιιιτεττι

Ροίϊιτιοόιιτιι τεόιετιε ιτι σ.ΒΒετιειτιι Γιιειτιι ειιιιι Γιοτιοτε άειιιτο είτ τεεεΡτιιε )· ιτι ουσ.

ι Γετε Ρετ ττιειιτιιιιιτι ΡοΓΓεει ΓεΙἰεἰτετ νινετιε Γειιεκ δ: ΡΙετιιιε εΠετιιτιι , 12Βοτιιτιι Γιι ο

¦ξ τιιτιι ττιετεεάεττι τι (Πιτιίτο Ποτιιιιιο τεειΡετε ιτιετιιἱτ Γιτιε Με τιιειιιΓιιτε.ττι.Οιιαιο; Ιπτ

πιιιπι Γοάετετιτ ιιιττει τιειΕΙιεειττι Με Ρεττι ειΡοίὶοΙἰ , νιάεΙιεετ ειπε ει.Ιτειτε τιι:ιττΥτιε

Ι.ειιιτειιττι , εἀ°Ιεενειιιι οιιιτΓετιι Κ ο ο ιι ε τι τ τ Με (:οιιιιτιε ιιεεωει , ι=ιιιΙΙιιιτι Γκι

ΒειιτεεΓετεοΡΊιειευτιι , Γιινειιτιιε είϊ Πιτ ιιτιιιε , ιιτ οΡΞτιοι€ , τι Βεο Ρ:ιτετιιε , τι·ιττει

ΡιιΙετιτιτι.ιάιιιιε , πε Η εο όιε ε Ιειτοττιιε ΓιιιίΓετ ΡοΙἱτιιε ,, ε.τοιιε Μπι ναι ΒΙεβ.εεε1Ρτε.

τιιε , Μή· ττιεττιοτει ιΙΙιιιε Ρώτα τεοιιὶεΓειιιιτ , Γεειιτει ‹Γε τεΓιιττεδΗοιιιε εΙοτιει ._ Τετ

τιε. νει·ο ΡοΒοιιεττι οΒϋτ ειε τη νιίιοιιε άοιιι-τοΕΙιττιτάο ειοοεει=, μια ιη ειΒοετιει Για

τε8τεΙΓο :ιΡΡετιιιτ , εΠεετιε :ιό ειιιτι : Ἐτειτετ άιΙεΓΐτιίΠττιε , ε.Ιι !ιιιιιιε τιιιιτιάι τιιι·Βιιιί

Βιιε ειε ετιιτιιτιι Γειο.ε , τιιιιιτ:τιιιε Γειτεί τετιιιιε ΡετΓτιιτ ; Γε‹ὶ Ιιοε ειιιιΒιιε Γιιι Πι οοιιιτιι ,

ιιοτι όιτιι εΓΓε ΒιετνιΓιιτοε , εποε δ: Γε.&ιιττι είὶ . Νιι.ιτι ιΠοτιιτιι Ρε.τε ιτι εοοετιι ειιιτιο

@Με νιτε ὸεεεΠῖτ , δ: ειιιοε νινοε τιιιιτιεΙιιε άετιιιιιιτ , τετιιΡοτιιιιι νιειΓΓιιιιό.σ Ρετ

τιιτΙσετει ίτιεΙειιιειιτετ ιιε όιιτιτετ ΓεττιΡετ εοε ττειθτεινιτ .

1ο3ο

8. Μεττἰἰ

Ιτιῇιιτἰιιε τι

Με Ρεπιιιιτ

Ε τιιοτιεΗ.

Γεεεάετε ο: ο

εἰτιιι: .

απ.

8. .άτππϋί παοττεπε πό εππιππ 1 03ο. ππτ/εππεπτετπ τεβτἱιππε:πεσ επίτπ πἰττπ α'%- ΜοΠωεω

[εττἱΡοτε/ἰπ πιό:Γεεπ "πιο 1 ο31. [.ππότέεπε ε/πε|πεσεποτ τπτπποι·πτπτ . ζωα!πιο” με.

:των πο: ππποε ε ·υί·υέε επετ##ε ιἰἱσί ποπ Ρο/[τ, επέπάσΡπτετ, Με ἱπ ετα: πιο ευπα

Ρεπιἰιἱο Φαιά επίτίέπιπερΓέσττπτ/ετε ττ·ΐεπππππ ο/ἰ τψἱτπτἱοπετπ/ππιπ ἱπ πΜπιύπ επε

έφ· , π: ποπ ππτε πππιππ 1 ο28.ροτπέτ επΡεΓ ἱ, β πατάει: ἱιἰ π Τπεοιἰοτἰεο ΞΡ#εοΡο

ι ¦πὁῖπιπ[πἱτ, πιά πιο: ἱΡ/ο πππο ΡπΓπεττο/πεεεβίτ : ιἰἱεπι ·υετο ε/πε εκττετπιππ ἱ/εἱπιπ.ε

ει: τίπΡΓτεί ΝεετοΓοέίο πωατλτ[από?έ Ρεττἱ , πποτππιΡτἰπε/ιεσπΓο 1 1 .|ετππιππ 7! ,

πα πως" απτο 8. Με· Μπι·τϋ πωπω ευπιτπεαποτατίο οσεπτείτ . Ρεττε Γτεετ Με! απο

πΡΡατεπτ εΡἰτπρπἱἰ υε/ἰἑὅἰποπ πό εῇπεβΡπἰετππτ)πποά ετἱωπ παπα· απ” πΓτατε[απόΐί

Επιπ·επάτ εεε/τπτ 5 έΓΓισά πππεπ[πτπ ?ποπ εκ ·ιιετετέ εοἐἰσε ετπἱπιπε , πίο: πτΓ[ειά

πετ? πιάσω ε|τ , ότι επο[ετε Με εποε τιπποε αὐύπτετπ ε8%: ἄἰεἱτπι· : ππιίε ενω αππο

` 1 ο 1 τ. εοπβεέππσ.τ ο·ειξέσπεπ τποπαβεττέ/π/σεΡΨε ω” ΑΡτἱΓετπ ιιεεεπ[επτ , εεε/πε πασπ

[: 3. δ' πἰεπτἰπε πι» Μιτὅεπ πττίπε σου Νεετο οὅἱο ίππόπτο .

ΕΡΙΤΑΡΗΙΗΜ ΑΚΝΠΣΕΙ ΑΒΒΑ.ΤΙ8.

Ηιε ῇεεετ Α τι Ν τι τ. ε ι εοι·Ριιε νειιετε.ΒΙΙε Ρ:ιττΞε ,

δΡιτιτιιε ιιιτει·ιοτ ττειτιίιιτ επι ΓιιΡετοε .

Α Ριιετο ιιιοτιειο!ιιιε ΠΙιτὶΓὶο Γετνινιτ ε.Ιιιιιιιιιιε ,

3 ΕΧ·

?το



πω. ΠΕ ν. ΑΚΝΠΕΡΟ ΑΒΒΑΤΕ δ. ΡΕΤΒΙ

τιιι.ετιιι. Ειττιιιτ ιττΙιτιιιιτ, Οιιιιτοι 8: ττττ8ιτττ.

ΦΚΟ οι ντιπ ιιιετιτιιιιι ιιιοιιιιειιι Ρετιετε Ρειττοιιιιιιι,

8·ΙΩΞ8. (1ιιοε Ιιειιε όιιιιι νιιτιτ Με άειιιε· τωτιτ··ιτττω.

Βιε * Μπιτ ΜΜΕ τιετιε τειιιτ ιιιοειιιιι Ρετιι,

ξίοι·ε. ΝοΒἱΙἱΒιιε ίιιέτιε όατιε άοειιιιιειιτει Γιιἰε.

Αιιτε ιιονειιι ίοΙεε ‹ιιιιιιιι ΡΙιοεΒι ΙτιιιιΡ:ιάε εοιιιιιιιι:

Έετνετετ ιιΙτιιε ονιε ειιι·ιιε ίοΙιττιιε τω.

Νου άιιΒιε ΠιιιέΈιιε, ειιιιιε άείοΙΤιι ίεΡιιΙετιιιιι

Τει·ι·ιι όεόιτ νιιι:ιτιιτιι, νττωτ τιτειιιε ιιονιιιιι.

3ηπ··-*-- -8.*Τ-Πτ·"ΠΥ!".τπτ-πελάΤττ ·.ιΉίς··-μΉ. βή- ήτι..επ.-1ζ.η ἔ .,_κι!Α.8).8..Κ.ΕπΩ.λ.% 8.π.3Κ.υ..ιτ-Κ.ιτ 8.ιι..*.ιτ..π.%.___Μω.-$'.ι.Χιι..-.ΧΔΒΤΔ.ΩΧ-ἩΥΡ.¦Χ&Ξ_Β*Β

ν Ι Τ Α

εΑΝοτι ουιτ.τ.ιετ.Μι ΑΒΒΑΤΙδ

ΏἰνΙΟΝΕΝ$Ιδ.

ἈΝ. ()ΗΚ·

Ιοὅι

τ. ]:ιιι.

ι

Αιι&οτε θι.Αιτικο Κοιιυι.ι=ο ιιιοιιιιεΙιο

Εκ τοτἰἱττ @Με Βτπιέπτ Βἱτιἱοπτπῇτ 2 σπιτι τότε

[ ττἰἱτἱτ τιιΠτιτο.

ΟΒΣΕΚ7.4ΤΙΟΝΕδ' ΡΧΖΕΡ”!!Ε.

πω.. ι·αι_ 1. ΙΝττι· «τω» Μπιτ: [ιετττΙτ [τττρτοττ.τ , επι Ιιττιττ ΟτττΠτΙππ τι:: ,μπαι ττττττττ ιπτιπιίτιττιπτ ,

Ρι:οιτει άπο τιι·ιετιιιιτι [ιτπτ επι Μ τπτ ορτι·α ρι·ττ[τιτττττπτ, ιιΙττι· τω" ΠοτίττΙΡΙιπτ ιποπτιτπτι.τ Πτι

ιιἰτιττπβτ, .τπτ σιι·οπο;ι·ιτρππτ Μπι Βτπξςπι Βι·υτοπτπ[ιτ, πττττιπτ [τιπέϊτ 6πτΙΖτΙτιπ ττιμττττ, πι:

[τι τττ ττττιιπ άψτ))τι!τττ. Πττιπι ΟττιΖΖτ!πιτ τι σπιτι Βοιίτώτο τττττττιπ !τιιιτίτιτ Ητιτο τύπω: ΡΙτι·ιιέπιπ

ττπ[ὶτ ίπ ΕΙιι·οπιτο κι·ιι?ππτπβ τοπιο τ. ιΕτι!ιΙιττιπιτ ΒτΙι!ιοτπτω : πι θ· ταπι τι [τ τοπ[τι·τιιτπιπ [τιτ1]τ

«Μπιτ ΟΙτιΙιτι· πρ τπ Μις. Ητττοτττιπιπ τττττ.4. Νεειιοτι , τπιιτιιτ , Ρτωτιοτιιιιιιιτιτε μπει· ιιιοτιιιή

ε!ιοι·ιιιιι, Βιιιότιοτιιιιε εττετιοΒιοτιιιτι ειτττιιιιιε νν11.ι.ιιι.Μιτε, ότι ειιιο ετιιιττι ΡΙιτι·τι Έστω: ότ

ι:ειιάτι , τω :μισά το ΙιΒεΙΙο τιιιετιι ιτε νται 8τ νιττιιιιΒιιε ΠΙιιιε ειιιάττιιιιε , μάτια ι:τιιόιιιτι

ΜΙΚ: ιιοΠ:ιτιιτιιτ. Ητιπτ Οίτι!ιι·ι ΒοιτττΙ/ἰ Ιι!ιτΙΙττιπ τι ΒοΙἰαπιτ'ο πι! ιτττιπ τ. ]τιπτιττι·ιτ @τι ·τιπξςιιτππι,

έττι·τιπτ πιτ τι· ιπ[ τοιἰιττ [τιπιΐΗ Βτπι;ςπι Βτ·τιτοιιτπ[ιτ ι·ττττάτιπττι, ττιἴτιιἰῇιτιιτττιιττττ τ.ιτττι·ρτιι τ:: £`Ιιτο·

πιω Βτπέςπιππο τα τοπτιπτπττα, τριτο τι @τύπο Ιιι·τ·υτττιτιτ ματια ρωττι·πιτΠα [τιπτ.

ΜοΜΜ5 ` ΙιτΠο, ιπ απο οιιττπιπ τπτ: τιππο τομ. ττττττιτ βρτττττττπιπο τοπττττιπτ Μπιτ ·τιττΙιι.τ αβι·τιιατττι·.

Τοτπιπ ·υττ·ο ιπι:πτ πω [τω ττπιιιτιτ ἱπ ιποπτι|τττττ πιω τιπιτττττ τττιπ[τςτ][τ τ:: Με τιι·οπτιτπι·

Φωτ! πια βρττιπππτ πω: [πιτ τιππττιπ τ_ςττ[]τττ πι ταποΙτιο £πτττιιιττπ[τ ·τιτβτπι ιποπτιβιττιπτ πω.

Με ττιιιἰτ |τι·ιόττοι·τ.ι Μπιτ” [τπάτο τιιχττ[[τττ, ιπ πιοπαβτι·ιππι [ιπέτιΜιτΙιττ!ιτ, πιο: ότιτπιιιτττιπ ιπ

Θαἰἰἰτιπ σπιτι [ιιπὸῖ‹ι Μτιτοίο πιτ ι·τττιπτ. Ε|ὶ αττττιιι Ζπτιπτιτπι, [τττ, πτ αΙιιιιιττιπτ,Ζπττάιπιπ τιπτ

ωττιίιπιπ, ·υτττςο τι Ι.οεεεΠιι, ιιπτττιττπιπ πιω πο/τι·ι ταποιιττιπι 9ττ0ιἱ τιι·ιπτττττ.τ [τιπδιἔτ ΜττΙττιτίτι,

· Ροιιττι [τιπδίτ ]τιππαι·ιτ φρτΙΙατττιπ τῇ τὸ το τι·απ[ϊτιττιτ τπτ: ι·τΙιτιπιτε, τι παο ττττιπ τιι·τττπτροπτττιπ

(πωπω [τιπδτι ]ττπτωι·ίτ πιιιπτπ πω. 5°ιτττιπ τ[τ Μπι Ρι·οττττ τι Ι7τιττ!!τιιβ ττι!ιτ πιτ σπιτι: άιττττ[τιπ

πω, Ρτι·τιπτιιιιτ . Ηοιι!ιτ ·ιιτιο 0τι[τιἰτιιβ τρψορτιτττέ .9π!ι]τδιπιπ τ[τ τπ ττι·τττοι·ιο Μοπτιτ[τι·ι·τιτι. Ελ·

ωτττιιτ Βτπτάτέΐιπο τιιἰ 0πιτττττπβ·.τ Ρι·τιπππιιτι·τιππιτ, τω· ττιπάτπι ρο_[τ πιστα: βιτττιπτιτ πι! ι:!τι·ιτοι·

[ττττι!ιιττ.τ ιἰτ[ττιτ , τι οϋ[τι··υπτ 1ζι·τπττ[τπ.τ ./Ιττ_ςττ[τιππτ ατι ΕττΖτ[ιτι τπ [τω ττιπιπ Ρτάττποπτειτα

τα . .

Μ) . ά. 2.32ςτ[τιπο:ποπο ττττττιτ [πιο τιππο , [τα τ[τ 99ο. ΙιιτΙιάιοιιε ;. ΟιιιΙΙειιιιιιε οτόιιιιιτιιε είἰ:
Α..Ατζ21: ..Ε ΑΒΒ8.8·[11Π6Η Βειιι€τιτ τι άοπιτιο ΒιιιιΝοιιτι εριισορο!.ιιιΒοτιετιίι, ιπτττιτ Ει·οποχι·ιτριιπτ Βαφτι

Βιντοιιτιιιι . τιπτττ, σπιτι: [τπττπτιιιι μα” ρι·ι·υτίττιππι Βτιιτιἰτδἱτ μι”, τττ μια: , _βρτιιπτ τττττπτ ΟτιιΠτΖπιο

τοπττπιτπι, ο!ι|ττιττ Μάτι” βτιςιπτπτπιπ ιιττοιἰιἰτιπ Βτιιτςπιτιιιτ πτοπτιβτι·ιτ πρι” ιπαππ[τι·ιριπ , ιπ

πω: τττἰτ/ἱτι [τιπίτι πωπω τι διττΙ!τ!πιο έπεφτα τιππο 98ι. Φ οιππιπο ττ[ίτιπι·τιτα τιππο 986.

@τπτ άττττττι·. 7τι·τιπτ Ιπιτττιπτι ποπ [ιτιιτ, τα τι βι·τρτοι·ιτ ςςτιιυιτώωτιτπΖιτ τττττέτοιιττιττ [τιτι!τ ι·τττ

άτπιττι, ιπτι.ττιπτ :τσιπ 0!τιΙιτι· Β0τω[[τ4.τ [Μπιτ 29 ΕΙιι·οπιτττιπ τι .ωτιτ-ι τιτττππι τττιπ Ε'Ιιτοπιιςι·ιτρΙτο

Βτπι;ςπιτιπο τοπ_άπττττπτι τι: Βτπττἰιτῖτ °Ριτρττ ρττ·τιι!τετττιπ , ποπ Βτπτάιδίο 7. _βτί 8. α$3ιΜτιάΜπ

τ[]τ τοπ/τα: ιιτττρρτ τω! απο ΕΙιττβι τω; ιἰτιτιιιπ τῷ· Ιτςττττι· πρτττί Ώ_ςΙιτΙΙτιπτ τιιιπο τ.. 1ττΙιτ

@στα το!τιπι. 996. Μπιτ Μπιτ: τπττ_ςι·ιτπι ιπ[τι·ιπτ τα Μιτττττ Βτιτιέπττιπτ ιποπτι|ίτι·τι. .

Μ” @ω ιι Ειτε Ρτωιετω νντιιτ1ττωτ , Μπιτ Θ!ιιΙιττ τω ;. Ιιι/ιοι·ιαι·πιπ απ. ;. εεττ· ιιιέετιιο ,

πι. Μ'

τ.. ΟτττΖΖτ!ιιιτ οι·τττιπ τι! τιππιτπτ 96ι. ιτυοττιπάτιπτ πιτ· τ·τιττττπιτι· τοΙΖιτττττι· τι ιρ_Πιιπττ 6!τι!τι·τ τι. τ

Ν:



Γ: :
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·.πέ$-··4.1._.

ε.ου11.1.έ-1.ΜιΑΒΒΑΤ1ε. 285 :

έ' ε65€Ή:Ωρ%ΜΐΜ ::ε2666%6166εωω:: Ρω:·εωεεεω ε: εαεωταπνω::εριιω· οὸτἱπεὸα`τ'ΑΝΝ_-€π

Ιοσυπ1.Ε]π: :ΙοξΞωι: μια:: ·υο:·Ι:::, _βά· ςκω·::ΜΙ:ΜΜ:: μηιω::πωω»; ;υ:::ρΙΜΙ:π:]:2α::::: - - - Ι : ή . · . - . . . >- . : Δ. .. · . Ή . . . 1:0 ΙΓ

ωε:.Ρω ω: ε:: »ω ::::ερ:ρ»::=,- Μ· ΜΜία Βάια: α: Μ::Μ:: ::τωι: ω”, ω: ηξ
Ιω):τΙ:α :Ϊ : έ' ιά::έΒέ ΜΗ:υειΗύ::ι 2ϊ·άθ::ιι:ίίΊπ εε€!οπι ΜΜεα· Ι:Βοη666Μ* άΜ:::ϊ , που:: _ ` |

Ρτὶεδἱριιε τΕΒΜΕ3· Μ πιιβάξ ι·ΕΕΒΘ Η::::1:Βΐ: εΧἐ6ίΠι°, δ: ςιιἰ·' ΡΗ:: :16ΒΘ 6ΜπἰΒΜ ΒΒο:::νω

άο:ϋπιι: νΙάἔΙΞἔεἴο τ::::νυ:1ιειω1:: ,· θ] σ:ιήϋ:( όΙ:ιδίΕΜε :ι1%Βο:' δ:: νἰτά Ιαι:άξ:ΒΙΠι δε:: ι95:ι·ιιΒΕΠ

οδ::Με:ΒτΙδδδ( ραΜτΕ:" πΒΒἱ·Ἐἰ· :ί6ιΐ ί::ΐΗάϊ ω:: ΗΜ: :Η ΡΙΒΜπ:· τΕ&ι·τ81·]ό:Γα!ΗΡίκ ΐΐοϋὑδϋ`

:Η Μι:ΐ θάϊ:οϋϊ:: ΜΒ: #διΤΙ:ΜΜ [Μ::Ι Θ· ω:: Ο:ΗΜΜ Πέ:Μ υΝβΒΗ:`αΖ:ὐΜ:' ,·

μυ: Ξπ_β·α :π 0ιωοπέ: @ψ ρτο[ετεπιπ: . ΜΜΜ: απ:: απἄου·` £6ὺ·οιιἰ:ἰ Ι·'ύσατκυιΜβ: ΙΙΒει·::Ι:-·

Μ:: εττἰΒιι: τιΡρτῖωε ει·ικΠτυ:τι , :μμε άἱΓοἰρΙἱηἰ: εσοΙεΙῖείξἰεἰ: , οιιυᾶἱἴςυε ίΡἰτἱ:ιιεΙὶΒι:: ΜΗ

ώ: . . . . νὶπιιτυπι 8ι·::τ5:ι ἰωΒυτιιω 8: -ειι“ωεωωω [κι1β [ΜΒ::.· Μό:: ::πα»::-Μ: [Μ :π

Βοπ:απο Μρα·Ιο ιποτιαβΜπυι, ι;:Ισά σ:::-ω: :ατ8:”ποπ' :οφπππ][α::ί ῇκεϋ: :χ @Μάη ποππιιΙΙΙ: :ΡΒ

Ρω|ιι£:, ει:: άψ:ρπ!ο: βιο: ρ›·ω[ε:2:: :::::·ου):8%τ Μία ::&Βα:::, :ή ῇΜ£ΙΙΞ:@›·ωε:απϋ, ία:: επιπ

ΡΙ:: α: ΜΜΜ: Μ αι:εω·α:α::: ::δια!φ·ί: ιίΉ:ί Με' :ΜΜΜ αιίά:Μ:. Β::ιτπέ:η€ωοΣ·3:ε, :π:μ::: Μα::

αισἄοο·, νν:ΠεΙππυε πώ:: Με το!ἱ8ἰοοὶ: π:ΒΕι6ΜΜ ποδι:: μπα Κο:1°ω:·ϊΙ ζώρότΠ ἰΙΙυίὶταΒ:ιτ ,

αΒΒιιτιιωφ.ιε πιιιΙτοτυπι τερἱάο: :ιπιἰπιο: ίιιἰ Βι·ψοτΙ: Ιωο.ἔἱπ#ε τ6ΙΒΜιιιΒα:: δ: :ισὲαιἀεΒιιτ : Εκ::

Σιἔ:ὑ:::ι:: α! Μπακ: ιοη. π::επ|:: Μ:: ι:Η::ι:ε: ηοττιἰικιΒἰΙε:, ςποπσπι ορο:: τεΙἰΒἱο ες:ΙεΠειίΒ

:ή [6::2:Ζα::. βό::::': . Ε: Ρ:α::‹.:ἱα @Μετα 8: ΒΙι:Βιιπάϋι . . . . Ρετ ΟιιΞΙΙ:Ι·τιΜΜ ΙΒΜοπι:Η

Μ: :::::τω των:τωΔσω .: »6η:ε , α: Μ:: ω:: ω:: :::::ω·, Ηοω:υπηα: πω::

ήί1Ήϊ Ρ:οΡι·ἰο :ϋάιι6Βατι1: βδίϊστό; Ι:Μιτν οοΜΡεΙΙ6Βατιττ ω:: :Φ ϋε<ἐἰΒυ: :κι εοΜἱτΞΒιι:',- 411011:

ε: Ρο::Αωι:υμ π: ιΞὶΘΙἰοιΞιΠΒϊ θα:: ΗΜ: :Η :εἔ€πάιι:ϋ ίιιΐεφετα . Μπι: :παώ ::::::Η:α8::::α

[σε ηιουμβ::ΙΙ: ρωβέΜυϊ |::$ξίάφ «Μο» 4:99: ό Ρ!εωμε 6Β5·οπωπ:ΡΒΜ 1::7ήρ::«:0

Μ:: τε:έκβ: ,· ·ιΜ::ϊ::έ: μα:: Βεπ:3:ξία:Ιππϊ :ο :πιο @π , ΡΜε:αεπβ ,- Βι·/::σπ|ε ,- Κεν:::4εμβ ,

Τό:::ο:ίθ:ή[δ, ΜεΙ:ΜΜΧε - Με:: .ΜΜΕ Μεαω|2, Με:: .Δρυ πω:: ί ς:«»·εεωβ ,: ::εω

::ί:ϊδπΕ, θ::2:::έ:::ιβ, |' " Ε: Δωσε:: Κυ:οϋπαῷσπ_β, [4::δ:: Η::Ι:Μ:: ε:: ΜΒ::ΤΜΕα; 12::::Ρω

Με:1Ι:Μέ:ϊβ ,· [άθδ:: Θ:Μ:ατί: Ρ::Ρι)θΘπβ ;- ΗΜπαυ·ωβ, βαδ:: .ΑΜ:στ:: ρϊορ:' ης:πό::η_/Ζιυι+

όλα Μά:ίέ ρ%626 ω::"::ω·ρωω. Ο:::::::: :::(εΙΙ: (Νώε: Μο:ιαβά:::π: [Μί:: .9'α:::ΜΜ α:: Κω:

ιίαπ::::: βανίάή:; Με Μάο έ:: Μ:: ':έιΐ::δ:::ϋ:' :β ,~ Μ0πα|:ΜοΜπϋτόπ:α:επβ [::!ήεδΜΜ. 1):

Μ: οἐπιἰῖῦ:ἔ: [έ6:[ϋί @Μέ π:: ·ώ:τα':: κ:: :Β ΡΗΜΜ:πβ,· :μισά Με:: ω: _βικΕ:::: έ:: [Μάο μ::

:::::ο εοϋΙΜΒ; ι:: α:: Ι·"$αίτιπάιβ θ: 9:40 25ξι::ίδ::2: @ξ ποίυ:::ΙΜ 7ΐ:::' |ι:Β)::2:Μ::: σ:: :ΜΜά:Μ

Ιο:ου·ιιπ: π:οπισκεπ:Ι:. Μ: Β:π:ςπέαπο ·υε›·ο Β:[2Μβ- :::ιβωιω [::ίβ::: €5:6%υ_ς::ψϋι: έβσ::::::

ακοπιιβετέο:πω, φιοπω: α:ση::α £π_Μ·έα: Ρτο[ε:6Μ:::.

::. α:: Ι:έξ-οτπίίί:::]ϋπ !ιΉι:: Μάϊκ εχτς@ιτπ #υί!σεΐ:2 α::Μά:4:οπ: ά: μ:πω!ω @Μ Τει!

ἰ:π]Ζ·: :ά::δΒ:ΐ, ξιόΐ ά: [απδἴἔ: ΠΜ: έ. έ:: ξ)Π: ω:: β: ΜΒ:: Μ” :Μίκυ ΜΙΣ ή. Μ6:29ιιε ιιτἰ

ω:: απ: ίο.η6Ειι::: 8:ΒΙοτΞοίηω Αρπιπι ω:ιῇοτ επι:: ὸενοτἱο, άοωηι:::ι :εΙἱἔἰοία :Με 8: :οπι

ῦἑὶ·Βτὶστ:ἱ:ᾶ9ἰι·0Μ βια: έ:ίθ:ιίκτυ (:ι:Ρ._:;) Οιιἱὰ:ἱΙ:τι:π Μ: πϋπάΞΗε ΑΒΒαΕί: οΜεάι βι·ΗΜΕ Μ::

Ει:Ηο; :αοΙιιιπ:πο δ: :κϋ:ί: άοΜΜ ΟΜΙΙεΙωϊ @Μέ Ιοι:ἰ Μ:: τέπη56τ:: ἱΕ€ιἰἐτΩΒΉἱ: Μ:: Μ:

ώς:: .ΜΜΜ «ωωκω ΙΙΙ:.:.._ ::4;;.: :εβάπέ, μα: Μπι :ποκια:Μ ΜΜΕ θετωαπΐ σ. Πω::

ςᾶΩΒΒἰΞ ἴςοιι°ΙΞιι·Ι° Μ:: νἰτα::: άι1οετε:ιτ, ΡἰἰΙΠΜιι:'ΚοΒἐτιιιε_ κ:: απ:: εαπ: Μο:: Μ: , :ἰδε

Ιἱεετ ςουΠε::::α _ι·ε:8ζοα_ϋ αιτοει·ίοπ: όοπιτπ:πι ιιἰΙΙοΙωυπι :ΒΒατεω Βἰνἰοοεπίἰε εωποΒϋ , εἰ.

:1:1:::ωε ω:: Με:: οπωι:::, :με ω:: @Η ω:: :ωιεωω: ω:: ααα:: 3030. ω: Ρο

εω: με ω:: Δ χω:: ω:: επάρεω:, ω· Μ: ε: ε:: ω:: η. πω:: :ι»ω»:ωι ε ,

ω: σ: ΜΜΕ:: 1ωκωτ ω:: :παω . Μ: α:: ε:: παω:: οπο:: επωωωκρ: υιΜεβ2:::

@Μη ΚΜ: ]απιπ:ἱἰ άοροθάσ Βαπττ:: :::έωσ:·:α: ὸοωπἰ ννἰΙΜωἰ :ιΙ:Μ6: Μι:: Ισα, θα ιπιιΙ·3

τοτυφ:ηοπαΠοήοηιπι Ρετ:ίε . Με ν ο η. εε!»·κα»·:: πώς:ισ ρρ·:οκα Φ:: :ταπ:Ι2ι:ὶ:› , Θ· Μ·

μ:: ]οϋαππ:: :]::: [παο στ:: , Μ: σε: έ:: 8. Καὶ, Ματτἱἱ Τιτω:ἱετἱο Μπα :ηεωοτἰα: άο:πισί

ννἱΠεΪΗΙἰ ::ΒΒειώ: , πω:: δ: ὁεΡοΠτἱο κ:ϊοππΜ ]οΜι::τΠ: ΔΒΒὰτἱ: , δέ ΐι1:Ρέιτή: Κο:ΒετΕί .

Η Νε:,Μεί6 ωστε ΏΜπά::ϊ :ι Ρυ·α::: Μεωοπι::η· :Πο Κα!. ]ειπι::ιτἰἰ 3 Η:: έ::::::$· ε1οππω :Β

Ι:::: ννἱΙΙεΙππιιε @Μι τεΪἱΒἰοΗτατε ΓοΙΙἰεἰτιι: . 13: «ΜΒ ::ίπ[ΜΜ: , Μ:: [Μ !/·υϊί!:Μ! Μαχώ::·έο

πιά:: έ:: πιοπα|ίδ·τ::: [πο τεξέσπέπἰ [πΙυ)εδ:2: βο»·ισε:ππ:, τύπω πω: θ· @ετα ρπ·:ίππι Μ: α_ς::·ά,

αυτ: ίΙΙ: [ιι:: Μ:: :π[πι υπε:κοπεπ:ισ. >

6. Μπα ε:β ›ιαΙΙο ρι:Ηιϊό οι:Ι:ιι, :μισά φσΜετπι βΣαπιι::, ω: ·υ::επ: [απ::::: Θιά!!ε!ιπ:4: Μ» _

ποναει: βατ:: , Μπιτ:: :σπα :τι [α|::: [α::Ε: :Μ :Μπι π. ]αππασ·2: , μ: ή:: πατώ:: :β λ ἐπ::: Μ""“""°

Μάϊο: :ϊιβ:·:ϋπαπ: .2ΜιοΙά::: 7·:1:07ιέ:°Η::δο Μ:τω::: ΜΜεποΖοχίο α: Μα:-ΜοΙιφο Βεπ:άι&πΒ: :

μι:: ίπιέ::ι:ί τ::::ι:βου·:: Μιας:: Μιὰ: πωπΕπε άοπτικ2π:: π: 2υπσπα::υ, αυτ: τω:: ρω;:› _βπ:κιά

Μέι:: |ζη:>ξ::ς::ηνά:2οπβ:αηάω αφ::Μεπ:α, από: τ:: Μ:: Μ: ςπο·υ::|:π)α: @ουδ @κά-Θ Μ:ἰο:α

ηρ::·ίαπ::::, μη:: πω:: 2ρε:53"»ω, ωίτα:Μ:τωδι ρα:τα::0, α: χω:: :::ε›£: Επιια:Μπια απ:: ,

δ: ΜμΕ: Μ5π2ιβ::ά 1$Ε[εδ··17Μο ἔπ!πἰεινἰ:. ΗΜ: ΟΜ::: @Με ή:: β:·ι75:οϋ·, ω? φάω: ΘΜαχπο

:ΐ::βοϋ:έ::: :, ::2::: ΜΜΜ ]ϋπιΣ':: ΘΜίεΙ:Μ ΜΜΜ α! ΜπόΈιιπι :ΜΠτυπι Μπα:: ::·πτ:Ετιιω _
'' μΙΙ:τη τ$Μ·Φατμυ, ῇΙΙ0:ὶ πω:: ·ας"Μυιω τ!! , @τω Θ:: ω:: πω:: απ:: Λο2:2:·κι:::: σε: Μ"°°'ξ'° α

:καίω :Μη Θ· Μ: Μο:·::ν:: σε! εῇκ: φφ:ι"ω ρ::·άκ:αβε. _.Δ:«Γ::πά::: ·εβ ι7ι Μ. η: ΗΜ.:ΚΨΜ .:,4.ΕΤ:δοπν·ςΠετωπςπί:, :πω των: ἰΒὶἀ::ιι (Εμ βαδ:: 0ιι2Ιἰε!:πὶ Μπι) ωίπϊτιν.: ρου:

τμιςτἱ. ΜἰΒτανιτ -ρρἱπι Ρτεεδ:&ι:: μία:: είτὲοιιὶὸ :Η Βε:ιτοτιίω τΕ:1Μέ::ι ἰπἶΝειιίὶτἰε :ραττἱΒιτ:, .

Ή: Ρ1ίσέΜπουΓε ΜΜΜ:: ::ιόοϊί!ε:Ιο Βρυ!ωίςιτε εί:, ιιι:ἱ το.6τιιιτι οοΗάέ:εΒατ Μάτι:: , Μ:

ωεοομἱπιο εῇιιίᾶοωεεοΙείὶε. Ροί:α1ηιιοτ Με ἀἱε: εοτιτἰ8ἱτ, ιι: Ρι:ετιιΙιι: Μια: όα:εποέ: ν:ιΙΜ::. σοπ

[9έϊ:3: :εΞΞζΕμὸῇιςἔὰΈίἶΡΡΙςῳμήΙΙἱμε ὲ::ιτἰο. τεουρετιιπεζο: ίεΙιιτἰε άιια:ι·ετιπ , ἱΒἱΗμε ρ, Ρατεηιἱβω ω.

πήΠιι:, άε:ιίΒ:Βατίο ιι:: @1(ιιἙἱτο τεἴρἱοἱετι:, νἰάἰτ ίιιρεΜάεπι ΓεριιΙαι:πι 5οΠάεπτεππ ενἱ€υΙειτι1 ,

ίο:ιτπιπ1 α:οΙ:ιω!:ο:ε Ρταίοτοπτεω , :μιση ὸὶυ. Μποστ: οΒάοτωΜ:: οΙ:Μπο Καὶ ε:φΙετιιε ά:ιωοο

:αφ
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ΆΝΝ.ςΗ. ενΙαϊΙαι:ε Με ίε τερει·ἰτ ἰηεοΙιιπιεω, ω: Η :ΑΜΙ αετἱτιιὸἱπἰε ρει·ίεπΗΠε;. Βιιίειριιιιιτ Ξτηιιε ω.

Ι 103; Ρατεπτεε ίιιιιπ1, ῆτ οπιιιιΒιιε οοιιπιιιιηε Βειιὸἰιιπι.

:, μμ 7. 6`αιιξἱι Οιεὶἰἰεἰιιιι σοφια ια ιαα]ο›·ι Εάαπιειεπ[ι Ιιαβισα τιιιιια!ατιιια ε/ἰ , ἰπ εοπΓΡεξϋ;ιι ειιπ

1""Πή ΕΜΠ 29 ϊΘἀΦΝΠτἱιιω θετιιιω, ὶιιαιειι Με αιεξιοι·, Με α! αει:ε |αιιδἰἱ- Ταιο·ιιιι Εθι·οιεειιβ:*ερώ

'απ"1Πε,6( ΦΠ αΙΜ'% @Μ Ϊισιἰιε [απδἔι 'Ρ. Βεαεαιξϊι αρρε(!α2αι·. Ε:: Με αιιτειιι Ιοεο ροβαιοααιιι ιιι βια!

ΕΙεγ;"5°, Μια Μετα Ματια Μα_εάα!επα [απατα ( απο σειαροι·ε, αιεα·υε ασ: εαιε[α ειιοι·αιιιι· ) αει Ζωα Ε

·μααςεΙιι ει·ιαι.ιΙαιαπι ε_|ὶ, αὐι Ιιοαιεαιιε ιη [αι·εορ!ιαςο Ιαριαε‹ι, πε.σρεαε.τ Ζοιι_ςο ασ πο·υειιι ροΙΖισε.τ

ίμια, έμενα μπαι: εαπιειαπι ει! βρεειιιιι·ιοπετα αιε!ιι|απι ααβι··υα2αι, “κι Με ια μαπα Ζαπατ

2ια ιιι/Ετι;ιιιιοπε, με :Μπα ι638. αειεθΐα ε(ί,

ΑΒΒατειπ ΡΙεπιιιη !ε&οι· αοεποΓεε εΠετιιπι,

Νοπιιιιε νν11.1.ει.ΜυΜ, Με ιεειιΒαι·ε ίετιεω,

Με Ισά Ρτιπιιιε ΡειΠοτ ρι·;ι:ΗιΙίετατ Βιιιιιε,

@ο Ηατιιιτ πωπω ώστε Πεο ωοπειεΙιοε.

]:ιπι Ρτιππι ὸιεε :ιπἱιτιοιε ηονα ::Ι:ιτιιιτ ειπε,

ω καινε ]ει·ιιΓ:ιΙειη οΕνια. του. Με.

Ηπα: Ιανεπιιοπι οσσαβοπεια ιἰειἰα πο·υα ια ΜΜΜ [αιιδίι Οαι!!εΙιιιι α 6οιιιιιε αε Μιδέα Ματιιιιο

ς9·· @μια Μαι·εϋιοπε εοιιβι·αδια εεε!εβα, φαω :και ε)ιε]αειιι ωειι, φαω Με» Μα]αι·ε: [αο:

εοιπριεται, τε!ιαιιιι: Μακ ε" αιιιπιο |ιαΙιει·ετ ,Ϊ ει:: αἱ: ι!!ιιβι·ϋιιιο 'Ρι·ισιτέρε 0αιβο αε!ιατε ασεπ·

ιιιειιααιαι·ιο, “ειπε αι ρ›·ιπιι.ι αμεα ειπα αοπιιιια [και ποαιιιιε εΙαι·ιβαιο ω.. α!ι!ιατε Μοπαιπο ,

|ειειι@τιια Βιισιπα α 5α!ιαααια επ 0α!!ια 0ι·αιοι·ε, Μαι ασ ·ωιβιαιι ο!ιιιιιιιιι·.

8. Ηαε ρι·ιιιια ιιι_ῇ›εἄιο ια αέετα :.8. @Με αππι 1638. ΜΜΜ , ιερει·τιιιιιααε ε/ϊ μπαι

ΟαιὶΙεΙιιιὶ αστρα: ιαα.τεειια εκ ραι·ιε, ρι·ατει· σπα ρωειριια, αι ριεΙυει·επι τεααδὶιειιι, απο αεί Με.

@ή αΙιΙια:ιε «Με αισε: ρει·ίατο, Μυιιι!ιιαι ΜΜΜ αΡει·ιι·ι ]ιε[|ΐι:, ιιιαειμε επιασε· :ισα ε: [ατ

εορβιτχο, απο _βι!ι2:ετ 13ιεει[[α α $α!ιαιεαια, αΙιει·α απο πιοσιασΙιι.ι Βεπιξςιιιαπι ιι·αιι_/ιαιιτειιαα εαιεει

αιει·α·:ιιι, σεεει·ι: ια απατα Ρἰαπιἰιεαικ και; ειπα ειιιει·ιδιισ Μπακ ιπε!ιεβι , α: ια ρι·αιίιδίο βατο

Ρβα3ο ι·εεοιιααι:. Ηαπ‹: α!ειιιιααι ταιιιαΙι αρει·ι:ιοιιεπι αιε 6. πιω/ι.: 13εεειιιΙαι: ε)α[ιίετιι αιιιιι σοκ·

@Με @Με ε:: αδίι: ριιΜιει.<, απο· ακα οεεαι·ι·ιι αεετετα αραιά βπειιι[βιπαιιι 13ιιειΠαιιι αποκα

φαι Ρψαταπειι[π ποιιιιιιε [ιερρΙιεατιο, α: [Με ·υει·Ιιι; [αιιδξι Οιει!!ε!ται εαποπιπ.αιιοπειιι α @Ζε

αμβο2ιεα βαδιται·ει. .9εα π: Ιιαό?ειια: ιιι|εδὶα Μωαβ.

εΒεεΑτΙ0ΑυεΤοΒιε

:. Π 1. τ: ε η ι Ν ε τω. ΒΡιι·ιτυε ρτεεόιτιε ΡειττιΒιιε νεπει·ειιιάΞε , ει: ἀὶΙἰ8ει1

. όιε Ει·ειττιΒιιε ,_ ιιΒιιιιιε εςεΙεΠε.τυπι Πει υιιινε:ΐειΙΞε όοειιπιειπιε ιη Με.

@τινα Γινε ίετνιεωΙΒιιε , πιοτιειεΙιοτυπι ἰιιΐὶωιιε Β ο ο ο π. υ Η υ ε , τειιτιΙΙειω οΒε

ὲ-ἰτἰοτιἰε εΧΜΒιτιουεπι . ΡΙειεετε άεπιειιε ιιτιεπίτπιτετἱ νείὶτειε που εΠΗΜιωιιε , Η όε

νιτα νεΙ εοπνει·Γειτιοηε «πω οττπιιωτι ἀιΙεδὶοτἰε , όοπιιιι νιάεΙιεετ ίειοετάοτιε :ιτ

ειιιε ιιΒβα:ιε νν 1 1. ι, ε ι. Μ 1 , Ρτειιτ :ΜΜΜ ΡΞετε.ε Ιειτειι·ι άΞ8:ιατα ωεω , ΡοΠετιε

:πιππάειτε ΠικΙιιετίωιιε . Ποτε Πειιιιάεπι α ιιοΒιε νιίει , ΡΙιιι·ιωει τεικτιεπ ει νετ:ιειδι

:Με τεΙατοι·1Βιιε εοωΡεττει , Ιιιιιιιε πειττα;ιοιιιε ιιιίοι·ππιΒιιτιτ ίετιεπι . Ιόειτοο εσω

πιι1τιεπι ΒάεΠιπιι νιττιιει8επαιιι οΒίεειαιτιιιε εειι·ἰτατει1ι. πε ίὶιτιΡΙεκ οοιιτειιπωι Μει

Βεειτιιτ ίετπ1ο , πε νε με κά!! εειιιιΠτο Ραπ:: ι·εΓΡιιατιιτ Πωεια8ιΠε ΜΗ ; ειιιιιε Π Ρω

- :ὶειιτι :καιω εκειτατετιιτ ιικιτετια , επωεω νειΙετε; ειςοΙιιάετε ιιιοΡιαπι , 8είοΓΡι~

Ματια εοιιίεττε Ρει·εητιετ11 .

ΙΝ>ΟΙΡΙΤ νΙΤΑ.

- ε ›κ 2 . . . . .

π. ` ΓΗἐΪ πω· τεΙιειοΐιιε άοπιιιιιε ννιΙΙεΙτηιιε, φωτο Ριιιε Ποπιιιιιιε ΕεεΙείὶεε

(ΜΜΜ · (Με ΜεμιΠοτειιι , εε μπω Με: Ιε8ιε ΕτοΡει8ατοτειη οοιιΠιτιιιτ , ιι:.ιτιοηε

ι>==ια ς1ιιιάεπι Ιτα.Ιιιε : εινα; παταω εμε , ν ι ε ο ηοιππιε , πιιΙιτε.ι·ι ιικὶιιίὶτιει εΙειτυε , Βεα

τε Βιιενιιε Βια . @οι ΓειΙιοετ οἱ: ιιιιαιιειωιτιιω ιιΙτιοιιεπι , πειτἰναπι τεΙιιπ1ιιεπε Ριο

Α*”“° νιποιαιπ , Ρει·τεχιτ ΙιαΜαιτιπιιε ΙτειΙὶο.ω , ιΜε1ιιε εοΡΙοίε ΙοειιΡΙετατιιε οΡιπιι απει

τἰει ίεΙὶειτετ άεΒιιιτ . Ηιε ετεο εκίΗτιτ 8ειαιτοτ Κ ο τ Β ε ιι π· 1 , επι αε:οιΡιετιε ΗΜ

ιικοιεπι ει: Ι.οηεοΒατάοτιιπι ιιοΒΞΙΙοτἰΒιιε , πωπω Ρ ε ιι 1 Ν ι .Α Μ α , αμα: ίοεευιπὶει

1,"ωπα Ρι·οΙε ΗΙἰοτιιιη,8ειιυὶτ εἰ ετὶειω με ειιτιδΗε οΡτειΒὶΙεπι ννἰΙΙεΙπιιιπι.(]οτιτὶ8ὶτ παπι

 

ωειωωι ι1ιιε ΓιιΙ: ιΡίο τεκι1Ροιε ΠΙιιιε πατινιτειτιε,ΒεκειωΑκιο Ε.οιι8οβατόοτϋ :εεε άεϊυτιθο,

ω:

ισ Ειπε οικω π! ΩιΙεωω Νοι·ειιιΒι·Ξε απατα: ια ΝεετοΪοεἰο 5. Οει·ιιιαιιια Ρτατἰε, Με νεεΒιεε ΟΒΙ: Ρε

7Μα.4 πάτα στα”, πω!" άοεα›ιι νωιιααι αὐααΝ.σ.
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ιιτ Ο π· το ΙππΡειετοιπιπι ιπειτιιιιιιεΜΒΜ πιειιιι οππιεπι επ ίιιππιεεπάεκπ μπειτε επιι.επ.

ΙτεΙιειιι;τ1ιιὶεοπιΡε:ὶεπ8 Ρι·ιιιτ!ιδτι Βετεπεετιι ιικοι·επι πι τιιιοπτιεπι εεπι·ιιτιι . Ητιιιιι 1 03 Ι

πι Ιεειι ιπΙιπ Νονειἱει α , πειτε εοπίιιδιιιιιι , εττμιε ειιπι εε νποε , ειιοι:ππι οστι- !° Μ”

ίΡπετιο τεΒεΙΙιε ίοιτετ ειδ.€πι ΙιπΡει·ετοιπ.. Απ εποε! πια: τπι·εττεπε , επιιτἰτ πιω τε

τοτ:ιε οΜιτποπε εκειτ:ιτιιε . Ετετ ετιππ Ρτε:τιιότιιε Βοτπει·τιιε πι εοτὶεπ:ι εείπο οιππ

ιιι·οει·ιε πιτοι·ε δ: ειπε , επι πω»τιιιιτιιιε ι.Ιππιιπι σπιτι ίιιε ποπιπιε οιιτειπ ετειιιε

τιιτειεπι εοπιιιιιίει·επτ πι . (.πιπιτιιιε .πειτε τι. ιιτι·ιίτιιιε ΡεττιΒιιε ει:επππε τΙεεει·

τετιιπι πιω , απ· επε. ΙπιΡετετοι· Μπιτ επ νιδτοτιειπ, τεπτετ Ιει·ιπτιοιιιτιιιε πιπ

τιεπιιιι ε1επι πιπ ει·ε ίιιοπιιπ Εισίτιπιπ Πεπιίετιππ .Νεπι ίΡοποπειτ ει ειιπι ιπειιι

ιιιπ τΙοιιπ ετιειππω! ίιιιι1ιιιιιτετεπι Γιιετπ οε!.Πτιιπιππ Ιοειιιιι , Β πιω πείετειιτ Μπιτ

μπει ίενει·ετ . Με νετο ιππιπιιε ετιππιενιτ , επεσε: πιπεε επιιιτετιιε , τεπιοπάεπε

ει» οιιτειιπιοι·επι ίοι·ε Ρι·οιιι·π ιπτει·πιππ απ· οιπ , τιπεπι ίεει·επιεπτιε επει·τει πάει

πόστο: τιεΒετι . Ροίτ εΙπ1ιιοτ νετο :πετ , πε πο ιπνπ:ειπ Ρεοπι @απο πι πεει.ιτιο

πεπι 8ι·ετπ πενεπετε ΙιπΡετετοιιπ . Ττιπε ειιοτιιιε ιϊόετιι Κοτπει·τπε, ιιτ ετετ νιτ Ε ω” ε”

Ρι·ιιπειιε εε ίτι·εππιιε , ίιι88είπτ ΙιιιΡετετοι·ι , ιιτ ειπε. , τιιιεπι ει υπο: ίπε ιπττε. ιιιίι- το ε·Κεεἰπε

πε οτιππιοιιει·πΜε ΡεΡετετετ , θετει:Ιιιιιιιεπιιιπ πετά Επι· ιπεπιιπι ιιπΡει·ιεπιπ ί”ωΡ"”'°

Ρι·εεεπιει·ετ :εποε Με ΙιΒεπτιίπτιιε επππειιε, ιιτ ιιιοιιιτιιιι ίπειετ ἰιπΡΙει·ι πιε.πάενιτ,

εε Ρι·οτιτιε ιιιιει·ιιιπ ίιιΠ:ιιΙιτ παταει, επτα ποπιεπ ιιππιτ ννιΙΙεΙιπιππ ,παπιΜε

Ιιεετ Ροπιιιοτπιιιι Κεειπε , τ:οπιιιπιτΜε , εκ Ειστε Γοπτε ίιιίεεριτ Βεριι[Π1τω8 ·

3. Ει·ετ ετεο, ιιτ όπιππιιε , επιίόεπι Βεππτίιτ , ποπ ἴοπιτιι Ρτοίε.Ριε ποιοιΙπι , πι ετ

ιεπι πιοι·ιιπι ποπεπετε Ρτεεεπιπε . Ηετε πτ1ιιιόειπ ι·είει·τε ει·ετ πω. πι: 80τπτΜ Ρεο

ι·ο ιτυπωοει νει·πε . νιτ!επειιι πιε . ιπεπιεπε , πάτε τιιιετἰειιι (πωπω νεπε πι

άιιτεπι , πετιιπεπε Γοπε ι·εεπιιε ιΙΙιιίτι·ετιε τ επι πιειπιπετιι πειττειιειτι ; πειτε@το

ιιΡΡει·ιιει·πι·ιτ τιιιιτΙειιι νιιΙτιπι .<ιει·επτεε επ8επεο: ; ιΡΒιιιιε ειπε πιειππ ιπιΙιι επ

ΠτεΙιεπτεε , εΙτιιιε είτετεΒεπτ ειιιπάεπι ιπίεπτιι!ιιιπ τ:Ιει·πε.τε πιπιιε ειιοππιΕπίπιιι.

Εεε ειιοτιιιε πιει: πιπιιο πιτιιεπε Ρενοι·ε τιεττετι·πε πι εΙπιπΜε άιεετεπι,τεΡετιε

Μπι, πιπ τεπτιιπι , Γεπδτε.Μετει· Βοπιπιι $εΙνετοι·π τπιι εοπιπιιττο, ειιίτοεπ ιΠιιπι..

π.. Απε πειππιιε Ρετιιππε ειιτιπιι Ρι:είεΒιι , ειπε ιιιοε ειπππω νἱτεπτεε :επιπε

πιιιε , εοπίΡιεεΒεπτιιι· πι πιο . Νετιι δ: ΙιεΕιιτιιτιο τεπετι·ιιπε επετιε πε ειπιπιπ νι

πεπετιιι·τ:ετει·οτιιιιι. ιιτ ππιιιιππ ετπιιιτειιππ πεπει·ετιιτ . ΡτοΡι:ετεε ιιτ.ετιιιιε Ρε- ω, “κ”

ι·επε υπο εοπίεπίτι ει: νοΙιιπτετε , επιπ ίποτι.ιιπ οπιππιπι ίενοτετιιιΠιοττετπ , τ:επ νειιιι· :ι μ.

πο Βοπιπιο νονετε ιΠιιπι , πι επω ποι:ιιο εΠππιε ίετνιτιιττιπι . Βιικειιππτ 21188831 Π· """ι”"°

Ιτιπι , ειιπι ε!Τετ Με ίεΡτεπππ. επ πιοπεπετιιιιπ ίεπέτεΜε ,@πωπω εττεπ2.π·

Βάι Μιε!ιεεπε πι Ιιοποι·ε Γεει·ετιιπι , ποπιπιε Ι.ιπ:ιεειιπι Κι , πι τιιιο ετιεπι νεπει·επ

εε ΙιεΙιεπτιιι· οίΤε Βεετι πιει·τγιιιε ]επιιετπ .· Μαιο:: πατε ιποπετιι ιιοι·πιωτε8ιι)ετιε

ειιιιι ΕΡΗιιε Ιοει ΑΒΒετι οΙιτιι1ει·ιιπτ . @πι ίετιε τὶενοτε τω» ίιιΓεπιιεπ:,ίεετει ιποπε- Ι" “κ”

επεπε τεΙπποπιε ετἰειιι νεπε ιιιτπιιτ.Ηπ: πεπ:ιιιε "ειπε ει Ρτιιιιοε Ιπτετεπιπι ει;π- πωσ τω.

εεε , ετπιιε τιιιιιιΓεε ειιποάπε πειτε Ρι·ιεεετιτοτεπι , τιιιιιτ επιππππ πιιΡοι: ιπνεπτ Φωτ·

Μπι , τιιιοπιεπι νεΙοειτεε ίεπίπε ΠΜ τ:οπιπιππ Ρι.τετιεπ τεπτειπ Ρτοποίεπει ιπ

ττε8πιεπι , ιιτ ιιπινετίε Ρι·ιοτιιιπ εοιιίεΙιοΙεπιετιι·πιπ Με πι Ειτενι ττεππ:επόε.τετ

ΙΡεπο : Ρι·οιππε πι εόπιπετιοπε ποπ πιοεπεε μπι τυπο τειπ ΑΒΒετι τιιιετπ πεττιΒιιε

εετετιε Ιιεπεπετιιτ .

ε. Ρι·ετει·εε πι νἰεπιο πιοπεπειτιο τιιιωτιετπ εποε , επιιιέετετ πιει·ιτιιε πιωτω

οι· , εοπ8ι·ιιιιιπ ΙιεΒεπετ τ1οιιιιεπιιιπι , ετ! εποε ιιτπιπέτιιε μια·πωπω ειπε: Επο

νιτιεπτιει Ρετ ιπεε όιιεεπετιιτ : πι τιιιο ετιετιι εΙιτιιιοτιεπε τιιιιετπ ποδτπιπι δι·ετ.ιε πι

ΓεὶΡὶεΒετιιι . Επιπ ιτιπιπ Ρτεεάιέτε επιιε ειιιπ εΙιτιπεπεοόιΙι8επτιε Εονετιιπ πι Ηπα

ΡτοΡιτιο πωπω εοπιΡΙειιε ίιιιίΐετ , πιεπιπιε.· , :με πατε Ρεπάετιεπτ εε ι·ιι€οπε ρε!

ΗΒιιε , ίιιππο επτεεπτεε π. πιπετε ιιΒετιιιιιε. Ατ ιΠε , ιιτ σετμε πιεπτιε ΜΙ):

ιιπι τππ επε . ιτεπΒιοπε ειιιΒιιίπι ίε8εειτετ πιτιπιετε ειιι·ενιτ,τιιιοπιεκπΜε επι νι

τιεπετιιι· μια· , ε·ια:εΙΙεπτιοιπ νιτει * εε επεπιτετπ ει·ετιε εΙΤετ ειι8πιεπτεπειιε . Ιπ _ ΙΙ Ι

Ρι·οοεπιι πειιιτιιιε τετπΡοσπ σπιτι: εποΙεενΜετ , ει: ιεπι πι Βει τιιιιτπε οπεπιεσιτετ ὰ;χἔ:.;:ἱζ '

ίει·νιι·ε πωπω , ποπ πεπιει·ε ιπνιάεπτιει ίτιπιιιπ : τιιιιππε ετιειιι ίεεΡιππε.ε;ιτε- "Με ·

τιιε , εσππεπτειτ Μπιτ πΙοιππι ιιτοΕιτε , πι πιιοι·ιιι:π ΡΠ)ι€Ε&1.11Π τοτο· εοπειιιι

πε !εΒοι·ενετετ . Νεπι σπιτι πι σνετεεΠεπίὶ ιιιΙιε Ρτιπιιτιιε . Ροίτπιοτπιπι ειιιιτι

 
Τε»

ιι Απε εάιτιοπεε πωπω, ιπεπάοίε.

6 Ηπα! επ ιποπεπει·ιιιπι Ι.ιιεεειεπιε, ίειι ωττιεετε, τἴε απο Γιιρτε εξτιιπι ε!! επιπι ιοι.6. τα Υπ.·ιτπ δ.

Βοποπιι ειιιίάειπ πιει εΒΒετι:.
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ἈΝΝ.ει-ι. Τιειτιιιιιιι ι ιιιΒ τιιτε ειιιιοάιε τεΒιιΙεεεττιε 8τετιιιιιετιεετ Ριετιιτετ ειιειιεετετ . Πετι

Ι Ο; Ι ιιιιιιιτω ετειιιτιι άινιιιι οιιιειι εΠιιιιιιιε ειιιιοει εε τειιοιε εεΡιτειιε ιΠιιιε ιοει ε (με τα

τ Μι· Πει· νιττιιτιιττι ιιιετειιιειιτο ι· >Βεο ίε>νετιτε Ρτοίιειετιε , εοττιιτιιιΤε είι ει δεετετετιι

ειπε εττ1ιιε εειτιιιτιιίττετιοι ιιεετιοτι ετιεττι-τοειιι1ε ιιιιιειιεθτιιιε Γειιθτιιετιι.,_ ειοιτιι Γο
τιιιιιιε εοιιιιιιοτιιιτι όιιιιιιιτιο. ι. «η πι.·.·ι ! < ι

Ρετιεει ω 6.· εωΡιτ ιιιτετιιιι εοειτετε , τ1ιτειιτετιιιιιτττεετιιτοτειτι εΒιιδιινεεε ιίτιιιε Ιετειιιι

ἐ:Ξ:_ ειπε ιιιιιττειιετετ , εε εισαι ιΠι ν“ιτειυΡετειιετ ιεειιιιτι ιιι ττιοιιειιετιο Ρτο εττετιιε τε

ωι ειιιιε Ιειιοτετιειο εοτιίιιιιιετετι Νεττι τιιετετ ιιιιιιε ιεττι ιτι Ρεεε οΒιετετ . Τιιιιε πεπι

τιε ιιιειιτ ει ,ετ τιιειιτε ττεειενετεεέδε ιΠε Πετιιιιτιιιεθτο οι:ετιινιτ τιιιο , ιιτιττιο ι)εο,

ειιιι ει Ρτετιιιτιτ τεΙειτι . διεειιιετίετιε εεειιτετε ειιτιι ΡΙιιτιιιιιε ειοιιοτιιττι εκετιιιε ειιιιτιτ

ιΙΙιιιτι εει ττιοιιεθετιιιιτι , ιιιιι άενοτιιιιιτιε ε ειιτιότιε ίιτίεεΡτιιε , ιιι Γετιδτω εοιινετίε

τιοιιιε Ιιειιιτιι δε ιΡΓε ειενοτε νινειιε , που ττιιιιτο Ροίι , Ρτεείετιτε ιιιιο , οΡτιττιο=ιιτιε

ιιιτεττι εοττιΡιενιτ. ι ε ·· 1· · . ·

_ ο 7; ιι Ξτιτετεε Ρετειιεττιτ Ρτοπιονετι επι τιιεεοτιετιιε οιιιειιιττι , τιιιι τενετε ιτε οιιίε

! ειιιειιε ειείιιτετετ ιτιίετιοτιιτιι ΡτεεεεΡτιοτιιιιιιεετετιιιιιιιι › ιιτ ετιεττι ιΡΙιε δεεεττιοτι
ι Με ιιτιιτεΒιιε ίοτετ εΧετιιΡΙετ επι ιτετ εττιΡιετιειιιιτι τιιτιιτιι . Ξε‹ι Ρτεκιιέτιιιιι ττιοτιε

_ ιιετιιιτιι ιτι νετεεΠειιΠε ιιτιιιε ε ΡιιεοΡιο ίιτιιττι ,- εττ1ιιε ειιιϊόειτι ΕΡιίεοΡι τιιτιοτιι

ζτ:::Έικο" ΐιιΒιεεεΒετ . ΙτιοΙενετετ ετιειιιι ιτιεΙε εττεΡτει εοιιιιιετιιιιιτιιε ιιιιιε, ιιτ τιιιιιιιε ίτεττιιιιι

Ιοειιιιιιιε Ι.ε νιτιειοτειιιιιε €τεειιιτττΡτιιιειιιιειΡετετ, οικω ίειε ειιεττιοτιε ιιιτειιτιι

Μπα" , Ρτοξιιιτπ:τ1ετιετιζετιιτιιττΉιειειιτετειτι Ειἔιιεοιιο . Ηοε τιιιΐιτιιιε τιιιιιι 1ιΙιιΐ)8Γίτιιτιιιιιιί.

ετ νι ε πιο, ιι -μικτε ι οτιιιιιτιιοτειτι εεετετ,ιιτ ετετ ε ε ειιτετ ε ε ι ω, τε οτι

* Μ!- ι>==- ειετιε ειιιτιτ,ίε ιτιοιι ΡοΠε ίεΙιιοτιτετ τείοοιιτιετε " , ιιτ Ρτο ιιιε8ειιιε ιοΙιιιε Βει ιιιιιιι:τιο

Ρ"“ω” ° 8τετιε Ρτείιει·ι τιειιετετιτ , ιιοτιιττι ττιιιιιίττο ειιειιιιιε ιετνετιιιετ Πάει ειιεττιοιιεττι ιιΠο

Πω π” ττιοειοεκιιιΒετετ . (ζιιιιι Ρστιιιε , ιιιιιιιιτ , τεττιιιιιειιι ιιιιιιιιιιιο‹ιι επετιτετοτιιιιιε δει

ω. ?τοτε ίειιτετέιτιετιι ιιιετεὐΑτειιε ιει;τιτω03ι τε)ΓΕοτιίτι ΡιΡΙεἔο ,ἑιτιιτὲιτιο @δεσει

οττενετετιτ εεετε ι ιι ιτ . Ι ιεο τιεττι εε ι ο ε σε εε ιτε οτι σε εττε ιο

ιιιιττι εοιιτοίιοτιιιιιιε ΙεεεΙΙιτιιτ, ει: ιΡίο Ρτ1ιείιιΒι·εόετΒιιιτιιτ, εε νειιιτι εοτιτιιττιειτ ιιιι

° με ιιειιετιιτ;ΙΙΙε νειτο τω. με τιιιιιΙο ειιιεετιε,εε τιιε8ιε ιιιε8ιίτιιιε ιιιι)ει Γε ειιιτιιτιι

· ετιιιτιτιεετιε, ιτε ιιτ Ρε:τιε ιΡε ιοΙι οπιτιιε ειιτε εε ίοΙΙιειτικιο ΡίεΙιειιτιι, Ιετιετιειι·,

εέιέιΐέω; ιιοτετιιτέιειιιε Ρει€ειωι ειιε τιοΒιιιειιιε Ιο)ει ιΠιιιε ιιιειιιι:Ρετζτ , τετ ειιιιιιεείὶιίιιιἔιιετ

- ττιειιτιε εοι·Ροτιε , ετετιιε ε οττιιιε οποτε , εε πιε ιτε ετιιτ τε ιιετιτιιιε , ι οτ

" τετιιιετιιΡιετιι τετιετιιιεΙοειιττι νεΙετετ , εε! ειιιετιι ττετιιιειιεειενοτιι1ιε ΒτεεεεΡτιε τε

Βιιιετιιιιιε ιιιιιετνιτε ιιεετετ . ]ετιι ετιιιιι ιιιιιιι ιετνοτ ειιιειιιιιιιεε τε8ιιΙετιε εάττιοτιιιτιι

τετιιιετετ , οι .

8. Ρι·οιτιειε εεεεΡτειιιιοιιόεττι Ιιεειιτιε οτετιοιιιε εε νιΙιτετιοτιιε 8τετιε, ιιτ ω

τιιοτιειιετιιιιιιιιεετι ετειιετιεςεΙι ΜιειιεεΙιε κι , τιιιοτι Με εοτιίι:ετ ω εΙτιίΒιτιιε ιιιετιε

ΑΙΡιιιιιι, 71ιετ8ετετ . (1ιιιειιιττι επι πιοιιτιε τετιιεεε ιιενετιιιιετ , ετειιιε , ιιτ ειτ ιτετ

ο ετάιιιιτιι, είεειιόειιιιιετι ιτιοτιείτετιιιιιι ιετιι Ρειιε ΓιιΡετετετι τω” εειιιιιε ,_ ειιιειιτι

·ἔιοίτ (εε @Με τιειιτείιε Βιιιεξτε ττειιεια:ιτ ,Πειι1εΞιειιίτο ττεττιιτε Εεεε Ιιιετιειο Ρειιιιιι

ιιιτι ενιειιε ειτειι ε ε ειτε, ιιειιτιιιτι ε ι ιι ιττιττιετιε τε:ει ιτιιιτιι , τοτιιε τιιιτ .
@Με εετιιετιε νιτ Πεο ειενοτιιιε , τιιειιτε ειιιιὸειτι εκτεττιτιιε , νιιιΙτιι τειιιετι ίετειιο

τιεττειιιτ εε! εεεΙειιετιι ,οτετιοιιι ιιιειιιιιιιτ , ιΒιετιιε τιιιιτιιιε εε ιι τιιΙ εεινετιι εοιιτιξειί

·ίετ , στενιτ . Πειιιειε νετο ει:ιετιε , ττιιιιτ ίετιιιιιιιττι Η ίοττε εε εφε ειιτετ ε1ιι:1ιτι ιικ

τετε Ροτετετιτ-εοτιτιειίΤετ , ιιτ ει τειιιιιιτιετετ .· ιιιιι ε8τεΙΤιιε τετιετιτ ειιττι ιτι Ιοεο , ιιιοι

- ΡτεεεεΡε τιιετετ , ίιετιτειιι ιτιεοιιιιιιετιι , ιτε ιιτ ιιιιΠε οτιιτιιτιο ιετιιιτε. ιιι εο νιτιετετιιτ ,

ίε‹ι ιιεε1ιτειιι-ιοτιε ειιτ ιιΒιιο Γεει ιΙιε εΙιειιιε ετττιτιο εΡΡετετετ . διτιιιιειειιι ειιττι ττιιι

Ιιετιε τιιιο ι δε εε ετιιΡιιιιε ε. Ιοεοιιτιειε τιιιιιεττι εεΡετετ ιιιειιιε ιιι νεΠεττι σει ιιιιιιιιτε

·τετετ , εοττιΡιιτειιτιιτ . ΚεεεΡτοπιιε ι1ειωιιιω ιιιετετ , εειιιο , ει ειιιι εττιιιιτ * τε

ι· ..τ (Με ειιιιιιτ . Ατ ιΡιε Βτει:ιεε οτιιτιιΡοτειιτι Ι)εο τείετειιε , εΙεεει· ειι τιιοτιεθτετιιιιτι τειιιιτ .

ω· τ _ . @Με τεε ξεείιε ΡΙιιτιττιιε ετιιτιιτετιοτιεττι ΡτεεΒιιιτ , ετειιιε ιιιιιιειιιττι ιειιδιιτετιε .

ε. Αιιτιιει·ετ , ιεττι ίειιιε ττιιιιτιΡΙιει τιετίοιιετιτε , τιιοιιείτετιιιττι είιε , εο8τιοιτιειι

το (ζιιιιιιεειιττι , ιτι ΡεττιΒιιε Βιιτειιτιειι:ε , ειιιιιε ιετιι:)τιτετιε οτ‹ιο , εε ειιιιτιδτιο τεμ

Ιετιε, ιιιετεττιιιε νιττιιτιιιτι·ειιΓετετιο , με: ειιτιθτιε ιτιεοττιΡετειιιιιτετ νιΒιιετετιτ ει:

ε ιιιιτιο ;

 

τι Ηοε ιιιοιιείτετιιιιιι ιιοτι ειιιι‹ι νιὰετιιτ ειιε :το εο τμιοει ιετιδτο Μιειιεειι εστω ιιι Ριειιετιιιιιι ιιιοτιτι8

νει·τιεε άιιοιιεειιιι :ι ειιιισο τιιιιιιιιιιε Πιιιιιι Με Ιεειιιιτ ιιι Ηιιιοτιε Ρεοειιιοιιτειιε, εποε! ιιιιιι ε ιιιιιιτιε πιι

τιιε ςιεΓεειτ :ι ιτιοιι:ιειιιε :κι (Πετιεοε.
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ΑΝιιι.ειι. Ιὶτ.δΡοΡοιιὸἰτ ιιιιΒιισΒι ιιτ ηιιιιιιςιιιά ῇιιιινειιιιἰιιἰε ιι‹ὶ ΓΡιτιτιιιιΙίε ιιιιιιιε ιι4:8οτιι Βιοτε

Ι08εΐ τιιΒιιιτιιιττι οΡΜποτ, ιΡίο ΠιιιωτιειιιιιιιοπςιιιΡουάεπειτ . ΕΡιίοορο ιιιιιιι1οιιιιιιιιιε ιτι Πει

1· Μ· Με Ρο.ιιιειτ 8: Με. οοιιιιεΜιιιε άι., ιιιιιιι πιοτειιιι1οιΙΒιιιι Μακ. ειιιικοαιιι.ιιι διαι

- θα , ειιιήιιτοτ ειιιιιιιε οοιιίοΙποτ.ιιι οπιιιιὶιιιε επι€'τ 0 @οι ιιιι€8ει·ιιιιιε ο!.πίεεν:ιτιοιιε

-ι:ιιοιιιτιι.ιειιιε οΒειιιάιιειιε , ιιιτι·ει «μπω Μαι ροειιι-τιιΙΙιιιιι ιτι νικ άι,Ισιιιι . ΟΙειιιειι:

18ιτιιιιτ ιὶοιπιιιιιε νινιΙΜωισε εις! Βιιιέ6ιθειιιστωιι ίιιίεάΡιι€ιιόι ει: ιοδει;ιάι 81°2ιτια πωπω.

Παιιιιιιι·ι , ΜΒΜσωσει αι ιι ία·ιιέΐο ΜιιιοΙο ιιιιιΙιιέςισιι:τι εκ !ιοιιεθιοιιιιιιε ε:1ιιιιιω θα -

ιι·ιιιιιε, ιιση-ιιε !ιοαιοτιίΒοιε ειιι:ε·:Ρτιι6 , ιιτςικ πι: 00τι€ιιι Ρτει.ΐιιιιε Βι·ιιιιοτιο ιιιοιιιιεΙιιο

=ιιιιιιι Ρ8.τετ ει: πιο:: οοιιιία;ιετιιε .

- Π. Βιιιιιιιιιο ε.οετι·ιπ:ιε οι: ·ν18Πιιιιτι Μάιο Γε Βιιιιιικ: οοιιιιιιιΠοε Ρτο Πει ειιιιο.ι·ε

Ε! ν"ω- άιίειΕΙιιιιε ι·ιοδιιΙειι·ιΒιιείιιΒόιττετ, που ιτιιιιΙτο μιὰ εοπιιιιιΠιιιπει πι: Ηειιιιιιι:ο νεοι:

ωια. ιο.ιιιΙι άιιι:6 ιιιοιιιιίιειιιιιιιι :Μπι νοι2ι.εισι εεΒιι ει: Μακ Βιιιιιιι , ω» :ιιιιιειιιιιε αιτι

ίεΠοι Οιιι·ιΒι ΕπιιΒιιε τιειιιιιι:ίοιι: ΨινεΝιιυε.. .ΙΙΙιιά ιιιιοιιιιε , νε1ιιτι Ρι·ιιιιιιιιι , πιο

ιΜι·ιιιιιιιιε τεΒιιιιιιτι.ετατέιεθι·τιιιιιπι , ;ίΠΟΨι€ ια πιεΙιιιε ι·είοιιιιιιο.ιο , τοπιο ιιιΙιι.Ιοιιιι

ι . Με άεΒιιιιιο μι:: παθει @πιώιθ8θ ίιιιικτ ίοιπειιτι Βάια Ροιίιιτο , ΑΡοίιο1οιιιιιηιιε

Β°ωΓΜ · Ριιιιειριίαοτειτοο.Β εοὸειτιΒι·ιιιιοιιε ΡοιιιιΒοεοοιιωτιιιτιιτ μια: . Επι: ιιιιιιιιι.ιιίΠ

ιιιιιιιιι,ιιι: Γει:Ριιιε Ριιέειιιοτιιπι ίου ικΙΒιιιοτιιιιι ιιιιοτιιπιοιιιιιιιιιε ιιοιιιιιιιιιτι ιιιίείἐειτὶο-`

112 άείοΙικιιιιι. Απ! ΙιιιιιιειιοιιιΡε κά.ιιιι:ειςτατιοιιειιι όιιιιι απο οοιιιιιιιπιε Φ:οει·τειι·ει,

ωιιιιΒιι , ιιτ Ρωεάι&ιιε ΕΡιίι:οιιιιε οιιιιι·βοιιιιτοπ ιιιιιιιιιιι_ιε μπώ ΒιιιΒιιιιιιια νιω

ι.ειιιιιο , ιιιιι :πιω .ιήιιίι:Ιαι:ι @Με εἰ: ιιιιιο Ιέι·ιιιοΜ, εκτιτικειι: ΜΒ ιιιτειτε ΡτοΡιιιιιιι

ω, ιΡίο μια: Ρι;Γειιω, ι:οΙ1οιιιιιιιιιι ΡΜ ΙιειΒεα:τ. Μιοοτει·ιι (ικα ΡτειιίιιΙ ιτι :μια

Εοιιιιιι,ι.ιε Λιιιιιιιι,ιιιΡοιε Ρι·οιιιιιιιιιο ίοἰἱιοοι ίιιοψειιιτει Γιι88ει·ει·ετ,ιιτ εΙιιτιοιισιιι,

πιο ίσια: Ρτο νιι·ιιιιιιιιι ει·ιιιιιι,νε1 ι·ιετιιιιι αιμα ίιιττιΡετει , ι:εινει·ε·ι. Με ι:1ιιιοτιιι6 το

«ωι·ειιιει·ιιοι:ειιειιεΔω ιιτ πιοιιιτιιε Γιιεκτ.Τιιιιο μια ννιΙΙειιιιιιε νιιΙτιι ιιΙειατι οι

ιὶειιι Ωοτιιιτι ιιιιιιιΓπιοάι ι·εΓΡοιι·ιίιιω ΡτοτιιΕτ:$ι, ιι:ιιιιιιειιε, εοΒιιοία:τε Ροτειιο, ιιιιοό

Ε_ Η . σ.ιιΒιιιιειιιιιιιιι τετι·ειιιιτιιιιι οΡιιιτ1 νει ΡοΙΤείΙὶοιιιιω ιιιιιιιε τειιιιιιιιι άιει ιιοίιι·ιιι να
-”” “ω” · ιι ί ' ίιιιιεΙει·ιιιοι·ι ί11ι οτ Η οι ει! !ιοτιιιιι εκτοΙΙ:.τ ιιιαειιιειι
Μι. Ριιοιιιι ιιτ Ριιιιιιιιι,Ρει ιιι Ρ ε: τι τι

οπο. Ηοι; ειιιιειιι π:ίΡοιιίιιιιι εΙιιιιι ()οιιιαι ιτειι!ιίΤετ ΕΡιίοοΡο , ε.«:Ιιιιιι·ειτΠιιιιτ ικα

(με @σε Ρι·ιιάειιτιιιιιι , Ριιι·ιτει·ι1ιιεΙπειτιΡεορτει ΙιιιιιιΠειιι ω” ίιιΡιετιτιιιιιι .

› ι 3.ΟιιιιιιίΒιιιιι· Μπα@ΜΜΜ ιΠιιιε @οι Μια: όιείεττετιιτ,Νοτιιιιιιιωτιιιιιόιικ

ΜοΠαωήσ κι181°8Βι1ιε ιΠειπι ι:οιπΡετιειι5ΒιεΗΑιιουε,ιιιιΕτ ω απο, ιενει·οιιτετιιιΡΡΙιεαιιε ,

Ηίι·;ιιιτιιιειιΕ ιιε πό ίε νειιιι·ι:τ, ιιιιι τιιιι:Ιειιι Ιιιιειιτειι, ιιτ ι·οΒιιτιιε ι"ιιει·ειτ , Ρει·εςειιε νειιιτ ω ειιιτι : ει

Ρ'*ω"^'· @πιο €τιιιι11,ΠειιτιόεεεΒετ, Ιιοιιοιιιίιεε ίιιίι:ε:Ρτιιε :Π.(:ιιιιιε Βιιι&ιίΠιιιιίε ειιιιι καται

τιιι,ιιι :και τοτιιιε ιιοιιι ιιιιιιειτοτ , Πιο: ίιιιίΤετ εΙοιιιιιιε,οιιίεοτειιιε ιΙΙιιιιι ιιτ €α:Ιείιειπ

@ΗΜ 8; ιιιάινωι48 Ττιιιιτ. ιιοιιιιιιιιί δι: ιιοιιοτι άιι:ειτειιιι, ιιι Ιοιτο Έ'ιίοιιπιτιειιίι αιμο

·ιιι.ειιτο ειιτἰιιιιὶιιιε εοιιθι·ιιΒιιιιιι ,ιιίιιο τιιιιιειι μια Βιοιιιιτάο !ιοιιοτιθοειιιιιιε ιι:ίοι·

:παταω , οιάιικ ιτισιιιιο!ιοτιιιιι ἴσἴ€ἱΡὶ€ιιε.ἀεεοτατετ . Επι: ιιιιιιιι Μεω:: νινειιε

ειιιτιο.Ιι , Βιμ.» Εο1ιιτιι ::ΒιιΙειιι ,εΙαισοτιιιιι !ιιιιιιι οοιισιοΙει ο Οιει·ιιειιι @κέφια μια

ΧΜΙΜιιιιιιω»ιιιιιιιιιιιονοτιοπεπι ; ΡτοιιιιιΠι ίεαιιιι Βιιι ιιιιιιιιοιιο πιω , ιιιισά

ροΣωΙιιιτ , ιιιιρΙετιιτιιιιι ο @ιι ΡΒΓὶῖΒΓ νι:ιιι€ιιιω πιά Ρτιιιάιδιιιιιιι 1οοιιιιι, τω ίιιΒιιιιιο

ει: ίοΙΜιιιιικι £οιιιιιιιΒι οι ιίάειιι Βιικ απο ειιισιιιι!σιιι ΕΡιτωΡιι εΙοιιιιιιιιιιιι , 8: οι

ιιιιιιι ι::Βιιιιιιιιε καιω Ιοι:ι ο Τιιιιι νιτ Ποιιιιι=ιι οοιιὲεεμνιτ ι!ιιι1ετιι ιιιοιιιιι:Ιιοιιιιιι τε

ΒιιΙιιιιτειιι ι:ιιιιοι·ιωιιι , ιιιι νιιΜιοιπ ριιιίοιιιιι ιιιιιι:ιετοίΒιιιι , ει: 1ιοιιοτιιιιι πιω αιμο

Μπι , ιιτ ωΡιιω τω ιιιιιιιει·ο Ρτειιτει·ιτοι·ιιιιι ιιιιπι€τιιιιι €ιιι:εΙΙοτετ ελειις:οτιιιιι . @σκιά

αι·ιισιιε Μια·όιέιιιιΡιιιιωμ,πιιιΙτοι·ιιιιι ιιοιιοιιιιιι εε ροΙΤείΕοιιιιιιι ΒιιιιτιοιιιΒιιε επι

ΡΝ8Υξτ ι099Μ ο Μ0Ι10ίτετιιι,τιι τιιπι ΑΒΒο.τεπι ιιιιαιι1 κατσε ίτειιτεε ίιιιΡιιιε , ιιτ πιο

ιΙΙο Ρετστειιτ ιιιιἰιἰιιιιὶά ίιιοτιιιιιΜΜΜ ειιρεάιτι: ιιοΙΤειιτ , ιιτιιοιε ιιιιοιιιιιιιι ιιε Με:

π ίόοιιπέιιιιι πω; Ριονιιιιει·ιιτ οι δ: ρο!Γε σ

μι, .[ητ81'88 0£1°η:ιιε γιἔιιιιιιιιϋιω Ραπ: , ιιιιοιιιιιιτι ιιοιι ίοΙιιιιι ἱΠο ιιι1οεο, Μ!

5=ιιψε Μ Μάικ: Ρετ τοτειιιι Ριονιιιειιιιιι ι1Ιειιτι, καιω μι· τοιαιτι ΟαΙΙιετιι , ιιι ΡΜισιιιιιιιιιιι

'"0"""° επ ίεισιιιιο.αι Ρίει11οιιάιιιεΙομιιόιόοθεετε δ: ιιιιιιιιΙΙιιιι ε:ιωιιι , ΜΜΜ: ίοΙιοΙειε

Μπι ιιιἰιιὶίἱιιτἱι , τιιιιιιιιιι Ρτο Πει πιστα ειίΒιιιιι ιιιίιιιι·ειιι ίτεττεε ιιιιιιιε οΗΜι ωειι ,

ιιιιι Πιιιιιιιι:ιτι Βτειιιε 1αιΒιιιετιιι ειιιιέΠε ιιο6ιι·ιιιιι: Ικιιο!ιοιιιιτι ω ι:;ιιοΒιιι ΗΜ εσω

ιιιΠΤιι οοιιΗιιειιτιΒιιε;ιιιιΙΙιιΓ‹Β Ίιιι ειιι Με νεΙΙετ ιιεεεάει·ο Ρι·οιιιΒει·ετιιτ . (ζιιιτι Ροτιιιε

- πιω

& ()ττο (Μερα, το8ιιοιιιειιτο ννιΙΙεΙιιιιιε ει: Ηειιι·ιεο Παει: ιι:ιοΡι:ιτιιε,άε ι:ιιιο Οἱιτοιιἰειιιιι Βειιι8ιιι:ιιιιιω ιι:ιδιιιι ,

Βει·ιι€ιιιιιιιίιιι6ιι)ιβει·ιι ΐιιιτ ιιάνοειιτιι; ,σοι 6ίΒείιιοιιΠ, Ρι·ιι&ιιιιι·ιειιΠ, π.ΙιιΓςι'ιιο @Με Ιοοιι ιιιιιΙια Βοικι οοιιιιι!ιτ.

Οι ιιιιιιο ισι7. 'Πι ιιιοιιιιΠει·ιο Γιιιιθι Βειιιδιιι τιιιιιιι!ιιιιι: Μ, :μι ρ·ουιατκϋ , ιιιιιιιιτ αιτοιιοει:ιριιιι8, π:

βπιμι· Μυσιοι·Μ @βιο αιμα" πό θεαμα: Μέ Μαιιι:Η:.



ε. ευιιιιειινιι ΑΒΒιιτιε. αει

ταπιίει·νιε ηιιαπι ιιΙιετιε.άινιτιιαιιε ειιπι εξαεπιε , ιιπιιοτπιε εατιταιιε ιπιΡεπὸετειιιι· ΑΝΝ.ι:Η.

ειοειιπιεπτιιπι . Ποια. ετιαπι εκ ιΡίιε εεποΒιιε ,° ιιτΡοτε τετιιιιι τειιιιεε, αεειΡιεΒαπτ “Η Ι

νιδιιιιπ . Εκ ειιιιιιιιε ειπαμε ποππιιΠι ιπ ίαπέιαι εοπνει·ιατιοπιε πιοπαειιοι·ιιπι ιιενε- '° Ι"

· πετε ιιαβιτιιιπ.(Σιιιιιε όεπιιιιιε ιπιιιτιιτιοπιε Ιαιιοτπιιπιιιιπ οΡταΒιιεπι όινειιιε εεειε

απ εοπτιιΙιτ πωπω . Ναπι Ρι·ιειατιιιπ , ιιτ ειιοετε εοεΡεταπιιιε, ιοειιπι ταιιτει· ειαιι-·

απ. ατειιιε οιιιειπιε ι·εξαιιιατιΒιιε , εετει·ιίαιιε Βοποιπιιπ εοΡιιε αειοι·πανιτ , ιι; μα: εε

τετιε ιιιιιιε Ριονιπεια: ίειιειιιιιε ἴεπιΡετ Βοιεατ ιπει·ειιιεπτιε .

ι 5. (:οπτιαιτ ε:8ο Ροίιπποειιιπι , ειιιατεπιιε Ρατε εεειείια Βεατι πιαττγι·ιε Βεπι.<ιπι, Τ"ΠΡωιΠ

επι, αιιδιοιε Πεο, Ρτιιπιτιιε Ραπ: :ιατιιε ιιιει·ατ, τιιιπαπι εοττιιεπε ειαιετ. @παπι ειιιτι 8. Βειιιιω

ι·είοι·πιατεειιΡει·επι αι·τιίιεεε εα:πιεπται·ιι , ετανιοι·επι Ραι·ε εαειειπ ς.ιωιι ι·ιιιπαπι . """“""°

@σαι εει·πεπε νιτ Πεο άενοτιιε,ιπτειιεκιτ ειινιπιτιιε ΠΜ Με ιπειιειιιπι, φαι τοτιιιπ

α ιιιπειαιπεπτιε ι·εποναιι εοπνεπιι·ετ τειπΡΙιιπι. ΙΙιεοπιιε ιιιτπιπο πιεπτιε ιπ8επιο εε

Ριτ πω. εεεΙείια: ι·είοι·ιπαπεια πιιτιπειιπιεοπιιτιιετε αΡΡατατιιπι: ιιιιαπι ειεπιε1ιιε

σπιτι εοεΡιΙΤετ τεακιιΠεαι·ε Ροιιτιοπε ιιιιι·αιιιιι , ναι‹ιε Ιοπ8ιοι·ε αε ιατιοι·ε ιιιιαιπ Βιε

τατ ,ιεποτιιε ταιιπεπ εκατ ιιπινει·ιιε ΙοεεΠιιε , απο Ρι·ετιοιι ιπαττγι·ιε πιεπιιιι·α εΙαικιε

Βαπτιιι· ΒεπιΒπι, ποια ιοΠει·τι ειπα ταΙιτει· απτιειιιιτιιε ιιιει·ατ ι·εεοπειιτιιε , ιιτ Πιο Πάπ

παιιωι νεπετατετιιι· Μαι·ιγι· Ρετ αενπιπ , ιιιιι ίεΙιει πιοττε οεειιιιιιιτ ΡτοΡτετ Ι)ειιιιι: 01,". Ω Μ

ίετι αιιιιιΒιιίειαπιιπεαιιτιε άιεεΒατιιι· ετιατιιιιιι ποπ ιιαιιετι. ΟιιιιιειΒποιατιο τει πι- ::τι.ιιπ αξια

πιιιιπι πιαι:ίιιΒεαΒατ απιπιιιπι Ρα.ττιε ννιΠειπιι. Ταιι‹1ιιο‹1ιιε ιιείεειιι απΧιο ιενεια.- ε"·

παπι θα νιίιοπε ΡιιιεΙιετιιιπα Ρετ ιΡιιιιιι 1)ει ιπαι·τγι·επι πιω ιιοποταΒιιε ίεΡιιι

ετιιπι. Ει·ατ επιπι, ιιτ Βεατιιε ιπιιιτοτιιπι ίαπ&οι·ιιιπ ειείει·ιΡτοι· ιιιιταειιιοιιιπι (Πεμ-ι

πω Τιιτοποτιιιπ Ροπτιίει: τείεττ, σ Ριαιέταιιιιιε ακα ιαΡιειει ιαι·εοΡιιαΒι εοπτιπ€ε ιι

Μπι . Ρτο ειιιιιε ιπετειιιιΙιτατε πατι·ατ ιόετιι δαπέιιιε αιτειιιπι ιαπδιι ποπιιπιε θι·ε8ο
:πιω Ι.ιπεοπιεπίεπι εΡιΪεοΡιιιπ αετιιιε σιιιοπάαιπ ιιιιιΤε ιπετεΡατιιιπ . Βιιιιιε παιπ- ι

ειπε Ροίιτιοπεπι Ιοει απτιαιια νετιιιιαε οοειιιιιιτ. Ναπι εοι·απι Ρι·ιεειΡιιο ιιιιιιε πιοπα

παπι αΙτατε Ρι·οιιιπειιιιε ιιαΒεΒατιιι· άείοίιιιπι ιιιεπιοι·ατιιιπ ίεΡιιιειιιππ. @σει εοπει

ιιιιο ι·επιιιτεπε ιπνεπιτ , αΡετιεπισιιιε πιω εοπτιπεει·ε πιει·ιιιτ ίαετατιιιιιπα ε8ι·εειι

ιιιαττγιιε σπα, ιπ ειιιιιε ετιαπι εει·ειιι·ο , τιιιοτιιπ ωωΡιι ιΡιιιιε ΡαΠιοπε ιε8ιτιιι· ύ ,

νιιΙπιιε ίει·ι·εο ιΙΙατιιιπ νεθιε αΡΡαι·ιιιτ.· απ:: οιππια ιπτε8ι·ο πιιπιετο Ρταίεπτιιιιιε πο.

πειιιοιιΒιιε ταπι ΕΡιίεοΡιε, τιιιαπι εετετιε όινετίοιιιι·π οπιιπιιπι νει ιεκιιιιπι ειπα ο·

ειοι·ιίετιε τιιγπιιατπατιιιιιε , ειε ΡίαΙΙεπτιιιπι ειιοι·ιε,ιπ εοάεπι τεεοπειιόιτ ιαι·εοΡιια8ο,

ιπειειιιιε ΡαιιΙΙιιιιιτπ αει οι·ιεπτεπι ιΠιιπι απιονεπε , ιπ ΡιιΙειιει·τιπιο ατιιιιε ιπεοιπΡα

πιω Ιοεανιτ τιιπιιιιο. Ι)ειιιπε παιιι:1ιιε Ρατει· νεπεταπειιιε αετιοι·ι αεεεπιιιε πενε

τιοπε,τείοιπιαπόε οΡιιε ιιαιιΙιε:ιε ιπιιαπτει·,αιιειπαάτποειιιπι ειεειενειατ,αεεειεταβατ

ΡετΗεετε. Ωιιοπιαπι , ιιτ ειιιιιπιιιε , & Ρτείιο είι εει·πετε , τοτιιιε ΟαΙΙια ιιαιιιιειε :πι

καΒιιιοιεπι , ατειιιε ΡιοΡτια Ροιιτιοπε ιπεοιπΡαταΒιιετπ Ρετιιεει·ε ειιίΡοπεΒατ .

ι ό. ΟιππιΡοτεπτιε ετεπιιπ Πει έτατια ιιι ιΡίο εοοΡεταπτε . εεΡιτ ιΠιιιε ίαιπα ιαπ

διιιατιε ειι·ειιπι αόιαεεπτεε Γεω ιοπαιππιιαε Ρεπετι·αι·ε Ρι·ονιπειαε.Ναιπ Ρι·ιείιιι Μετ- Μ<>ΜΙ_ι=·

τεπιιιιιπ ΑσιαΠιειο , ιενειεπτετ Με ιιιιιπι ενοεαπε , εοιππιιιιτ ειάεπι ίαπδιι Αι·πιιι Μ;;

ΡιιιεοπίειΤοι·ιε ιιε8επειιιπι αε ιπειιοι·απειιιπι , ιιτ α8ετε εοπιιιενετατ , ιποπαίιετιιιιπ. Μοιιω

διιιειΡιεπε ει·8ο πιω ιπενι τεπιΡοιε τεσιιιικιιτ ειπεπάατιιτπ. Τιιπε επιπι όενοτα εοπ

εεΡιτ πιεπτε,ιιτ ΑΡοίιοιοι·ιιιτι ΡτιπειΡιε Ρετιι ίαπθειιιιιιιι ιιιπιπα νιίιτατιιι·ιιε αάιι·ετ.

δταισιιιεπε πεπιΡε εοεποιιια οι» εοιπιιιιΠα ιειοπειε Ρι·αΡοιιτοιιιιπ ιειι εετετοτυπι οι- ἔἴ”“'” Ρ”

ιιειοιιιιπ Ρει·ιοπιε , ιιτ ιιεει·ενετατ , Κοιπαιπ οταπ‹ιι ματια Ρει·ι·εκιτ . νιιιτατιε απο

τιιιε ίαπδιοι·πιπ ίεΡιιΙει·ιε , νει οτατοι·ιιε , τιωπ ετιαιπ Μιιιαιιιπι Ρετ ιετπετ εειειιτα

τιε Γοιειιιπιιε ( παω Ρταείατιιε Βι·ιιπο εΡιίεοΡιιε ίαεεπιοτιιιπι ιΠι ιιιιΡοίιιετατ ) ειιπι

αΡοίιοΙιεα ιιε πεειιδιιοπε εοπίοΙατιιε τε8ι·ειιιτιιι· ατι Ρατι·ιαπι , εεΡιτ ίεΒιιειταπε αΒιο

τατε . ]αι·π ιαπιειιιε αει επεποΒιιιιιι ίαπδια νιι·8ιπιε @παπα ο Ρετνεπιεπε , ιπ ιε- Η ι==Μι

θειιιπ άεειιιιιιιτ: επι ΡαιιΠιιιιιπι εοπναιειεεπε νετεεΙΙιε άενεπιτ , ι·ιιι·ίπίαιιε ιιιιειεπι 3801”

8τανιιιε ΡετιεΙιτατι εεΡιτ.Τιιπε ειιιοιιιιε , ιιτ ιειεπι τείει·ι·ε ει·ατ Γοιιτιιε, 8:ετιαιπ Μπα:

ιπεπιοτιε διειιααι.ουε , αΙιιιι Ρατι·ιε Μαιοιι ιιιοπαειιιιε , αι: Ρι·αεειιδιι εεποΒιι ίαπέια:

Οιιι·ιιιιπε αΒΒαε ΡετιιιιιεΒατ, ‹ιῦ ιπ εεειειια ιαπδιι ιαεει·ετ ΕιιίεΒιι Ρτειιιιιε, Ρετι1ιια..

τιιοι· νει πιιιπιιιιε ιιοι·αιίι ΓΡατια ιτα ία&ιιε είι εκαπιιπιε,ιιτ πιιΠιιπ:ι οπιπιπο ίΡιι·αιπεπ

αστα δΈ”. Ο. Β. Τσακ. Ι/|Π. Τ η ιπ

κι 8ειιιι:ετ ιιιπο ι. ‹ιε ΟΙοι·ια Μαι·ηπ·ιιιπ εαΡιτε ει. Οιεεοι·ιι αιιτειιι Ι.ιδοπιεπιιε νιτα ιια!ιειιιτ ω" γι

κια Ραιι·ιιπι “πιω 7. _ 4

& απο Γαπ&ι Βειιιεπι ειιιια :Η α ν. Ο. Ρι·απειίεσ .ω Βοίαιιετ πω: Ρι·ατοι·ε Ναι·Βοπεπιι, ιπ Ηιπο.

τι: εα:ιείιπ Ο:ιΙΙιεαπα:. Ρ _

ο: Μοπαιιει·ιιιιπ ίιιπέι:ε ειιιιιιιπ:ε ΡτοΡε ΟΙΙππι, ιιε τμιο πως 1,ιιιιονιτι ?ιι ειιΡιοιιια, ια Μπι: κι

οιΡωιιπι & α βοιππιο .πιω ιοπιο α ..ι απανω Με..
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8. οάοιιιιι

Ρετιιιαι:ιετ

ιιιοιιαΠει·ιι

ιιιετεΠιιιιι .

ιτι ι Ρἴο εο8τιοίεετετιιτ.5εά ιταιτιειι ι τιτιστατιιτ (μια τυπο άινιιιιτατιε Ρι·είετιίετιτ;φιο.

πιατα ΡαιιΙΙιιιιιττι ια ιε τενετιιιε , νοεε ‹ιιια Ροτεται, Ιιτι(<ιιια ΡαΙΡιτατιε , απο Ρετιι:τια

βατ νετΒα: Ποιτιιτιε ]ειιι-ΩΡιτιίιε τα α:τεττια ?μια ιιιίειΡε Με , Η Ριατ:ετ , αιτο

τιιατιι ιιοτιιιε εε , τιοτι όιιΒιτο α‹ι τε εκ ιιοε εοτΡοτε ττατι ίιτε . 5ειετιόιιιιι νετο ω, αυσ

τιιατι:ι ιίτιιιε πιστα α:ιατιτιιάιτιιε , ιι: ενειιτιιε τει ίιιΒίεειιιειιτιε άετι1οιιίιτατ , πο» τω

ιττιΡεάιιιιετιτυπι ταιιτιιιτιι διιαιτι ματια ιΡιτιταιιε ακα .

1 7. Οεειιττειιτεε ει τιετιιαιιε πως ττεε τω”8ετιιιατιι ιταττεε, Μι ενεδιιοιιε :ιε

ειιιο:ετιιτιτ ιιιιιττι αὸ τωμια Ριαάια εοι·ιίονειιδιιι·ιι .· αι·τιετιιετ ε ιιιττι ειειιόεταιιατιτ νι

ὸετε ιΠιιττι , τιιιοτιιαπι εοττιΡιιτι8ειιατ εοτσ.ια εοτιιωτιεττι τιινιτια: αΒιετιτια Ριετατιε .

ΟοτιναΙείεετιτε ειιιοειιιε εο αι: αεξατιτιιιιιτιε , Ροίτ αΙιιιιιοτ ειιετιιιτι ίΡατιιιτιι οοιινετιετε

ατι ιΠιιιτι ειιιιτιιιε ιιιοτιιττι ασ Ριιιτεε όοττιιτιι εινιτατιιτιι νιειτιατιιτιι , δ: Γιιατιετε ΠΠ εε

Ρετιιτιτ, Ρι·οττιιαετιτεε Γε Ριιιτα Ιαταιτιιτοε, Η ιτι ιτατινα Ραττια εετιοΒιιιτι·ι ίιΒι,Πωι ιιι

εκτετιια αιιάινετατιτ ιΠιιιιι Μια , ακιιΒεατε ιι·ιειΡετετ. Τιιτιε ετιαττι , :μισά ΡοτιίΠ

πισω Πιτ , (Με ιΡίιιιε 8ετι:ιιατιι νιόειιεετ εωιιωω , ατειιιε Νιτατιιιιε , ναι ιΡεδια

Μια, Γεετετιιια ιΠιιττι απο εοιτιιτε ττιαιτιιιια Ραττια ΒιιτΒιιτιόιε ννιιΙειττιο, @κι ε

τιαιιι ειιιίτιεττι Ραττιε , ‹ιε δυο ίετιτιο είὶ , ωιικω αιιιτιιτατε ΡτοΡιτιαιιιιε,αάειιητεε

ίΡοΡοτιὸετιιιιτ Γε ια:ειιιατεττι ι·ειιδιιιτοε ττιιΙιτιαι·τι,αε ιε ιιιατιιιε οττιτιια ιτι οτιιτιιΡοτετι

πια Πει Ρεειιιιατε όοπιιτιιιιτιι άενετιιτε. Ηιε αιιειιτιε Πει ειιΙτοτ ιΙιεο ιιτιιιειαΙιτετ εεε

Ριτ τταἐὶατε ειε εοετιοΒιι, ιιιιιιε το8αΒατιιτ, εοτιίττιιδιιοπεέ ιιιιι Ρατιτετ εοτιιπιιιιιι εσπ

ιιιιο δ: νοιιιτιτατε Ιοειιιιτι ειιιαιτετιτεε , τει Ιιιιιιιίτιιοδι αΡτιιττι τεΡετετε ια τοτε Ραπτ

τιο α Ραειο διίιαιιτειτι Βιιτιιιτιε ειιιατει·τιο ττιιιΙΙιατιο , ίοιιιατιιιττι , εο<έ_τιοττιετιτο Έτυ

&ιιατιετιίετιι . ΙΜ ιιατικιιιε εοΙΙοεατι ΡτεεεεΡιτ ΒαιιΙιτ:αττι , τιιιαιτι Ρτειετιτε Α ιι ο υ ι

ινο τι τεμ ειιττι αιιτιιιιΒιια ΕΡιίεοΡιε ίαετατι μαι ιι·ι ιιοι1οτε8ετιιττιειε Πει Ματια:,ία

δτιαιιε Βετιι8τιι ιαιαττγι·ιε , ατειιτε στιιιτιιιιιιι ίατιθτοταττι . Ια δικα ετιατιι ιίτιετιι Κεκ

ειιττι Βια εοιιιιι8ε- δε Μάτι Ιτιιιττιιατιιε τιιιιειειτ . Δε αιιαττι τιιιιιΙοιιιιτιιια ταττι αΙὶοτιια

:ια ιιτΒε, ειιιατια α άινετιιε Ρωιιιω ΡΙιιτιπια εοττ8τεΒανιτ ιατιδιοτυπι πιατηττιιτι σοτ

Ροτα. Βτενι τιατιιιιι.ιε ιτι ιΡατιο τειιιΡοτιε εάιιιεθτα αι ιισιτιεττι τιιιιτιετοια ιτακτιιττι εστι

8τε8αιιο Πειιιιι τιιιιιειιτιιιττι , ιη διαιτα Βεατι Βεπειιι&ι αΒΒατιε Ρι·ιεειΡιιι Γετνατιεεε,

ααα: ιίτιεττι Ρατετ ννιΙιεΙιτιιιε α ἴατιδὶο ΜαιοΙο Πιιιιιιαει όιόιεετατ .

18. Βενεττετιιε ιαιτιιτ Ροιι Εεε αδ Ιταιια, οιαιτιι ίιιιόιο Γατα8εισατ ε τιινετίιε Ραττι

Βιιετεττατιισι εοΠιέετε νιτοε ιετνιτιιτι (Πιτιιιι ιάοιιεοε , Πιαειετιειο ειε νιτα εατιειιιε

8ιοτιαττι , Ρατιτετειιιε εοτιιττιιιιατιε ιτιίετοτιιιιι ίιιΡΡΙιεια. Τατιται:ιι ετιιττι ει Ποπιιιιιιε

ει.ι·ττι εετετιιι νιττιιτιΒιιε νιττιιτετιι ίαΙιιτατιε νετιιι εοικεΠιτ, οι αιιιιιιιίειιιε ειοθι·ιτιαιτι

ιΠιιιε ίιιίειΡιετιαιΒιιε Γαττιττιαιαι εοιιίεττετ ίιάει ιιττιιιτατεπι, Βοτιατιιιιιτ:ιιιε νιττιιτιιτι1

αιι€τιιετιτιιιτι,αε νιτιοτιιττι εττιετιιιατιοτιειπ.ΟττιιιιΒιιε ετιιιιι,ίιειιτι εΧΡετιιτε τιονετατ,

Πνε ιετιιτετ , Γεω α·ΓΡεττιπιε, εατιτατινε τατιιειι ιιτιιιιίιιιιιιιιι ειςιιιιι:ιειιιατ. (ζοτιιιειτ ετ

Βιο ιΠιιιιι αΙιιιιιαικιο ειπα νιτσΡετ οιτιτιια οιείιάεταΒιιι, ειοπιιιο τωιω σειιιιοτιε , . ατι

απο πιο ιτιοατιοτιιεαΙι ιιαΒιτιιάε8ετιτε , ‹ιε νετα ατιιιιιιατιιιιι ιαΕιιτε ιταΒιιιΠε εοΙΙο

τιιιιιιττι . Ιιιτειιι8ειιο νετο ιΠιιτιι τιιτι ατι ιατιθιτατιε ειιιτιιιτια , εεΡιτ ιιιι αττειιτιιιε Πια

ειοτε ; »ε @και ΡοτιίΒττιιιττι Ειτε οτεειιτιιτ , ειιιαιιτοοιιιε ειιΡΙετε ίατα8ετετ . Νεεοτιιε

νιιιεΙιεετ τωιιι ιίιιιιε αΒιεδιιε, ΕΙιτιΡτιιιτι ]ειιιττι ΓετΙιιι Ιιεετετ ειιΡεόιτιιια. (]οττιΡιιτι

διιιε ιιιεο νιε εΙατιιε ιιιιετιπετ ίε ία&ιιτιιττι Ρτοτιιιιιτ , εισαι Ρατετ ωατωτ νωι1ει

πιω . Ναι:: Ροιῖ ΡαιιΙΙιιιιιττι :κι ετιειιοιιιαπι ιιοιιιιιιαατιιΙιπιιιιπ ιι.οιιοτιιιεε όενειιιετιε

Πιιιτιιαειιττι , ιιιιιιιιε τι Γατιθο ΜαισΙο αι άενοτε ίιιιίεεΡτιι: , ατακα: ιιιτ ιααΒιτιι ίαιιδὶαι

οωινετίατιστιια ττιοτιαειιιιε εκ ττιοι·ε ίαετατιιε εΠ.()ιιιιια ετιατιι εοιινετίατιο ιτιτατιτιιττι

εθιτιτ εατα Πεο , δε ααα Πειιιτι άιιι8επτιιιιιε, ιιτ ιίτιεττι Γατιθιιιιττιι1ε Μαιοιιιε ΠΜ

εοττιιτιιίιο·8τεει αΙιεεατιειιιιιιπ ια Μπαμ φιαΙιτετ Ροιι ιΡίιιια σιιιτιιτιι Ι·ιαΒετετιτ Ρα

ττεττι ατειιιε Ραίὶοτετιι . @Με ιτα αιωιτειιιιααιε δε ιιτιΙιτετ ειπε εοτιτιειτ . (1ιιαιτι ε

ιιιττι Ρτα:πιακιιιιατιι εκιτιάε ,αυτη αοινινετειιτ , ειιιεδιιοιιεττι ιτιτετ δ: ιιαΒιιετε , εισαι

ειπα· εοτιιτιιόετιι αιέετιιιιι Ωω ιιττιιππιιιε Ρτα:ϊετετια , ει:Ρτιτιιι πω: ναιετ . &

πρ. Ρτατετεα ΡοπιιιιειΒιιε Β,οτιτατιιε μια ννιιιεΙτιιιιε, τιιιι Πιο τειι·ιΡοτε μείω

τε , ιτι τατιτα νετιετατιοιιε αε τενετετιτια εΠι ιιαιι·ιτιιτε , οτ τιιιιιιειιιιό ιιιιε ίιι88εΒιιΤετ ,

ω: Ρετ δε, ίινε Ρετ αΙιτιιιατιττ Ιε8αιτιοι·ιεττι, ιιβετιτιιιιτιτε ιιιιΡΙετε Πιιιιεισαιιτ.Ναιτι δε

ο·

ο Πείιιιιέιο Οττοιιε ;. Ιτι·ιΡεταωτε , ΙταΙιει τεΒιιιιιιτΙταιιω- «τα Οει·τιιαιιοε ιταιιείει·τι :με ιετειιτεε, Ατ

ιιιιιτιιιιτι ΕΡοι·α:άιειιιιε Ματειιιοιιιι ιιιιιιιιι Κε8ετιι ίαΙιιτατιιτιι, φωτια Ηετιτιειιε Ριιιι αι·ιιιιε Ρτοιεςιιιιτιια Ρι·ιιιιιιι·τι

:τι νιτιιιιι Ρι·ιναι:ατιι, ιιιοκ ω Ρτιι&ι1ατιαι ιιιοτιιιᾶετιιιιιι εδιιιΡιιιιι.

6 Μιιιτα Με ια ετιιτιε ττατιΓΡοιιτα Με φωτια Ιου:ιε τείιιωιιιιι.ιε ορο ιιοΠτι-ιιιιί εοάιςιε .

   



ε. ευιττει.ΜτΑΒΒΑΤιε. :τη

] ο τι Α Ν τ: ε ια ?ειμαι ΓΡιτιταειιε ειοαε Ρετ οι·Βεαι , ταεκιταε ΙτεΙιεατα , αυτι νει ετ

Βεατι Ρτετιο ειιιιι·εδιε ιαιααε εατεατεαι , τειι ιανεξιιοαε αιοαετε ίιατιαιτ Ρετ εΡιίὶο

Ιεια , αεκ εοατιαεατετα . οΡεπιτε , οιωε[ο , μπειτε, οτα όὶοἱιπἱοἱ/πἰ :εινα , Ο [Με

οποιοι. δα$οιοτ ὐοΜἱπἱοπτ/πιπβΜεἰ Οοι·ωτοπε ·υοπιἰἱτιιτκΡ›·ο οοπυκτωέ[ο!ατε

απέυει]οτιπα. με” σπαει ι·ο]Γκέτε «Με ἰιωτἱπὶτ Μάο ποοιἰπεΡο/Ιοτετ , ο·υι|ε @Μεἱκα

οιο πιοικοτο “Μ” , ·ιιιιίοτοΡο/ι @οι οπο εκατ. δήακτο βοκτα κατ: Με” , ίπ |ο:28ιπ

εισαπα[ετετε πτιἰἰι έποικοι Μ.Ηάστο απο αιτιοα/έκυκ πιεπέιτιιι· οτι [καιω ἱπτετἰπιω .

?Μο υο:Ρο/ίοι·ετ ιτε Ροπταιοετ Μποστ έκ σωστα”:πο/πείοιτ/οοπτιπέοβοπτιτ , απεβ

πικαπ ε||ϊ/ιεκτέτ Μεικοαεπτ. @Μπα εΡιίὶοιεαι ΡεΡε ιιΜατετ εταΡΙειΠεαε , 8τετεε ει:

Μαετιιθτιοαεε τεατο Ρεττι τεταΙιτ , Βεααιααε ια Πιο Βιοτιίιεενιτ . Δ

εο.Σετι & ιΠατι τιετιιααε ια εοτιετα Ρεττε τ”αιτ νειειε ταεταοτειιιιε,ααοτι αιαιτι πατα

ετιεια αοιιιιεε νεαε αετιε ιιιίεδιι νε:τιιιε αιειοι·ααι , τιατα εάνετίαε ιιιααι εοατιιταεΙιε

:ατα νετΒε ειιεεατιε εοαεεΡιιΤεατ, ιεα ιιιτ8ιε αιτιοαιε νιεε τείετεα:ιε, ατ ε‹ι εοαιΡε

διαπι ιΙΙιαε νεατατα ίαιίΤετ,ίιετιτα αιιτεΒεατατ ιειαετ ει: Με ααα ιατεαάετεατ αφτα

ιτιετε , εΙιεαετοε Με ; εταιιΤεααε ίετοειτετε τει Ρι·ε:τετιτα , ααιειααιά ια ει·ετ , το

τατα Ρτοοετιειιετ ει: ταεαιαετααιαε . Ηειατιεο ιιααιτιετα ΙταΡετετοιιι τα εε ια88ε·

Παω ιαετετ , ααο‹ι ιΙΙι όετοΒεαε , ιΠααιααε εοατειααεατιατα εειιατιιοεαε , Α τις ο υ ι

α ι τρωμε Ρεττι , ααι Με Μια ι·ε8αατα ΡτατιΡαετετ , ίενετετ , ιΠατατιαε Ρτο Ροΐ

° ίε αείεαΙιτετε τ. ΕκΜε ααιΡΡε νιτο Με , ααετανιε ει: τε, ιτεταε ίαετετ. ΙΙΙε νετο ατ

εοταΡετιτ , εε ιΙΙατα Ρετεεαε , τει νετιτετετα ίεΓε Ρατεεατιο Ρεατιιτ , ετααε α ααι‹ι

ετετ οτιιι ε εοτιιε ιιιιαε Μετα . Ια τεατααι ετιεια ιιιιετα ΙπιΡετετοτ Ροίιταοτιατα ιι

ιατα τιιιεκιτ , ιιτ ιΙΙι τιοαε Ιετε)ιτετατ ΡΙαι·ιαιε , δ: ααιτιοαιτι ει: εοάεαι νεΠετ Βετι ,

ι εοατιααο ιταΡεττετετ .

2 τ . Ρετι αετιιααε τετιοαε Κοτι:εττο Ρτεαεοταια τεει ‹ιε ιΡΓο ιασιιεετατα Γαετετ ,

φαι Βι·ααοαι Ρτιωιειο Ι..ια8οτιιιτα ΕΡιτωΡο , τ1αι Κεει ταιααε ετιααιειοεΒετ , τεΙιε

ιαετιετετ , Με: τεεειι ιατι αιαιιααι ι·ειιίτετετ . ΙΙΙε νετο Μαι δ: Κειειαε εοαιαιτ ιΙΙι

τα ΡτοΡτετΜε ιιιι ιτετι ,εοταταιαετι ιαατ ειιααοτιεαε εοεαοιιιιε ειαε τιετααααι ιαίετ

τε ταειτιιαααι . Ατιιεαε ετ8ο ιαττεΡιιιαε ειαΜτατα Ρτε:ίεατιεαι , ιτε ιιιοτατα τω

αι νετιιι νιττατε ιτετα εοαιΡειεαιτ , ατ ετιεαι ιααιταετα τιι8αιτετιε έτετιεαι εΡαιι ιι

Με οιιτιαετετ. Νετιτι εατα ιΠοτατα ιιιιαε , τ1αι Ρτο Με: ιανεατατιε ειεεεατιε εε ιιΜτε

ιιτετε Ηατ>>ο Μετιαιιε εοεαοταιιιεΒετατ,ιετα ια Κεεετα ααδιαε οιιιιΙΤετ ο, ει: Ρετεαε α

τετααε Ρτο ταοττε ιΡΙιαε Ρε:αε αίτια: ια ιαιιαετ αεεεια εοτειιε τιοΙοτε δ: ιαδια είιιι8ε

), Μαιας τααε εεεεΠιτ ειιι εοε ιΡιτιτειιε αιετιιι.αε, δ( ειτ:Νοα ιαιειιεεε εαιαι νοε Ρα

τετε τιειιετιε, τιαοά τειεαι εταιιιίτιε:ααια Ροτιαε ίεΙιεεε «Με , ααιε τεΙετα αεΒετε

,, αιεταιίιιε.Ε8ο,ιαααιεαε,εκ αιιο Μαιιαατα 8τε‹ια αοα τεαι Ρειιειιιιαιοε ιεινοε ία

” τατοε ε:ίιιταο , Ματ ‹ιε Κεεααι. ετα ειπα εττοαιτι τεΓΡοααετεατ: (με Με τιιειε

,, Ρετετ? ΚειΡοατιιτ: Νοτι εατιιιιιε , ιαα αιτ , ίεεετ (Σεαοα ααοαιοτιο ι·ειεττ , νικ ττεε

:ο τα ττι8ιατε Κεε_ιΒαε Μαοε εκίτιτιιιε?Ιτιειτεο εείΐετε,ααε:ίο, Μαι: ιανεαετα Πεκ:

,, ταοττιιατα, Γετι Ροτιαε εοα8τεταΙεαιιαι τα , ιιεατι τεααιειαετααι & ε αιεΙιε ιιισετε

τατα.Ηιε ειδα ιτε εοαΪοιεαε ιΙΙοε ΡΙεεεΒιιεε Με , ατ νιάετεατατ αοα ιιειαετε αυτιά

Ριεαεετεατ , 8: Ι)ειιαι τιιεει·εατ νιίιτεΙΤε ιΙΙοε Ρετ Γεαθεαια νιτατα .

ε ε.(Ζαοτατατιετα ετεαιτα αοταιαε ειιααετιειο ιατετΡτετεΒετατ,ίινε :κι Ρτοιεδιατα ,

ιι νε εε τΙεττιιαεαταια ιΡΓοταια. Παω ιζειτατ ΡοΙὶ ταοττετα ΒεττοεΙτιι ΤαΙιεαιιε Ροα

ααα ,τιαι ει ταοαείιετιαια Γεαδιι ΑΡτι εοατείιοτιε εοταταιίετετ , ειειετα εΡιίεοΡε

δ)

τα ααιτιετα Ηεταιεαααε Ρτε:ιαι αετα:4 ίαιιΤετ , ιτε εοεΡιτ ειτοιοε ιιαιαε Ρεττιε ιιειιετε ι-τωΜΠΠΠ8

ΕΡιιτοραε

. ιιιοιιετιιοε

<:ι.1- Ρω-ι-θη Πιττ“··

ταοαεειιοε ειπα Με ια ίιιτατιοαε , ιιτ ετιεπι ιιοαειιιΠιαιατα ίτεττεπι , ννιατιεααι αο

ταιαε , ειιι Ροίι ιιιαια ειαιαεαι ιοει Ρετετ τιενοταε ειτίτιτιτ ,

ΑΝΝ. ΏΙ·ι

ιοετ

κ. ]ια.

.
°

'.ι··| ι

.'Ρ-Ιι

Ηεαι·ιτατα

ΙπιΡ. και

τοατιιιετ .

Ετ Βάια.

:ατα θεια:

Κεεεπι .

τειταταιαεΒετ , ιιεειιιο νετιιει·εταταε εατα ιαιΡε8ετιτ. @αοα άατα Ρεττιτειετααι μια·

ίαιΙΤετ, επι αοαιετιιιιιαε ειιαειεαε, ειτ: Ξεοαατιατα Γαατιι αοταεα,ιατ1αιεαε, ιε

ω ΕΡιΓεοΡαειίιε . ΝεαιΙιαεαε αετιιετε Ηει·»ωπ ια αοίιτε Μαιο ετι·εαε όιειτατ.

Α0 τιειαιιε : ει εαιια @καει Ρειιοτ Μετα ) ιιιιαε ονιεαιεε ταιαιταε ιεεετετετ. διαιτε

α», ετ. ο. Β. Του2. πω. Τ ιι ; ιΠιιτα

ιι Ρι·φιετ Μαι: ΟαιΙιεΙαιι ται ]οιιαααεαι ι8. ιααιιιιααι Ροατιιιεειιι εριΠοιεια , "Πει ιαίαΡετ τιιτετε ται

εαιταιει·α, Με αιοτιετ ειπα, ια: ΕεεΙεΠεαι ΟοιιαεπτιαοΡοιιαιαεαι υεεωριτει αοιιιεα και ετττιΜετε Ρετι:ιται·,

ααα! ααιιιεια ΙΜ·υσ[ισιό.τ αοαιειι πιιΒιι εά]οιι:ιααειιι ιεε:ιτιοαε (ΣοιιΡτεατιαοροιιτεαοε Ρ:ιτι·ι:ιι·ι:ιιεε ι:ιια οικι

Μετα ιιιαιε Ειπε ναιΒενει·ετ . Ηαιαε εριιιοι.ε , ιεειιτιοαιε , τοτιαιειαε αεδοτιι ιαεατιοαεαι ατα ιιιειιι στα"

ἐξ α.. αιΡ.ι. ό: Ηαεο Ει:ινιαιεεεαίιε ια ειιτοαιτο κι επι. ιοιε.ιιι›ι απ:: εΙτετ:ι εΡιίὶοιε ιιειιεται· , (μετα ντα

α ια:ιεπιιιε.

ο Ηιαιτο Κοιιει·τι Με εααο ω”. ια τεεεαι ααΕταε, στα ειιτιο ιο:.6. ατε το. $ερτεαιιιτιε , ίεραιταε

ια εικιεΙιε ίεαᾶι σωιαιι εΡιι‹ι (ζοτιιΡεαάιααι. '

 

Δ



:με ν1Τε

παει-τ ὶΠοττ1 : νετοε Ρείτοτ πονο , δ: ἱΡίε ουτε Με Ποπ εο!Ιοτετ. Νεο τττοΙτο με εετοοοε

103 1 Ρετ8ετ1εὶτ1Ιοο8ἰτττ1οοο1 ίεεεοΙετΞε εκεδτοτοε ττε8οττει , ετοεεΙττετ σούτ , Ρετε8τττιε

'° Ιω Ροτττοε ίεροΙτοτε . _

Ε: “ο ν". τ. 3. ΣτττοΙτ ττιντετε τ1οοοοε Ι.εο νετεε!!εττοε εΡὶΓεοΡοε εε εδω: οτονετΓοε Ποιο

α5Π©Π65τ ΡεΜε ε:τίτττ :τετ τοτείτοε . Πε τΙοο εττετο “Με ττεττετε ίοΗτοε. Ητε ετεο ετοεεΙὶίἱὶ

:πιο Ι.εο τοτοε οι τοτε Βετο τ1οτε ο ίοἰΙΪετ Πειτε εοττι εο, τιοει ἱΠἰοε (οτα ετοετετ με

ΞΙΙο. ΑΒἰτττιεΒετ εοτεττι Ροίτ τοοττετο 8: πτετττε1ττεττΙΙοτο είΪε εετοοετοτο , τοετοτε

ίτἱΗῖτττε ίὶοοτεεττι το τττοΙτἰε ε1ετοἰτ , οιτοοτειτι οοτττΙοτε Ποιοι οετο ΙιεΒιοτ , εκτοεε

μπειτε Ιο1τ: Πεοττ ντεε νετίε , Η τ1οτε Μοτο εΠεκττ , τοετεεεεοτ ε @απο μετατ

Ρἰτ ΙΙΙτοε εοδτοτε ίετιετττεττε .

η.. ΈεττΠετο ἰ8ὶτοτ· έτεττετο εε εοι·ιε οΒεττττττε ε Βοοοτοτο οιοοτιτττι Ιετ8ττοτε

Ρετετ Με ΡτοτττετοὶίΪε εντεετττΠΠτοε Ρείοτο εΙετοττ;ίεε εποε Ιεδτοττε τετετοτττ εενετι

το. οτοττε.- τεε , ΡΙοττττιε ΒΙεττττο τεετττιοε. Ετεοτ ττετοοοε τεττι τοοττείτεττε , οποιοι εεττοοτε ετ

(Μ ' Μ· τ1οε εεΙΙο1τε τοοοεεΙτοτοττι εττεττετ οοεετε8ττττε , τ1οε:Π1τοε Ρεττοεττοο τοτε εοοἔἰο

τοτο Βοοοτοτο είε οεΒετττ εοΡίτε: ίτεττεε νετο το ΙΡΠε εεεεοτεε ΡτοεοΙεοΒτο ΡΙοε

. ττοΠε εοεεοτἰ . (ΖοὶΒοε τττετετ Εεεε ὶοτε8εττὶοτε , οτ ττοετοετο ο εενοτε εκετεετετιτ,

τ1οοε :το εοεετοΡεττε ετετεετεοτ,τοΙ τοοττετ Μοτο ίοτττοεετε εεοετε,εοτ εοῇοΓΡἰεττι

Η Με Με οτιΙιτεττε τει ττιετ8 εττττε.ττι μα. Ιε τΡίοτο απτο ίοτε ίαΡτίοττ1ετττεο!εεΒετ ε. Πεο

@ΜΜΜ ίττετετε δ: ετεεετε , οοοε ετιετο_ ΡΙοτιττοε ΡτοΒενετε εκΡετιιοεττττε . Νεττι εΙιοοετι

εο Ρετ εἰνετίε τεττετοιο εοοτεε τττττετε, εοτο ετ ενετττοε ίεετε Ρεττοτοεττ Ροτοτί

τω. ίετιτ , ετεετε ετεπτ ίοΙἰτἰ .· Ποττοοε , το Με Ρετττε ντΙΙεΙτττί ίεε ττοΜε Πεοτ ντε .

Νεε οΠιιε τΠοτοτο οιτττ1οεττι οσε είεετιε στο: εετοἰτ . Ιττίτττοττ τ1οοτ1οε ΠτττΡΠετοττ

Με νε! τετοττε , ε ΓεεοΙο εε Γε εοτιίο8τεοττοοε ίτετττοοε , οτεττετ τοττοετο , ουτο

εοε οτοεοΗε τογίττεε εοττΡτεοτετττ: οτ ντεεΠεετ τ1οοτ ΓεοίΠοοε !ιοτοετο εοτΡοττε

Βετο οίΐεττεττοτ , τοττεετττ νοεοτο εΙεοΓοΙὶε εε τοτίεττεοτετεοτ το8ετετοτ. Ετετ εο

ει:ε;:"Βε- τετττ Ιτοῇοίτοοεἱ.: Σ) ουτύπε , ]ε[κ , Κεκεύε , Κω: ε!εωεεε , ΙΜ Βετο .βοΒτοοεεΒε

` τοτ νετο ίὶτοτοΙιε , Μεβτετε. ΞοΡΡοτεΒετοτ οετοτ1οε τε1ττετ , οτ Η νετοτ τττεττε το εε

εεττι ττονεοττεΠτοοε ετττεοΙοτοτο τοττετοττε , τετ δε τ1οτττοοτεε τεετττττεετο τενοΙνεττ

εε εενοτε ετεετετοτ , ΡίεΙτετο τοτε ίεττεε τοοτοετε ΡετίοΙνετετοτ- τοτε εττετο με

ΡίεΙτεττο εΡοε τΙΙοεΙτεΒεοετοτ , τοτ Ρετετ εοεοττ,8τ εοΒοοττιτττεοετοτ . Μοτττοεετιο

ττετοΡε εεττοε , δ: εο]εδττο εοτεοττε, εε ντουκ νεΠτοτο,ετοοτοτττετε εκττετττττεε νε!

Ρετίττττοττιε , το ίοοτοτο οτττνετΠε , εε Η οετοΙετττετ › ντεοττ. ΙΡΠοε ετετιττο τετιτιοτοε

Ι·τεΒιτοεο εηοεΙἱτετεοοδτἱε , Ρτοοτ ντεεΒετοτ ., οι 8τεττε ετετ εοττεττε . Ρἰετετἰ ετοι

0%ξΠ ἀἰ_ εεττι δ: τττοεττεοτετεε εκΡΙεττ οετ1οττ ττοετττοτττ οΡετἱε εεΒετ. Ποτε Ιοοετοτε εοΙεεετ

το τω· οτε Με” , ετττθετε!τε εττετο τοοίἰεε: Ρετεοετοε εε εοττιτοε εο8τττετε , τ1οτετ1οτεττι

ΡίεΠετιεο εττοττε Γοοτοτο ΡίεΙΙεοετοτ , είε εε οοετε απο το ετττιΡοοοιε:, τΙοεττττο τε

| 1Ροπίοττιε,νεΙ τιγτττοτε,εοτττ8εοεο δε ετοεττεεττεο το τετττετο εετεκιτ τεθτττοειττετο,

οτ τιοΙΙἰε εεεετιττοε εε τεεττοε ΡίεΙΙετε εοτιττοεετ το τοτε εεεΙείὶε Κοτοεοε. ΡΓεΙτοο

Μο"ΜΜ το οιΙιτΙοττοττοε εοοεετττο εοΙετΠὶτττο οΙττε οτοττεε ειίτιττεο€ε εεεοτενο ττιεΙοειτττετε.

Μω;"Μ_ ε 5. Ετετιτ ιεττοτ , οτ εοτιτοοε , 1οΒ ετιιΓεεττι Ρεττοετοιο τετο τοετοτοε , οοετο τοι

ττοτε ΕετΡΙοτε τττοττείτετιε πειτε εεττοοτε , οοε>: ντεεΙιεετ ιΡίε οττττοε εοτ ε @εεε

ττιετιττε τοοονενιτ, νεΙ ετοΡΙτετιεο Ιτοτιείτενττ. Νεττι Γεττεττ τοεττγττε Βετιι€τιτ,οτ ετ

εετε εεΡτττιοε,εοἱ Βεο εοδτοτε Ρτὶτοἰτοε Ρείτοτ εΙΙεεετοε ίοετετ, ΒείὶΙεεεττι οποτε

ΡετεοτΙτ οΡετε Ρεοε εΧΡΙετετο,ῇεττι Βτοττοττε εείοοετο,ΕετοΒεττοεοε το ίεεε τΙΙτοε

έ· ίοοτοττετο2ΡΙεεοΞτ οτ εεεετο ΒείὶΙἱεε ΡοττττΠεεΙτ εκ τιποτε οεττεετεττοττε Γεετετετοτ .

απεξω ' Τοττε εεοιοοε εε νοτο ὶΡίὶοε Ρεττεε εοονεττετε ετε εεΠ8τιετο ε ετνετίὶε Ρτονιτιεττε,

ποπ ίοΙοτττ ΕΡτίεοΡτ,νετοττε εττετο οοοτοτττεοτοτΙοε οτετττοττι Ρτοτοτίεοε Ρ|εοτε το

ττοτοετε ττιοΙτττοεο . Ετετ εποε εοτοττιτο τω τετττοε ΚεΙεοεετοτο Νονεττιοττοτττ· ,

σ.τττε ντεεΠεετ οετε!ε τοῦτο τοεττγττε, τ1οτ οποιοι τττε εε ίοΙΙετοιοτετ , οτ εοοεεεεοε

ετετ, εΧΡΙετττεε , Ρεττετοοτ ερτ εεετεοτ ΕΡτΓεοΡτ, εε ττοιοοε τεΙιβιοίὶ Ρεττεττι γνιΙ

!εΙτοοτο , οτ το εὶε τετττε εοτιἴεετετὶοττἰε , τετο τΡΠε , ε1οετο οττινετίεε ΡΙεοτ , ττττετ

ίεετε ΜτΠετοττι ίοΙΙετττοτε ετνἱτιτ εΙεεο1οίγοετο. τττιΡεττεετετ νετοτ. ΙΡίε νετο , οτ ε

Το σωστι- τετ Βοτοε οττιτοοοε οΒΓεττοεοε , εεετε ποτε εΠτιιΠτ , ίεε τοεοτε οτε , εοτεε εοοττττο ,

ς””””"' νο!το εΙεετὶ,δΡἱτἰτο-δεττετο ΡΙεττοε οι οπο νετΒε εοττι Ιεετγτητε ετοΡἱτ.ΩοτινετιὶΠἱε

ίτεττεε δ: ίοτοτεε , ετα Ρτεττο £11ττίτἰΪετ18οἰτιἱε τεεετοΡτοτ; εοονεττἰίὶἰε, ττττ1οετο,

εε ττοΡττεε ὶΡίἱοε ΓΡοττίτε, τττεττΠεοε πίττα εεεΙείττε εε Γεοτοττετοτε ΕεεΙεθει , ουτε

τεεΞτεο οτιτνετίεΠε ετ.εττοτ , οοοτοετο ττοττ Μοτο ε1οοε το οτττττεε τττοττετ τεττοἰττοε

- ΗΝ -
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,, όιπι:α:πι· , π: :::πιιπ πιο :το :1πσ:ι ππΙΙει ιιπιπ:ιπιπιε ει·Ειπιππιπ ιΠίπε ίπιιοι·πι ( Η ΑΝΝ_ςΝ_

,, πιπτπιπ πάσι Μπι ] :ἰοπ;ι πιιίειιεσι:ιπιιππι . απο: πω:: Ρει:ι·Επιεπειιπιπ πω:: 1 σ3 :

,, επ Ριο:Πεπ:ιτιι Ηεπι·ιε, ΡιοΡΙιετιιιιιτπ σίΙσπίσ ιιιιείειΒιιε, ΑΡοίιοΙσιπιπ ειπέ':σιιιιι- '· Μ·

,, το πε Ιππσιε εσπί:ιπδιπ , δ: πιπιτγιππι Βιιιεπιπο εσπίσει·πιπι ; πι πι: πω: σε ιο

” πονο:: ο σωσει νοτειιε πω:: Ρει ίειΙπτειιιε ππ:πιτπ ΒειΡτιπιει:ιε,Έεσπο ιπ:Ιπιπ·ιι

,, πι σπιτια Μπι :ιπΒεΙιειιι Βσει:ιιπ:!ιιιιι , :1πειπι :ιπιιΠΡ:ιε ιπ :ι·οπΓει·επισπο ΡοιοπτΞε

:, Ριιιιιι ιποο!πι Ριιιο.:ιΕΠ . Βοἱπ‹ἰσ πιο απο επιπειπ ει:: Ροτειιιι πιπεπιπεπι :Μπι

,, σπιπιιιστοπτι:Αεπι,:1πι νοι οι; ::::τειιε πιππ:!ι ει·ειιτπιπ ισι·ιπιιπε,8: ιε:!ιιπεπε,ιπ- ι

,, πο.: πεπιεπιτειτο εΙο2·ιιτ ω ίπ: παμε πω:: ιεεππιπ,Βιπ&ι:1πο εΡιπωι 8Ισιπιιπ

,, οσΙΙι:ιεπ:ιοπι,ει:ι :ιιιιιπι :ΠΙοθιΠιπιί τοπ:ιει:: νοι ιπνιτο, ιπσπεσ,σσίσεισ,μ·ι επι:

), :απο ιεποπι, δ: πππιιΙιτιιτιο,ειτ:1πε ειιίιι::ιτιε εοπ:ιπποπι επίιοπίο.ι·π.Ποποοιε, ιπ

,, πω: , εσπ:ιειίΤετ ιπιπι οι: νείὶισε ππειπιπιιτετιε :ιενσποπο ιιπιπι ΕιπδΗΡιειι:ιοπιι

,, εσπειιι·ίπε:ΐο:Ι :μια πιπιιπε πιοισι ιποπτειιι :ιοΡιιιππ οι: ιι8πιε ίει:ειπο,:1πο ::νιάσπ

,, τπιππο ειιιιιιιιοπτ ίπ πομπο Πει:Νσπ,ιπ:1πιοπε,πάΓΡιεπιε :1πισπε :Η πιο: ιποπι

,, ίο.πισι,:1πο ίειίΐπισ δ: :Ιστιππειιτισπει νοί:ιπιπ ιο.οιόιιΕπιεθσπο :ιτ:σπίπιο σε: σει

νι::::ε νιι·στπιπ θ σιπιπι :πιΡιε ἰπ οπο:: οΒιιοιΙο.:ισ ιπο.ιιιΠο.ιππι θ :πισω ππιπιειίΠ

πιει ποπ:: ππίνοι·ίοιππι δ: ιπίο.πιιΒιπει ειδιιτει:ισθ:ιππιπ ΙειΓεινει επ σιπποε :ηπα ίσια

πωπω στο τοτιισιοιισ ιπιο.ιπεππι ? πω ετεπιιπ ππινοιίο. ισεοπτιο. δ: ΜΡ:: εισ.ί-·

ίιιτει,ποπ ει: τοΙιειοπτιιιο(Πιι·ιπιοπιτειτιο*ΡισεεΙΤειο):1πιπ Εισ:ιπε οι: ::!ΜιοΙιε Γπ- ' »ή

Ροι·Πι:ισίιπιτπ ποιο ειποιίσιο. Ει:ιπ:ιο :1πσ:1πε σπΙΙππιτ Μάι:: οιππιππι ιποΐοιϊι ΜΜΜ,

ιπΡει·Μει,εοτεισι·πιπ:Β νιτιοιππι ίοπιεπτει. Αιοπο νσι :ΡΒ ππ::Ιιεπτε,π ποπ ποδια::

ΒιιππΙι πι:: :πιω ιππεπιε 8: Μ8ιπ:ιπι πι νσπιιπιοτιοπι εαπ:: . Να 8: πιο σπάει:

:!ιεειο :πιω Ρεπι:ει ιετιεοιε, :1πσπιπιπ οι:ίοσδιο.Πιε :ιπΙεο:τΠπ6° νει·Βι, δ: ο8σ πιο·

Ριπο γσΒιε 8οπειειΙἰτοι πιπειιτπἀἱποιπ ιε:Ι:ιι8π:ιοπιι. Μοπεσ οτιειιπ ΜΒ, Η οπισ

), θα ιπ :στο Με ΡΙο:ιε,:1πι νεΙ:1πιπ:1πε ίσ1ι:ιοι,ίσπ :1ιιιΡΡιπιπ ω ιιπ)πε Βιπδιι πισι

,, τγιιε πιω:: ι·οπ:Μιεειπ:Ιο.πι τπππει·ιε εεεΙοίιοιπ, :1ιπιπι με: σεπΠι ποσο πι, εσιΞ

), εππθ:ιε ιοίοι·π:. Ι)πιπ απο ποπ ιπνεπιιειπι· :1πιιιιπιτπ ιιΙΙ:1ι.ιι:Ι εοπτπΙιΠε , ι·ιπ·ίπε

” ειι::νι:ιστο,ίιοτιοε επιππιιίΠιπι,ιπτει οπο: τω” παπι: ιπ::οποιο. ΡοΠὶπιστῦ π:

3, πιο σιππιιιστοπτιο Πει Ρετ Βάσω πι: τοπιο Β::πιδιιι, ω :ιππ οΙ:πισπ:ισ ει:ετονΙ: ,

ιΡΪο ::σσοοιιιπτο, ΗΠιΒιιι. νσΙσ νοι,ίι ΡΙ:ιεστ,ειΙΕ:Ιπε απο πιοιπσιοι, :ιππιπ νοΙσι:

ππιεπισπο :Η ιππιι:ι:ιπειε επτα δ: ειιπΒιιισπιε :Ι:Ροπιισ.ΡισΡτοι :μισά σπίσεισεππι

,, Μπι: επέϊσι·ιε ει:1ιπτσιιο πωπω πω, δ: πιιιΙι8πο :ΙπιιιιοΙσ ; νιιτπτει οποσ; Ριο

,, :Μισο ειίΐπιπιτε δ: εοπτε; Βοπ18πιΠιιτισ Ι)::σ (Σοπ:Πτσιι ει:: Βο:Ισπιτοιι νεπισιπ

,, εππδιιιι οπ:ιπάι:ο, :μι νοι Επι· Βάσω δ: σιιιτιοποι ει:: πιοιιτο. σιππἰππι ίὶιἀεΙὶἴι πιο;

,, ιππι ώμο: Εειει:ιτ ιπ:ι·οοπεοπ:Η ειππ π: ιπ ίοιπΡιτσιπο ΒΙσιιο ι·ε8ππιπ , μι· Κ·

ίπιπ·(Σιιιιίιπιπ :ΗΙ::διππι Βιιιιπι ίπππι . Ππιπ:1πε ΠΙ:: πο. ιιεισιιιιϊε: , π:: ιεί1ισπίππι

π:: σπιπιιιιιε πω: , Δισκοι .· :ιπἰ ίιπππιτπε φωτο Ιειειγπιπ , :1πι 8οιπιτπε πει το

τιιιπ σεεΒειπ: εεεΙοποπι,ει:Ριιιπι ποπ πιει. Οπιπιοπίσπο πιο Ροιίοδ:ιε, επιπ 8οπ·

πιο :ιπισπε ιεὸἱοιο :κι ιιτσΡιι:: . Ε:: Με ετεπιπι :Πε ιπ :πιάσω ΒειΠΙιεει, ιιια:::ισπα πι!

τππιπΙππι ΒΙσι·ισΠ Μειτγιιο,Ειδιο ίππτ πιπΙτι:πσάιε επιιι:ίοπεε :Πνειίοιπιπ ιππιιππ

πωπω, :μια επειπι οι: πιπΙτιΡΙιει::ι:ει·π πω: πε:1πεππ: . Σεπ απ :1πιε σπιτι πι:: ΡΕ::

πο πι): άσοσίοεπε :ιπαεπιπ:1πε π:ιΙιει , Ρι·σεπΙσποιο ει:ΗΡιΓειτπι , Η :απο π: π: πιο
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οι

ιποιοειτπι δειπθσι·πιιι πω:: δ: οι·ιιιισπισπε . - Η Μιπιιιω

26. Νοε Ριετοιοππ:ιιιιπ Μπι:: νι:Ιο:πι, :μαι :Μπι Ρ:ιιιι: ννιΙΙοιιπι ειΠσ:1πισ :Β:Σ""8·

πιπΙ:ιε ίπει·ιπτ ιπ ιπ::πτε ισει·επιι , ΡΙιιι·οι ετιιιιπ πι ::οιΡοι:: :ιο.έιπ :ήπί:Ιεπι παππ

τε8ιει:ι, οιεπισπο ι·είσοιΙΙ:ιτι , νιΠπιτισπο εσπίσι::ιτι , ει:: Βεπε:Ιιδιισπο Βιιππιπ ::

δ: :1πειιπνιε πππε ιπιππε ειπ:ιιπιπι οποσ σπιτι ειπα: Γε:1ποεπιπι Μπι Ἐπὶ: , ίπίειτοιε

ιποι·ιππιπι Ροποει το.πιοπ :Με ΡΙπιιοπε , π: τείιπ:ι ίππιπε , :μια Βοπιιππε :κι πω:

σΡετ:ι:πε ό: :!ιεοιππε.Βενει:ειιτι πεπι:1πε πι: :1ποπ:ιιιιπ :ι εσπσΒισπω: νινοπτιι

εσπΓείΤσιιε,επιπ :επι :ιόΡισΡιπσπειιοτ :Μπι Βοπιεπι ιπσπειίισιισ , σΒνιεπιι που::

Ρισπιιίεπι νιιΙΒι :ιιισειιιιι ΡΙοπεοπτ::πι ει:: ιειτιο:Ιο.πτοιπ ε: ίσοδ:ειεπισ επιπί:Ιιιιπ :πι

ωιιωι,νι«πιπω οι: οιιιί:ιεπι Γοινοιπιπ ΜΜΜ: ΒιπέΗ Βοιιι8πι, :ιποπι ιπο.8ιί:ιοι:πι
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ειτ: Βιιτ8ε, ιιιειιιιτ,ι ΠοιιιιιιιιειττιΡετετ. ΙΡΓε νετο εΡετιειιε σειιιοε ετειιιτ Γε ,

εειττιιτειιε νειειε Με " ΓιιΡετεΓΓε . (ζει ειιτιι νιτο Πει εετεάιετιε , ειιΓιιιτειιτιειιε ευπ

ϊ εε , επι ιιιοιιεΓιετιιιττι Ριιιτεε Ροίιεε νικιτ επεσε . Μιιιτοε ιιετιιΡε εε ιιιιιιιΓτιιοιιι Ρε

τιειιιι ΓιιΓΡετιειιο εε τιεεε Ρετ ειινετΓεε ετονιτιειεε τεστ ιτιτετνετιτιι , ειιετιι τετιειτι

τιοιιιε Ρτετιο ιιεετενιτ . , _

η. Νειτι δ: Γτεττιειιε ιιιοιιείιετιοτιιιτι ιιτιιιτετιειιε Ρτε:Ροίιτιε ιιιιιιι Γε:Ριιιε ιιιειιι

εεεετ , ιιτ ιτι ειιεδιιοτιε Πει εοττιιιιιιΓοτιιττι Γοτειιτ Ρτονιειι, ιιε Γοι·τε τιιττιιε τετιιιεε Ειτε

εειιΓιιε τετιιτιι εΓιιι€ετετιτιιτ . Πιεεεετ ετιιττι Γε ττιεεειε νειιε ιετέιτι εεειιτι , ειιιεττι

ειιι€ετε ειιιιιΡιεττι εε ιιιειι8ειιτε . Ιτιιιετε ειιιοειιιε ε ιιιε Ρετ εινιτετεε δε νιεοε , Γειι

τιιιοτΓιιιτι ιιεεετετ , ιιι8ετιε ΡειιΡει·ιιττι ετειιιε ιιιιιτττιοτιιιτι τιιτεε Ρτε:οεειιΡενετετ.Ατ

ιΡΓε ιιεετειιε δε ιετΒιιε εετιειιειοτιιιτι ετετ ιιιιινετΓοτιιττι ιττιΡειιιοτ . ΠεΓιτιετεεετιιτ

ειιιιτι εε οτιιιιι ιιοττιιτιιιιιι οτιιιτιε νει Γειτιι ιΡΓιιιε ΡτωΓετιτιε , Γιειιτι ιιιιιιιε ε Ρεττιετ

ειιιε ειιτ ΑΡοΓιοιιε Ποτιιιτιι . Αιιειιιετιτι ετιειιι τεΓετεεετιτ ιιιιιττι Με Ρετ νιΓιιττι ιτι Γο

τιιτιιε εΡΡετιιιιΓε,Γεε1ιιε ‹ιε Ρτενιε εδιιειιε τεειετειιιιΓε,νει πιοτιιιιιΓε ιιιοε ειε εοτιιιιιιι

ω ετιιιιιετιιτιι Γειιιτε . Τειιοτ εεε ,ιιιε1ιιεττι , ιιιίιιιε εε νιττιιτιιιτι ττιεττεττι εετιτετεττι ,

ε1ιιοτιιειιι ειιιοτιειεττι ιιτεοτιιττι ειιιριε Γεειτιοτιιιιι οΓΓειιΓιιε , ιιτ ίειιιι ιιιιιττι· :κι ιιοτειτι

ετιιετιεετιιιιι , ΓεεεΠι ιτι ειιικι εοετιοι:ιιιτιι τω” ιιιτιοιιι ιιιιιιιιτιε Γιιεειιτιιιιι )· _τιιιιιιιιιιε

Με όεεετετιι , ειιιιιτιιΓε ιιιιιιι ιιτιε τιοδιε νιΓιιε είι εΓΡεδιιι Ριεειτιο , εε :πειτε ιιιιεδιε

εειιιιτ ττιιιιι ειεττιιιιεετιε ειεεετ:Κοδο τιε πιε ειεΓετεε ε Γι ιιοιι τε ειτιετε ιιιιεεεεε:ειιιιτι

1ιοτιιιε εκετεετε τε ειιΡιο εμε: Ρτοτιιιιετεε . Ι ΡΒιιε τιεττιειιιε ιτιιΡετιο ιτιεκιτιιε ιεττι εε

Ρεττε ενετιτοτιιττι ετειιιε Ρτοόιειοτιιτιι,ε1ιιε: ειτεε δε ει” ιιιεετιιετι δεινετοτιε ετι

τιιιττι εοτιτι8ετε ιτιιιιειιττιιιτιι , ειεΓετιΡΓετειτι . (1ιιε ετιετιι εειιΓε εε ΡτεΓετιε οιιιιε πιε

εοτιιΡιιιιτ ιιιιιεδιετε εττιειιιιιιτι . Ιειειτεο οιιιτιεε Ρετιτετ οτε πιε ετοιιτετ Ιιοε ετεειιιάι
ειιιι:τι ‹ιε τιιε βετ . · ' ο ο

28. Βεετιτιι‹ιο ι8ιτιιτ ειιιτιιιι Ρεττιε ννιιιειιιιι ιετιι εει τειιτετιι ειιετενετετ ειιεει

ιετιτιεττι, ιιτ ειιιιέιεε Ι.ετιι εε εειιιεωω Ρτονιιιειεε ιΡω ειιιιοτ εε νετιετετιο Ρετιε

ττετετ.Νεττι Κεεεε ιιτ Ρεττεττι,ΡοτιτιΓιεεε ιιτ τιιεειίιτιιτιι,Αεεετεε δ: ιτιοιιεειιι ιιτΑ τ

εεειιέ_ειιιττι , οιιιιιεε ιιι εοτιιττιιιτιε ιιτ Με ειιιιειιττι , Γιιεεειιιε Ρτειεεεετοτειτι Γειιιτι:ι εε

εεεειιτ.(ιιιιεειιιπι ιιιτιειιεττι ειιιιε Ρτεττετ ειιττι νετιετιεοτιιττι 8ειιτειιι ιτι τειτι εττιιεε

Γετιιιιιετιτετε ιιεειιιτ?' Εκε88ετετινε Γεειιικιιιιιι ΑΡοιιοιιιττι ιοειιιιτιιιτ , τιιιοτιιετιι ο

Με ΡοΓΓετ οειιιοε Γεω ετιιιΓΓετιτ,δε τιετιιιΤειιτ ει. Βιετιιιιιεττι ΠτΓιιε Ρεττιετειιε ιιιοτΓι ,

ιΡω Γετιδιι Ρεττιε ιιεετε νιτειιιει ιιιοτιεειιιιε . $ετι ε1ιιιε ιιιΓε ιιιΓεειιάιιιτιι ιιιιιιε εεε

τιε,τιιιοει Γοτετ με τετιτι εεΓειιτιε νι-τι,εοτιίιάετειιε , ιιιι ιτι Γιιο ΡτοΡοιι το Ρετττιειιετε

Με . @ιοει ετιειτι δε τιιιιιτιε ιιττιιιιε τει 8τετιε εοειιιτιιττι εεεετιιτ ΓεειιΓε .

-. ερ. ιετιινετο ιιι Πει οΡετε ιτιε8ιε ΜΜΜ τιιιετιι Γτετιιιειιε , ειιτιι ειΓετ ιιι Με

Γιιιιττι ειετιιιιοΡτει:Ποιετιε ε Γειειιιο ειεεειιεττι , ιεει τετιιττι οΡΡοττιιτιιτετιειιε ειιιιιειε

ενοεετιιε,εεεεττιτιιε τετιιειι ω θειιιεε τετιιεενιτ . (Σιιιτισιιιε τενιΓετιειι εετιτετε αιτι

διοε (ιοτ2ιειιΓε ιιΓειιιε ιιιοτιειιετιιιτιι, ε Γετιιιιιι ευτιι ειετετιε :κι τε8ιιιετε ΓΡεειιιιετι τε

Γεττιιετιιιιι ιιενειιιιιετ, ειπε ΓυΙιει·ετειιτ ιιινιΓετεειιι:ενιτ ε Πειιιιιε :κι Ρτετιοιτιιτιε

τιιιτι νειιιτ Ριιεετιιιιιτιι . Ροιι ειιιιιιοτ νεττι τιιετιιιιι εετιειιε εοεΡιτ ειοιοτιειιε εΓΗιει .

@τα ειιιιΡΡιε ιιιιιιιιιιειιτε Γοιιετιιιιιτετε Νετινιτετιε Ποιτιιιιιεω , Ρτ:ετιοΓεειιε Για ε

()ιιτιιιο νοεετιοιιιετιιεττι , εοτινοεετιε ετι Γε Γτεττιειιε άειιεετειιε εοτειτι ειε ετονι‹ιε

εε Γεειετιτετ ‹ιε ειιτιδιιε εμε: ιΡίιιιε ιιιιιιτεεετιτιιτ Ρεττοειιιιο , ειιιιεινει τιιιειιτετ εεε

ειιιτιι,Γειι οτειιιιειιιιιιιτι ιετετ ,ιιετιιιε ιιτιινετΠε,ετεΓειιτιειιε ιιττιιιι δε εειετιτιειιε ,Με

εετιετιιδιιοιιε ιιτιιιετιε , εε Πεο εοιιιτιιιιιιε , εκΡετιιτ Με ειετι ιειιιτετε εε νινιίι

ειιιτι εοτιιτιιεετιιιιι.ΕιιΡιετιΓε1ιιε Γοιιετιιτιιειιε τοτιε εδω τιιετιιτιι,τιιι οτιιτιιτιο ιοτιιιειιε,

οειιιοε τετιτιιιτι ετι Πειιττι ετιεειιε,ιιιι Γοιι ιτιτειιιιειιε , ιιιιιττι Γοιιιτιι ττιειιτε τεΓΡιειετιε;

ιαιτιειιιε εειΓΡιειεεετ Με ειιιτιιε,Γιιειτο ετι ιιιιιττι ιτιιτε ειε νεΓειιιο εετιιιε, ιτι ιιιε Βιο

ω Πειιιιι ιτιειειιετιε . Αιιτιο @πιτ ειιιΓιιετιι Νετινιτετιε Ποττιιτιιεε: τ εε τ. ειδι

ειιοιιε μι. ε τιετινιτετε ειιιοιιιιε ιειιιιεεεττιε εε Πει ειιιτοτιε 7ο.δε εε εεινειιτιι ιιιιιιε

:κι εειιιιε ‹ιε Ιτειιε ει. τε8τιειιτεε'Ποιιτειιο ιττιΡετετοτε , ιιι Πειιειε τιιιιιιοιιιιιιιιε

Β ο ιι ε ιι το τεεε , ‹ιιε Ποιιιιιιιεεε ειτειιττιειΠοιιιε νετιετεειιι , ετειιε ειιιΓειετιι Πετι

νιτετιε οδιενο , ό. Γετιε ,ττιετιει· τιιιτιι ειιτοτε ιιιΡετνετιιειιτιε ειιει Ρειιετετ τειιεετεε ,

ε τιιιιιι‹ιο ττειιΠνιτ ε Γειιδιο ιΓιιιιε Με ετιιιει εοτεοτε ετιιττιε Με δε εεετε , ιιιεετιιε

νιτιειιεετ οτειε , :κι ΓεττιΡιτετιιεττι εε τιειεεειιι ιιιεεττι , Γιιιε ιιιεειιτιειιε , Γετι Αιι€ειιε
1εττειιτιειιε , ειιιτι τιιιιειιε ιειιειειιε ,ι εε τιιεΒιιιΠεειιε ιιετιειιιειτ Πειιτιι , ιτι ιιοο νιν(ιτ

(με -
εξ
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ε.ουιτ.ιετ;ΜιΑΒΒΑτιε. ώ
ι1ιιιιιιιιιω μια: Μουτ .Δ ΒοοιιΙιιιττι τιειττιοιιε: είὶ Βιετιιτιι ἰΠἰιιε οοτΡιιε !ιοτιοτιθοο ιιι ΑιιτΝ.ου.

8τετιιιο ειιιίάεττι @ιδια Ττιτιιτ:ιττε εοοΙείιτε τη οοτιίΡοδιιι οιιτιτιιιιτι πο τοάειιτιτιιιττι Ι 031

ίτειττιιττι , οι οιιοιτάιο Βοιιιιιεττι οτα οοιιΙιε ιιιιιτειιιιΙοττι ΙιιιΒοτετιτ Ρεττοιτι , οικω επι Μ"

ατοτοειιτι τουτου ττιετοειιοττι Ιιιιιιιιοτε ττιίΗτιιτοτεττι: ιΡΒιιΐοιτε τιιοτιτίε δ: ΡτοοἰΒιιε

ν:ιΙε:ειτιτ ΡοτοἰΡοτε εικτοττια: τόπο: τε8τιιιττι , δε 8Ιοτυιττι αυτι ΐοιι&ίε οιτιιιιοιιε , (ιστιοπ

το άοιτιιτιο ]είιι4(ΞΙιτιΠο ΒιιΙντιτοτε , οιιι αυτι Ι)εο Ραπ: & 8Ριτιτιι-Γου&ο νιιάτ δ:

@τοι Ρετ ιττιιιιοττ:ιΙυι ίο:οιιΙοτυττι ΒικιτΙο . Αττιετι .

-Ει>ιετοι.Α ουιιι..ιιτ.Μι ΑΒΒιιτιε

ω ]οτιΑυτιιιινι ΡειΡοττι.

 

Εκ .Ηι48οπε Εἰιιοἱπἱπεπ/ἰ Μ Ούτοπίσο κπίππουβ .

Β Α τ· ι τι Ωω& τονοτο-τιττει Μου Ροττι ΓεεΗ ιτι ουκ τοττ:ιτιιιτι οικεΙΙοτιιιίΠπιο:

ιιιτιοιπο ΡτιΡιτ: ]ο Η Α Ν Ν ι , νν ι τ. τ. ε ι. Μ ο ε οτιις:ιε @πιω ἴοτνιιε , Πέτιεττι

ῇιιιὶιοἱι αυτι ΑΡοίὶοΙἱε δε οοτοιι:ιττι το8τιι. Μςι8ιίιτι 8ετιτιιιτιι αυτ ιτιίιτιιιτιιιιτ Μυο

τοιτι που ιιιοτειιιιιιόιιττι. Μοτο τειιιιοτι οΙιτιε ιιιω.- Ραδιιιε ίιυιι ιτιΠΡιετιε , νοε πιο οσε

8ιίὶιε . Πάκο ι8ιτιιτ ΡιΙυιτιοιιιε όιΙιεοτιτιο Ι°ιοττειτιιιιτ οοττιττιιιτιουι νοίιτε.ιτι Ρο.τεττιί

τετοιο , οι ιιι ιυιο ιιτιιτοττιιιιι οο8ιτιιτιοι·ιοε Ιιοττιυιιυτι Ροτνἰὸοιιτεττι Βοτιιιιιιιττι δει!.

νειτοι·οττι , οι: εΠαιτιε ειςἰοΙιοιιεττι νοοιε ιιτιειιιιττιειτι , οιιοττιειοττιοάιιττι δ: ιιιίο Ρειτο :

αυτ! όιοιιτιτ Ιιοτιιιτιοε οι: ιιιο?δί νοτο τε[Ροτιἴιιττι ουτε οκ Με ίιυ:τιτ , :ιτιιττιειάνοττιτο

οιιειΙιτετ ίουιιοτιτ;Πριοτο,ουΠοάιτο τισ οΜιιίοετιιτ; Η νοτο οοΓοιιτο, Ιιυτ ττιιιτιόι στου·

όει ευ , οιιιιΙιτετ ιτε ΐιιΙ8ο-ειττε , οι ιιιιινοτΠε ιιι ετειτιιο ΕοοΙοίιω οοτιίἱἰτιιτἰε οτι νιιιττι

ττιειτιόειτοτιιττι Πει 8τειάιοτιο:ιττι Ιιτττιοτι Ρτε:Βεειτιε @τι ευ τουτοτω” τιιιΡετ ειμαι

νοε ειτ:οιόιμοο «μια τιιιιε ιιιιάιοτιε,ίι τιοτι Ιοειτιοει!ιωτιιτ,τιονοτιτ Π: ΙοτιΒε το ετιιο>το ίο

οι·τιο οι( ιιτιιτι . ιιοτιἰειιτι Ιιοοτ ΡοτείΒιοΚοττιειιιι Η:: ω, :μια οΙιτιι ιτι οι· ο τοτ
1ιἴιιτιιττι ττιιοτιειτοΙιε3κιΒιιιτ , τιιυιο Ρετ άινοτί:ι τεττιιτιιιτι13οαι. ιτιιιυττιετιε τε8ειτοτίος:

Ριτιο , Ιι8ιιτιόι , Β:Ιιδοτιόιοιιο το οοεΙο8(ἶ ιτι τοττει ΡοτοίΪειε ιιιειιυιοιτ ττιιι8ιΠοτιο ἔστι .

Ατ οι: ιάειτοοι τι ικιιτιιιε,ιιτ :ιτιιττι:ι νοττειτιε τιοτι ο ίου· _ τεεοοε φοτο οε:τιο πιο,

Ιιοο1οιιοά ειιιάινιττιιτε αουτ! νοε τέ:οιιιτετε: , ιτι1Ροττειντ!Το . Όι: οε:.τετο ιιιιοετιιο ομο

ττιιτε,οιιοό οτι ιιτιινοτίοίοιτι όεοοτ Ατιιιίιιτοτιι , νοε ειοτιιιε τη οοττοΡιιοτιο 8ωττωΡω

με ίατιδιωδε οΡοίὶοΙὶοιιε ΕοοΙοίιει: νι8οτε , ειιτοττιοοιιε δ: ίεΙυ:ιτοτ ιτι ΟΙιτιίιο νειΤοτει

ιΔιΕ Τ ΕίΒΔ:Α Υ Ι Τ Α8.

ε . "

Εκ ()'έτυπέρο |τιπδΐέ ΒεὰιἱὅπὶἶΒἰυἱοπεκ/ἱ: εκα·ι·Ρω, τουτο τ.
ν > ΞΡὶεἰΖεὅἱὶ Λίσύετίαπέ. · ι

τ. ΝΝο οι: Ιτιοατιιιιιίοτιο Ποπιιιιι ιιοτιμιιτείιπιο-οδτοΒοΗτιιο , Ιιιὸἱᾶἱοτιο σου” , @ει

Ι.οιΙιιιι·ιι ταου νιεεΠιτιο οιιιτιτοΜιιιιιο, οΙοάιτ Μουτ βετ: Βιιιιιιοττι αΚοττιοτιΠε οι·- «Σάβ 2.7.

ι:Ιε:Παι ο!ετικ:ο, ίιιοινοτο -ρει°τετιτἱ Ρτοριιιιιιιιιιιτο οοιιίτιιιΒιιιιιιτειιε εκΗΠοτιτι Ι.ιιι8οτιιαε οινιτειτιε Μουτ) Η;

οοιίεορτιιιιπι. Οτάιτιοτυε ου ειιτειτι Μοτο Βτιιιιο εριίοοριιε Ρετ πιιιτιιιε Βιιιιοιι.ιιι;οι Ι.ιιοάιι- ΦΜ- ΗΜ

ιιοτιίιε :ιιιεἱιἱοΡἰἴεοοι ιο εα:Ιου:ι ΜΜΕ διερΙιετιι , νιΒιιιτι οιι:ιτιιοι· :ιιιτιο5 Βετετιε τοπικ ὰ ω. έωκω5·

ἄστυ :ιτιτιο ίιιί·οοριιιε οι ο ο|ετο Ι.ιιι€ουιο:ιε Πω , οι: Ιοεατιιοτιοιιο νιόεΙιοει: Ώἱιτἱίἱἰ παιδευ

τςΠιιιςι οδτυοΒοΗΜοφιιΜ0._Ι8 ιιΠεοιιι:ιτειιριιοοροιιιιτι, οιτιιιι οιιο ροτιιιι ιιιίυΓοοιιιΠιιεΙιιιταετιι

ρΙιιιτι Βοτιι Ρ:ιΠοττε. Μοιιειίἰοτἰο @πιτ @οι ω οιαοοΠιιι Ροι·ιιτιοιιτι:ι ιτι τοιι·ιτιιοΙιΒιιε τε!ιειο

πιο, το τεκτιροτει!ιοιιε ιιοεοΠοτιο -Ρσετιο ειάιιιιΙΙ:ιτο Βιιοοι·ιιτιιιοτιο οοιιΠάοι·:ιτιε, @του οιι:οτι:το οικι

τοιιιιε 13ο οιίροτιί:ιιιτο ιιιιτιι ίιιιιτιι οι ρωταω αι οιιινιΠα ι·οο:ιτιιτε. Αιτιονειιε ει·οο ΜΑ ττ1ιε- Μ ει.

ειιυ ιοΒοτοττι Ιιιιιιιε @οι ( [ωπἄΔΒεπιΣπι 13ἰοἰοπο ) ο :ιοιτιιιι:ιτιοιιο, αυτ:: ιιοτι Βου:: ιιτεΒιιτιιτ, "=έοτ:::ζ

υιίιυιιυ το Ιοοιιτιι ουτε Δβοετοιιι οιισιτιόιιπι οι: ττιοιιιιίιοι·ιο ΒοτνειιΠ , Α2ουιιΜ ιιοιτιυιο . τω” 5. α.

Ειπε τε Λοιιιτοιιἰοιιε εαυτο ,οι·ιιιιτι:ε οοιιἰε ττιοι·ιοιιε 8ε τοΙἰεἰοΤ:ι οοιινοιιΓ:ιτιοτιο . Ηιο :ΙιιοΒιιε ΠΈΜ- #

@πιο το ι·εΒιιιιιτιο ρει·;ι.(3:ιε τερ:άιινιτ ω Πισω οιοιιοθ:οι·ιιιιτι ιιιιιυ.Βο Ιιιιιιιε Ιο::ἰ Βιιοοτιιοτιοιιο,

;ιτι1ιιο ιτοτιιιτι Μοποποε.οοΒοειουιτι τοεοριε οίδιοιι.ιττι. °

ι. νιάειιο @τοτ ειοττιτιοει.ομίοοροε Βι·ιιτιο ίιοειιιτι Με το ο.ιιιοΞΒιιο ιιοΠτιιττι, ίιιορΙεκ πω: ΜοΜ(Μ,3

ιιοιιιτιιιιιι1Υ!Αιοι.ιιυ_θΙοπισ.τεοΐιε τιιοοιιΠετιι ιιΒι:οτεττι ,ο τιιιιΙτοοιιο μακ ροροΓι:ιτ, οιιιτειιοε ο 5.Μυοιο

@το ειιικι!ιο οιιινιΠς;τεροι·τιτο ιτιιτιοΙιιιε, ιτιτει·ιιιε-τοΙιειοτιοπι , ὰοκτετἱιιε ροΠεΙΠοοεο. (3ιιιιι5 °Ιπωτ·

μαι” Βοκιιε·ι·ονοτοοάιιτιιοοειε ΜαιοΙιιο, Με: οι. όιιοι!ετιιτυττιοιιιιοτιοε ω: οι·τιτιι οοιιει·ο8ο

τἱοιιο αυτ», εΗΓειοΙιιιιε @ιδια τοΙἱΒἰοιιιε ιιιίιτιιθτοε, όινιιιιι 8: Βοιωτια Βιοιι:τικιο. ιιοθοε, πιο

Ευ!ιττιτο αιι·τιεΗ ρΙ:ιι·ος. ἴ@ἱἱιιιο :ιάγειιιειιτιουε ιτει οτάιιι:ινιτ οοιιιιιιιο Εριἴεοριιε, οι τυο Ττοιιβ

1:ιτιοιιιε ίειιιδϋ Βειιι€τι,ιι .ττιοιιπΙιτε αυτι Ποτ (ιιιιιεέι;ιε οΙοτιοιε τυπο ίεριιΙστιιιιι ίσειιοΐοτι Μετεγ

° · - ι·ιε

 

 

τι Ηιιιιιο.οι·ιιτιουιχοι·:ιτοΙοτο 8οβι·ριιιιιιιι ιιιοιτιοι·:ιι ιιιιιιιε .(Πιτοιιιοι ποδια. Βια: νοτο ΕΙοειιιιιι ευ Μαι·

ηττοΙοειο νετοι·ι Μιιιιιωι ΒοιιιΒουιοι Ι·ιιιιισιι1τ τοπιο τι Βιο!ιοτΙικοε @βουτια με. 6”. Ετιιτ ιωιιωι τα

#5 οι: ίοτοτο ποστ, οπο: ιιςιτιοα:ιτ ΑΙοι·.ιιι:ι Ι.ιιάοντει τι. Ευα, Κεδιιι:ιΙάι Βοοοιοιιίἰε (ῖοιιιιιιτ ιι.ιιοτοι



πρι! _ ν Ι Τ Α

λΝΝ·ε1-Ι_ σε ισ αγρια ιιοξιιιιιιαιι ειιιειιιιιιι μετααειιτιιιιια, σε ιτι Βιρετιστι ειισι·σ αστε ρι·ισειραιε ίασιέιι

Η) .Ι Μαιιτιειι αιται·ειιιαιιιιιιιαιετιι ιιιειρετειιτ ιγιιακιιιι . ¦@ισσ ιιτισιιε εσιινειιιετικει· αέιιιιη εξι ;

Η ,ω ιιτ ε" ιιιἱτιεἴιω εεἔιἔιιι:ἑιἑιειισὅιενεἱἑἐὸαιἐι, ιιιτι·αι·ειιτ ιιιεετσίιζει έαριιτσρισσι'ιαιιτε. ΡτςΡιΤσρΞ|.

ια· ιιε νε ι ε ι· επι ιι,ι ιιι=ι ο εεε" εε εσερετιιιι ιι α εσιινει·ατισιιε τερειι ε

ι°ε , σε ι00ιιε ι:1ιιι πι” ιπανιε αδιιιιιιε, 8: ιιιιιιιιιιιι ιιεΒιισειιιια α ειιιι&ιε νισειιαιιιι· εσιιιιιιιια

πω: Μπι εκειεισιιοιαε νιττιιτιιπι οιιισιιιιιι νισει·ετιιι :σε ιισι·ισιιε. ,

;. νετιιπι συιιιι>τσεσιάι Με» ιιισιιιιιια ιο<:ιε-αιιια ιιιτειιιιι σαι, σε Με Ιοειιι Με @Με

ειιε ιισιι ρστει·αι, ιιετιιιιι σσιιιιιι Βι·ιιιισιιιε ρκι:Γιιιια ριιιιαιιιε ρι·εςισιια, ι1ηςιηςιαιη ε·;πτα". ω.

νετιιιίιιιιιιιπι τω οι·σιιιιε εκίεειιτστειιι, σε τσιιιιε ιιοΒιιιτατιε ιαιτιρασε ρι·:ειιιιεισιιπι, αι:σιιε ισ

ιιεια ιαιιιιιιιιτακε 8ε ιιαεει·ι·ιω σιιεέιισιιιε εατιτατε τιεειισιι ιιιπιπι:ε σιίει·ειιοτιιε ιι:ε νιι·ιιιτιιπι

σιιιιιιιιιιι ιιιαιει· ειΤε σισιισΓειτιιτ, ιισιιειὶαεειαιισσΒιιιτει= ι·ασιεατιιιιι8ειιιιισατιιω,,ιιΣιιιισε@ισ

ειιιιιαννιι. ι.ιι Μπακ, ιιιιιιια ιιισιιαίιει·ιι εκει ρι·αείεειτ, 8: ρατι·επι ίριι·ιταΙειιι Με ρσΓεεσειΒιιε ιιιιιειιιιιι

ιπΠ"# 6: τιιιι:.-Ηιε ΙιαΙια εκίιιιιε σιιιιιισιιε, ειισ Μια εετιι·ιιιιεσιιισΒιιιμσΒρια εσιιιια. @επι ιαΡωιειαι

' "° σσιιιιιιιε Μαισιιια Κσιιια νετιιειιε ιι·ινειιιτ ισ ιιισσαίιει·ισ Ι.αιιεεισ σιόιο, ω» α ριιεισ εσιιοατιιε,ΐιιε

ται. ΔιΤιιιιιειιισιιε ειιιιι απο ερι·εσειιτε, Πτειιιτι ;ισσιιιιιε Οιιιιιιαειιιιι, :ειπε ιι.ινειιιιι Ησι·ειιιειιι.

4. 0ι·σιιιατιιε είιι ιΒιιιιι·-ειιι:ιαε σ σοτιιιισ Βι·ιιιισιισ εριιεσμο , Μισο παι8επτειιιιισ-ιιισπασειι.

@κι , ιπσιόι:ι0ιιε τει·ιια. ΟΗιεισ νετο ειιια:ιτιε παερτο, σινιιιια ισ ιριιιιιι εσεριε εκει·ςετε νιτιιι

τιιιιια. 'Ειπε ειιιιιι εση:στε εαιιιια, τιποτε σενστιιε, αιι'αΒιιιεαιισσιιισ, Ριπισειπια Ρωιιω,_ και.

Εμ” "πω Ιιει·αιιιια ειαι·ιιε, ιστει·ιιαισιτιιιισισε ιιι·ιιιιιε, σειιιιιι·α ιιιιιιιια ιιαισιιια, ισιι€αιιιπιιιατε αίιισιιιιε,

ω. Ρ4:ιεΜια ισιιιιιιιιι, ιιιιιιιιιιια.τε ιιιαιιιιιετιι:, ιισιισι·ιιιιι σΡει·ιιπι ε,ι·αιια ριει·ιιια, εαι·ιιατιε ειιιιισειιι

3εωθιΒ νιιαι·ιΒιιε. Ρτο Ριιιιρετιι:ιιι5 ΜΜΜ· ει” ισιιιειτιια, Οιιι·ιιιιιιιι νετο σιιι8εσε εσιιε νιίεε

$ι[Μα (Μπι ιιειιι Ματιιιιι εοφσι·αιιιει· σου ναιειιατ , ισ εεειιια Πισω σιισιισιε ιεΒειειιιιι .

Οιιιιιιιιιιε ιισιριιιι ρετΙαιΒιιιιι ρι·:ειιιιιε ιιιιιιια: ιιεπισ επι ©Χ€©ΡϊΙ1Β , μετρειιιιε ιιεπισ ι·εριιιιαπι.

Βινιιισι·ιιπι Β:20εΡτοτυπι σειεέιαι:ατιιι· εΙσσιιιιε, σιιια ε:: Με σε ιιισε πιστα εοπιραιει·ε, σε

ΠΜ εσιιιιιιι ιιιίιιιιιειιαιιιι· σσεει·ε 8ε εοι·τισετε ('Σιιιιέιιε ιειρΓιιιιι ω; ια ' σ' -. - . . . μα: α: ειιε νινειι ιεχετιι

ριιμηι. Η Με κι σιισιι;ιε, πα Ριιιιιιιιι ιιιισαιισι ιιτ Μια ισ σμιες° ιιιιτα ιιιιισ Εναιισειιιιω ε

θιφ12 ]ε[Μ [απο στ· Με". Ρεεεασιεα πιο πιο μι ιιιιιισι·ιε Μαιο σιιιιιιΒιι: αιΒιισσαι, ιιε

εετει·ι τιιιισι·επι ιιαικι·ειιτ. δεσ σε νει·σα εμε Μι ιικ:ι·εμιτισιιε μισιειώιη , η: ΝΡαιιωωιεια

εεΡι·ειιεσσειεε, σιιαθ ίιιιτιιιιι σιιια νισειι:ιιιιιιι 8: αΓΡετα, ιιτ μειιε ιιιιιει·ειιτιιι· ΡΙιιε φαω νει·

Ξ“ι_,,_,,_ Μ, ιιιιιιια μια:: ?Μια [αριειιιι: ιμα_(ι Μαι: , ώ· "αρ είανι ια @Με ιιι-ω. Αιισε ειιιισειιι

ιαισιασιιιιειιιια, ω» ασιιισιιιιιοπιιιιια, αιιω τετιιοι·ισσα, σε ιτα ιιικτα Αρσιισιιιιιιι ρι·εσιεαιιε νει·

ιππιι ΜΜΜ ορσσι·ειιιιε, ιιιιρσι·ειιιιε, αιΒιιειια, σιιιεεταιια, ιιιει·εριιιια ιτι σιιιιιιι Ραιιεσιια δε σο

&.τιιιιι. Μιιετ0τιιιιι νετο, Με Γεειιε αι: ο Ρατει·ετιιι· Με, αιιιειειπαιιιι·εαιαπιιιαιισιια. θα ειιια

, ιτα ι·ερΙει:ατιιι· εκ εστσιε αΒιιιισαιιιια , ιιτ ιτι εστιεσι οτε μια ιιιιιιι αιιιισ τιιιι Με ι·είσιιαι·ετ

#2°ω”7' σινιιια. Ετ ιιια $ει·ιιπιιι·α σιειι: Ωω σκάι-ε, πω, Μαι ισεο σιισιειιιιισιιε ροτει·ιιι, α Και»

ιι ιιεειιιιιιιι ιιασειισσ ίιιΒι:ειιιιεΒαε. Ε: ιιειιτ εσειείιε Ρετ σειισει·ιιιπι τοσα ιι:ιε νιι·ιιαιιε ασ Πι

: μετιιιιπι ι·ειέ,ιιιιιιι αιιιιειαιιαε , ιτα ιεειιιιι ιιε-Έσω οπιιιε9 ιισιιιιιιιεει, π Ηειι ρσιΤει, ειισμιαιιαι .

δεσ ιιιιιιατειιιιε ειι ιι·αιισαειια α σειισει·ισ φωσ ω ισ τοσεερειατ νεται σιιεᾶισ. Με ειιιιιιισιιι

ε::ιτιταε ειι:, σοι ισ τιιιιετιιιιιιτι εσιιιριά ισιιιιιτ:ιτειιι, ναι Πει ίει·νεπτειιι αιιει'.ιιιιιι Ρετσιικιτ

ασ ειιεδιιιιιι. Ασ ειιια ιιισισε ιιισιιιτα ιιιιιιτι εμε -ΡσΠεσει·ειιτ τειιιισιιειιιεα , ειιΒιιιαι·ι Γε εκει

Ηπα: ιιισσισειιιιιε 8: εατι Βειιεσιδιι Γε ιιειιτε5 νειιι ια ιεπιετι ίσα αΒιιε αιιτεε νετο Κ ι
Ρ _ _ _ > Ί 8 > _ Ρ 8 9 08

ποσα νιτιΒιιε ιτιιιιιανειιιιιιτ. Ραι·ιισιια ιιαπισιιε ει: ιιινωι ασ εμε εσειιοΒιιιπι|ιτιιιιτιιιισσ εστι

ιιιιιιιε ιιισιιιιιει·αΒιιιει. 8εσ ιιαιισιιιΒιια ιιεει Δωσε, ιιιειιιε ιαπιειι ει·αιιτ ιιιιιιι, ιιε ιιιιισ ασΙιε.

ιει·αιιι ισ εια ιιιιριετιιιιι νισετειιιι, εισαι σε Μισο ιιαΓεειιτιε Εεειειι:ε ιιι ΑΡσίισισιιιιιι Αδιισιιε

:Με ,β 3,_ ιε8ιτιιι·: Επι: Με σα· σκακι θ ουσια πω.Βω,,0,,,, ;, Οιείειιιιιε αιιεειιι ιιιιειιιιε τειισιστιια ιιιισισ , ειειειιοιια ίιιιιιιασειιε ιιιρριετιιειιιιιπι εσεριι

ειιτ:ιιτι η» αιιιιιισαι·ε που πισσιεε, ριιοιιτ Ώσιιιιι·ιιιε ρισιιιιιιε Με ιτι Εναιισειισι _2ιωι·ι:ε μιικιω κρασι

Μ· ΒωΪ° Με ό' _ΜἶιῖἰσΜ 8,945, Οι' Με επιπίπ ασικιεπεκι· ω” . ι)σι:ιιιιιιε ιιαπισιιε εριιεσΡιια Βι·ιιιιιο ,

σιιιιιειιιιι εισιιιαι·αιιια εοι·σε ετιι·ιιιιι ι:οιια εσπνει·ιαιισιιε, σιι·ιιιι ιιιισισ εοι·ιιιιι ιιιιιι ιιεεειιαι·ια

ΜΜΜ: ίιιιιιτιιιιιιιταιε. ιιεσιιιιιιι @τσι ίαιιέιο ΒειιιΒιιο, σε ειιια πισιιαειιια εεειειιαιιι ιιι 5αεια

';Μι. ι·

δ. ο

3 σει δι14Μι διο. Πιιισιιε εκει: ισνειιι8αιια ειιιιατα ι·ειιιτιιειαειτ , σε σε Πιο ιιιι·ε ειιισσειιπισιιε ιιε

ε,ειΪατιιιιιι 8: Με ειε ίσια, ιιιααιιιι ιιιιιιιισ τιιιαιιειιαι. Πιιιισιιε νετο, σσιιιιισ Ιειιιεει Ρωσιε

Βιιιιισσε ατειιιε νετιει·ιιιισσ αιαιισιιε ννιιιειαια, ισ τείιαιιται:ιοιιε αιμα ισει ιι·ιισιοιε σεεεπαιιιι.

Με, εωι:ιτ ει·ειι;ετε σε σιιαιι σειιιιο ιειιστει·ε, στο.,

_ · . ό. @σε ΗιιΝιιισιιε σοκ ( Βιιιεςιιιισιω Ηιιχοπια Ειωιεοι·πα και: @πει ) αιισιτ.ι Μπα ι·ειι.

:ΐ"20” ι00ι$ Φειπιιι ?ασια ννιιιειπιι οοιιιιι·ιιιιτ ει αΒιιαιιιιιιι νει·ιιαεεσίειιι α, μπε ασ ιιιι·ιιιιισι :εσα

νω,ι,,,,, πω, ιιε εξι ιρίσ ι·ειιιιιιειιετιιε ισ Ριιιιιιιιιιιι ιιατιιιιι: σιισσ σε ικα αιιιιιιιαστε ι)εο. Βσιι·ιιιιιε

εσιιιιιιιιτιιιι. αιιιειαι εριιασμιε ΜΜΜ εσιιιισσιαω ραειιεπι ννιιΙειιιιιιιιι ιιε ιετνειι2εΜιτι ι·ειιαισι·ιε α:: πισιιαι'τι

Φω- σα ιιιιιιιιιτισιιε, σε ισεα ει εσπιπιιίια σε «ιιε ιτι σιειιιιι·ι πιειιιιε ρι·σιιεετε , σπιιιιαιτιιιισεριιοσρισ

πισιιαίι:εεια φωσ σειιεΒιιινιε ρι·ονισειιιιιτε, αιαιιατι:ιιιιι ίειιιεεε Βειιιεσίειιι ιι , ΑρσιισΙσπισι Ριπή

δ: Ραιιιι ιισιιοτε Μετα-πια, ιιιαιιιιιειιιιιιι £=ιιιθιι Ισιιαιιιιιιι, «μισά Κεοπτειιια σιειτιιι·, Ισειιιιι ιαπ

αι Νιιειια.εΙιε. αι·ειιειιις_ειι ιιιιΧτε σώσω Τοπισσοιιιιιι , αΒιιαιιαπι Μσιιιιισειιιει·ι·ι , Μπι ιαιιδιιιε

ναιειιιιε ιι ατειιισιαςσιιιια σε παω" σώσω” εισαι σιιιιισε ικα ιιτειιιιε8ιισει·ιιανιι, σε ρσίι ειιι·ι·ι

ιιιι€ιιι:ε

η ΑΜ Μάιο Μισο: ιεωι."φω, ειιι πισιιαιιει·ισ Οιιιιιειιτιιιιτι ιιοιιι·ιιιιι ειιαπι Ριπιιιιιιιι νσιιιιιι ποπ

πωσ, ίοι·σε ει ιιισε @θα Αι:ιιιατια Άι: θεσιι·ιιο ασεπ , ιυπιεσ Ροπή” , ιισσιε ισ εαιισσιεσιιιπι εσιιε8ιιιπτ

εσιινετία. νει·8ιαειιπ·ι Ρειωεω Μ: ρι·ισι·ατιια «πω, νιιι8σ α ίαιιάσ νινειιτιο, σαι ιιιισιιιενιι, σιδιιιε .ΦΡΙ

·υειιι, ρι·σρε ορρισιιιιτι δ. ισα ο Βασικα.

ύ Ι)ε Με πιοιιαΠετισ Μια (ιιιιιιι·ι·αιιιιι αεειιιιιε. Ηαξιειιιια ρει·Γενει·αε Μι. ιισιιι·α $Μαιιτι εσιι$ι·ε;ατισ

πιο, νιιιεσ Βου, Ποπ σε πια Γεσμειιιι:ι. Μουιρω, νιιι$σινιυιιτιει.ι-[πικι-]ωπ , Τσιιισσσι·ειιιε , θα ΜοΙιιιι

σειιίο, ναι8σ Μοἰσιπε, ιιε ρι·ισι·:ιιιιιιι Γα.ικιι Μαι·ι:ιιιι, σιιι ει» :ΡΗ Ρατειιατ , ιι·:ιιιιιαιιιιιι.

 



ε. ευιι.ι.πι.ινιι ΑΒΒΑΤΙ8. π,

ιιπσσια ιιπασιια .πωιιιιιπ ειιιιι·ιππω, ιπιτσι ιιιισιτειπροτιε οσο απ εε τεεειιαπισι·, ποπ σσιετιπτ αεσσατι . ΑΝΝ_ Οι

7. Αππο ιειετο Με οπιιπαιιοπιε ννιιιειτιισσ αιιιιαε ι(οπιαιπ Ρεττειειτ αει ΑΡοιιοιοτσπι ιιτπι- 1031 '

σα, εστσπι Ρ:ιττσειππι ει:Ροιεεπε Ρτεεε ιιενστα, ιπτιεσσε αι ιαπέισπι Απεεισιπ πισπιεπι Ρε- ,_ ],,,_

τινι: ίιατσαπστπ . επι Βεπενεπεσπι νεπιεσε ατανιιιιιπαε ιππτπιιτ:ιτιο ασιιι·ιθ:σε επ εστπΡειιε,

απ” ιππωωπ ειισειιι·πο ..επιασε ιαπασοτε, εσπι παπα ισιεειειΡετατετστΡοιιεενασετε, :μια ξμ>""ιωΡΘ

.πω ποδι:ε ταΡτιιε ισ πισω ττιιισπαιι πιετσεπειι ]σειιειε παπα” σιιι εσιπ Ρτο αιιεισιιισε ιπ- ”

ετερατετιιτ ειιεειιιιισε, 8ε ιπαιιιτπε Ρτο ιπιιιιει·ετα ιενει·ιταιε, Ρτο π. εσιΡιε ιιιετσει·εε ιιαπιπα.

τι .ποια πεπεππαι ίσΡΡιιειιε, σε επι νιισσι πι. ίαπεισε ΡαΡα (Στεαοι·ισε ισ ίσα εσπι πω...

Ριτ Με, ειιπεπιεσπ τιειπεεΡε νιθ:στσιπ ισιιιειτσειιπε, 8ε Ρτιστα εττατα Ριετατισ 8ε ιπιιετιεοτ

απ. σΡετιιισε ειιΡιαπεια εσττεεισι·σπι Ιοτε. Ροιι νιιιοπεπι ιπ ιεττιετ τενει·ισε, δε αι: ιππττπιτα

τε εαειεπι εσεΡιε εοπναιείεετειιιε, 8ε Ρτιστεπι ασιιει·ιτατειπ Ρετιπιπ:ανιτ ιπ τιιαιειιπαιπ Ριετατετπ.

5ιεσσε Ροίιεα οπιπι νιταε Με τεπιροτε ιαπει:σιτι θτεαοτισπι ίΡεειαιι εοιιιιτ τιιιεθειοπε. (ῖσερε- οι) Μπή

τιιπτ ιιεπισσε ειε ισα Ραι:τια, παπι Ιπιιια, πισιτιαει σπιτι εσπνεπιτει :ιιισσι ιιττετιε πεπε ετσ- Μ,... ,ω

πιει, αιιι ειινετίοτσπι οΡετσπι ιπαειιι:ετιο ιιοδιι, αιιι αει·ιεσιτσταε ιειεπτια μπαι, εισοι·σπι ατε τιΡιιστ.

8ε ιπαεπισπι απο ιοεσ Ρτοπιιτ Ριστιπισπι. Οτείεειιατ ετασ εισοτιειιε τπσιτιτστιο ιποπ:ιεποτσπι

πι. ειπε τπαΒιιιει·ιο ειεπεπτισιπ, σε (ειεεεΡτιε Με επι Ρετ αιια εταπε τποπαιιετια) ιππαε εοπ

αι·εΒατιοπε εισοτισιε πω... εΠεπτ ιεΡτσα8ιπτα ασε οδιοπιπτα.

θ. Ιπτει· εεεετα :μια ιιοπιπσε Βτσπο εΡιιεοΡσε ιπ Με ιοεσ επι: Μπα, Ισπασπι ..ιι επιπι ΜΗ", ει”,

επιιπιετ:ιτε ππασια ειπε απ” ω Με πτενιτετ Ροιισπισε πω, εσπᾶααιι απιισσιε ιισιειοεο “,ΜΜ,&,_

ωιππι, Ροιιεασσε α πιαιιαπιε ειιτεΡτα, νει α ρτανιε τεδιοτιιισε ειιΓΡεττιτα, α ΒτσπσπεεριίεοΡο και.

ισπε τειιιισπι: 8ε ιιεεε ιιιι ποπ αιιιιτταπε πιετεεειειπ Με ειεεκποινπεε, πιε ταπιεπ ποπ απ.

τιστι τιιαπιιε ..π στατιατσιπ α&ιοπε , σε ετποττσιε επιπι ειπετιιισεισεκεειιεπτιστειπ, σσατπ πω.

εισαιπ αστε πω”, ιιαεσπι Ρετ ειιπι ισιιιιτπατιιε επ ως Μεσα. Απιπδιο ιειεστ (ιτεαστισι..ιπ

εοπιεπιι εΡιίεοΡο ιιιπιιατα Με απιιαιια , α Οσπτταππο τεεε πισω 8: απο, α Οατοιοιπι

Ρετατοτε, εοεποπιεπτο (ῖαινο, δε εισπιπο Παει: ε: εΡιιεσΡο τειιαστατα, ει: ιισποταπειο Ρτα:ισ

1. Βτσποπε 8ε ννιιιειπιο νεπεπιιιιιι αιιι:ιατε, ποπ ιοιστππισεισ ιπ ειιιιε τειιιιε, νετσιπ ετιαιπ ιπ

πονα εεειειιαε ι-αιιτιε:ι .ιι τεπονατα; ιπ εσισε ποια.. :πιω οΡετε εισπιπσε Ρτεεισιει:Ρεπίαεττι

πω., ασ εσισιππασ πιαττποτεαε α: Μεινε-π σπόεεσπισσε αειάσεεπειο , δε τεσ:τεπειιια Διι

ιιαε πιαπιιιτοε εοπιιιιεεπειο, εε ιρίστπ σΡσε τιιᾶαπειο ιπίσειαπτεε, ειιαπστπ ιιινιπο εσπ:σι ταπ

Ρισιπ εοπιιιιικετσπε. Οσισε .πεεποπ οΡετιε ΐσττπα δε ισιιτιιιταε ποπ ιπαπιτετ σιιιιισισιιε :πι

πιισ ειιοειιε οιιεπειιτστ Ρετ ιιττεταει εισοπιαιπ ιπ εο ισσιτα νιειεπιστ πιγιιιεο ιεπισιιιέι;α, απο

τπαιζιε ειινιπ:ε ιπίΡιτατιοπι, σσαπι αιιεσιιιε ειεριιτατι ειειιεπτ Ρετιιια πια8ιίιτι..

ε. Ριιπιιατσπι ερ: αστεπι Με τεπιΡισπι ;ιππο Βστπιπιειε Ιπεαι·πατιοπισ τπιιιείιιπο-Ρι·ιπιο,εεεΙεω

Ιπειιόιιοπε σεειπια-σσαται, ειεειιπο-ιεκτο Οαιεπειαε Μαι·τιι, εσιιιε ιοπαιτσιιο ιισεεπτοτσιπ πι. τοπίωιωε·

πιε εσιιι:οι·ιιτπ , ιαειεστιο αστεσι εισιπσσαειπτα ττισπι ειείιιτιτε αιτιτισιο νετο ισ ιεεισεπτιιισε

οροι·πιπε ειιεετσι· . Ιπίετιοι· ιτασσε σοπισε στατιοπιε, ισ οσα ιαετατιιιιπισπι εστΡσε ίαπει:ι Βε,

πιαπι τπιιτινι·ιε νεπετατστ , εστπειεττι Ρεεπε πιοεισπι παιιεπε εισαπτιταιιε, πιστα. εεπτσιπ «μα.

τσοι· εοισιππιε. Ησεε πι πεσταπι Τιιττετ:ιε απ. , εισαισοτ στειιπεε εοιστππαι·σπι εισοειεπο .ιιε

Ροιπατστπ πσπιετο, εεεισαιι εκτεπιιιτστ ισ ιοπαιτσιιιπε 8ε ιατιτσειιπε: ιιεεεπι νετο εσπιτιε πι.

@πιτ ιπ αιτιτσειιπε , ίεει·ετα ειε σττα σεΡαι·τε παπεπε νειιιιισι:ι. Οπιπεισε ίαπειπ εα εοπτιπσπ.

τσι· αιτ:ιτιαι ρτιπισπι ισ ποποτεττι ιΡισε πισω Βεπιεπι .κι εοπιεει·αεσπι, ιεεσπόσπαιπ πιεσιο

τιαιτι εισαι Νιεοιαι δε οπιπιστπ Οοπιειιοι·σιπ, τετιισπι πι νεπεταιιοπεπι ίαπέιω Ραιεαίιε νιτ

σιπιε, απ: ιιιιειεπι σ.1σιειειτ, δε σπιπισπι νιτσιπσπιε εισατεστπ ιπ ίαπέιι Ιτεπ:ει 8ε οπιπισπι

Μ.αττγι·σπιε ιισιπτσπι ίσιο ποπιιπιιιιιε ιαπόιοτσπι εοιιι:ειιοτσπι δε απιιατιιιπ ιαπάοτσιιι ιο

ιιειππιε 8ε δεεισαπι, ατοσείαπέιι Εσίιατιιι Ρι·εσιιγτει·ι ιιιιιιετπ σιιιείεεπτιε.

ιο. Ιππειε απο εοτροτα ιαπόιοτσπι ιιιείεεπτια @πιει τειιιε εισαι παπα απιπισπτσιεπι- 90Φωε$$_

πια, σσοτσιπ ιπ ΡτιπειΡιο πω. Με 2 ποπιιπ:ι ισπτ Μποτσια. 8απάστσπι νετο(Ξοπιειιοτσιπ "ι ιἶ°ΗΙ.""'

δε ΕΡιιεσΡστστπ Πτιιαπι δε Οτεαοτιι εστΡοτα ιπ εεειειια ιαπδτι ]οπαππιε ΒαΡιιιι:ε Ρτιπιιτιιε ξ:ΠΈΠΗμ

ιήσει·σπτ τσιπσιατα, Ροιι ιοπεζα νει·ο τειπΡοτ:ι, ιπειε ειενατα: ιαπέιι εισιειεπι θτεεοτιι τπειιιετ:ιε .

εοτροιιε ιπ εεειειια ιαπειι Βεπιεπι ..π τεεοπιιιτα , τειπΡοτε απο ΡτοΡτετ ιπετσπι Ραεαποτσπι

εισπιεπι Γαπειι Ματιντιε ειισιιιιιπ εοτρσε ‹ιειατστπ Με απ εινιτατεπι Ι.ιπποπαε; δε τυπο αιια

ιπεειιεταε εσι·ροτιε μαπα εοπιειιστιε ιιιιεειι τετεπτα. δαπέι:ι ειεπισιιε Πτιιαπι εοτΡσειενατστπ,

δε ισ ιοεσιο Ροιιτιιπι, πισιτιε ιπιταεσιοι·σπι @πιο Ρετ εσπι ι)οτπιππε ι:ετιιιεανιτ εοτεια Βιωσ

ιοι·στπ ισοτιιπι ισ Με ιοεο άεεεπιισπι. νεπεταιιιιιε νετο Ισια· απειίι:ιτιεεστΡσε εσπι, ειειαεσ

τε τετπΡιι επιπειο, τταπειει·ι·ειστ απο α. εισιιισίειαπι Γαεετάσειιισε, ιπαιιιι·πα ει: ραι·τε ιπεεπτσπι

ιιτπσι εσπι εαΡιτε ειετιεαιετπ επιπσε Ρταιει·επτε παιιιτσπι πω. ιπνεπτσπι. $ιπιιιιτετ 8ε εισιππι

Αι·ετιτπι Ροπτιιιειε ασ πιοπαεπἱ ιαεει·ειοι:αιια εσπι εσεσιιο πεεποπ ιπτει·ιοτε ειιιειο νειιιτπεπτα,

ιπ τειιιπισπιστπ ιρπσε πιπέιιπιοπι:ε ιπεοπ·σΡτα ισπε τερεττα. Απ Με πεσει ισπ8ε τεΡετια σε

παει Καειεασπειιε, παιιεπε ...ι εαΡστ τιτσιστπ ίσι ποτπιπιε ιπ ιατπιπε Ριστππεα : εσισε οιια

εετατο ιπνοιστα ιιπτεο ισπτ ιπνεπτα ιπ εαΡία πω. ιπ τεττα τεεοπειιτα . Οετετοτσπι Ρτεεεετεα

ιαπειστιιτπ, εισοτιιπι εστΡοτα σε ποιεσπισι· τσιπσιατα, Ματσε Οτε8οτισε Τστοποτσπι εΡιΓεο

μια ιπεπτιοπεπι' πω, εστσιπ ειειετιιιεπε σσεειασι ιπιταειιια ε: Βεπιεπι νιιιειιεετ πισττγτιε,

 

ποιιτι ιΡεεια.ιιε Ραετοπιι Τταπεισιιιι ειπαμε εοπίειιοι·ιε , πεεποπ Ηιππι ιεπατοτιε , 8ε ειπε .

εσπ

ιι ε.ιωιι ειιΡιοπια επ ει. το, εισαι Παει: οπτιπσιε ισ ετατιαπι πιοπαιιετιι Βεπι8πιαπι, σ. ΜΜΟ ετιιισπι πι.

ίιεσε σε αιιετσπι πωωιι "πι, τσΒαισ Οιιιιτ7.ειιιιι ι.ιπποπσπι εριΓεορι, π. απο Παει:: ιοει τειιαστατστ,

»Με [ωτεΐΕπιτι.ο· φΕ/2φε.τ εισαι.. ·

& Πε πι. ιαπθιε παππι (ῖπτοπο8ταριιιιι πι ορετιε ιπιτιο, ασεπ νι: τεεισιτε 5Ρἰειιε£ιι τοπιο ι.Ρα8.3η.

υτπαπσε δε Οτεεοτισε ίσετε εριιεορι ι.ιπΞ:οπεπιεε: τποπαιιετιι πσισε εοπειιτοτεε, εισαι πι! πιιιιισπι Ρεπε Ρτο·

ιαΡιστπ Παπ Βτιιποπιι επεπω ι·ειιιτσιε . Πε Ατει·ιπισ Μεσοι επ Βαεεσιο ιιιρει·ισι·ι.

ε ισ πιο ι. ειε Οιοτια Μπι. εαΡ. Μ. σε πι ιιιιτο σε Οιοτι:ι εσιιωι: εαΡΡ. ει. δε Γεπει.
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εοτιιυΒιε_, ιαιιέιτε Ριοτιτι:ε ιαιιδιιτιιοιιιαιιε, :ιτειυε Ραιτ:αιι:ιε νιταιιιιτ δεν υιαττγτια. Ηττα: α @Με

ΒετιιΒιιο ετιοέτα δ: ιιαΡτιιατα, Ροιι: ειιιε υιαττγι·ιυτιι , ιστνιτια Ραεατιοτυπι ταΡτα τα ατι ιυΡΡιι

ειυττι- (Μπιουτ: ιττιττιοιιιιια ιτι ιιτιε αυτι ΡετΠιιετετ, Ρτιττιο εατεετιε ιιιιιαι ιττυαιοτε, Ροιιεα

Ρτο εουιείίιοτιε τιειτατιε ίετιτευτια Με τιιυιτατα εαΡιταιι, υτ ου:ετιατιι νιττεα αυτιτιυιτυε Αααα

υιτιυε τα ιιοιιτα Ρεττιυι·αυτ τετιιΡοτα ειεεατιτι Ρταετιιοιιιιται:τιτ Ριθτυτα. Ταιιτοτυπι εταο νεοε

ταιιτιιε τ:οτΡοτιιαυε ιαυόιοττιιιι ιιοτιοταιιιΙιτετ ιιατε δε αυτι ττιοτιο αειτυτ εετ:ιείια που τιιετιιοετιτετ

τα τιιτατα, ει:εεΡτια αιιοτυττι τειιτιυιια ιαιιέιοτυπι, τιυοε ει·ιυττιετατε ίυΡετιιυυιιι νιτιετυτ.

τι. Ηυιτ:Ραυιιο ιυΡετιυε τιείετιΡτ:τ ιτιιετιοτιετγΡτεεεοιιιυτιἔιτυτ οτατοτιιιττι ατι ιοιιετιττυτιι,το

τυιιτιο ιειιεττιατειαότυιιι, ίετιατυιιιουειιιιιιιτατυιτι ΓΡιευτιοτειευειιτατυιτι, ττιέιτιτα ΠεΡτειιι ευιαιτοε

ιιαιιειιε ιτι ειιαπιεττο, τιετ:ετιι ιτι απο· Ηοτ: Ειπε οταιοτιυττι τεττιο εοιυιιιτιαιυττι οττιιιιειιιιεττιετ

τετέγτατο, τ1υατιι·αΒιιιτα νιτιειιεετ αττΙυε οτΈιο, αεοττιεττιτ:αιι τιιιΡοιιτιοιιε αττιιιιτυτ; ιιυιυετιειιιΡετ

ευιττιετι εειίο ετεδιυτιι ιαιιιιτιο νιαιυτιτιυατιιοτ εοιυττιιιατυυι, :το ττιΡιτιτα τιυοτυιτι ατευυιτι, ττιΡετ

τιτα εοπιΡατιατιυττιετιτιιαειιιτια, τιινιιιοιιε, ειεεαυτι τταιιινοιυτυιτι είι: οΡετε. Ηοειατιεοτατοτιυπι

ιατιθ;ι]οιιαυυιε ΒαΡτιιια ιαετατυιτι ειιιιοιιοτε, ευιυε αιτ:ιτε ιιιυιιτατυτ ττιιιιτιιετιειιτατυιτιιυπιιτιε.

Δια ιιαε αυτοι ίυιιτ Ρετ τ:οειιιεατιι τιειττι·α Ι:ενατιυε ττιειτιταιεΡτειτιετατιυα, ει·ειατιτιυΗιειευτετιι

ιιιιωτιειιευτα, Ρετ τιυοε ιιιοΡίετιιο αιτευτιιιυτ τταιτιιτε ατι ιααιιιιεαιτι ίαιιέιτε Μι αειιιττιειε Ματιτε.

ΙΡΩι νετο ετ:ειειιαΕ:ιταειυτα οδιο ίυιιιιιιτα είι εοιυτυτιιε, ευτιιτιεττι ΐετειιαιιετιε πιοτιυιτιδειοτττιαττι

ιιιτιιαιτιεττο, ιινε ιυαιτιτυτιιυε, τιυεττιδε πιατα”, υιιτιετιιιτιυε ιττατιιατυτνιττεια. Ατι αιτατεαυτεττι

ειυιτιεττι ΡετΡετυτε νιτειιιιε ιιιαττι·ιοτευτιι Ρεττιιι:ιτυοτ ττιΡεττιτοε αιτ:ετιτιιτυτ ετατιιιε , ιυιττα αυτια

Με δε ιτιτιε ίυτιτ αιτατια: ατι τιειττταττιτιυιτιεττι ]οιιατιιιιε Εναιιιτειιίιαιαε ]ατ:οι.ιι ι-ταττιε ειυε, ιαπ

&ιτιυε Τιιοπι:ε ΛΡοίιοιιι το ια:ναττι νετο ίατιέιι Ματτιιαι, ιαεοιαι δε ΡιιιιιΡΡι αΡοιιοιοτι.ιτιι.

τα. Ηιιιτ: ιτει·υττι εοιιτ:οττιατιτεε δειατιτ ιυειτιι ιιττιττιτιυε Ρετ εοειιιεαττι ατι εεειειιατιι ιατιεττε

δε ιυτιινιτιυτ Ττιιιιτατιε ττιΒιιιτα ατατιυε τ:οιιτιιιυατιττι Ρταειιατιτ αιεετιιιιιτι. Η:ετ: ιτι πιοτιυιτι

τ:οτοιιιε εοτιιιτυέια, ττιαιιιτα τιυοτιιιε δε Με ιιιτιιιτα εοιυτιιυιε, ιετιειιτια υτιτιιτιυε, ατ: τιείυΡετ

Ρατιιιο ε:ειο ιυτυετι ιιιιιιτιτιευτιιιυε, τιιιεατ εστιττιια τ:ιατιτατε, απιΡιιτυτιιιιε ιτιιετιοτι τιοιιιιιι του

ιιττιιιιε, τα νιε)ιι·ιτι τ:υιαιτοτυπι αιτιτυτιιιιιε. Αιτατε ιατιέι::ιτ Ττιτιιτατι ιτα ειι Ροιιτυττι , υτ υπ

τιετ:υττιειυε ιιιατετιιειιτιιιυε, ατ: υιιιευτιιτιυε Ρετ ετ:ειειιατιι εουιιιιετιτιιιυε, Πι: ΡετΓΡιευτιττι. ιτι

τιε Ρετ τ1υατιτιαεττιιιιαειεαιαε αιττιιιιεττυα τω” ατι ίυΡτειιια Ρατετ αιτ:ετιιυε: τιυατιιυι τιυ:ε ιε

τιυαιι ττιοτιο Ροιιτε Ρετ τιυιιιτιετ:ιπι ετατιυε υιτιυε ατι ιατιθτι Μιειιαειιτ Ρτοτειιτιυτιτυτ οτατοτι

ιιττι , ιιαιαετιε ιιι ιοιι8ιτιιτιιιιε ευισιτοε ττιΒιιιτα ττεε, ιτι αιτιτιιτιιτιε τιεεετιι, νιιι Με ιτ:ιιειτιατει

ιετιειιταε ιιαι:ιετ ίεΡτεττι. Αιι:ε νετο τιυ:ιε Ρετ τ1υιιιτιυα8ιτιτα ετατιυε” ιυτΠιιτι τιιτιτιυιιτ τατειιυιτι .

:τα ιττια, αυτεττι ιιατιιττι ιεαιατυιι·ι, Ειπα ιιιΡετ -ιτιυτυπι τιεατιιιιυιατοτια ίιιιιτ ααα, αυτ:: τετιυτιιι

ίΡατιο :το οτιετιταιι Ραττε υιτιυε ατι οετ:ιτιετιταιεπι, δ: Με τεττιΡιυιτι, Ρετ αττ:υε τιετιττιουιατο

τιοε, δε ΓυΡτα τεέιυττι τιοτιιυε τουτο αιτιτυτιιτιιε ττιυτιι θτιτιε ευιιιτοι·υττι τ:ιτευττιτιυατιυε Ρετ

ι€ειιτιυτιι, τι τυιτια Ρτοτεευτιτ ιτιεειιυπι . Η:ετ: ταττιετι ατι τιειττετατιι ιιιιιιιταπινε Ραττετιι τετιιΡιι

ιτιειΡιευτεε , ιτιτετιυε δε ίυιατυε τα” ειυε ατειιυπι Ρετ ουοίτιαιτι οτ:ευιτοε ατιιτιιε ατι ιυΡτεττια·

τεδιι τιιτιαετιτεε Ριατιο, υτ τιιᾶυτιι ειι, εαιιε τιετιυειιιιτ ιυττοτίυε υιιτιιτιυε, τιοιιεε ιυΡετιιιιιι

πατε οτ:ειτιετιταιιυτυ Ροττατιιττι αττιτιττετιτεε, Ρετ Ρατιιεε ίεαιαε νιεωτι τττατιυυιτι ιτι Ροττιευε ετ:

ειειιτε τιιαιοτιε τιεΡοιιυτιτ: ουτε ατι Ματ τ:τυειε τετιιιιτ:ατα ιιαιιετ ιτι ιουειτιιτιιιιεευιαιτοε εετιτυιιι

νιΒιιιτι οέτο, ιτι ιατιτυτιιτιε, αυτι Ρι·τιείετιΡτυττι τα, τιυιιιτιυαειιιτα τω, ιτι αιτιτυειιτιε ου:ιτιυα

νετιυπι Ρετ τιιαιτιττιοε ττιαιτιτα δε υιιυττι ειιιαιτοε, ιτι πιετιιο αυτειιι τ1υατιτααιτιτα: ιιιυιιιιιιατιιι·

ιεΡτιιαΒιυτα νιττεια, τυιειτιιττιυε τετιτυπι νιΒιιιτι δε υτια εοιυπιτιια , τιιιατιιιτι ιιοτιιιυιιτ ιυιττα

τ:αΡιτα τοττιιιιωιωω, ουτε ιυιιτ τιιιατιται;ιτιτα , Ριιατυττι ουατιταιιευιατιττι ιιατυτ:ε , υτι:ι Με

Παω-Ι εοι·οτιαι·ι νιτιετιτυτ εοτοιια, τιυατιινια ιιοτιυτιιυε ίιτ υιαττυιτυτιιτιιε οιτιιιιυιτι Ματια. Ηαοετ

Με δε ιιιτιε Βειιιιυαε Ροττιτ:ιιε τιιιΡιιειτει· τι·:ιτιινοιυταε, ιτι τιιιιιιτιε Βια ιιιιια τ:οτιτιιιευτυι· αιτατια.

Λ Ραττε ττυιτιεττι α υιιοτιιε υιιιιτιι ιτι ιιοτιοτειτι ιατιδτοτυπι αΡοιιοιοτυπι Ρεττι δε ται”, αιτο

τυυι ιτι ιιοτιοτεττι Βιτιέτι Βαττοιοτυατι δε διττιοιιιε αττιυε Τιιατιτι:ει αΡοιιοιοτιιτυ. 8ατιδτι νετο

Ραυιι αιτατε είι: ιτι υιΡετιοτι ετ:ειείια, ατιτε αταιιι ιατιδτα: Ττιιιιτατιτι, εο τιιιοτ:ι ιΡιε τ:ιΡτιιε αει

τεττιυττι τ::ιτιυτιι νιτιιτ ιεετεταιΠει. Α τιιετιτιιε (αυτ αιτατια, υτιυττιιυ ιιοιιοι·εττι ίαιιδιοτυττι αρο

ΐοιοτυπι Ματτιι:ει δε Βατιιαι:ω, ασ Ευα:: ενατιΡειιιι:α:: αιιυτι ιτι ιιοτιοι·επι ιαιιέιοι·ιιιτι τιιαι·τγ

τυπο 8τεΡιιατιι, Ι.αυτετιτιι, αττιυε νιτιεετιιιι. ΕΠ τιιιυτι αιτατε ατι οτεισιευταιεττι Ριιιααιτι «τω

θα, ιτι εοτιεπι ιατετε ττιετιιιιατιο ιτι ιιοτιοτειιι ιατιδι:οτυττι Ματιιττιετιε , Πευτιετιι, Ι.εοτιειται·ιι ,

δει:αιιιατιι, θετιευιιι τυαττγτυττι. Ετ εκ Ραττε αιτετα ιαιι&οτυπι τιιαττγτυτιι Ροιγτ:ατΡι, Αυτισ

τω, Τιιγιιτίι, Αιιτιεοιι, δγττιΡιιοτιατιι, (Ξεοτειι,ΟιιτιιιοΡιιοτι , δε ιατιέτοτυιτι εοιιιειιοτυττι

τ1τωτιι δε ΠτεΡρτιι, τιυοτυττι εοτΡοτιιαυε ατιοτιιιιτυτ Ρτ:είετια τιοιτιυε. ΡτιιιειΡαιε αιτατε τα ια

ι:τατυιτι ιτι ιιοιιοτειτι ιαιιέιοτιιιτι Μαυτιειι αττιυε ΒετιιΒιιι, Πτιιυιτιυε οπιιιιυττι Γατιδτοτυιτιι αι

τατε αει τιειττεταττι ειιια ιτι ιιοτιοτεττι Γατιδιι ΚαΡιιαειιε αιτειιατι8ειι δε οτιιιιιυτιι ιαεατοτιιπι $Ριτι

τυυττιι ατι ια:ναιιι νετο ιτι ιιοτιοτετιι ίαυδτι Ματτ:ι ενατιΡειιίιτει αττιυε ιτι ιτιετιιο ιΡιιιιε @Με

αιτατε ιατιειαε Πτυεια, οττιτιιυιιιτιυε ιαιιδιοτυττι. Ατιτε ιιοε αιτατε ττιΡιεκ εοτιιιατ ιιιττοιτυα αγ

Ρτ:ε, ιτι ουιτιτιετ:ιττι ετατιιιιυε αιεετιτιιττιτ αι: ιΡια ατι ιυΡετιοτεττι εα:ιειιαπι.

η. $εΡυιτ:ττιιτι ιτετο ιατιδιι δε @Με Ματτγτιε ιτα ειι: εοιιιιτυξιυττι. Ειιτυιιιιια ει: ττυατιτίε

αετιιιιτ:ατα @Διακ ουτε του ειιιιιτοτ ιτι ιοτιειιιτι, τιιιιτιτ:ιυε αιιτεπι τετιετ ιτι ιατυττι, ευιυε εα

τ:υπιετι ιαΡιτιευιτι τ1υατυοτ ιυιιιιιετυτ ιιιιιταειο εοιυπιιιατυττι: τιεΓυΡετ αυτειιι τιυατυοτ εοιυτιιιι:ε

τιιατττιοι·εαε ιοτ:ατα: εταιιτ αυτιτιυιτιιε. Οιιιτι ΓυΡετ ιαΡιτιεοε ατευε, τιιιι εοτιτιτιεισατιτ αιαίιτι:ιττι,

τετειιατιτ ιιτττιεαιτι Ε:: ευΒιτοτιιττι ιοιι€ιτυτιιτιιε, δε ττιυττι ιατιτυτιιιιια, ίεΡτεττιτιιιε α:: ιετιιιε ιτι.

τυτιιιιιτ , ουτε υτιτιιουε αυτο δ: ατεετιτο νειιιτα ιιιιιοτιτιπι Ποττιιυιτ:τε ΜΜΜ δ: Ραίιιοτιια

Ρττεττιουιιταιιατ , αιιααιγΡιιο Ρτοττιιυετιτε οΡετε , Ριδιυτα αυτ οΡτιιιια. νετυττι ιιοτ: αεεωτιτ

ιιιιιυττι , τιε τιυο ιοτιυιτιιιιτ, οττιατιιετιτυπι οι› ι·εετεατιουεττι ΡαιιΡετιιττι τεττιΡοτε ?αουτ τω:

τιιιιιΡατυπι τι τιοτιιτιο αιιιαατε ΥνιιιεΙτιιο, δε αυτι εαΡία. αυτεα πιιτιιιτ:εΞετιιττιιε ειτοτιιατα ,Ρα

τιποτ



ε. ευιτ.τττΜι ΑΒΒΑΤιε. ,οι

τιιεττττιτ που ιιιιτυ!ιε :τε τιιιοΒιιε τιιιαι·ιισιιιιε ·ιιτττειιτειε, ετυειουίουε, :το οιιιτιε οτιιιιττιειιτυπι ΑΝΝ. @Η

ιο ειναι 8τ· οτιΞετιτσ νετιυιιιιιιιτυιτι εί`τ. Αυτο τω: πιο τετιιροτιι, ιιιίιετιι:ι οι·τιατιιετιια, νιτίεΙιεετ 103!

8ικιιιτιο, ρ:ιιιιιι Ρτετιοίιι, ε:ιρίτε, τιιουια, εοι·οτι:ιτ, νιι.ίτι ουοιιυε εεειτίι:ιίι:ιε:ι, ίου από τιιιιστιι. ,_],,,_

ει: ιιυτιι.ττθειιτιιιιιι: τιιετεΠο Ειοτιεττο., ευιτι ιιιισ.τ,ιτιε $ειιντιτοτιε Βοιιιιι·ιι τιοίιτι ΒΧ αυτο , τω.

Η ορετε Βάι, Ιιτττοιιυττι ίτιιυι!ε, ιτι ιρίιυε ί:ιτιότι ίτίιιιιιτιιτε, οεειίιεευίιοάιΒιιιε, ίυττο ίτιετυτιι

ιιίροττετε. Η:ι:ε οι·τιαιτιττιτα ο Ουτιττιιττιιιο δ: εετετιε τεΒιιιυει ιιυιε Ιοεο, Ρτο νετιετιιτιοτιι: δ:

Ιιοιιοτε ΙΜ, ίιιιι&ιοιιιε ΒετιιΒιιι τιι:ιττγτιε ιιιιιιουιτυ: εοΗεια, τω ρτιίειε τεττιροτιουε ίιιετιιτειτ

μείίιταοτιιιτι τιιιιιιυ ίυΒι:ιτιι, ιιυΙΙυεροΠτιιεκίιιτιτ Ρτιιιειρυττι, ιιυιτιιτιτυιιι ροτυιΠετ τεειιρετ:ιτο

τιιείατιτυττι. Η:τε ω τιοτιίιε:ιτιότιττι Πινιοτιετιίιε Ιοειιιιιτιουιτιιττπι 8εΒιοτιιιιτι ριιυειε ιιιευ ίιιτιτ.

τιιω ιιι ίιιιε τιοτιί·ιε:ιιιιιυττι τα, ιιι τεττιριι ιίιιυε :τόιίιειο είίε εοΙυιιιτι:ιε ττεεειιτιιε ίερτιιιι€ιτιτ:τ

δε υτιατιι, ιιιιετρτίε Με, ουτε ιτι τυι·τιουε δ: Μπιουτ ίυτιτ. Ρετιείτι·ε απο νει οΒιιιτιειιάιιτ

νιτι·ο εειιτιιιιι νιτιιιτι, τιιιττεε οέτο, ροτττε πω, οίιιιι νι,ιτιτιτι οιιιιτυοι·. (- ι

η. Νιιτιε ω οι ουτε οπιιίετιιιιιυε ριιττιε νιιιιιιιιιι εκριιειιτιτι:ι @το ίιιιιιπινιιττωτιυε. Λιν Υ'νιι!ειιιιι

Βυίιοτυττι ίειι Κεευιτι ριιΙ:ιτιιιι ειιτη· ωιιι, ιτι τω που ι:ιυ:τίινιτ :μια ίυ:ι ίυιιτι τω @τα ]είυ- ΡΗ του

αουτ, υτ ει: εοτιιτπ ίει!ιεετ ε.ιιιιιιιω εοιιΙοειιτιοτιε ίυενειιιτετ οΡρτε1ίι: ίυτι ιιιτετντιιτιοικι

ω: απο εκ ίστευιιιτι νει εΙετιειι1ι ιιιιι:ιτυ Ι)εο Ιυετιίιειιτει, υτ @το Ι)οιιιιτιι ρτιεεερτιιιτι Ρτο

ρτιιι τειιικτυετειιτ, 8τί:ιτευιε.τιουε ει.ιτιε ίειτιοτιε Πιο ιτι ττ:ιτιουιΙΙιτετε ίττνιτε ιιυόττττιτ . Οσιτ

νειιιεΒιιιιτ @τα ω ευτυφίυιιιιιιι, ω: τιιιιιιτιυε, δ: Ιιεετ ιιινετίι ιιιιτιοτιιιιιι:, ιιιετιτο Φωτοπ

υτιιτι. Ι.πτώιιτυι· ρ:ιίιοτ ιτι Μ. Βι·εΒιε :ιυεττιετιτο, πι:ιΒιίουε ΒιιυιίεΒ:ιτ ουο‹ὶ οιτιτιεε ιιιίιιιΒιιιιτ

οιιιετι ρτοροίιτο. νετυπι ιιιιιι ίιτρει· 8ι·ιτιέεττι ίιΒιεοπιιτιιίίιιιτι ίοΙΙεττι νι:.τιιιινιτ σιτε, τιιτιιιιι

Ρτοττιττυιτ ετιιτιιι. τα ίὶ·ιιᾶυ Ι.ιιιΒοτιιιιιι ίιιοι·ι.ιιτι ιτι Με Βιιυόετε νιτιι. Ντιπ τεΒιιι:ιτιε Μ.Μ»

Ριιιιαττι, ουτε ιιιτιι μεσο ιιτειιιετιιτ Ρετ νετει·υιτι τιε8ιι€ετιτιιιττι, ιστουτ Βειιτιιιι Βειιετιιέτιιε πιο

εοτιιροίυιτ, ιιι οτιίιιιιυιιι ίι:ιιτυυ·ι εοττι8ετιιισ τείιευτιινιτ, οι: Ρετ οιινετίτιε τιιυικιι ριιτττε, Ρετ .ϊ

ριιιτιτ πιτ:ιιιιίιετιιιιτ τοΒιιιιιτι ττιιιτιιτετιενια, αυτι Ρετ ίε οικω Ρετ· ίυοι, ιτυοε-ώΒιιττε οτιι:ιιιιιινε

τω, ιτιοτιιιίτιεο οττιιτιιι ίυΜιειιτ. Ια Με νετο Βιιιιτίειιε ΒτιιτυιιιΒιιιιιτ Πεο, οιιοτι· εοτιιτπ φοιτ

Με. ω, σαιτ ει:ι'ιιειινετιιτ, ω ιτιοτιιιίιιειτττι τεεετιιιυπι οι·ιιιιιτττι ίοτε τυυΙτοε ιιιοτιεοιινιτιεοιιτι στι·

ουιιιυε τισιι Μουσε τιιιττιιιιιι· ιιιιιιιτιινιιιιυε τω: Μαιο ιιιιιετε, ιιτ ίειιιιιτ ροίιετι,ιουιιττι ίι:τιετιιιι

ει: Με εσιιετεε:ιτιοτιο ρτοιιιετιτιτ ττιοτι:ιειιι, εοτιιιιιουε τιιεττιοτιο. ρεεπι:ιτιετιτ ιο Μιὰ.

η. Ουιιι ρτιιιιυτιι εΒΒιιιε ίιιΒεριτ οΕΕειιιιιιι νειιειιιοιΙιε ννι1ιε1ιιιυε, ιιιτετ ιιιοτιιιειιω ιιιι·ιοε Έ? ἀπό·

ρ ι.
τ” ιιειέειιιτιιε Μ: ουιιιιιιιι ιυνειιευιυε, νοσειιιιιε Ηυιτ.ιτουε, οικω μτττάιδτυαΡατετ νιειειαε- Ηαπα1ά"ω'

ίοι!εττιε ιιιιτετιιι, ι·ετιιιιιιτ δει εττετι<ι ιιοευτιτιουε. Ηιιτιε Ρτπειρυε οιιιιιι Μάιο ιίοότιιιτια Μπιου

απο, ιτι τιοττιο 13ο εσιιίιιιτιιιτ να: εΙεᾶιιιιι ΞεΑ‹ι οιιιιιιιι ουιΡρε ουτε τι» εκατ τιιιοεΒιιτιιι Μ·

:Βάι ίιιιττιε ιυνιιι:ι:ιτιιτ ίοΙΙιιττιιι.ι Μπιουτ ιτιιυτικιτιι!ιευιιιιιι ιιυιυ<.ι ίωτι-ρττιΒοιι, φταιει· τοπια.

ρτοίτευτιιει το ευτιι , υτ Ρ:τι·ιε ιιοτιιιιι ιιιιιετιιιιεί. ίυιτιοτιιαπιειιτοτυπι ἔτι Με Βιιίιιιιιια, ειιι» Μ·

(τω Ετ ιι%τοιττ,ιιτυιτι. Λο υιτιιιιυιτι Ροίι: οΒιιυτιι Ριιωιαι Ρ:ιιιτιο ιιΒΒιιτιιιιω Έοττιοσιοτειιίετιιι πί

ίεειιτιιε, ιιιιιιεττι οιιιενιι: ιιιιιιιε νιΒιτιτι ίερτετιι ιιι τεοιτιιιιιε ττιιιιίιιᾶιε. Μτειι ουιι;ιαιττι ιιυιυεε:ι·

Πτι ΒΜοιιειιίιτ τω, “ω οικω ττειιετε Κουστ.τυε, Αιιιιιιτνοειιτυτ εοΒιιοττιιιιοι,ι ιτειιιτικαωΙίω

πι! εοιινετδοτιειτι ιτιτετ ιρίο. ρτιιτιοτιιι:ι ειυε πατα: οτιιιτι:ιτιοτιιε, ευιιιε ρεειτοιιετε!ενιιτα είιφιιιιι τω. -

μπει ριπισιιότι απ, 8τ εοτιίιιιο πειτε πιιιυιοι·ιο· ίιιΒΙενιιτα ίοΙΙιειιιιτιο ι·ειιιιιιιιιιωιιιιιιιιτέιαιρ

8τΒείιιειιίι: τιιοιιιιίιετιι, ( “Με οιιιρρενετιιτ τι μια” πιοιιιιειιοτιιιτιι )'111.ιιιω;.Ρταξι&ιιω

Μπιτ ιτε ιιτνώιιιτ ιιι εκτετιοτιουε ειιι·ιε, τι: ίοιυιι ίυοριετε νιι:ιιιτττιιτ ίοιιιωσιιφιιιτιιτιιιω·ι

ρτ:ιττετ ειιιτ νοτιιιιι, Με ίοιιιτιυιιι τιιιιτ ειιι ριιυειτιιε άιει·υιτι.: ΑΙτετ ουοοιιιιίυΒιιιτιθυο-είΕπιικ

ιιιοται·ο ριιττι, 'Πιο Μπιτ τι: ιτε τιιέιυε, Ιιιιιυε φωτ εινι:, οι.ιετιι οιυτυιιιιιιιιι Ωτιτάω0·-ιΤιιεοιιοτι

ιιοιιιιιτι Ριίειιιιι·ιετιίι εοιιιιοΒισ εοιιίιιτυιτ Ρι·ιοιτειιι, ειιι ιιιτιιιιιιιιι Θειιιιτιετιεοτιίιιι.ιιτ Ήτ:ιιβειτ τι). ειιι.

Με” ΑΜ: εσεειιίι:ι·ο, Βειιιο·ι τω», Μ.ιιιτε, Βιι.·οιιιιτουε τνοειιτιιιι-, 86 α ·ίιιιιιιιο- 8ιριιιιιιι

εοΒιιοτιιιιιιιτυε, μπι ννιιιειιτισ τα του ·ιιιτιιιυε· ιιτιουτυτιι τιιοδττιιιιι ίΡιτιταΙι_ Φειιζωιιουοιιι ια">Μιιι ·

τειιιριιτ Δι·ιιιιιιιιιιιιάτιτειπ Έοι·τιοτιοι·ειιΠ Ιοεο ιιίτιιιοίιιτικυτω -9. .τι · :ι τ τι τ., τ.

ιό. Ρεπιτίιιεττε τιιιιτιοιιιε ετιιιιιι ρ:ιττιεννιΙιειωιρετειτικ υι.άτιιτι;·Μεττειώιιώτ1εω; 8ωο.. Βειιτιιιδιυε.

:Με 0ττιι€ ιιιιιιΙιι.ουα, ιιοττιιιιε Βιικτοιου·υε, ήττα ιιιίειρυειιιτυι ιείτιι€8τεΒιιιιιιει οι·ενιουειιι

τειιτροτε ίτυι.ιιιιιε ευιτι ιιιιιτατι,ιεΙοεττιιια 8τΞεοπτει·ίιιτιοτιε τετίεάτιοικτιι ιιττιΒιι ιτιοτιιιίιιςιτ νιω

Ρετ ειιιτ @τοι τειιιιιοτιειιι-εοιιιοατιτ.άοιτιιιιιιι:·Λπιιι επειτα ιΜεττετιίιε ροιιιιίτιο·ριιιτιο Υνι!ιε1

τοι τεΙιειοίιιττι· εοιινετίιιτιοιιειιι·τιι_ ουσ ίυ ριιιέιτει· ενοειιτυε, Μουτ ίατιθτι Ατιιιιιίι ιιοΒιιι.ιιι άο

τιιτυε, ειιιιιτιεττι Βειιττιιθ:ιιτι·ι ιΒιιιετινεοιι που Ριιττειιιι, ω» μι· ιιιυιτοε ατιιιοε ί:ιετισ ιτιτειιτω

ιι&ιιιιυε, ΗΜ ίιιτιότυε ι·ιιυίτιτ εΙιιι·υιτ νιι·τυιιΒιιτ. Νε πιο ο. τετιιο Ροτιτιίιεε τενει·ετιιιιιο ιιΒΒιι

νωιιιιιιιιιι τειιιι·ετ νιτευυετ ιτιυιιττε, ίιοι:ιιιι ιιυι·ο τεκτιιιτι, @αίτια ειιρριιε ρυι·ρυτεετι ιιυτεσ

ΙιιιιΒο ιίεεοτιιτιιιι , ω» εοτιτ:τιτ ρει·ετριτ Ρι·:ιιίιιιι:. 8ετι δ: Ρτε:ίιτιιε Βστιει:ιι&ιιε. τω” οτιιιιι:ιτικ

ειιίιιι:ιιτι αυτο· ιιει:ιττιτοτ οιτι:ιτιιτιιι, Μουτ «κι οι·τιιιιιιετιτα οιιτιιιιτ ει ρτοοετιετιι&ιοττε, φορτι

Ειτιιε ρατετ αυτι Με ιο Ιοεο,·ιτιτατιι Ρι·υ&υετιειιιιιι το· ιιον·ιτττετη,ιιο τιιιιιίιι,ιιτ ίῖΒιρΙιιευιτ. -

ΡταΙιεΕιτιι· νειο° Μπι Αι·ιιυΙτι ιιΗ:ιιιιιιττμιιοίι τιιοι·τειιι ουτε @τι ΑΒΒατιστειιιτ ιιιιιτιιε ιιιιιιτιε.

Ι'7τ Εκ τουτο ουστιιιε εΙετο νεοι: :το απο τιιιιτίαττι , Αιιτι·ιιωτιιιε νοεαουιο, Ιιττετιε Α"1"Πω

εροιιιιιιτ:^ετυιιιιυσ,-οιιιτιιουε ιιιιιιιιιιιιιιι ί:ιριετιιιιι τιοιΕτιιε. Με ιιτ.Βιιτνι ιιΠεευτικ ρετίεειιοτιενι- ·

τα: ιιιίιιτυτιοτιεττι, εοιτιττιιίίιι τα τι ευτα ο. ειοτιιιιο μια: ννιΙΙειιτιο τιοτι ίοιυπι τιμ, ία! δε

οιιιιιιιυιιιοιιω ίιιΕ τι” ετιιιιτ·ρτονιίιοτιε Ιοεοτιιιιι.. Ωω φωτο ιττιιοε Ιοεσεεετιτ @στα Ροίτ

τείει·ειτιυε δΈ. Βοιιιιιιιτ ' ' Βιιιιτοτ.ουο Ι.ουεοτυιτι, «μι ΈυΙΙο ιιιτιιυι,·.9Ριαφυτ μι·

οιιετιττιοιιιαιτι είε ιιειιιιίξι " είετιει εοιιίιΒιιιιιτιστιετιι Φωνιι ίηιεί:ιτιο.ι:ιΒιιιιιε ννιΙΙειιιιιι οι

ευιυε νετΒιε εοτιίιτιετ:ιτιε ιιιτοτιειιΠιιιιι ιιιιιάιιιιιτ:τιιιουε εοτιίι:ατιτιοιιι· ιτιετιτι$, εετετιιι:1υε ιυίυτιιια

νιττυτιιιιι_ιτι ειιιε ιι&ιο 8: ιτιοτιουτ τείριετιτιετιτιιι ιιάττιιτιιτιιτ,_ιτιοτιυιτ ιιιίι;ιιιτι Ρτεειι, υτ εισαι

τω» ίιιιιδτι_ Αρι ίυίσιοιετιε ·ιτπιειιτιοτε ειιτττετ είεευτιτιυττι ιιιιτιιι ΒειιιΒιιι: ιιιί]:ιτυτιοτιεττι. Ουιυε

ιι.τιιιυετιιι ιιιιετιιιιυε, ιτισιιιιεατοιιιυιιι ιι: ριιιιειε οποιο πι. ιι:Βιιιιι.τετιι εοτιτττιυιιινιτ-ΠΑτιιπι. Πινε

ιι ι ο οι:



μια - ν1ΤΑ Διι.'

,ΑΝΝ_ςΗ_ πιτ ιιιιιιεπι ίιτειιιιοε πιοιιεειι08, ει: ειιιιιιιιε ιιιιιιτιι, ννιιιιιι€ιιιιτιοττιιπε, μοῦ που ιιιιιιτοι αιι

- 1031 Με ιιι εοειεττι τιιοιιώετιο εοιώιτιιιτ Ρ:ιττειιι ιιιοιι:ιειιοτιιττι. @οι εἔτεΒἱι ιιιαΒιίιτι όοειιιε :Μει

ριιιιιι, ιτε ειιιιι ιιικιωτιωιωτι ιτι οιιιιιιΒιιε, ιιτ ιτι Με οπιιιιιιιιε νει νετιιιε νει :ιει;ιΒιιε τερτ:ε

Γειιιιιτιειιιοάιιιιιιιιοάο νιιιετετιιτ μια ννιΙιειιιιιιε. Μιιιτοτιειιιειιιε ετιιιιιετιε ιιι ίιιιιέιτιεοιινετίιιτιο

πο, ειιιιιι:ιτιτοε :ιΙιοτιιιιι ιιιοιιώετιοτιιιτι Ριιι:τε5 τιιοικιειιοτιιιτι ει: ιιιιιιρτοπιιΙιτ εοτιιιτε8:ιτιοτιε.

18. Ριιιτεε φωτ Ειεετάοτιιτιι νει :ιΒΒατιιιιιιιιιι εοιιιτιιιΠοτιιτιι Ιοεοτιιιιι, νει εεειώιτυπι τε

ι. ]:ιιι.

εριεοΡειΡ- ιιιιειιιειιτεε ειιτιιιιι, ω ριττιε ννιΙιεΙιιιι εοιιΗιιεΒιιιιτ ειοθι·ιτι:ιτιι . @Μπι εριι.εοριιε ειωτιω·

ω; "τι Η Αιιιιτιιιετω, φα: ώ ιιιιιι:ι Οειιιι:ιττι εινιι:ιτειιι , ίιιρετ ιιιιιτε ω" ιιι ΙτιιΙια, τεΙιάοεριίεοριο,

@φοί'ι ώ· ρτ:τάιέιι Ριιιτιε Π: ιιιΙπιιόιτ ιιιιρετιο. Αιτετ ειιιοςιιε ρριίεορυε, Β.ιιιιιΔΒιιε νοειιτιιε, εειιετε

μ(Μπ' θι·πειιε, ιιι ιιοε ιιιοικιΠετιο ίιιΒ ειπε πιι€ιΠετιο- ριιιτιιιιιε ειιιιιιε ώ εοτινετιιιτι1ε . Αιιιιε νετο

Βιιι41οιιιιε άι&ιιε, ετιιίεοριιε, :ι Κοιιι:ι Με :ιάνειιιετιε, Ρετ Μεσοι ειιιιιοε ειιιιι ιριοεοιιι

τιιοι·ιιιιιε Βιιτ, ίιιιιιε&ιιε δε οιιεόιειιι α. ιΑΒΒιιτεε ετιιιιι ρετιιιιιτεε ει: ειινετίιε ριιττιΒιιε νε.

Ε' Φωκι'·'ιιἱειιτεε ίροιιτε Ε: ιρίι ίιιΒιιειεΒειιτ, οιιαιιτε Ρ:ιι·ιι.ιι : ιτιτετ ειιιοε τωιωτ τω” ]οιιΑΝΝιιε,

Δε” ΟιιΡιιιιιιιιε; ειιτει· ειιοειιιε ]οιι.ΑΝ 1485, εΒΒιιε πιοτιιώει·ιι ι:ιιι&ι ΑΡοιιιιιιιτιε ιιι ιιτΒε

Κ:ινειιτιο, Βιιιιιιυιετιιε τιιιοειιιε εΒιιιιιε ιιιοιιιιίιετιι ίιιι€ι:ι ανω ιιτι:ιε ΟΙ:ιΙΙιε, ΛΗΜ

τ.ιε1ιιε ετιιιτιι δε Μ.ιικε:ιιε, 8ε ειιιι. :ιΒΒιιτειι ριιιι·εε, ί.1ΠΟ5 ΙοιιΒιιιτι ώ ετιιιτιιετ:ιτε. Μα

ιιιειιοτιιιιι νετο ιιοτι ώ ιιιιιι·ιετιιε, ιιιιι ει: ιιιιέιτειιετιιτιι ρ:ιττιΒιιε, Ατειιιάιιεοιιιιε ειι:ιτιι τω.

τΙ:ιιτι Μεάιο1τιιιετιιιι, τιοιιιιιιε (3οτιιιιεοιιιι, οι τιοΒιιεπι ειεεεΒιιτ, ιιοΒιιιτει· νετιιειιε ειιιιι

πιιιιτιε τιιει:ιιιι·ιε, ω" ειιιοε Δω οιιγειιιιιιιτιι, αυτο 8: :ιτ$ειιτο οιεεειιτετ οτιιιιιιιτιι, ι8ε

ειιιιιιιιιιά :κι ειιρειιιιιι ΡεττιιιεΒιιτ, οττιιιπιετιι:ιιιιι ίειΙιεετ εεειείιώιειιτιι, ιεειιτιι ιιετιιιιτ. τω

τιΒιιε :ιτιιιιε ιτι Με ιιιοτι:ιίιετιοπιοικιειιιιε βετιιι:ιιιιιτ, ιιε ροΓιεε Ρετ εοτιίετιιιιιτι ιιΒιιιιιιε ννιΠεΙ

πιι Ραετιιιτιι τενοειιτιιε, ειιιιιιιε πριν! Μεάιοι:ιιιιιιιι ώ εοιιιΕτιιτιιε.

$$Κοιιιιιιιι- πρ. Μ όειιιςιιε ίειιέ`τι νιτι ριιττεε 8ε ειοε'ϊοι·εε Ετειιιιτιιτιιιιι εκίιίιετιτει , Ειιιιιι 1ιτειωιω

$έδω·ι"Πι· Ιοιι€ε Ιατεειιιε ιιοτιίιεετι, Κοιωι.ιιιιε ὁ ίειιιεετ, ννιι.τ.τ.ι.Μιιε :ιε ΜΑιιτ1Νιιε, ειιιοε

' '· ιιι :πιεσε νειιετ:ιτιοιιε ιι:ιιιεΒιιτιιτιιε Βανεσσα, εειετιειιιε ειιιοε ιιιττο. ίε εοιιεΙιιιιιτ Ιτειια, ριιιτιε

ννιιΙεΙτιιι επρετειιιιιιτ ιοειετατειιι: ειιιι:ι ίειιιθεοτιιιιι εοτιιιιτιειιο θα: 8ε ιοειιτιά:ι, ΕεεΙείιειιιιε

Ρει·ιιεεεΠατιω δ: ε εοιιτι·ιι ίοειετιιε ττι:ιιοτιιιιι ιιιιρεάιιιιετιιιιτιι Βοτιοτι.ιιιι. ΙΡίι_νετο ειιιτοτεεετε

ιιιι, τεΙιά:ι τιιικωτοιιωεω, <έειιιτιοΒιιιιτ Γαβ ειιιε ιιιιε,ιίιετιο ιιΠοειιτι εαιιοΒιιιε. Εκ εοτιιιιιετ€ο

τιιιιιιετο :ιτιιιιιιδιι ιιιετιιιιτ ει Με, ]οιιΔΝΝι15 8£ ΡΑιι1.ιιε, Ιιτιετιε ετιιιιιιι, ειιιοτιιιτι ί:ιριετι

τω ω Γιιιιιτεπι πιιιιτετιιπι Ρι·οιΞειτ:ιιιιιιιιιτιιπι. Ηοτιιιιι ιιτετιιιιε τιιοιιτώιεεε τειιιιιοιιιε Έει·νετιιιβ

ίιιιιιιε, δε ιτι εατιοΒιιιιιεοιινετιιιιοιιε εετει·ιε ετιιτιτ ιπιιτειτιάι, 8ιε ιτι εοιιτειιιριιιιινε τω Μάιο

τι 82 οτειιοιιι ιιίιιιιιιε Πιιειειιτεε, νιάετιιιΒιιεεκειιιΡΙο ιὶιετιιιιτ ριτιωεωιωιωιουι. Κενετετι

Με ιιιειιιοτια·: Ρειιιιιιε ε αμκ! Με ιιι ρεεε ειιιιενιι; ]οιιιιιιτιεε ά νετο ιιοτιιο Πει ιιιιι&ειτιι οι:»

εοτινετι:ιτιοιιειιι νοεατιιε τι ειοπιιιο μπε ννιΙΙειιιιο, τωειιιωωτ εαιιοΒιο ω” ώ ιιώιιιιτιιε.

Βε ειιιο Ιοεο, @πιο οεειιίιοΐε ει·:ιιΒιιιτ, ιτιτιιιιιιιιιιιιιι ρ:ιιιειε νιάειιιτ, ειιισ.ιιιετιιιιιό:ιτιιε τιιετιε.

Ηιάω πο. Πιο 8ετιιιατιιιι·ο.ττω Γιιετιιιιι @με Δω ιιιιιιετιε ννιΙΙειιιιι, ιιιιιιε νοε:ιτιιε ώ Νιτιι.ιιιι

,,,,,5, ω. Με, Μπιτ Οοτιπιιιιι:ιιιε. Ρτιιιιιιτ εοτιιπι1(Σοιιιιιιιωε Ιιοιιοτε ετιιτι1ιτ, :ιΙιιιι.ιιιιΙιτιει: Γιιρειιάιιε

ιιώ.ιιιιιιιι. εοιιτειιτιιε τω; ειιιοε ρτσεειιᾶιιε Μπι· ι:ερε εάπιοιιετιάο ιι τιιιιιιιιι ιΙιεεεΒτιε εΒάιικιτ, δ: ει!

(Πιτιιιιιπι εοιινοτιιτ. νειιιειιτεε ετιιο ιιτει·ειιιε ω Με Βινιοιιειιειιίε εωτιοΒιιιιιι, εκεεριιε :Με

τῶι”, άετιετιιιι: ιιιιθεο τιτοτεθ:οτι ιιοίιτο Βετιιέιιο ειιςιειιι€ιιιι ιιιτιε Γιιι ρτιαιιι.ιιιι, ννιρειΠωιι

νοειιιιιιιι, ειιιοά:ιιιι ρι·ιώΒιο Βιιιιτοτιιιιι. Ιιι :με Ιοεο ιιοιιιιιιιι ννιιιειιιιιιε Γιιιιόινιτ εεειείιιτιι

ιιι ιιοιιοτε Γιιιέιι Βετιιιέτιι, κι ιιοτιιια 8ε ιιοιιοτ ιρΠιιειιιιι&ι ιτι Με ρ:ιιτια :ιτιετείεετει, 8:ιιτιτι

·ιιετετιιτιιτε Ρ:ιτειιτιιιιι ιιιοτιιιιι πιιιιιιιτιιιεεε πι Πεοιεόιίιεετει: ειειιιειε ιι: οΒιο.ιιο εοτιιτιι πει

ο.ιιιιιιατιιιιι ΡτσΠεετετ Ιιιετιιιιι, ετειιιε ιι: τιιδιιιε Βοιιοτιιττιτορετιιτιι, ειπα: ιιιι 8ετιιιιι, ει» ά

ιΙΙιε εΠετ ιιΙ:ιοΙιτιο ιιεεε:ιτοτιιιτι, 8ε πειτε «Με τιι€ιιιι τεεοτιιρετιιοιιο ρτ:ειιιιοτιιπι. Παω 8εΡτιιτ

όιιιετιετιίιε ιΠε- Ιοειιε ώ ἶνοειιτιιε. Ιτι Βι·ενι ετΒο τειιιΡοτειιιι&ιιιιι ώ πρωι: εοειιοΒιιιττι, ω»

άι: Με Ιοεο 8: ιριτιιιιιιΙιει 8: ιετιιροι·αιιιι ιιιΒιιειια τω: ιιειιιτ:ι: Κειιειιισε ίειΙιεετ ιιιιιιι:ε ειιιιι

·τ-·εοτροτιιιιιε -ἴιιιιᾶοτιιιιι, νοιιιιιιιτιπ ιιιστοτυπι, οιιιιιι:ιςιιε εεειείι:ώιε:ι οτιιιιιιιετιιιι ,. δ: ιιιοτιο.ειιι

Ριιιτιιιιιρετιιετ ιΠιιε :ιΒιετιιιιτ. δώ 8ετ!ε ιιιιιε Με ειιτιοτιι ιιιιιιεδι:ιε Ιοειε, .& ιιτιάεειιιιιτιιιε ο!»

Ι:ιτιε ιιιρριετιιετιιιε, ιτι:ιετιιΠε:ιτιιε ώ ΙοειιεροΠειΠοιιιΒιιε ό: άινιιιιει ιτε “κι νιτ:ι "ειιιεεοιιιιτε

@πιο ιΠιιιε ισειεειιτιιιιι ιιιιιιιετο εοιιίιιιτετ ιιιοιιεειιιε, εκεεριιεΙοειε εεΠ:ιι·ιιτιι ει Ιοεο ίιιΒάιτιε,

φαι θα: ττιΒιιιτε Μειω- Οοτινοειιιιε ει·8οΕΡιιεοΡιε ρ:ιττισ:, τεεεειιιοειιε Διιιιιιιιι ο, ειιιι

ιιιι ροίιπιοτιιιιιι ιιιιιενιτ, Με ειιιιι εοτιιιιε,ε, δι τιιι.ιιιιε ιιοΒιιιΒιιε ιΡω τεε_ιιι ιιι Ειοτιοτε ίιιιιέιιιι

ω. ειιιττιειε Μιιτι:ε, ίιιιι&ιςιιε Βετιιετιι, δ: οιιιιιιιιτιι ίιιιιέιοτιιπι ίεει:1οετιιιι ιΠιιιιι Β.ιετιιτι.

Όοτιέιτιιιτ δε Μια τιιοιιιιίὶετιιι ιτι ε:ιάεπι ρ:ιτι·ιε, ω» :ιεριιτετιε ιι·ιοιιιιειιιε, δε ιιΒΒιιτιιιιιε οτε!!

Με, τιιιιιιιε οτειο νιΒετ ιιιοιιώιειιε. 5ειιιέιιτιιοτιι:ιιιιιτιι ετιιιιιι ιτιίιιτιιιτ ιιιοτιώει·ιιιιιι. .

ΡΗ.ΠΗΉ"Μ · ει. Λιιιιιτιι Με νιτι Βιιιι:ι ιιοΒιιιΠιιιιιιε Νοττιιιιιιιιιοτιιιιι (?οπιεε Κ10ιιιιΒιαιιε πιώ: ω

τ, Μ,,,,,ι_ σπιτι , τενετειιιετ Γιιρριιειιτιε ιιτ ω. ίε νετιιτετ ειιιι τ:ιικιειιι ΙιΒειιτει· ιιτ τοειιτιιε Βιετ:ιηιετΒειιε,

Ρτιιώει:ιιι·. τω: π! οικω τι ειιιο Με ειεεειι:ιτ ιιοιιοτιιιεε ίιιίεερτιιε ώ, πιιιιτιίειιιε ειπε ΡτεειΒιιε ποτε

τιιε ώ, ιιι εεεΙείιιιτιι ίιιτιᾶ:ε 8: ιτιάινιάιιε Ττιιιιτ:αιειιοιιιιτιε δε ιιοτιοτε ὸιειιτωι_ιιι ιοεο, ειιιι

ΡιΓεειιιιιιε ειιειιιιτ, οιιιιι εοτιίιτιιέι:επι, 8: τι Ε: ιιι ιιιιιΡΙιοτειιι Βιιτιιιιι άεεειιτει· τείετιιι:1τιιίιτι Πι

ΠΡἔ·

Ετ ΜΗ·

υ . 

ιι Ιιι Νεει·οιοδιο ΒειιιετιιΔιιο ιιιιι ιτειιι εριίεορι ειιώιειιι Ιοει πιοτι:ιειιι ιιΔΒετιιιιι·, τιειιιρε ]ώπιιτικ στοβιω

ρζτοικτ Οστιατβι πω" υ."ωω. 8: πιο ΤιιΙΙετιιιε εριίεοριιε ε. (.ἶπΙειιτἰπ: Βεεεπιότι:. .. ' - . -

& ΚοιιιιιΔιάιιε οεπι:ι!άιιιετιίιιιττι 'κατ, ννιΙΙειιιιιι: ειιιι άι(ειριιιιιτ, ειιιι Ι.·ιιιά:ιτιιτ τι Ρειτο Βιιιιιιειιι ιιι ειιιιἴ

ω” τω ιιιιιιι.3ι. α ίοι·ιε Μει·τιιιιιι, (επ Μ.·ιτιιιιιε, Μ: ειιιιιε ιιι:ι8ιίιει·ιει Κοπιιιειάιι: Ρτιιιι:ι εΙιιιιειτ νιιιιι ετε

ιιιιιιειι: ρτ2εεριε. - . ' - _ - _ _

ι· Απ Με Ρ:ιιιιιιι, ειιιι ιιι Νεει·οΙοβιο Γατιέιι Οει·ιιι:ιτιι ίιε.ι:ιείι€ιιατιιι·, Μωβ. _|ιιΜατιω [Μιδι ξεκιΣπικι!. μια. ΙΒιετιετιι τεειιιίοεδιιιΠε αι Πειτιιι· ειιΡιζιΝεετοΙοειε Βειιι8τιιιιιιι, ιιιιι]σύσωεττετΙψ:_Μύκι Ρεξ".

ιι Πε τωεωιτωιε ιιιοιιώειιο ω” ίεοτιιιιι, ειΒειιιιιτ› , ω, ιΜττιω .κι Με _ισιιεπτιει Ρτιιιιιιε Ιοει ΜΜΜ

πώ:: ιιιειιιοι·ειωτ
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ει-Ρετσι,,ικι-ι.ιο 4Μιιοειιοτιιττι οοιιοΒιο όεοοιιιι:ετ. Οιιιιιε Ρτοει'ιοιιε ιιιιιπιειιε, ιτ:ι Ρι·:ειιιιιιιτι ιο- ΑΝΝις;Η,

απο οιτιιιιΒιιε τιιι€ιοοι Βικιιιτι, εοτετιίοιιε Ειοτιοι·ιιιτι εοΡιιε ιιιιοττιεινιτ , ιι: ,Ρι·:ε ειιιιέιιε ιιιιιιε τομ

Ρτονιτιειε Ιοειο, ΜΜΕ" (ειιιΡει· Βοι·οοι ιτιετατιετιτιο. Ια οπο: Ιοεο πιιιιιι εοιιοετιετιιιι: τισ- μι",

ω” νιτι, απο κ:ιετισι απο κια, ειιιο ι:ιοάτιιιιε ειιΡιοοτεε ιιιαιωι.- ιιιιοτοιιοε ο5ΜυΝιουε

ι:Ριιοορι.ιε, Ιιιιι€ιιε δε το @Με νιτε οκιιιιιτ πιοτιοειιιιε . Πιο οιιοετιιε ειστιει ιιιοοτειιιιιιιιε ω·

Με ετιΡτιιιιε Μάιο, πιο. @ο ΡοιΕΡσΒιο, νιΙΙεΙττιιιπι Ριιιιι·επι οι:Ροτιοοιιοτ @πιο «ιονοτε.

Μπιτ οποιο νοεπιπιιτ _Ιοειι_ι.πωε, ιιιιοτ Βοιιικειιιιιιιιε: ε οιιιι.οιιορτιοι· ιΡοίιιιιοοιιιω

ω” ειιίιιτιτ, ιοςιιετιε ιτι εοτιειτι ιοεο νιτοε δικιο αεεε_Ριτ. Π: ττοιιιιιιιαι·ιτιιτ @μια μπω,

Με ώ; Αιιοιοτιιττι απο, νιτ οιιιειαιτι τιοΒιιιε @οι ΡιτοιιιΡιιι ειιιιιιιε, ΟΙ.Β.Ν.ΚΝ8 00σιιπε,

τιιιι&ιε (ιιιειιιι ΡοιτιΡιε επι πω” ιιιοικιιιοτιιιπι ποιο, Εκο ιιιιι›ι ειιΡιετιε πιι.ιιτο,τω [τω. εοφ οι

ιιοιτιιιιιιιιιε ει: ιιιιι Ρειτι·ιο. ιιτινοιπιιι:τιιιιιε ετει;ιι·ο ιτινιίοτειιιτ, ιιιιιι.>,ιο Βεο οιιι€ωτ ίετινιι:ε ειιιιι

ιιιιιιετε, φωτο ινωιιτοκεε τιιιιτιιιι Πεοιιοτιτοτ Μια, 13ινιοτιοιιιο ειιΡετινι: οιιοιιοΒιοπιιΔΜΜι·

όιιιιιιιε πιο: οοιιιΡιενι: ειιτιιιιιι. Ειιιι ιιηι.ιείεειιιιιιιιιτι ετγτιιοΙοοιπωίιιι ιιοπιιιιιο, ειριιιειιεατιι- -

πιο, οπιτιιιπιε νιτιιιι-ιΒιιο ιιάετιισιιιο, ΡτωειΡιιε ι:ιιιπιιιιιειτο, τιιιτι ιιι τιιτιιιιιπι ιο :ιΒιεᾶιιιιι 8ο νι

και οιΙοτειιπ, οι ει.ιπι ιιιοοιιιοτιι @οι τωεωτω, τιιιτιονοιτι ιο αυτή νοτο Μι ΜΗ ιίεπιεΙ,

ω Με τιιιΠιιιωιιω ιιεεεόειιε Ρι·ιιιίιιπιιοι·ιτι

οι. Ροίι;οιιοικι @τα Ρει· οπο;» Ειτε τιιιοιιιτο. ννιιιοιπιιιε :ιιιιοιιο ΕιίεοτιιιοΜε τειιιτ εατιοΒι;

"πι, ει,ι-ιτι με: ιειιε&ιιτε Ποιοι δε ιιε8τιτιιάιιιε Βι·οινοι·ετιιτ, 8ε ειο8ιΠοτ πιο ιΡτιιέι:ιιιιι·ιιυπίειιι Ιο

ειιπι :κι ιτιιιοΒιο·ιιιάιιπι, ειείιάετιιτιοιτι Ρετ-τισ ίσιο φωτο” ·Οοτιιι‹ιετοοιε Ρι·ιτιεοΡε τοΒιιι .Βοτ

ΒΒ11°1°υε , «οι Ροίι Ριιιτοιιι οι Γτιιοτειιι ιιείιιιιι&οε Ρτιιιιιιιιτιιι τειιειπιτΝοτττιο.τιτιοτυπι, Ρειιιτ

Ρετ “Με ειιιιιιιεττι Ριιιτειιτι, ιι: ιιιιι:ιοτειιι οι» ιιιι:Ηιτιιεκι, τρια πιο Μισο οικω Με ειι:ττι

ττιωω φερει:: Ποπ ΡσΠετ. Διά ειιιιιε Ριπιτ-ιοτιοττι, ερετιιτιιιιιι Ωω «Μάο οιωειοω ιιιοτιπει:ιιιιπ_,

ειιιιτιετιι ιοει Ρτιαιτ:τιι, ιιοτιιιιιε ]οι-ιΔΝιιιιιι, εοιιΠ:ιιιιιτ ιιΒΒιιτεπιε ιιοετ «πιω τιιιιΡι @οι ]οβα"Πα

σΡιτείιοτ Ρτειοθεετε. Ηιε Με ΡΡοι·τιΒιιε Κανειιιιε οττιιο, ιιτοετιε φωτο , πε. Μιττωι απο πω” Η:

Ρετ ω” Ρ:ι·ι:τιε ιιιιιιοτιεπι εειοδιιιιε, κιιΡω οοιινετιιιι:ιοι:ιιε εμε , ωειτωο · σουτ: πε ε:ιιιιιιετιιιε .

οπιιιιιι·πι νιτιιιιιιτι.ι ιΡιιιιε με @Με :ιιιιε ειιιι:ιτιτ ΜΜΜ· ιι:ιιάιοιιιο., @τι οι: α' ' απο εστ

Ροι·ιο, ]οιιτιιιεΙιιιιιε ιιιιτιιιιιιιιινο τιοττιιτιε οι τω” τω ιιιιττιιιιτιιτιο, ΩιΡιετιιισο, τιιταετιωτι, οι:

εετετο.ι·ιιτιι νιτιιιιιιττι τοπιο. ιο οι: ποιοι ματια, ιι: ( Βειιτ Μάικ ιιειἑτι: ΟτεΒοτιιιε ιιι Ιιιιτο .Μο Μ”.

Βωο80τωτι τι: εοπαωτω Ρτειιιγτετο ) ιο Με ττιιτιιιιι απο ιιιιιιωτιιιιτε , ιιι απο Ροτ

ινο εοι·Ροτ:ι ει·ιιτιοε Με τοπιο. οιοτι:ιεκειιι:εττιτα. δω :μια ειιιιιιιε Φωτιπι ΜΜΜ ιιιτειιιτι, ιιιβ Α"&οή8

Ηει: ιιοε πωπω τιιικιΠε. σοι επιπι δετιΡαιτε: Νο ιοιιοιεε ιιοιιιιτιεττι ιτι νιιιι Επι. Μ".

η. εοωωιοι 8: «ιο ιοειι πιετιιοτοιοιιο οοττιεε 1Μειωιιιυιιο @Ρώτα οικω ννιΙιεΙτιιο, φωιι,ιΠω,

ίειιιει:τ Θετιιτι·ιοτιειιπι, οι ι:ιιιι «ΜΜΜ, ιτιοτιοιοετιιιιτι ωτιειι Λτιιιοοιιι ,-Μ.οτιτετιιι 5.Μιεωε1ιτ πιο. τοσ

τιτειιοτιθειι, οι :με ιοεο Ροίι-ωοι·ιεττι Ρατι·ιοΡι·οοεΙιθ:ι, ι·ο.ιιιάιιε δοιιοτιτιεε ειιιι::ιε εστιιιιτιιιτ Ρο- Ρ*Μ"= κ·

πω” οιιοιιιιιοπι ωοτιοειιιιιτι Ρτωιιοττιιιιιιοι Ριιττ·ιε ννιιιοπιι νοειιτιιτ οι ετιιεττι ιιιιοπι έι·αι·ει· (παω'

5ιτικο, Κοτιιιιιιοιιι.ιιιι Ροττι:ι ειτοττιιιε, 8ο ιιιιι Μι. ιιιιι€ιιιι·ι ιιιιιιτιιοιοτιο ιιιιοιιιι:ιι ίοιιι5°ειαιτεεόιιι

ειιιιιε . @οι Ροίι;τιιώτιπι οιιιιιιιΒιιιττι εοιιτι·ιιτιετιιιιΒιιε εκοττι:, τειιὁὶο ιΡἐι ιοεο, Ρωειωτιω.

ίσοι τι ιιΒΒιιιιιιττι Ριιιτιιιιιο Με ι·ειτιτ. 11οτειιατιιε «τω» τα οι:Βιιτιιιτιι «Μπι Οετιιιιιτι·ι

ιιΡιιεΙ Ριιτιιιιιε Ρτεειιω: οι Ρταετιιέι:ιιττι ρωταω ιι: ιιιιειΡετει, & ίεοιιικιυττι ι·οοιιιιιιοττι ιιιαιω.

πιοτιωτι οτοιτιιιτοτ, φαι δ: Επι: . Νοειιοιι 8ε Ουτιο εοπτιοε Με ειονοτιοτιο ιοειιιτι ίειι&ι

Ρειτοιιιε ιιι ιιτικ Μειιιοτιιτιι ειοΙειτι εοττιωιίιτ νειιει·αι:ιιι Μπι. Μ δ: ιιοτιοτοΒιιιε ΡτωΓιιιΜετ

«πω εεειειι:ιε ΤκΒοοειιιτ:τιε ΟοτιιετιΕιτι οιωωτι οοόεττι πιο Πει εοπιιτιειιιιοινιτ ιιιι,

τιτ.·ιιιιι&ο ιιιιιιε Ιοει πι:οιπτε: τμ ιιιιιιιι ΡιτεΒτι.ιπι τεεετετ ιοειιι·ιι, εκ ειετο Μεαετιίι οιιειτιιιιιττι

ειετιοιιττι, 5ιειο :ΜΕΣΩΝ νοειιωιιι, ιιιτετιε ικα: εΙοει:ιιιιι, πιο! ιτιοιιοΒιειιττι οιιιτιικιτ οττιιιιειτι_

εισι-Ροίι: ιι:ιιιο σ;ιεεεΠιιιιι ε:ιιιιιιεττι ποιό: εοιιΒι·εειιτιοικιτι. -

πο. Ποιιιιιιιε νετο Ατωιω ιιιιιιε ω Ρι·ιοτ , οι: ιαπι ιιικιτιιιιε , ειιιιι Ρ:ιτι·ιε ννιιιειιιιι δε Α""Σκω

Ρι·αιΒτι Ρι·αιιιιιε ιιιιιτιοωεταιιι· Ρτεειιιιιε, ιιτ ιαπι ιιιθ:ι 10ο ιιιιειΡει·ετ ειιτιιπι , ατομο ειΒιι:ιτιε ,ι,ι,,,_ '

οθιειιιιιι, ιΡιε ιιιιτιιιιιιιιιε ειιιιτοτ ιιιιιιο πιοιιο οιιετιίιτ, ττιοΒιιοιιο ειεἔι:ίιιι›είιε φαει Ρτα:είιε,

ιτιιιιττιιτιοόο ειιιιιιιιιιτιι Ρειι·νι ιοει ο Ρται:ικοτο Ριιττε ννιιιειι·τιο ΗΜ εκΡετινιι ειιττιπι δεόοττιι

ιιιιιπι. ΕΠ: :ιιιτεκτι ιοειιε Πιο δευτ ιτι εοιιιιτιιο Τιιιιετιβε δει..ιιι€οτιειιθε Ριιττοειιι:ιι·ιιιτι, ιιι ιοεο

(με νοε:ιτιιι· Βι·ιτειιιιτιειι ειιττιειυ. @οτιιοειο νετοιοτιδιοΒειιι€τιο ιιιιιιειοει ΡοττοτιοΒιετιτό:ιτιιε,

ιιιιιιε τεέετει·ιιιιο. Μισο» Τιιιιετιθε Με εΡιἴεοΡιιε :Μπι ι·ετιιτειτ Κατω, ιιιειτοτιιο τοπιο ιιιιτο.- Ιεξοω,ως_

ειιιοτιιιπι, :μια ισ Με Ιοεο Πει σΡετιιΒο.τιιτ ειοπιετιιιιι Ρετ ιΠιιιε ι:ιτιάιιι·ιετιττι, :κι ιΡιιιιε πω:

ιγι·ιε Ειιτιιιι :ιεινει·ιιτ τιιιτιι.ιιιιπι, ειιΡιει·ιε :ι Βι:ο νειιιειιτι ιιειιΡιΤει τιοιιέιστοπι Ρετ ιιιιιιιοΒιοτιοΙι

ττκιτητιε ικιιετνετιιιιιτι, ιιιιιτιοιιε Ρετ ιιιιοιιοι (Με ι·ετιιοτ:ιτιτιο οτι ιιιιιιικιτιι ε·ιιιε ετειοιπιπι Ρετιε

τι·ιιτετιιιτιπι:ι, νοεατιιε :ιΒοτιιιτιο άι :κι ε:ιτιοιιιοι·εΒιιο., ίοτιέιιι:1ιιε Βετιι8τιιοόιι.ιτιιε Ρτοειιιιιε ,

δε, ιτι :Με ειιιτι εο ΒΙοτιτιπι ,δε ιιι τετι·ιιιιικτ:ι ειιιε τιιπιιιιιιπι εοτιὰι8τιεττιιιεεεΡιτ Ε:Ριιιτυτατιι.

(Μισο τω” ιιοτιιιιιε Ι.11.ιοεΑ :κι ωιειι Βετιιετιι νι:ιιιετιε ιιτιιιιιιι, Ρωεωιω Ρτωωω Γιωτη

τιοτι:ινιτ τωεω Βετιιιιτιο πι:ιτιγι·ι Ρι·οίταττιε ιιιι ίεΡιιιιτιιτ:ι, ιο οπο ιοεο :ετιιι·ιειινει·ιιιιτεεειείιιιπι

ιιι ιιοιιοτε ιιιιι6ι:ι Βετιιετιι «θα Ηιιτιε ει·ιέο Ιοειιιιι ιυρωιειω ιιοι·τιιιιιε ΑττιιιΙΓιιε Πω ειι€ειιε

οιιιιιι απο Βικιιιιτ ειιιτι οιι€πιετιτ:ιι·ο; :ιε Ρτιττιεπι ι::ιιιιιειιιτι :οι ττι:ιοτιιιιιιεοιιίι·ι·ιιοπε, οιἔιειιιιιβ

εμε ει:: τει.ιοιι:ι ιιιιΒιι:σειιι:ι πιοικιειιιε ιιτιιι:ι, τιοΒιιε εςποΒιιιπι εοιιΠ:ιτιιιτ, ΡοΠειιιοιιιΒιιΓειιιε σε

τει·ι·ιε ου8ει·ο. Ρτοειιι·τινιτ. ΜΜΜ [ιιιιιιιιι€ιο αποΐοι· ιιο··υαι·ιιτ άο·ιιατιοπιιια: :απο τοπιροι·ι: ιιιοποβε

πιο Βεπιςπιοπο @δικ , με ω: τε[ει·ι·ε φοτο Ρι·οοιιαπι Ρώσοι ποπ ώ; β! 69 τουιοικι·ο: ι·οοοιι[στ

"πω, βιο, πο ·υιιιέςο ιιΡΡο!Ιαπωι·, Ρι·ιοπιιιι:, οπο οοιιοικ ιοικοοι·ο οι· πονο ε.τ|ίι·ποΐο οι:: απο πιο·

:ια/ιε

Δ: Αιιςιιοτ "ο Εισαι τι ΒιιΡΡοτιο Μιειιοειιτι:ιε εεειείἱει: τιιιι:ι.-ιτιειτιοι·:ιτ Αι·τιιτιιιι κι Νειιιιτι:ι μα, :τοι επιπ

ειεττι Ρι·ιιέιιιατιιιιιι "απο ετιτιο πο”. ιιιιι·ιιιε οιιιιιιε οιιιτιο ιο6τ. «πω. '

ο Ηιιιε Ιοεο άπο Ματια «Διι- Βετιιιοιτιιιε εΡιΓεοΡι.ιε ΤιιΙΙειιιιετιιιιιο 1007. κ: ›ποιιιιβιω τέἰιοἰοιιο` ιι νι7ιιιοι

πιο ιιιιιετιιτετιιτ. 1Μιτιοω ειι:ιτι:ιτιι Μάιο: Ρετ:ιτειιιε. ειοαιωιι ω εεοιείἰιιιτι ωιωνιτ οι Χιοτινιτ Βιιιιιο ,

Ροιὶειι Μο τι. ΡιιΡιι τω”.

 



με ` : ν" Ι Τ Α

ΆΝ.(ΞΗιι. παβω0 /επ8ΐ ΒθΙιἀΙ1ἱ ετττΙϋαττε ι'αετιιιι2. Ταίε.τ [ειτε ννΙτιοιιἰε νἰΙΙτι ἱτι ρε8ο Ττίε:ιίΠτιο, ἰτι ρεφ

1031 Ρεττιιειιίἱ ΑΙΜτιιτιειιπι, αφ” εεεΙεϋεπι α2τιιτώτατ πω: Ιειιώιτικ Ιιτιτοτυτιι οι·τιεπιειιι:ο ε1εεοτεινιτ,

'_ τ” ἱττιΡετιΪ85 τι·ιοιιειιοο, δε όοτιιτιιιε Οι ιιιιεκτιιε τετιΒετιειο. Β· μια: Οιτοεττυ516Μεικ άΙεϊεπτ

ει: ρτἰπιἰε οτιοε ιιιιττινι-τ @τοπικ εΒικιε ννιΙΙεΙττιιιε, δ: εοοίδειο8ετιιιτοτ εί'εαρρεΠεευε: .Αυτο

αιιτειτι το. ι·εβαιιτετε εβ Θ· πω” Ρτω!2τε τΙοττωι εεΠ:ι ί:ιτιετι 5τερτιο.τιι ρτορε ΒεΙιιεττι, ανω.

Ιε!ττιι ρτονιάετικι:εεοΜπώα. .Ατυπο 1:13. εΣιί8ΜάοπαΣτε [Με εε!!τι οεετε: Μετιιιι άε 5:ιΙττιεειε, ιτε

πιοιιεε”τιἰ τω ττιἰττετετιτι1τ 8εε. Μ' ϋ.τ Μια: εοιπρίκι·ε.τε!ιατωε ωθειιεκταρπά 'ΡεπιτάιιΜ. ιώ2ετττιπι

Ι.·εΝωΙάκ: πωσ Με απο ιο6. εεε!εβαιπ μια κι” ίπ Με °Ρατεο!τε, τι: Πιτ υιοιπιεὶ›ἰ Μβ22παπ=

Με, 69· ΙΙαΕππο "τω, Ι.τιω!πει·τ2 ερψυρ2 @ΜΒ ΓἰαυΪαπὶ ΜΜΜ απο ιο3ο. Ι/υτ!!εΖωο[πϋ)εσέτ,

απ: Μ ΜοπεβΕσωπ οτώπετκ ι·ερω·ω·εε . ΙΜιιεκτιιετππε Ζέκδοπιιω ατεϋΜΜεοπα: , φα ροβετι

;Ρωτ2βοι·κω ερώοριτ.τ [εδω τω, οτπ1ιΠε Ρετ εοτιτιττι 8εΙετιεΙεττι Ι.ΑΜΒει;Τι εριίεορτ, Γειτιθτο

ΡΒετιι€τιο εΒοετιεττι ίειτιθ:1 Αττι:ιτοτιε Ρι°0Ρε Ι.ιτιΒοτιεε , ιιτ π» ττιοιι:ιετιι ΗΠετετιωτ, ετσι Νεο

Ἐιγττιτιἰε δε Ιειιιάιοικ εΠε τιοθειιτιιιε ὸείετνἱτετιτ. Εοι!επι .Ξετπϋεττο Ιιιιιε!ετιτε Ατυπο ουσια εε

Με ννιΠεΙτιιο αΙιτιετιεπι οι !ιοιιοι·επι ίειιθ::ιε Πει εετιιττΙειε Μειτιεε ίειετετεττι, 8ε ειπε (Μπιτ

εείττιιττι, τιιιοά δεικοιιιε-Γοιιε εΠειτιιτ, ροίιτειττι , ου:ιτειιιιε οτόο ττιοτι:ιίΒειιε, φωτ τιιιοτιο:ιτιι

Μετα: ιτιίτιτιιτιιε, τρωω τερετ:ιτετιιτ Γτιιάιο. €ετεπιτ τΙοπετΙοπε: οπιπτίιππ:. δει! Ρτετετικέττετε

ποπ Με: εει·ο_εϋ ροπτιβε2.τ Βταποπτ.τ επεοιπΖιυια, εποε Με ·υετώτ Ρτο_ά·επιται· Οοτυπο8τερ!ιατ.

Βτιιτιοκιιε πε @Με ΙοτιΒιιττιεΠ: ειι:ιττ:ιτε ειιιιέτει, εμε Ιιιιἰε τιιοιιειΠετΙο εοΠετει Με: α τετιιροτεειοττιτιἱ

ακο")ιΠωωΒτιιτιοτιιε ερὶίεορι, 8: φοιτ; Ρετ ἰτιίιιττι νε! ρι·οριετ ιρίιιττι :το :ΗΜ ευεπιετιτειτιιπι είτ !ιοτιίε,

ω ἱρΠιιε νιτ:τ: δτιεττι, Ιι:ιοιτειτοτιοιιε τιιιιιιεοοπιιιε Πει οπιτιι τετιιροτε οο!ετιε!ιιτιι δεοεθειιοιιττι

νετιἰετιιιιε. $ε‹ὶ ετιτε ρευειε εϊείετιοετε ειιτειΒιιιιιιε ειιιἱ Πιετιε τιιοοιιε νται: ειιιε. Ραπ ιαιειιιε

Μι εΙεεττιοίγτιιε !ειτειιε, ιτι νιειΙΠε ίεεἰιι!ιιε, το οτ:ιτιοτιε άενοτιιε, το εετἰτετε ρεττεέϊιιε, ιο τω·

ττιετιἰτετε τιτοτιιίιιε, το ίετττιοτιε τιιιτετιιε, ἰτι εοτινει·ίετιοτιε ΕιτιάιίΠπιιιε : σε: ἰτιτενετετιτἰΒιιε

τεττιωἰε είρεέτιι, ττιετιιετιεΙιτε (ενετττειτε, τενετειιε!υε ίιιεεΠιι, νεττεεειιιΙυε Βετιιετιιτειτε. Βετιω

και ειιδτοτἰτετἰε τετιιρετειο:ιτ ττι:ι.ιιίιιετιτάο ΙιιιττιιΙἱτετἰε . Νοιι ρετίοτιεε ροτειιτιεπι , Μ! ττιοτιιττι

εΙεεε.τιτιειττι :ιττετιόεοετ ιο ΠτιΒιιΙιε; 8ε τιιιιτο ετιιιιτιειιτιιιε ιιτιιιττιετιιετικμιε Ιιοτιοτετιετ, ε1ιι:ιτιτο

ίετιᾶἱιιε νἰνετε κιίτιίειΠετ . ΟΙετἱεοτιιττι εε ττιοτιιιετιοι·ιιττι , ίετιάιτιιοτιιεΙιιιττι ειιτοειιιε , ιιεετιοτι

νιάικιτιιττι εε τιιιΡιΙΙοι·ιιττι μιτετ ετειτ, ετοιιε ιτιτετάινιτεε 8ε ρειιρετεε ιτε τιιεάιι.ιε, ιιτ ρ:ιιιρετεε

Μοτο οιιείι Ρειττετιι είριεετειιτ, άινιτεε νετο οικιΠ ίιιρετἰοτεττι ίιΙιἰ όινιτεττι τἰττιετετιε. (Βεα

«Με γω., ιτε ΒιιτευτιεΠετιι Ρεττοειτιετιάο ρτοτειιιτ ετοιιε ε!είετιεΗτ , που εΙγρεο 8ε!ετιεεει,ι Τεεὶ

εοτιίιΙιτ Ρτικ1ετιττε, οπο ΠΜ Ρτιτιειρεε ρειττι:ε οτιιτιεεοενττικετεε, ιιτ απο τα ΡτετιεοτιιττιΚοε

Βεττιιε απο ειτε-τεὶτι.ι πιεικιπιο Ιιετιε ρεττἰτιττι Βερε ιιιττειιιε ίτιεειιότιε 8ε τεριτιιε ριιιτιττιο, Κκε

νείτεινετιτ, ΜΙΒ! το εε τετιτιετε Ροτιιιτ, ειιιεττιόιιι Βτιιτιο εριίεοΡιιε νἰκἱτε εφε ει ιιοεετε τιοτι

Ροτετιιτ, τιιιιιιε ττιεΙἰ νιοΙειιτιω αιτία ττοττιιιο ειΒΒ:1ύ ννιΙΙε!τιιο τιιΠι: εΒοετιεττι ίετι6Η ]οτιετιιιιε

πιοιιείτετιτ Βεοττιετιίιε, εο εποε μιτειοιιε Εινεοετ, ιιτ ῇιιίὶιιιιι ετε.τ , Μ ΡοιιτιΠειε. Βετιἱουε

ειιιοοεττι τεττιτιοτε ττιεπιοτετιιε Κε:: απο ρΙιιτἰττιο ειτετειτιι Βἱνἰοτιεττι εείὶτιιττι ειεΙνειιιτ, εἰτειιττι

τιοΠτ:ιττι τεΒιοτιετιι άενειίτετιε εε όεροριιΙειτιε: ειιιυε Μπι τ1τιιετιε ρτεείετιιε εεε” ννΜεΙτιιυε,

οττιτιεε τιιοιιειετιοε πιο Με Ιοεο Ρετ Με ττιοτιειΠετι:ι ιιι1Πε ίεεεειετε, εΙτεμι:ιιιτοενετο ειιττιΙἰοτἰε

οι οπιιιἰ οττι:ιτιι εεε!είι:ε ἱτιττε ετιίττιιττι Πἰνιοτιετιἴε, ω" εεε!είιο. ίετιθεινιτιεετιτιι, ειιιιιιιιτιιτιε

ιιἰετο ιυτεπιοτι:ιετιι τω” ΙοειροώεεΒετιτ, Με τείιάετε, Ρειιεἱε ἴοΙιττιιττιοεἰο Γτιιτττοιιε οικο

Βοτιιειττι Ιοει 8ε ίετιδϋ Βετιιετιἰ ίετνΜυπι ειιτιι ειοπιτιο ειΒο:ιτε ΟόιΙοτιε ιτι τιοε ΙοεοάιττιιίΠε,

ειιιεπι ω ιιοο :ιεεετίετιιτ, ιιτΠτοττε ΚεκεΙ1οιιΜ ττι:ιΙιεοτιτττι τιιιτιε Ιοειιιτι πιοΙιτετιιτ,ιΙΙιιτερτεει

οσε εκοτετιιεεϋπιιττετε:. Κεκνετο, ιιτ εαπ πιετιτε τιετιΕ8τιιιε, ειιττι εο8τιονιτ Ρτορτετ Ι”ε πιοτιειετιοε

άιίρετίοε, νει!όει:ιοΙιιιτ. Ρειιιειειτοοιιε ττετιίεθ:ιετιιεΒιιε Ρτειιείεττι τετιεοενιετιιιΙΙοτιεοοτιο ρετιιᾶο.

ΈΡΓο άετιιοιιεεπιτιο, ειιιι ίὶιἰτεὶι Ιιιεεττιειτἰοτιε ΠοτιιιιιιττιιΙ!είιπιιιε άεεικτιιιε Κατω, ὸοπιτιιι5ερὶίεο

Ρι15ΒΗ1110 οοιιτ ίεεειτιόο θιΙειιόειε Ρεοτικιτιι, ρετειέτιε Ξτι εριίεομιτιιετιτιιε ττἰΒιιιτε οιιἱτιειιιεὰε.

νν.ά“ώπω Μ. Οιιοτιιαπι αἱ Βιιεττι. Μπι τετιιιιττιιιο, οιιιτυπι ρειττιε ννιΙΙεΙπιτ ιτιτιπιετε ειιτ:ιτιιιιε. Ρεθ

0ι,εεωτ ειιιειττι Ρετ ειιιτιοε ου:ιότεειτιτε @σε νιτιεεε Βοττιιτιἱε:ε ίεάιιΙιιε ειιΙτοτ απο εκεο!ετιεΙο ιιιΒιτει·

Ρτορει8ετε, ειττιρ!ιθεετεοιιε ειιπινίε , σπιτι ιειτιι (απο ιτι1·ιτττιιτ:ιτιοιιίοιιε τιιιιΙτιε Ρτεεετεινε.τιιε

ορτιιτετ ὸἰίΪοΙντ, δε ειιττι ΜΜΟ είΪε, Βοτιεπι εοτιίιιττιιιιοτιοιιετιι Μιοτιιτιι ίιιοτιιττι ειοιττιρΙετε

ειιρἰετιε, Ρετ οπιιιιιι τιιοιιεΠετίε ειπε Πιο ειιιε τιιετειιιτ ττι:ιει!Ιεττο, ιτιειριεοε Μ) Ιτει!ιει , ειτ

ειιἰετιὸο 8ε ττεττεε ειάιοττατιειο, ιιτ επ ουτε :ιο ιρίο εΠάίεετατιτ τιιειιτε τετιιιετετιτ, δε ορει·ε :τά

ιπιιιΙετε ίει.τεΒετετιτ. ει οιιιόετιι ειιιε οτιο”ττιιι:ι τοϋ, ιιτ @Με ειιιοτὶ επεφτε τωεττΒετιεειωτω

ειιΙ:τι, ιη νετἱιο, ἰτι οτιιτιἰ εόὶιοτιε, τη νείτιτυε ςιιιεΙἰτετε, τιιιτιιιΠαιτετιι ντάετιτιουε Π: ΐεπιΡετ

οθετιειετετιτε δε ιιτ ιιοιιοτε ίε ἰτινἰεεττι ρτ:ενετιιετιτεε οι!εθτιοτιεπι Ποτ: ΠττιιιΙιιτιοτιε εκτιιοετειιτ.

@Πε δε ειΠιε νιττιπιιττι οΡετἰΒιιε ιιιτετιτοε, ετιετιι οιΡτιτιθεε Ιεεετιιιι πειτε ρίεΙΙετιειι τιι:ιειίτετιο

ετιιάινιτ. Η2ε όοεετιεΙο εετετιε ττιοικιΠει·ιιε ρετεετετἱε , ρετνειιιτ ω ετιειιοΒιιιττι, τιοιτιιτιε Η

_ ίαιτιτιιιτιιεΐιοι ριι15 ίο!ιτο ιτιθτττιττειτε ρτ:ε8τεινετιιε, ίετιτἰειιε ΠΜ ιττιιιιιτιετε ιιΙτιττιιιτιι νοεετιο

.ιιίε (σε ειιεπι, εοτινοειιτἰε ωτττω, Ρετ οδω τω εκτιοττετιε εοε, :πειτε ειοΓοΙιιτιοτιε 8: βτε1

τιοτιε Ι)εο εοπικτιετιάατιε, οέτενο εΠε ΝετεΠε Βοιτιιιιι , ίιιτιιτο ΟΙιτιίΗ εοτροι·ιε δε ίειτιΒιιἰτιἰε

[οςτ8πιετιτο, τεάάιόιτ Βεο ἴρἰτἰτιιπι. (?ιιιτιε εοτριιε ιι ττιετιιετε, ερτ τοι εάετειτιτ , εοιιτΙιεμπι

ειτοπιετΠιιιε, τιοτιοτιδεσε ττεάιτιιιιι εΠ: ίεριιΙτιιτ:ε τη ιρίο ττιοτιειΠετιο, ειπε εΙτετε @πάει Τευ

τω εοτιίεΙΤοτίε. Ροίἰ ειιιιιε οτιιευτιι όοιτιτιιιε ΗΑτ.ΙΝτικοιιε 6 ιιιΓεεριε εικοσι τεΒιττιιιιἱε

ετιἰτιιετιιττι, οικω Ρτεεθτυε Ρειτετ ίιιεεείΐοτειτι ΒοιεΙεεζετατ ειιττι εοτιΒΙἰοΒε Ιειιόεττεττυπι, Βα

Φωτιστ

ο 1>τωτιεδει, δω. τωΜιιετττ Βειιιετιι:ιτιι ει. Ροτιήί·ιεε Κοιιι:τιιο εοτιτἰτιιιειτι ετττωτ Βτιιτιο, ω τιιιετιι Βετιε

όἰᾶπε Ραμ εε τ!ε τε Ντιπ ερΠτοΙ:ιε άεεΠτ, εμ.ι.:18 οι τοι:ιτ!ειιι Μ ννιΙΙε!ιιιο Ωτἱρτ:ιε εκΙιὶΒετ τωττιω, :επι

:Με άοικιτιοτιιιττι ετι:ιτετε. ΚοΙιεττιιε τε.: ροθεει το8ετιι:ε Ι.:ιτιιβετιο Βτιιτιοτιιε ΓιιεεεΠοτε ιιιοιιεΙΙετιι Βετιτειιιε.

ιιἱ ροΠεΠῖοτιεε , δ: Ρτεε!εεεποτυτιι ΐιιοτιιιιι ρτινιΙε8ιε εοτιδττι·ιενιτ ε.τιτιοδτοιε.

 

& τωωεωτ , τιιιι ροΠεε τ:ιότιτε εΠ: Ι.ιι8ουτιετιίιε ετειιίεΙ:Μοι:ιιιε, γιτετιιειτ τιοε ειιτωτιετ Βετιιετιιετιι:ιιι&οτε

«Μι5τιιιιε εε ετιιιιιιιι τα”. Φο ε νΜε εκτε1Πτ.
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ειιιιιπιιιιιε μιΠοτιι!ειπ ει ιτιιπίιπίΐετιιι. @κι νει·ο ρι·:εεΠειυε μια:: ποΠει· νι·ιΠε!ιπιιε πινω π. ΑΝΝ_ςΗ_·

Ιπειιι=πειιιοπε Ι)οιπιπι ιπι!!εΠιπο ιιιεεΠιπο απο. Μια Με αα]ιεετε ·υΦωι ό! μπαι! Βι·υιικιειι_|ε Ιο3Ι

πιοιιαβετιιωι Πιεσιατυπ απιπειιτ. Ρτικιαπι ιπ[<επε 0ιιι!!ε!ται πρι. ραιφεπε: εαι·ι:ατι: ε.τεαφΙαυα, '_ Ιω

φαιά πι 2ρ[ο πιο 8επιςπι πιοιιαβει·ιο ειίαΙιτζ ει: @τυπικο ηΜαπεπΠ :Μπι τ. Ι5ΙΙ:!ιοιΙιεεα: Θαϋ

Πεαιια:: α!ιεταπι Βεπειέιδι 8. ραρα εμβοἰαπι αιΙ ειπαάεπι θαι!!ε!πιαπι ρω Μοιιαβει·ιο Βεπι2ιιιαιιο,

ια ακα Ματέο ύαΙιεινο· Βεαιἔιιι ·ειιΠευρι [αρα με. μι. πιεπισι·ατι, απατα ε:: ε]α[ίεια ίυεί |›ι/ἰο

και »ή ι(ε_βυψιαπι $ιαβειακ.ι. Με έκαμε ΠαΙ:ετ Ηαδο έτι £Ιποιιιευ πι. Παοκ ματι: κ. σειρ. 2.7. ι

27.τΝεε ε!εΒετ ι·ειιεει·ι ΉΠε!ιπίδιιρι·:ι-τεΒιιΜ Πιθ:ιιιπ τπετποτώΠε. Σπιτι ει' Ρι·ιι&ιι:ιτΞειιΠεα

ποΒιο ποσά ιιιι·ίεετιιτ ΠίνιοπεπΠε εεε!εΠ;ιε τεάιιΠετ, δ: Πινιοπι ιιιόεεεοιιι: Πιίεεριιιε, ἱπ (ΒΕΜΠ

Ιο ιιιιιιΙιτει· Π: Π:ιτι·εεΠειοει·επτ, Π πεεεΠατἰιι ποπε!εεΠεπε> ἰπιιιιἰτετετ. Π): :ιιιεΠνιτ οιππιεεΠΕΡΙε

πα, πιιΠιιιπουε Ιοειιπι ιπάιιιεπιία, τιιιιποπ ροΠει Ιενι οΒιεεοΒΠτιιι, ιπιει·τοειιτόεε!ιειποίγπει:

εοεπονιτειιε :Με ειΠ εοπΠ.ιειιιιϋπετια ό:ιΒετιιτ, ποπ το.ιπεπ ριιιιρειιιΒιιε, μου: Ροιει·:ιπτ 8ε

Ιιεοώιιπτ, ίιιΠι·ε8:ιΒιιπιιιι·: αεΙοίιιεεεπΠιε εο ι1ιιι ειιτπεε ίαπόιοτιιπι εκεειτ, ιπετεριιτ:ι·εοτιιπι

εΙιιτΜει, ιι ΚτΠ: εοπειιιιε·ειιτπ Μπα ιπόιεπ:.ιιι επιιπ1ΠοπιεεΠειιοπε ίιιι·ι·επίτι δ: ιιπροΠιιι. :ιπ

ιιριιοπε ει: Μ:ιπόιιιο, ω. ε|ὶ εαι·ιια:ι ποπ ιι!ιι·ει ρι·οει·ειΙιεπε, τω Με ειπε πωπω ἴεπιρει·

ιερετεπε, απ! εεΙΙ:ιτιιιιπ νεπιι:, 8ε τπι(ΠΙε ειιοιΠιΒετ εποε ιπεπἱΒιιε Ριπεεε οεειιι·ι·ιτ .ιπιπιεπε,

ειιιπ πι οτε δ: επιππο ειπε ίειπρει· νει·Πιι·ειιιι·, ΟΝ ώ εαι·ιταει Μία-πι ι1ιιιΒιιε Π·ιιιπεπτιιιπ·',

οιε!ειππ , δε νἱπιιιπ ίει·νιιΒιιιιιι·, ιΠΠ·ιιριτ, 8ε εεειτιε μιιρειΕΒιιε ν:.ιίειιΙιτ εοι·ιππ·ιπιρΙενιι, ειπε

ίειπρει· εοι·ι!ε 8ε οτε πεπτοπιεπε, ?.ΙΙ:2 εβ εαι·ιταε? 8: ορετιε εκπἰΒἰιἰοιιε εοπιεΠιιπε . Οιιιιιε

:ιπιτπἰ ιπάιεπιτετειπ νικ :ιΙιοιι:ιπάο ιιτ :μισά ε88ιιεΒιιιιιιπ ειπα εκρεπόει·ετιιτ; ιπιιιε:ιτε μετεο

τιιπτ, ειιιπ οι» :β εαι·ιτα.τι ίειπρει· ι·ερετει·ετιιτι 8ε ιρΠ ιπεικιΠιιιι, Ιπιπιπειιιιιι, ι;ΠΙειιιιιε επι

ρι·οοι·:ιι·επιιιι·. Νεε επιειι. εεΠε.ιιιιπ εΠ. εΙοπεε οιππε ιΙΙιιό. ι·εροΠιιιπι Ρ:ιιιΡει·ιΒιισόοπετιιπι εΠ·:

_& ιρίε ιιιὶ Ιι:ιΙΠιιιι ι·επιεεπε, ειιιπ Βιεππιο Πιιιτπ α ΠεειιΙο εκΓΡεθειιΠει επεεΠιιτπ, ιειπάειπ τε

ιΠι·ε εοιπριι1Πιε, σ.πιε Βινιοπεπι επιπΠεπε Ιοεε ΠΜ εοιπιπιΠε ειι·ειιΠιιιιι όεΙππε ΡΠειιππιιπι

Π: εοπιιιΙιτ, ω» ἰιπιπἰπεπτε ειππο ΠοιπιπΞειι: Ιπε:ιι·πιιιιοπιε πο”. * ΙπεΙιθ:Ξοπε η. οΒιιι Κ» ι· ΜΜΟ”

Ιεπιὶιιε ]επιιιιι·ιιιωά ειιιιιε ίεριιιει·ιιπι ριιετιιΙιιε άεεεππιε ε. ιτιο.:ιιιπε εεετιιιιάιπε ίιιπιιιιιε εΠ:.

$ει·αρα!απι Με Κ Ο. .0απιεΗ.ι °Ραρε!ποε!ιιι Ιε·υαι·ε Μακ, επι ια πω: αι! Μπι: Ιοεισα, ίπ νέα

βιαδιΚιεΙααπίί αι- 14.·]ιιπέι 8ο!!απάιαπι μέ. 997. [ε ρει!ιεεπτει· ι·εΠΙται·απι α: , οπο πι Ιοεο . ;

ΚίτιιιιΙιιι Πιιικιιπι ιι:ιπε επιιρποπ:ιτπ. απ Ιαι·.+:·υ2:ειι ι·ε[ροπασιααι ω. Ιωάιαμε πι πιοπα|ίει·Εισ Μπι»

εατιται·2 [Μα ς. ία :ακα Βοιπιπι αιὶ ΜααάαεαΜ, απο πωπέπε, Μέ ειιαπι Οιιι!!ε!πιέ τεταριιι·ε, ικ

τε!!ι;ιται· Μια ρειίαια , αιια!ιαε ιρ[α Με ποπ @Μπι έα πιοιιαβει·2Ι.ι, [σε ειιιαιπιπ ρίει·ιβαεεαποπιι:ο

πω; εο!!σειιε |ἱει·ὶ Μα. Ηαθειαι· αατεπι εαιἰεπι απ:ιΡεοπα ια 'ΡτοσεβοπαΙι πιοπιιβέτο, Φ ωιιωω

@Μι Μπάοιαααα |απδί.ι, φαω: ·υιιΠο ποπ :απο Μάο, ρα Θ" φάμε Πίσω Με Μιααπααα

Μπαιιιι·. ]αια ρι·ο[ει·επιία εβ Βειιεαιδίι ραρ.ε εριβοἰα. :

7.8. Βιιπποιοτπε Ερι1εοριιε ίει·νιιε ίει·νοι·ιιιπ Βεἰ ννιι.ι.ιιι.Μο νειιει·ιιΜΙι 'ιιΒΒειλ

δε. Π: Πιι·ιΠο ΠΠο ιΠ!ε&ο Πι.Ιιιιεκπ ίειπριτει·πειπ ειιιπ οεπειΠεΗοπε ΑροΠοΙιειι . Αιιὸἰιιι ω.

Ιαπτιε. Π:ιιεΙιι :οι πιω ιπνι.<ιΞΙ:ιπε Π.ιρει· ΠΙἰοε εοιππιιίΠιε πω, τεΐειἰπιιιεετειἱ:ιε Βεοοπιπιροιεπτι.

Ι)επιιιιιε εοιπρει·ιιπιιε τε ῇειπιάἰιι Ι:ιΒοι·:ιι·ε ει·εΒεττιπιιε τιιοι·ιιιπ ΠοΠιιιπι ιπειιι·ΠΒιιε , δ: ρα:πε

πω ωιιωιω ΕεεΙεΠ:ιπι :παπι :ι ι!ιι·ιριεπποιιε δε ιπίοι·ιιιιιιιε Με , πια Τοτιπίεειιε Ρατετιε

εοπάοΙεπιιιε: πεπιειιε ρω Ιοπειιπιππιτετε Ριπιεπιι:ε ειιιιιιπ Με ιιίειιιε εκΙιἱΒιιἰίΗ εάνει!:ιι·ιιε

εεεΙεΠ:ε πω: ιιεεετ πω 8ιιικ!ετε, δ: Βοπιι:ιτειπ ιικιιπ Ι:ιιιι!ει·ε . (ϊειει·ιιιπ ίιιΕΠειιιτ Ιιιι&επιιε

παπι: ρειἰεπιἰιιπι ιτε εκπιΒιιιΠε π: ιπιριιπε ει! πΠιι!ιιιπ ι·ειΠεεπιιιι· ιτε ΕεεΙεΠ:ε ρεπιτιιε, ει

με: Ρεπιιι·ιε ιποοι.ε ΙιιΒεΠ&ειιιι· οι·ιΙο ΙὶεΙιεἰοπἰε ιποπ:ιΠιεειε , ειπε ιπιΒι τω) τι: ιΠεποΤειιιιι·

ριεεΡοΙΙετε. ΗεΒεε τεειιπι ΠΠιιιπ ποΠτιιιπ Βιιιιτοκοιι ΕριΓεοΡιιιπ, ειι·:ιτίε Ι)εο, εΠε&ιιπι

πποπιιεΒιιιπ, οικω ειιππιοπεπε !ιοπεΠε 8: τεΙιειοΐε εοπνει·ΐ:ιτι ΡτοΙιεΠἱοπεπι ΟΒειΗεπτιω πιο

τἱΒιιε δε οπετε εάτεπάετε; ιπ πιω νοεειἰοπε νοειιιιιε εΠ:, ιπ ιρΠι ρετιπο.πετε: άειπάει|Πιιιοε

:πω ειιιπ οιππι $πιρετιο, ιι: ιπππιεπε Ππό`ϋ πιετιγιἰε Βεπιππι ιπΓειιιιιιιιιι· οιππἰ ΜΜΜ :εΙο

σε ειιπι ΠΞνἱπε ιιιιτΠοτἱιιιτε τω." εεε ιιπιιιπειποιε. ΤΙΜ ετι:ιτπ ρτεεεἱΡἰπιιιε πειιΒΠΠεε εΠπΙιοε,

ΠΜ Πειιτ ΠΠ ειιιόιοτιτατειπ ρει·νιιΐοτεε τιιοε Πι·ιεπάιεοπεεάιιπιιε, ιιιΒειπιιε δε, ἰπιΡετειπιιω Μ.

πω ρω· νεπιιπ ΟοαΙιοπτι:ιπι ιπ:ιπε!ειπιιε, πε ιιπρεεΙίιιε ΠΙιιιπ πεε ρι·οΙΠΒε:ιε ειιἰπ ιΡίοε ιπ:ιΙε

Πιᾶοτεε Ποιπἱπι νει·Μ ΒΙ:ιι:Ιιο εοει·εειιι:, ει: Πε Βεπε ι·οοοτειιιι· "Με ειιιδιοτιτεε; δε εποε

ιι:ιτπειιιε Με Ιἰιιιινετἰτ ΑροΠοΗε:ι 8ε ποΠτιι ιιιιέΈοι·ίτ:ιτε Ποτ Πἔετἱ, 8ε οπο: εΒἴοΙνετἰτ ΠΜ: πο

Πτε μεινει· :ιοΐοιιιτιοπε ποίοΙιιιι. Πιιτπιιε επ:ιπι ΠΠ ροτείι:ιτεπι ίποτά.ιπειιιιΠ, ειιπκιιιε @Πεμπ

ΠιιΙ:ιιιιε Πιι:πτ ιπ Πιπέιει ΕεεΙεΠιι οι·ι!ιπειι·ε, νετιιιπιιιιπεπ τε ιιιΒεπτε.

π .

ΕΧ(]ΕΚΡΤΑ ΒΧ (ΣΗΧΟΝΙΟΟ ΒΕΠΠΕΝ$Έ

εε εοάειπ δ. θυ11.1.ΒΙ.Μο.

 

Εκ· Μαιο 1. δΡἱεἱἰεὅἱἱ Αεύει·έα::ί. '

ι. ΒΚιιΝο εΠεειιιιιε εριίεορετιιπι Ι'.ἰπεοπεπἴειπ, οτππἰ, οπο Ροιιιιι:, πἱΠι ίετιιιἰ Πιι:Ιιιιι ν"ΠΕΜΜ

εκειπρΙιιιπ Μπι ΡιιΠοι·ιε. Μοπ:ιΠειιιι @πιτ ιρΠιιεειάόιεεεεΠπιΡετιἰπεπιἱιι, ἰπ ἴΡἱτἱι:ι. ;"°"^“°ίΐ

"δΈ Ρΐ2 ἱ

ΙιΒιιε ι·εΙιειοπε, ιπ τειπροτιιΙΙΒιιε πεεεΠει·ιε ρ:επε :ιάπιιΙΠιιιι ΒιιΒετπετἰοπε εοπΠάετ:ιπε, εοεριτ “Η

ηικει·ει·ε, οιιιιιεπιιε Πεἰ άιΙΡεπΠιπτε πιιιιι, Πιιιιπ ἱπ Π::ιτιιιπ επ τιιιινιΠει τερετιιτε , δα. Ή

ι!επε @πιτ ιιοιππιιε Βι·ιιπο Πετιιπι Πιιιιιε Ιοει, δα. ::οπΠόεταπε ρ:ιιτειπ νν1ιι.Β1.ΜιιΜ ιτε

Γει·νεπτειπ ιπ τεΠειοπε εε τποπιιΠιε:ι ιπΠιιιιιιοπε, 8ε Ιοε:ι ει εοιππιἱΠ:ι ει: ιΠε ιπ :Παπ ιπ τπε

Με ρι·οΠεετε, οιππιιι ιπ Πιο εριίεοριο πιοπεΠειιιι ιρΠιιε ὸε!ειἑενἰτ ρτιιάεπιίτε. νιεΙεπε πιο

ειΒοειιιιπι ἰΠιιπ ΒειιιοπΓοιπ ιπ ποποι·ε δ: ποιπιπε Βε:ιτοτιιιτι Ραπ δε ΡαιιΠ εποΠοΙοι·ιιπιιΠεε

.κ2δεα Η. Οια. 8.8. Τοπ:. ΠΠ. ν "Μ,
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απο, μεσο :ιιισιπιιιισιιοάι&:ιιτι, ισοπιιιτ ισιιαπτι ρτοοο, σε ουσ ίοοιιπιιιισι τοΞοιοττισ αποσ

οι” οιιιιιτει ισιιιτιιτιοσοισ. Οσοι σιιπιιοπ5 στοι:ιοιιε ιΡιιιιι ει·ι·ιοΕιιιιισ ισ οποιο οποιο :κι το

Βιιιιιτοσι οοισι:τιιιτεινιι ίιιιιιιισ, διο.

ο. ΟοΡετσπι ιιοσιοπο με ροι:τι:ι (πο, Μο οΡι Ιτιιιιοι, :σώσω οιιισοοσνοπιτο, σιιοιιιιιττοτΒ

ποσο Μαιο, ειιι ιιινι:ιιιοτυπι ορετιιισ ισοΒιιιοτιο «οι, σει ο8τιουιιιιτιπ Μεσοι: πισω οπο·

τσιπ οτε δι ισ8οσιι.ιισ πως Ιοοο ρι·ιτιιιιτ ρΙιιτιιιιιισιι Πωσ πιο νν·ιιιοΙιτιω ιιοΒιιοΛιιΒιιθωσισ

Ιου ·ΚοΒιιιιι οικω «Μι, ισ σε ποπ οπο πιο τω», Μ! οσοι πιιιιοπτισι ι·ιιιιιΒιιιι στα»

πιω Ιοι!ιοοι πωιιιω ι:οΙιοι:ιιιιοπο ίιιιινοπιτει ορριοΙΙὶι πιο ισιοι·νεπιιοσε, ισα απο οι Ωω.

πιο, να! οΙιτιοιιιι ΜΒΜ Πιο ισοτιιιισοι·οι, οι πιο Βιιιιιιισι ρι·οι:οριιισι ΡτοΡτιο τοΙισοιιιιτεπι,

8ο ίσοιιιοτιοικ οπο: ίεισοτιο, Βοο ισ ιταποιιιιιιιιιιο ίοι·νιιο ιιοικτοπτ, Βια.

;. (Σιιισ ρι·ισιιιισ σΒΒιιιι: ιιιίοι:ρι: οτιιοιιιισ "σιωσισ ννιιιοιισιιο , ιιιιιιιιισι @Πτι Πινιο

πεπΠε εποε, ποπιιι 8οποτο στου, Κοσσι.ι·ιιυοΑΙιιιιι νοοιιιιιτι ποισισο, νεοι: οι! οοσνετ

Ήοποισ ισιοτ Μα οτιιιιοτάιο ειπε πονο: οιιιιιιωοτιπ, οιιιιιι ροοιισιιε ιοιι:νοιο ιτι Ρουρο":18

Ρι:ειιιθι Ριιιτιι, ά οοπΒΙιο :ποσο ιιιιιιιοτιο ίιιιιιονοτο ίοΙΙιοιτιιιιο πειισιπιο πισω ΙοειΒοίιιισ

Πε ιιιοσπΡτοιιι. Αιισιιι: 6ιιιιρΡο στου: ο ριιιιι:ιιιιε ιιιοιιιιοιιοτιισι, πιιοπι ρτα:ιιιάσε Ποιοι· “ο ισ

μωωιΧιοιωιοπι οιιτιε, σ: ίοιιιε 1ι.ιρριοτο νιιιοτοιιιι· ίοΙιιιιιοιι πισω. πο πιατα ειπε

«πιο, σα: ἴοιιιιιιιισ τιιιιτ ΠΠ ριιιιοιιιιε ιιιοτιιιπ , ω; Ηιο πιο ΚοιιιιΕμποε, οιιοτιιΔσι°·ποο

οι:οιοίιο ίοοιισιιιιισ οιισσιιιιιιοισ, φπα ριιι·ν:ι οι”, ποσά; μοιτοπιε, Ροιτοόιοο8ι Ρειιιιο, ποπ οι.

ιιιιιιιιιιιτ ι:οσιιιεποι ιι Γιιποοσιοπιιιι ισοιπιοσε, 8ο ω ροτιιιάιιιιι πισω ρω·ιιιιι:οπε , ισ το Ποιο

οπο ισοιιο «Π, οοσΓιιισπισνιτι Και: οιιιοισ Μισο Ιοοιιισ Μ: ιιι:ιιιιιτο ννιιισιισο Ρτιοτ πιο

σου” πιο ισ ειιιοι·ιοτιοσε, οιιιισιιπ ιστοιιοτιιιιιι ρτονιιιεσοι:8ι οιιισιπιιιιιιπιιι:Ωτοποιώιιιιω

σιιιΡρο σοι σος ιιιίιιισ Μέι απο. 8ο οιιοτοιιιο ιιιιωτισ Ριιοι·ιιι σιοιιο οσιοιιιι:ιιιι νοπιτοοπό.

οοσνοι·ιιοσεισ νιοεοοισοι ΒινιοικσΠε. (ῖοσνεττοσε ιιιιιιιιο ίιιιιιιιιισ ίαοιιιιτο ισ οοι:ΙιιΓιιιΠιοιιισ,

οκ ποσιε ισιιιιε ισοιιοι·ε$ Ηπα σιιιισιιιτι ΟΒιιι νοτοιιοιιι: »στο :Ποιο !ιιισιιοΝονοτσοτιο, οιιιι.ιε

:Μισο τοιμιιοίοατ ισ μια. Αισοπ. ·

·ι 4. ΒοπΒιιισ οι οπι.ιισοτιιτο ιισ8ιιιιι, οπο: ιιοιππιιοΒιιισο οριίοοιιιιι ισ Ιοοο @ο Μπα, οι

τοποσ οπο: ισ οσπττιε σοΡιτιε τοροι·ιιο ροτιιιιιιιιι ιιοσιοσίιταιιιτσω.

,, ίπ ποτσισο Ποισισι Πει δι 5ιιΙνιιιοτιε ]οίιι οποιο Βι·ιισο, οσοι όιίροπίοσιο οιοισοστιο,

,, Γοηθιιιι Εισιιοικπιιε εοοιοΓι:ε σι.ιισιιιε οριίοορσι. 8ι Με οιιισιοιιε 8ι ρι·ιοοιριιο ίοι:τιε, ι:οτιιισ

,, (πιο Κοέιοιιοιιο, ποίιτε ισιιιέσιιιιιι ιιινισιτιιε οοιιιιιιιιιιε, ισ πω ποοι:Πατιιο στοπ: νιιιιιιιιιιι

ο, πιο δι: ορροτιιιπο οοσίοΙισισε, οσιιιισοιιο επιιιοιιιιιοιιιΜιισιω απο ίιιονοσιισιιι, ποπ ίοιιιτσ

,, ισ πω: νοποιοπιιιιιισοι Βοοιιονοτοι·ιιισ ΡοσιιΒοιιισ, πιοιιισηιιο μιΠοτιισι ιιιιιιπ ω οοπίιιο

.μ τιικιισοισ οκίοοιιισιιιτ, ίικιοτιιισι ίιιιιιιι ιισιισ:ιο σοίιτι: στονιιτιοσιιιε. Ιάοιτοο σονοτιτ οσιτιιιισι

,, σορετιιιιι 8εσοιιτιιοιιοττιο, εισαι νοσιοσε ι:ιοισπιιι οποιο νιιιοιισιιε, ( ιιι.ιοπι οι: Εισάιιιαιοσι

,ο δι νοσοτιιιιιιεισ τοΒιοσοισ @ο ισ πάσο ιιιωτώ ισοσοσιιιιιιι, ΠινιοσοσΠ ατομο Μαιο,

,, ιιτσιισιοτ στοιοοιιιιιιι)ισιισιιιινοτιιποοιι οιιιιίιιιιισ κι οι ιρΠε ιιΒΒιιιιιιισιοτ ιο ποσοΠαΠστοιι

,, ιιοσιιι οοσίιιιι @πιο ιτοσειΕι·τι, σοίοιιοιιι Ιοιιιιιιι·ο, 8ιοισσι πω» οοσίοσιιι·οσεοετο. Οιι)ι.ιι

,, στονιάοσιιιιιτι δ: ιιιικισΒιιοσι οιίι:ι·οτιοποισ ποπ ίοΙιιισ Ιιιιιιιιινι ε (αι οτιοσι ιιτ Γοοιιπάιιισ

,, Γιιιιισ νοΙΙοιοσοτυπηιιο σοοεί1ιιιιτοπιιιι οοεοιοτιιτο ιιοι:ετοι:, :ιτιοστο πιοιισιισιιε, διο.

;. ΟτοΓοοσιο ιιιιιοισ ισ σοι: ιο!ιοιοσιε Βιιιιιο, ιιοιισιιιε Βτιισο οιιιίοοριιε πιισιιιισ “πισω”

οι: ποσο οοτιιισ οοπνοι·ίειιιοσο, οι: πιο πιτ:: οιιοιιοιιισςιιο σοοοΠιιτιιισι οι "πιο σε Ιοιοι, ιι

Βοσιι ιισιισο ττιιιιιοικιι. Ισια οοτοι·ιι ιΒιιιιι· οπο: πως Ιοοο οοσιιιιιι, Ρωτιιιι, ιιτ οι: οοοΙοΠιειι

Πα ΙοιιΒιιι οι ιπίτιι ο Βι:ίσι ιοισροτο1ιοΒιιιιαιιιισ σωσει τω: νιτι οιιιισιιιιιιιοιοι σπιτι ώσα

ιιοσιοιιε πει Γιισόιοτιισι Ριπή δι Ριιιιιι Ιιισισο αοσνοπιτοπιι

Ισ σοισἰσο ιιισέιιο θα ισιιινιιιιιιε Ττισιτιιιισ. (ΣοσΠεΙοι·οσι @ο Ι.ιποοσοσΠιιισ Βι·ιιπο φάο

,, [πιο οΗιοιι ισοισο8ιι€οπτιιισι ισ ό:ιπισιιιοσεισ ιισιισο Μο87οοιιοτο, ιπειτοιοπίσε πιει σισιιιιισ

,, οιοιια·τινι οοοιοιιιε Με πιονιίστοεοιποετο, ιιιιι ισ οιετοΙοστιιισ νοιι›ι 13ο ιιιΠοσιισοσιοε, ισο

" οσοι οιιτιτοτ οι: «ο, πο Βοισιπο Μιι-ΠιτιΠοισοτιισι τοροιιαστο5, φατσα νιτα: ι·εισιισοτειιο

,, πι: ιιιιστοπιιιτ. Υοιιιι ιει:ι.ιτοοοιεΠιο Βοίιιοσίι ιιοσιπιισι ΥνιΙιεισιιιισ, νιτιιισ τοΙιειοΕιΠτιιιιΜ,

,, ιιιιιΒιιιι:ισ ρτ..οοΠο, ιιιιισιιιισ ισ :ο ι;ιισδιιι ιοιιιιι.ιτιτοτ πι: τοΙιιιιοίο ιιιίροσοτει, ιστοΙΙιοοπεριο

5,, οπο ισ ιιιιιΒιιίιιιιιιι ποπ ίιι-ιιε ιιιΗιοοτο, οιιιιιινιι οι οοοιιιΒιι Ι.ισιιοιιιοσίι οοοΜιιι Βιιιιισιιιισ

,, φπα ει! Ιιιισισοτιι οπο: ωιιστι-ι. εοεποθοπειτοςιιο πετιιιοπινιιι Πει ποπ εΠι: οοσιτσοιοοσ

,, ιιιιισ, οιιισ οοσΠΙιοιοτιιιιι ΟιιριιιιΙι Ι.ιιιιισσοσΠεΠιιιιιιι ιιτ ιιοοοι:Μιιι :Μια Ιιιιιοπι νειισιτιιιι

,, ΒοΓιιιι τοιΠΡοιο Κοεοτιοσιιιιι, τσιπ νιι·ι οικω ισιιιιοτι4, τσιπ οι·ιι:ιτιοπισιιι ει! Γιισέιοτιιισ εισο

,, Ποιοτιιισ Ροιτι &Ριιιιιι Ηισισ:ι οοσνεσιαστ. ΙΠιιιι ι1ιιοσιιοσοσ οτιοΐο ισοοιιιστορυιοσε, φπα

,, οιιισ τοισροι·ο οοιιοισ Ι..ισιςοσιε νοσιτο ιΜιοτοσι, ιιιιι Ιοσ ιιιιιιισο νι:ο, ιιιιιισιΒοοιΙιιιιτοοοτ

,, ροι·ιο, ίου ΔιισιιιιΒιιο αΙιιε στοοίιοσιοικ τοιιιιιιοιι, ΡιιΒιιιο ινισινοτοι, δ: ρεοοιιτοτιιισ πισί

,, Μισο, φωσ ιιιιιιοΒοι·οστ ιιοοιΡοτο, Π·ιιΠιιιΒοστιιτ. νεσι:ιστ ιειιιιτιιιο τοπιροτο ίιετιιτο, 8ε

3, οι: Ρεοοιιτιε Με νοσιιιισ Ροίιιιιαστικ ει: οιε, οιιοτιιισιισΒιιτο οι:ινοεοιι:Ιι Βάια Μπι, ειισοσο

,, οιιιε Με Πω ίοι·νιοσιιισιιε :ιο ίιιιιιτοιισιισ:ιτιιισ Γιιιιτι.ιισ ιιιισιοσιτι, ιιιέιιιοΒιοιιιιιοσε, ωπ.ιι

,, ποσοιιιέιιοσο Ιω τονοττοπιιιι· ισ μια. (Σιιοιιπισιιο ·νει·ο πιο σοίιτ:ιεισιιιτιιτιοσι, 8ιο.Α&:ι.

,, πω: σα: ιισσο οι: Ισοιιτσιιτιοσο Ι.)οισισι ιοο8. Ισιιι&ιοπο 6.ΒΡαδιιι 1 ι. οοποπτιοσιο ο.

,, Κοοπιισιο Κοισοτιο τοΒο, 8: ιιοιιισο Βιιιποσο ίαιεισ Ι.ισεοσιο:ισ ιιισοσιο.

_ ό. Σεμιιπτυπ· ι:οικριιιτε.ι οποιοι: πιο Βιιιιιοπι.ι απο α!ιοι·πιπ, πιο νοτια: ροπε|βοποι ει:ειςβο

' ιέ:[ιισπ|ι οοπτιι!ε›·ιιπ:, 4"άδ|1ίδ 78[6Ν·ο ·υι]ιαι ποπ εβ, απο πιοιΙρι·σα!ιοτε αιιιΙΙιιβτοπιιιι συιιωπι

Βτιιποσιε

οΒιιιιι .

_ςεβα ιοπιιπωι:. Μ· Βι·ιιιιοπιι απο: Μια, ρα. μη. μή τοιωιοπιτιιι οι” ρτιιισἰαται «έσωσε,

κι [ορια ίπ Οποτικο Βεπιριιοπο π·ιιιΜπιιι, π: ιιαδοτ οοπτ!ιιιιιτ: Ασσο σ) Ισοστσοιιοπο Ποιοι

σι ισό. @πισω οριίοοριιε Βιι.ισο οωιι 1ι.Κιιιοσιισε ΡοΒιιιιιτιι, ροτιι&ιε ισ οριισοριιιιι ιισσιο

3ο.. οιιι ιιιοοοιιιτ Ι.ιιισΒοτιιιε οσιιοοριιε, &ιρΓο ιιιι€ισοσιο.τοι ποσοτιιισ πω” ιοοι ιιονοτιιε.

7: Ε.τ
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κ 7. Ει:Μιοι εῇκβΙειιι ΟΙιι·αιιιτκακδίοι· αοπα:Εοιικιιι ι:και·ια:, ακα [Μι Ι.αιιι!ιοι:ι ι·εκιιιιίιια ετΙ:ΜΞα: Υ.ΑΝΝ.ΩΝ.ι

Βι·[κυκβ κοψω: κατ, και· ακα: «Φακοι εκβακ: Ματέι οοιιιιιι: Εοκιι: Ι/επικε, ακι ῇκκια |ιαιωι “η Ι

σαβικιιι ικοιιαβει·ικικ ἰτι-Ιιοιιοι·ε 8ε πιαιιιοτια Μιὰ: $εριιΙετι :ισ Μιά: Ματια ίεπιρετνιι·εωι: ;.,1,,,

ααιιβικ.τιι, μακ [κήεσιι ιιιοιιαβει·ιο Βε[καιιβ. Ε:: ιιαι·κιιι και: αώ:ικικ:, αρκά Β:|καιιιααιιιπαι·ικιιι[κιπο, κι ακο κοκ Μπι κι:: βΙ4]14$, _ά·ιί :παπι σετει·οι·κιιι Ιαι:αι·κιιι, κι:: ειιακι[α8ι:ιίΜπι στα”,τοι·ροι·αβ·ρεΙΣτι Μιανειιι , μα! ῇκ: .Ι.αικΙιει·ικ: ιιο·υο Μπα/Μια ραι·ιιιιι αιτι·ιδιιικ. Μ· ακέραια και. ° '

και ίπ ασια _ρωάιδία κά 6αι·αιάι ακαιωκ κιβαιιιιαπι. Κοιιατ :Μπι :ιιε (κακα ειιἰίοομΙι

μιιᾶοτἰτιιτο, ιιτ οπιιιιιιιιι πιιΠτιιτιι όεΐυπέ:οτιιπι τοτρο::ι, :πιο κ: :ια Ροιιτἱ:-νειιιιω φώτο κι

Βείωιτιι, ιιτ εοτιίὶιοτιιὸο οι: «Μ, που Ροτικι·ιτιτ ροπαι·ι, ιιτ εΞιιιιτει·ιο ἰίἱἰιι: Ιοι::ι ο πιο οικία.

άπο σοιιίιιετιιὸἰιιεἱιἰΙἱτετ τυπιυΙαπωτ. Ειιιιέϋ :Μπι τιιιἱ-ἰιιττει σείωιετιιπι , να! κι ἱΡΩ: απ»

Μαι 8: παρτυ ο:ΠεΙΙ:ι:ἰ πιοπιιἰ Ειει·ιιιιτ, ἰτι Ρωεεω Μιὰ:: ΜΜΕ οιιιιἰιει·ἰοΡετΡε:ιι:οΙιῶι

"πισω ιερεΤιατιτιιτ. €ιιιια .Ζατκθει·το [κα[ει·ιρ[ειε Βει·αΙάιι: ΒιιεΙΐιοιιἰ: οἱνἰτιτἱ: εριίαομι:, Βο

πιΙάιι: νεα:ι·:ιιιιι: :ιτι:Μάι:ιοοιιιι: δ: ειΒΒ:ι:, θετιιΙάιι: εοιιι:: Ροιιτἱ: νειιτιο: & ω. Ατιιιο Πο

πω: ω”. Ιτιἀἱᾶἰοτιε ι.. Εριι&ε ιι. εοω:ιιι·ι·επτε, ;. πιετιίε Μαιο, ι·εετιιιιιτεΚοΒει·το Παπι

::οτιιττι τεμ. Ιάσκι Ι.αιιιΙιει·ικ: κΜακε ιιιοιιαβει·ιο, Βι:[κοιιβ Βάια:: έ: Ι·'οκιΕ:-Ι4·κπαι, ικκἰια :οι

πω, κ:: ρι·ο_|:κκέικι· (Ιιι·οκιει ακόΐοι, ακι έ: Ι/·υι!!ε!ιιι2 οϋ2ικ :καίω ρι·οι·[κ: ΙιαΙιει κι: Πιι·οπο- ·
8ι·αιικκ: Βειι@ιιΖαιικ:. 7·υ2!!ε!ιιιο κι Βε|κεπβ κείιιιικι.· 7·υΙ_ςει·ικικ :κκε τεικροι·ι: εακ[ασικ Μ: :και Λ

τσιπ |κΙιβιικι: 11αΙιαιικ: Μ:: ακαοικιιια @Με ρει·βακιιιυπ °υιιι74ϊ , Μάσι ακιικι ρο|[και κι Σρι.

ειΙε_ςιι .κια!ιαι·ιαπι :απο ι.
 

ΑΡ-ΡΕΝοικι.

- “Βε ιιιοτι;ιίιετιο ΈτιιΒιιιιι·ιειώ : Μαιο ννιιιξιωο οοτιάιιο.

ι. 'ΟΜ τι:: αΙιι;κιά κι: Ρι·κδϊκαι·2ειιβ ιιιοκαβει·Εο ΙιαΙιεατκι· :κια κι Μια θκἰΙἰεΙιιιἱ αθ!α!ιι·ο

αοπβι·ΕΡια , :και αΡκά θαι·οπαραρακικ Βικ23πιατικιιι, οίκω :β ω: ρακΖ!ο [κβκ:άεεα Μ”, ω_

και” , :κια και:: καΙιεαι |κρει· :επτα πιοιιαβει·ία , μα: 7·υιΙΙε!ιιικ: ιιοβει· ι·ε.·ει:, Ρι·αιο!αιιυαικ , ω.

κισσα αΙι :ο κι [καιρβκ: ρατειιιιιι Ι.νει·εάιταιι: [καιω εοιιιϋικιιι [κει·έι, :καηκε ρἰκπικκικ ήκ:ιιιιτιι

ιιο:ιεια Ρτο [κικι·α β: ααι!!κβιακάα ε)κ[κεικ και:: οι” ρω· διτκικσβ Ιπιει·ακο βκιιι€παΟκκιπύ

.κ1ιιια!οποικ κι Θα!!ια [καα!ρικα, Μετα Εροι·σάιεπβ:άιασεβ: βια. 6οπάιικικ ρι·κιιο [κιτ 29·αΙοιαικιιι

ΙιΙιει·αΙιτατε [ταιικικ ΙιεαιΞ 7·ιιι!!εΙικι, αΙιοι·κιιιακε ὶρβιι: τοπ/απ_ςκικευικικ, :ποπ ·υαικ: α!ιοικιιι κι::

καπαιιιΙικ: ακ8κια, α: άειιικπι Ρι·Εκσέρκιπ Θ· [κικιιιοι·κιιι °Ροπιιβακικ αφΙοιιιατικκ: 29 Ριιωικιι:

βι·ιπαικικ Θ κικιιιικιιι, ιικΠι [στο τσακ: .Βάια ιιιυπαβει·ιο :κια ιιοΙιιΙιτατε, :κια ά2·υ2:2αι·κικ α[βκειι.

:ια σεβ: . Εμ: ιιατα!ια ρακαι: ει·ρι·ιιιιΣτ πω: ακΕΐοι· Μ: ·υει·|ιΙικ:, ακο: Ειαικ:ψ·κ: ακι;κβιιικ:

:κι Ξα:Ιεβα , ει· αιιτικκο Ματια/Μέι £ι·αιιέσο άεβι·ιμα: Ηέβαι·ια [κα °Ρειίωιοιιτακαι ιιι!αι·ιιιι.

:ι ιιιιἰ: Ρτιι&ιιατιω :ικινιιΙτ ρι·:ι:ιιοΓεετι: ιιιιαιιεΙοΟιιιιιοιιΠ εσ:ρωπι ή:: ΜΗ:: οριι:. Δ 5 -

ΜὶΙΙείῖπιιι: ίιιΒΙἰιιιἱ: ετα του:: τεπἱιι: που: "

Ηττα: νιι·Βιιιεί Ρτἱιιοἰιιἱ: ετιιετεἰ.

Μαι·τιι ίεΡτειι:ι: ΙΒιιΙοειιέΈισΡ:ιι:ιει Οιιοικ·Ι:ιε
Τεπιριι:, νει ::ιιτΓιιιιι ειιιιΒο`ΐηιιιιι Ρει·πειιιιτ. κ -' , -ἶ· - . ,,

Και: ΑΜιοικιι: ίοερττἰ ιιιοἀει·πιιιἱτιε ει:: ' - _Καμπ ιτι Ηείρετἱκ, ιεικιιι: ια Ἀιιἴοιιἰ:ιιιι. Ν ·- · '

Δὸῇιινιιτ ιρίε Ιο011πι ι·Ιοιιιιιιιι:, αρεσει Ματια:: 6οται,

ΚοΒιι: σοιιίιιΙιιπ ίι·ατι·ιι:ιιι: ιιΙΙὶὸιιἱ:. 7

ΡωεΓιιΙ Οττοιι ια Να: , φαι μι:: Διοω‹ω Βιι:τεινιτ, '

ΑΒΒιι: νντΙ.1.Βι.Μιι: ::οπίιτιιίτ Μ:: Βοπιιιιο.

π. Σοκ πισω Μάικ: ιικοιιαβει·ίΞ[κι κατώι: ειμαι: μαι» @β σ..κικ,Μ, “Θω- Μ", 0,". @Μαμω

ιαιιι α Ιακάαιο ακόδοτε ε.: Ει·κΕ!και·ισιιβ .Δι·σικυιο ι·ε!αιαιιι Μ: αεβ,°ΙΙιει·ε ·υι[κιιι :β κρατα Ριε- Β,νν'ιι"Ι'

τιιιιιι. '

Ιτι ιιοπιἰιιε Μιά:: 8α ΜΜΜ:: Τι·ιιιΜιτι:. Νοτιιτιι θεά νοΙιιιιιιι: Έτατι·ιΒιι: ιιοΠτἰ:, τειιιι

ρταίοι·ιώΒιι: φαω €ατω5, οι οιιιιιἰΒιι: Μιὰ:: ΕεεΙείῖειι ΗΠι:, ευιιιίειιιιηιιε οτὸἱιιἰ:, Ιιοι·ιοι·ι:

δε ὁὶΒιιἰιατἰ:, φαι πιιοιιιίὶετιιιιιι ιιονιτει· οοιιίιτιι&ιιιιι ὶιι Ια:ο, :μή Ρτιιᾶιιιιτἰ:ι ιιιιτἰςιιο οικι

τιιΡ:ιιιιι· νοι:ιιΒιιιο, ΠΒιετι·ιιιιιιτπι παμπ: αΒίοΙιιτἰΠὶπιιιιιι ι:οπίιίια: :Β οπιτιἱ ίιιιήεάιοιιε :ΜΒΜ

:υηα άιο:κ:εθ νει ιιιοποιίιοι·1ο, ι:ιήιι: κι ι:ειιιί:ι ειιροιιετε 8: πιαιιΜείι::ιι·ο ειιι·ειιιιι:, πιο :αἱ

ιιιιιιιιι ΠιΒι·ερει.τ πω: δ£ ιιιοοιιίιάει:ιτε ο:ο:ίῖοιιἰ: τυπιιιΙτιι:. (2Βιιό:ιπι Έτιιτει·ιιοΠει· αιτιι:ι!ιΒα·

πιαιιιταιε, Οοτ·ι·οιιιιιιιιιι: ιιοτιιίτιο, εκει :Πα τω: ΜΒΜ ίαουΙαι·ι, 8ε Με:: άεεετετιιι

Ρ:ιτει·πει Ιιω·εἀἰτειτε, εΙεεἰτ Ειιιόιτιι: πωπω:: ι·εΙιτισ.ιιιετε, δε ροίι Βειιιιιιτε. Βειιιι1ιιεοκραεη:

ίιιιι&ιωι ΒΜοιιειιΙο εωτι:Βιιιπι, ιΠιιο, νοΙειιτε Πεο, ίιιίεερὶι ΜΜτιπιι ιιιοιι:ιΠ:ιειιιιι- νοι·ιιιη

οιιιιιε: Π·ιιττε: :Μάικ Ιω, αιιἰ Ρτ:ι:ίετιτο: Βιετιιιιτ, 8: α:ιιΗ: Μ:: νιειετιιιιτ, Μ:: Μουτ, 8ε

Μπι ΡοΠωιτ, ιιιιοπιο:Ιο ἱὸοιιι άοπιιιιι: θοι:τοθ·εάιι: :κι Ρι·αΙιθ:ο Ιοι:ο καψω Βάι: !ι:ε:ι!επι

ὸοιιαιἰοιιεω οι: ρτομἰο, :μαι πΙιηιια:τ, ραττιπιοιιἰο , ω: κι :ο ίιιατεΠει·ατ Επι:: οι::

Ν1 τιιιιιιιι: ῇιιι·ε ιιατεϋτω·5οι ιιιιι ποπ ιιιιιΙτο μι: ία:ιιιιι: κι Π·ειικιιι ίιιιιπι 'κι ριαειἱτιιΙατο

ΠΜοιιαιΠ ιιιοτιαΒαι·ιο. Βειιι3ιιε Κοιιεκτιι:, :οι ίοΙιι: οι: ΈτΔτιἱΙιιι: Μ: ι·οπιιιιιίιτ Μακ,

Με:: αστε:: Επι: ροΙΤειΒοτιι: οπο, ιΡΓε, 8ι ιι:23άιθσ.ι: θα:: ιήιι: Νιιιικιιι:, :μια Βοιιιιιιο

ωί84 δδ. @κι ΣΒ. ΤΜ!. 7|Π. ν ςωχω

 



°3ττ8 έ: Μ'ΐ'ιτ Ντ Α -··

Άτωστ_τοιτιιιΙοιοοι ω σττιτίτιπάιότιττνΜοοεΒετώπι _φ68τ:τω'Οτ- ΜΜΜ, Ριτειάιιιιτρ «Νάτο, ιωιτ‹ΡΟτ

ιΙο3?Ι -ι3οτοιιι·ιι·»οιιτειιιπινα·- ίοΙΜιιιτι ·Οου·ιωιιτρο ΜιττΗἱ›Ίἱἱ°νἱτο- Τσιιτιιτειι€3 ωειιιιιιιιοοοουαοι

.ΊηΩρ_ ατιτττττι2,1ττ·ιττάτ ιττωτι ιεε:ιτοτείττιτττσιτωττηττιτοά τιρρειιωιι· ]ιιιτίαιτιιτ τ. οιιο:1·ωίτάιτιτι

το τ ο «Μι το «Μαιο τετοιο, ιιτ ρ0θουαιτι μοιετιιτοιιττιι€ιωιτιωροΜιτο τωιι3τει το '-Βο τω· [τα

Ϊ. "[ τιτ- ΜΙΙαπωιι, τιιιΠο τττοάορτιππιτι ά τιιιιουτιττ ριιτι1ετειιιοετττικετροιταιεωι Ει°2ο ιιοιιιιιιτι

(τι: τιιιι·οοττω ιιο0τοτιιττι οιιι·ιτιιιιτιιτι ιιτσααΠοτιιιιωτεοπΜι·ω (ΜΜΜ ρα· ρι·:τιτάιι€τοιιιτοτέιτο.

πιο τιοΙΙι·οι·ιιτιιι εει·ιτιιτιοι·ιιττττττωω; καρότσι ΠειττΝπωριιιω-ΜΗι-τοβο Μπιτ, το τικωτοτ

ζωοτριστιιττι οτι ετ”ιινοτττο Παω· 1ιιτει··ω. ι:οιι8τιτιιιιιιιιι οι 8: ιιιωιιτωτι ιιιιοΜε 8τιιιοοιιωΠο,

Μ: τιι6μιιω Με ερἱἱοορἰο, Με τιιοτττΙΙιτιο, Και ίιικιιιιιτι «ιοιιιιτιιο, οι 6οττοδοτοτιιιιΏ τω;»

πιω” 8: τεραΙιΒιιετ, Με εριττιτρ:ι!ιοιιε ρτ4ττερτιΕτ ειτοιιιτ ρτινιι«Βιιι. Πιι”ιιρετ σιττετττ ΜΒΜ.

τιωι..ταιριο Αρο&οΙίω ο. ίιττττττιδε ροιιτιίτε:ιΒιιε ιιιτινοτωι8 Εα:ιεΠω , ρω τι τΙοτττιτιο μη»

1οιωτικιι, όεἱττ‹!ε το οριο ιι.ττωτιοω όοτττιτιο μι» Βττιτττοτ'ε.τ·ο, σοι το Ηιτ8τιτττ€θιδ

-ΒΔΠΙιε:ιι ίεαιοοειτ-Ψιιτιοιοιτε οικιιτττΐιιιτιιιτ ριεττιι Ιρτιοτιο , ιτι τρια , «παρω >ΑΒΒιιττΒιι8 ,

οι τειἱςιτι$ Δικτ·Ιὶ οτι:ιιιτίετ, Μι ο5Βιιιττιττε ΗιΜτοιιιιι οιιπάτιιΒιιττιι ιι4Γιιετε Ερτιοορι Μπι Κιτι

6τι Ραπ ΟττοιιιιιΙτοιιτ, οιιι οιττττ€ε τοίτιιιτιστικιτιττ, φωτ ι'.ιοτττττιι18 ριιριι Βαιω!&ιιτ1ρΠ τω:

Βάι, ροίὶ απο οοι·ιΒι·τιιιινοι·ιιιιτ, 8ε Προιιπτω ΐτειττΝετι1τιτ, τιτςιιο ται:1Πο οποοιιιτιιιτιιι€ΜΜ

ττιτιδε ωττω16ττοιιιε ρ:ττιτει· οτττΜε τΙιιι6 Διιτι·ιιπινει·ωιτ. (1ιιιτ:11ττιςιτο ιΙΙιιιιι ιτιοΙιεΠω :απο

νοτια ίιττέϊιοτιοιιτ πωπω ιιιιέτοι·ιττττε, τιετιιοτττονοτοτ:Μτετ- αει οπιιΠοιτειιτ οιισττιροττιο:Μιοίττιε

τττιττιΒιιε, Με ιτΙιοιιετττ Ιοσο τιιΠόι:ιτε νοΙοιττετο ιιιιιιΙΝε εοτιΓρἰτετιοιιιΒιιε-τ ιιτ ττιιττετιΑιτι Νήσο

|ιικττπιε ι::ιιιιττιτιιιιιιότε τω:: ίιιιτιετι: εοτιοιιτιιι·,οιιοτι το οωτιοΒιο, Μπι ίιτρατιιιε ιτοττιιιιατι ίκτ

ττοε ίαο&:ιτ κ:οτινετίετιοι·ιιε τιποιτιιτττ ίιιία:ρετιιτττ, Παρτε ίιτττι οτειιιτιιτιιε, 8: ἱτι :τάιίτε:ιτιόο

ττιοτιιιίὶετιο Ρτιτάιιιιτιε:ιτΠ ιιρροΓιιετιιτι ·ττι:ιιιιιε:_οιιοττιιιτττ ώ πιο όετοικιιτ, Πειτε ίιιρτ:ι στου.

Ωι·:ιτιιιττ οι, ιιιίτ:ι οα:εδο, 8ε Ιοειιιττ τροποι· τρία τείΠιιιτιο, αρτιο :το ιοετ:ιτιιιε ροΠε1Ποτιιοιιε

:ιτιτιοιιιτ. Ποεττατο Ιιὶκτ οΓτ Πεο όοτιιιτιιε, δ: τριτο ρ:ιιιροττετ:ιι1:ι εοτιιττιόι:ττι ττοττιιττι δε 2ετττι:ι

τιοτιιιτι ιιοΠι·οι·ιιττι ποπ ίιιΗἰοιεΒιιι ιιτ Πιιοιιιτ5:τιιι·, ετινττοτικττ ωιιιτοτιιιττ, ρτοεειριτεΑτιττιιτ

Ντ @ο & Βιιιιτττε ιικοττε ειιιε ττιιτιιΠετιο είτ Πιτιόειτιιε. Πακετα Νιται·τιιιε τριτο ρω·

" !ειρ:τΙιτ τείι:ειττιατιτιιττι ίιιαεΠοτ αΡτΒέτιι€, ριττιττιοιτιιιττι φοιτ τεΙιοιται·:ιτ $οιοίτοάιιτ, ρσΠεο Ρω

έτιιιιτι:ττ Ιεριιιττιιι ετιιτιιτιοιιο τιοιτεινττ Γιιτιοικοιτ. Μ πο. οιιιιΙιρετ τιιίττι οοειτΠοιιτ: @το ΙιτΤοερ

τιοοι οοττοιτειιττιε ίοιτιιιται·ιιιιτι τιιιίεετετιιι·, απο οι:τταριιιαιτο ττοιτιιιιι 3ΒΚυ κοκ” εριίεορτ,

οο_,ρτατάι&ιε οιττττἰΒιιε τι νοτο ττοίἱτο τιοτι όιίοτερειοτιε, τικ ττοττιιτττ, αιττιεοταττιοιιο ιιττιιτιοιιι:

-ριιττίε “ιατροι ιιιίιΒοιοτο οτοεττιετττο. ΑΒ :οιὶετττ τιικιιιιιίτετιο , & ιτι ττιστιτοτιιιιτι τρΒιιτ @παπι

ροιτίοΙοιτάιιτττ Πινιοτιοττι ττειιτίτιιιΠιι, ΜΠαπ τοπικα ιιτιιιτττ αυτο , μακρια δε: Ισριοιοιιττττιτε

,ιοττιιιτιιιττ, ‹:ιιἴιι!:ιττι αυτο όικοτειτιιτττ , δε οπο: Ποια όειιιιτο.τ:ι: οι.ιιτι τ:ιτιιτιι τιτατιτριιΙιε, & ιιτιιιιιι

-_ειοειιιιιιτι, Μετρο οτιιιτιιοτ αιτιιότι ότιιιιτ:ιτι. Ιωοιιτι οιιιτΠε ΜΜΜ Ιτιιιιιε οείοι·ιρτιοτιιο, ίιιιρετείὶ

τι: σοτιδτττιετιιτ Γιιοίοοιιετττιοιιε τάοιτειε τείΠοιττ απο εποε τείτιιτιοτιιιε. Λο οικω τοττΙ:ιτιτιο

-τιοττετττ 8εο. ορο Ηττα νντττΙ.ει.Μιιε, όιθειιε :τω -νει·ιάτω 29ίΕ6ΞτΟΠΕ, Ποιιτι εοτη_ιτι τρίο

Ιατροι” «Ποτ Πει ρω ιιιττοτο ιτι ίιτρι·ιιοιέτιε Βό:Ιἰτοτ· ιιττωτικ , ὰ πιιιτε ρτσρτιο ιιιοία·ττρτιο

τι: Ιτοι: τεΠιιττιετιτιιττι εοοΗτττι:ιιτε, οιτιτιεε ιιιοίτ:τιρετττω :τά :ι:οιιοΙοττι Βιι)ιιε τεκτιριιτιοιιιε πιει·

ταιεττι νοτιε οττιτιιοιιε ρτο ροίΤε ιιοττιτττο , 8κ Πο ρταιιτιπετ 8ε ιιΒίετιι:ι·:ε οιιιιστρΙιττοε ιιτοιι:τι

Βετο «Μοτο πίτα. Ι.εοτοι·ιιιε ττιιιοι·ιιτιοτιο Πει ετττιτρττείιιΙ $ειιοτιιτιπ ίιιΒιοτΠ.ττιπ ίιιτττ:ιο:ιιτεοετιο

ίττοε ίιιΒιοτιοετο τοεανιτ. ΟοεΙιτιιιε ειτοΙτιρτ:ιείιιι Βιιιιτιτ:οττδε 8ο τω” ί:ιιιέτι ΒετιαΒ&ι Βτιτιιτνι,

Ρώσο Ατττοι:ιττειιιιε Ητττιονἱ. ΡιιΠτεττιιε οριί::ορω (:εττιστιε Ητττκινι, σΔιιισ του” (Σιιιτιι:ιεειτίιε

Πτττιιινι, Ενετ:ιτάιιε τυο” ίιιτιέὶι Μετττοι Ητττι:ινιτ Βοοοεττιιε :ιοττωΟιιτοπιε ίαττθ!ι ]ιιΙιτιιιιθτ

Μινι. Εμ Μπι· ΑττιιιΙΐιιε ρττοτ Βα:.Τοοιιεταιιε * τω. Οίιτιιττιοιτε εριίαοριιε , Ει:ιτιοιιιιε

δ££. Εεο Κοτοεττιιε @πιο Ι)εί τα Πατηστε τρωω, & ΗΕ! πιει τορ,ιε Πτρατιτ8ττοττιετιιετιρο

το τομή. Εφ Κοτοεττιιε τω: Ητιττοιιιτ Μετρο ρτορτιιι. @το Προ τα θεττττινι. @το Ετνειιε

τιτοττισιονιε πωσ Μεττιιτι Τιττοιιοτιίιτ ί:ιτττι:ινι . @το 08ο ιιτειιτρτει:Γιιτ Τιιτοιισοδοτττ Βτττι:ινι.

· ΕΒο Κοτοεττιτε Κοτοττι:ιεετιίιε οι·ετιιεριιτοριιε οττττιι ειιέτοι·ιτιττο θττιτο.τ @ο Προ ΒιιιοειτοεττΠε
ή( Μ'""° εεειείτε εριισοριιε Βττττειντ. ΕΒο Πεο ΏοτιίτιιιιτιιιοιτΠε εριττοοριιτ Ητιτιαντ. ΙΞεο Πεο Εοτοἰιτ

:ΐ-25:ζω1_ εειιΠε εα:Ιοίιιε εριιεοριιε Ετττιανιι Ε8ο·_Νϋι°ῇ11ι1ὅττ$ Ανττιτωι:εοΠε °τερτ!εορυεθι·ιτιιινι. Ε8οΚοτ

Μ· Βετιιιε ΠιιιιτοοΠε * €ριΐοοριιε Βι·ιιτ:ινι, δἰοἶτεὸιτε εριίοοριιε δοκιετ:ιιΠε * Ητττιετνι.

“"διτειο:ττΠ3. 2.3.!Ωπο απο ριβτποτυπσπιτι 3βιιά τοιιΜΒοπ @Με ωτει·τωπιπι!π Μ, στοπ το! απ: τω” ε:φτεβ

νττ12_τω· [Με ιρβ ΡοιΙΜιτιτσ.ι, τα: :Με “τω οιιω|ετττ @τι @πιο ε: απέ'ϋ37ιτρ:'1ο (:[στέρβΒ , με ΜΜΜ

εΣ"ἔ"°'Ψ^'5 απ: οὐ Μετιάτ ττιιρετ2τιατκ, απ: πιάτο μι: @οι άι· εαπ/Στ, ιτιοτιιιπιτ›ιτιιω ΜΒΜ τω ρτσιιο[ωτι

` =""°'δω»;τωωκοτωτ °τε[ριττβΒιι. €ετστωιτ τα ωττ2τ τιποτε, ο” ο Οτατωτιοπε οι ΒΕἱτἰἑυιτἰ:ππ 5ο

έ:$'^ 8ιτ.-ιαβ€μο τοπιο τι. 1Μίτω [απο ίπ Εριάφι.ι· Εριτττά.?επβωτ τέ[ετππτπτ, ραπ πέρι!

τςΙΙζρμ1ΜΜ πω” ΜΒΜ [ιιιβιτ, κι· Εκπέίωττωψτ Μ.ττωττωΜΜ, :τοπ οι τοπροι·ιτΖώα:,

!ημμάτι /ρο·ττωτέτύπ.τ Ματ βτιπιτει· βαθί!τττη τα ρο/ἰοτΙ: τεωροτιθισ |ιτει!ε ποπ τοπ·ωίΩνετπτ-. Ρτι

:καιροῦ Ηειικτω Μμτατοτο εστιβι·ικοατ βΙο2 τοκοι” ςιιατκττηπε στα α μ” ρτοριιιιμιτ, κατά

Βέη ΦΜζ!ιπφμή0τοι Μιάττα[τωωττ. Β.ϊβά Μάι· το ε]τι[ὶεπτ τω»·ιτι ιιτρΙουτω, τωιιττι ατιπο

τοις.,. α· Φφ:π”·β£Μ ιοικότω τω· «τσιπ ροζεβοτιτοω, μια τι" τοπ ριιβω,ωτ τωωωπι

;.£!·;τἄιιατι1τπβ :σωματα |ίππτ, ΜΜΜ. Μπιτ αὐτὰ· ττιτιοτς|σιττιτ τω» πώι!1,(Μππι δκυτέιεΙυττπυβτι

τ$9ΗΨ7, Νοτια αὐέμποτιππω ·υτυ·ι Μπβω, φαι ρυβριιβω από τί2ατιώντ.τ πω: τοπροτιτ ει: τι Μο

οιιοραβισαιτ τοιέτρττωίκττϋακττ @το στ· ΟοτττΙ·ιιιι·άτ τΕΙιτΕ$2Ε119; [ιφτιιι ιτι Ρ”οΜεωτ τπ/ἰωπεπτο

@μωρε ,ο ατι Μπάσο τοπβτωατωτ. Βοιτιοιιτ, £πτρειίη :τριτον νοιιξιωιτι ιιοΠι·ιιττι εΙετιττεοτιεπι

οςττιτ;Γροι:αιτε οιτοιιΙιτιοττι ιιιοτιιτΠετιιιιιττξττοΗτα αιτέτοι·ττττω εοι·τοΒιοτττιτι , δια-πι το Ματ, @ικα

Ετιιάὲιιοτιο, οτι ρι=ορτιο ιτοτοέιτοτο Π·Δ:ιτιιιτι ειιτιττΟοπίτειιιι Νιτωι επτα Κοοετά,ι ιτιιτοιτο

τς”ήτιταϊιε Π;ι-τςιτιτιτττοιαΜοτιςτη τωιετω Βετττ·έτιτ ττττι·ιτγτ:ιτι εσιτίτι·ι.ιΟιιιτι, νετιιιιτι10ιττιαττα

σοβιαιιιιε._τι @οποσ οιιιοστια Μιὰ εοτιιιιτταιτττΏιι)ιτε ριτοετοιιιι ωτωΡω ρώτα τοἔιτΗ ιριτττ

-ιτττιο:ι τ ' -· τ ι ο ν ·τ)·αΡΐο

* τι!. Οάο.

^° 'Πιεσ

ι!εοετιιιε .

1ιιιρ

' . .μ.κ..
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"αφτο εοιιΗι·ιιιινἱιιιιιε &ε·. Με” α!Ζω ακοιω[ΜΣέ Βεπε[αδϊοι·ε: ι·εσεπ_βε ΟΜαοαΜα μυἰἰἰεΙιιιιαπ ,

ιιο[ίι·2 Ρ”·υΕ!!ε!ιαΕ εοπβιιι_ςιιιεαια, α: _βιρ›·α ιΙΧ.τεαια.τ, ειι)α: εουφ!απ·.τ εκ[ίαπτ ι:Ιιαι·ω ίπ Βεπιφιία·

Μ, [ἱεαε θ' έτι Ρταἄααπειι[ἱ: Μοααβει·22 [αυοι·εω άε1Μ3. Ηειοαιι: δε :οικω :μισο @το (Μάι

!ιιπι-Ι.οτιοοΒ:ιτάοιιιιιι οιιιιι οιιιιιιΒιιε Με ρει·ιιιιοιιτιίε, δε οιιιιιιιι ρι·αιΙιει ιΠιι δεοοι·τεε, ειιι:.ιε δε·

οι. ΟττΙιο, οιιι δε ννΙΙΙεΙιιιιιε, Οοιιιοε, ΗΠιιε Αόπιικι·τι, ιιεροε Βει·ειι8:ιι·ιι πιο” ιρίοΙοοοιιι

[τα Πιιεε Ι.οιιιιοΒιιιαια. ει: Ιιειεόιτατε Ραι·ειιιιιιιι δε ρτοριιιοιιοιιιιιι ίιιοτιιιιι. $ταιιιιιιιιιεστιαιιι μι·

άπο:: ιιοίὶιι ριεοορτι Ητιιιιτ:ιτειιι ιιι ρει·ρετιιιιιιι ιιιιΒοιιόειε οιιιιιεε τετι·ιιείΙΙεε, οικω ΜΒει·εάεΒει:

?μπι ί:::ρο ιιοιιιιιι:ιτιιιιι ιιιοιπαΠετιιιιιι ει: ιιει·εδιτατο ΚοΒοιετι, οιιοιιάιιιιινίτιιιοοιΙιΙΠιιιι, οιιἱΓιιἰι:

8ειιιτοι· @οι .Με ..διαιτα ννιΙΙεΙιτιι.... Οοιιίιι·πιιιιιιιιε οιιιιιοι:ει ιΠ:ιιιι Ιιει·οόιτειτοιιι δειιοΠε:ίΠοιιεε,

φωτ οι: ρ:ιτοτιιο δε ιιιιιτει·τιο @το όεικοιιιιτιιι· Οτοειπο, ειιιἰ [Με Μ” Οεπιτσ.ιι, δε ιιεροεΟτ

Με εοιιιἱιἱε, Πω ιἔεἰτ Βοτοοειιι [Μπι ίειιι&ιιιιι εα:Μιετιι Ρι·ιιδιιιαι·ιοιιΐοιιι, ειιι:ιιιεΙο :ιτει·ειιιε

'δε ιρΐο ι·εΙιοικι·ιιιιτ ιιιιιικίιιιιι, ό:ιιιιεε [ο δε οιιιιιιει Πιο Πω ίἑἐὶἱειιιοιιπεΙιἱε διά: παπακ

πιοι·ατ εο·Ζία:, [οι ρωι·ατα.ι, φα ]απι :απο α 'Μπα/Μαι έΙΙορεια!εααπε; _Μίέσετ(`εΙΙιιιιι ΑΠειιίειιι,

α:Παπι Νανι€ειιίοιιι, ι:εΠ:ιιιι ιο (Ζειαι·αιιτ:ι, σεΠειιιι·ιιι Ο:ιν:ιΙΙιοαι, ΌεΙΙατιιἰιι Ραοετιιο. Θε.

- α. πππο ΓΙπέβε Μη. αΙἐιαΙ Ζωα ρι·2·ιαι!ε;ςέαπι α!» εοάσπι ΙιπΡει·ατοι·ε οϋ:2παπ ί/·υι!!εΙσπα: ,

απο αποκαβει·Ιαπο Ει·αέΐιιαι·2επ_β ρι·οιιτ ιιι οιιιιι·τα ]ιιόιε:ιτιιε ει (3ιιιιτειι·ειο Βι:ιε:οιιο εάιτα οοιιτι

ιιοιιιι· , [Μα Β2ει:ία!ί [πα αε[επβοπε [πάψει. ασ °1)ιευέωςέατα ιιαααι8ε.8. ευπβτπιαε. Ποιιιιιο ,

·έπααιδε, ιιτ α.ιωιιω ρει·ιιιαιιε:ιΕ ιιιιρει·ιαΙι ωειωεωα εοι·ιοΒοι·:ιιιιιιε, Μ: ιιοίὶτα οεΐειιΠοιιο κια

τειτιοιιε ι·εειριιτιιιε, ιιτ ιιιιΠιιε Πιικ, Μειτοιιιο, δεσ. δι::ιτιιιιιιιιε οιιοοιιε: δε Πει ιιοΠι·ειειιιο ειιι

ειωιαιω εοιιθι·ιιι:ιιτιιιε, οι: Μειιι Ιοοιιε @με ιιιοιιιοι·ατειιι ΙΞΒει·τιιτειιι ιιι ειιιιέὶἰε οιπιιιεατ, δε

οιι:ιεειιιιιοιιε δε: @Η ιιΒοι·ωτε δε Π:ιοιΙιτ:ι.τι:, οι: αΒΒ:ιτίε οΙοδειοιιο δε οοιιίοετιιτιοιιο σ. εΙοτιιτιο

:ιροίιοΙιεο Βειιοδιδεο, ιιιιιΙιιίοιιε Εριισοριε ιο ρι·ινι!οΒιιε δε [γιιοά:ιΙιΒιιε ειι:οι·ετΞε Βιιιιιτ:ι ίιιτιτ,

πιο οιιιιιἰ τειιιροτε δε ιιιοοτιοιιίΐα Ηι·ιιιιτειιο ιοΒιιικει ε:οιιίοι·νειιιιιι·. Οαβι··υαε Ηιιὅο αὐ!ια: Πα·

υἰπἱαεεπ[ἱ: Μ 6`|ποπἰευ Πτάαπεαβ, 7ια!!ε!πιπιπ ιιο[Μπα, μεσα ιιε&οι·επι ίιι·ειιιιιιιιι δε ι·εΙιΒιοιιε

Ρι·οίιαιιιιώιιιιιιιι αρρε£!α:, [απο Ηεπι·ίσο ασφεαβαιαπι [αι[[ε. Ε: ρααΙο ιιι[ει·2α: "Μάσα και.

ίε!»ιαπι διιοι·α Κεειι!αιιι ε!ιδ!απι [ιιι[β Με, ει ι·ιεςοιε Εινοτιτιοτιε ρι·οροίιτι.

32 Ροβ Ι·Ισπίτι ./1α3αβε οϋπαιπ ©οιιι·αάα: ε]α:[αεεε[]»·, αὐεατοί/·υι!!ε!πιο τοέατα.ι, έέ[αεωραπε

Μ». αι: ΗεπτΙεω »τοπια/Μέι Ει·α8ΐααι·Ξεπβ: Ι2ϋεπατεπι [πα Με!" αιιδἰυπταεε το!ιοι·α·υιτ, α: απ·

ὶρβα.τ ε!ιαι·τα ραεε·τ, ιμααθεσάεπι 6α2Μειιοπε ι·ε[επαι·, αιμα ]οΙσααπε.τ ε)ιι[ίωι Ιοι:2αΜα.τ Μιντιο

τατιο·, ακί επ Οποπέεο Βεπέςπέαπο, [αρι·α ρα!. μια. αρρε!!αται· ]οειιιιιοΙιιιιιε; 23°Ηεπι·ισα.ι, ψά

φιε [αεεε[]ατε: .Διαπβέ ιιι Πατι·ιιπι Γοάιιιιτίιιιιι άΙεαπεισαάβετε. Βιετιιιιτι όιικιτιιιιε Πιι&ιια.ι·ιειιίο

αιειιοΒιιιιιι Ιιττει·:ι!ιΒιιε ρι·:εεεριιε ι:οιιΒι·ιι·ιατε, οκοτ:ιιιτο άοιιιιιο ννιΙΙεΙιιιο ΠινιοικιιΠ ποδα

το, οιιἱ ρττεάιέϊιιιιι ιιιοιιαΠετιιιιιι οι ρτεεἀἰὶε, εΙοειιιοίγοιίοιιο ριοριιιοιιοι·ιιιιι ίιιοτιιιιι, :ια εο

κει·οι·ιιιιι Βιιε!ιιιπι @Με :ι ?ιιιιάειιιιειιτιε ι:οιιΠιιιειιει, ΡΙιιιιτιιοε ία:ιιιιό.ιιιιι ΚειιιιΙειιι:ι ί:ιιιο.'Η

-ΒειιεάιδΗ Βεο ίοι·νιετιτεε ιδιοι οοιιαιοΒιινιτ. Νοε ιιοΠ:ι·οίοιιε ιιι ρει·ρετιιιιιιι ιιιι:εεΠοι·εε, ρι·οιιτ

δινω ιι·ιετιιοι·ι:ε ρι·:οδεεοΠοτειιι ιιοίιι·ιιιιι Ηειιιἱειιιιι ίιιο ει: θανατο οοιιτιιΒετιιιο ίοοι:ινει·ιτ ,

οιιιιιιιιπι οειιοΕι&οιιιιιι ίιιοι·ιιιιι ραττἰεἰρἱιιιιι καιω σιιρἰοιιε, ριιιιιιιιιι ειιι[άειιι ι:ει:ιιοΒιι ειιι

Βατετιι , ιιοπιιιιο ]οιιατιιιετιι, ειπε ιο ρι·Μειιτιο. εοιι[εε:ιιιι·ι [πιτ , δε τ:ιιιι ίρίιιιτι οιιιιιιι τοιιιιιι

ειιιιιάεπι Ιοοιιιιι [υπ ιιιιροι·ι:ιΙι τιια:Ια: εοτιιιιιιιιτ, ε:ι ιιι:ικιιιιο Ρτο αιιιΐει, ιιιτο:ιπιάεπι ιΙΙιιιιοιιι

τιἰΒιιε !ιΒοι·τιιτειιι οοιι[ει·νετ, οιι:ιιιι ε!ιιιιιιι::ειιίο ιιιοτιαΠετιιιττι Ιιειοετο ὸΞΒιιοἴεἰτιιι· . Νοε ετ.<ζο

Μια ιιοΠι·ει: οοιιίοΙαιτεε, δεσ. °Ρι·Ιο2!εςΙα ααοααε 27 61ιποαα!ια αεει·ετα ααααιειι Ραρα επετει

ι·ιπαςαε ορΦοροι·ειτα, εοπ[Μαατ Μίκα πατώ: ασ ια πααια άφ2οπιατε [ειμαι !απε!ατο , :μισά 09

αΙ:[αΙιέ: Μρει·αιοπϋα: , Μαιο (9 α Ροιιι·ιβεέϋα.τ Βοιπαπε: [αδίπιπ οϋ[ειιευαε Γιαπεψ:α: .α:Ικεεαβετικ:

αἱ: Εεε£ε[ἱα Σα Εατα!ο3ο Ρι·αεΐιιαπεπβαπι αὐΒαταια, Ηιβοι·πε εΙ›τοποΖο8Ιεα 'Ρεάειιιυπ:απα εαρ. η,

αὐί]οϋαπαεσπ αὐ&αιεπι Με Μεταοι·αταακ Οαιάσπι.τ ευπατέ.τ [ααδίε Μαι·εεπέ Μπαμ. .απἰιιΙπἰακε πα

Πα ται: αεροτεια @Με ααα.

6. 'Νοκ »είπω αευο:Ιοκε Βοὑεεεεε.ι Ρπιπι:οιοιπι ων ει·_ςα πιοααβει·ιαικ Γταδέααι·Ζεπ_β· τεαιε!ιαται

απατα Μιρει·ατοτω, απατα·υ2: Με: πω. [αἱ ερβιι:αιτίοπεταβταιπ. Όπείεειυπαθ εααεααΙῇΙῇεε θαέβ

Ζώκα: αοποπωι ώμο: εοπ[Μπαεεοπεια, ααα έ» Ρι·απεία ›ποιιαβει·2ο [αο εοπεεΠα[αε›·απε, ιι!ει·ο εε

ρα[βαια: Μ: ρ›·αι!ιαετ α[βνι[απι, αταπε 8ει26Μ[ί ρι·αεερεο αφι·ιατ Ρι·αδϊπαι·2επβ υποπα[ίει·ιο αιω

ταπιααε ω! ῇαπι αατα ιρ[λεπεατ, αει: απο ροβεα [απο παάει·επται·, Μετα ι·ει;ιιι [κι [ἱπε.τ. Με!

ε!ιαι·τα ίαιεςςι·α εκβιβεκάα ε[ἰ, "φοτο ααα ποαπα!!α εοατίασε αεί ι[ϋα: εεαφοι·έ: |›ι]ὶο›·Ιαπι :σκέπη

εεπεια. .Πε εταιρια Ιιαβεεαι· έτι ΒΜιοΜεεα Σάια/Μπα εε·τιται·ία ι. παπι. 8ο.

Ιιι ιιοτιιιιιε @Με δε ιιιάινιάιι:ι: Τιιιιιτ:ιτιε. Εφ Κοιιιικτυε @πιο ΒειΕι·:ιιιοοι·ιιιιι τοκ.

Νονει·ιτ οπιιιἰιιτιι ἴαιιέὶ:ιε ιιιειττἰε Εα:Ιείι:ε Πόι:Ιιιιιιι ιιιδιιΠι·ι:ι, ιιτ ρι:Β[:ιιε ίσο ειἰιιιιι διτιιτα. ,

οσα! οιιιο:ιιιι ιιοίΙα (ῖοπιεε, Οιιιι.ι.ιιι.ιιιιε ι·ιοιιιιιιο , Πάικο ίετειιιωτιε :ιόιει·ιι: βαβο

ιἰειιιι, ι·οοιιιιε δε οΒιιίκε ροίιιιι:ιιιε, ιι: οιιιιιιιά:ιιιι εα:Ιειιαπι ιο !ιοιιοι·ε ΒιιιέΗ Μειι·τιιιι Και»

απο , ιο [ιιΒιιτοιο Βε!τιειιίιε αιΠι·ι Παω, οΙιιιι :ιοΒιιτιιιιιι, [εάιειιιι οιιιιιἰιιοὸοίἱτιιᾶαιιι, σ.1ιι:ιπι

επι:ιτιι @το ιιοΠι·ἰ ΒειιοΕοιι ρο1Πόεικιτ, [ο ποιο Μετα οι·οοετο, εο οοιινοιιτιοιιιε :οποιο , οι;

.εαιιιόειτι ει:οΙε:Πιιιιι οιιιό:ιιιι εοτιδτεοοιιοτιι ιιι Ιοι:ο Ρτιιδιιι:ιτι:ιτ @πιο ΛΙροε 1)εο ι·ε.ι;ιιΙειτέτετίοι·

νιοιιτἰ εοιιιιιιιιιιιε :ι·:ιόει·ειιιιιε ΡετρετικιΙιτει· ιιο.Βοτιόειιιι. Οιιιιιε τατἱοιιαΒιΙἱ δε δενοτειε ρι:τιτίοιιί

ιιπ:τιτει· οοιιόεΓεωδει·ο νοιιιἰ , οιιοιιιιιιιι οιόειιι ::ειειιοΒιο @οι ρι·ιδειιι οιιειιιιόειτι ιιοοιιτιιιιιι

Ε·ιιιθ::ε Ματἰεε, ιιι ίιιοιιι·Βιο ΟιιοιΙοιιειιΠ Πταπι, απο ατ6Μι:ι Βιιίειαιιί, δε ιιΙοάιιιιι (?ειίΠιιιεε:ι

απο εσεΙειι:ι οιιιίόσιιι νιΠεε ρα· ρι·περτι Ητιιιιτ:ιτειιι εοιι€εΠει·αιιι. @οι οιτιιιια άεόι ιιιΠ;ιιιθειι

δε Ροτιτιοιιε όοπιιιιΕ οωικιωι ιιοΒιιιιε, @Πόσοι Ιοει Ρι·ιιδιιι:ιτιοιιΠε οστού Ϊιιιιὸατοτἰε, ιιι:ει·

νειιιειιτο δε ιαιωιικω ΟοείΗόο (Χιοιιοιιι:ιιίι ορἰἴεορο απο τε!ιοιιίε Ερἰίεορἰε οιιι ιιιιετΠιο

τοστ σ:οτιειΙιο ιιιιρει· [ααα Μια... Ιιιιιοτείοο @πιτ οιιιιᾶἱε Ρι·:εάιθ:ιιιι ΒοΙιιοιιἴειιι οα:!είιιιιιι

θιιι!!εΙιιιιιιιι Οοιιιιτοιιι τιιιιιι τεοόιόιΠε, δε πιο απο Ρτιι&ιι:ιτιοιιιιι:αιιοΒιο .καιω εφε οικω

Ιοειιιιι Μια:: ιιοιΙππ Βειιενοιειιτικ ιιιουΙοατιιιιε ιιιἶεᾶιιιιι, ιι: οιιιοιιιιιοιιι: Πι οιιιιιιιιοΠτικάοιιιι

«Μα 8.9. απ!. 6'. Β. Τοπι.Ι/ΙΙΙ. ιι ι Μπιο

ΑΝΝ. οι.

ΙΟ3Ι

Ι. ]ειι.

Ποιο :ι(?οιι.

ιΜο.

Ετ ε ΚοΒει·.

το ι·εε:.ι .



31ο ντΤΑ

ΑΝ_ςΗττ_ οοτἰοττἱε κοπο ρτο τεὸετοτἰοοε ρεεετττοτυτο ίυοτυτο οΙτουϊά ἱοἱυἱ εου!εττε νοΙυετττ, οοΓττ·.ε

Ιο31 ευᾶοτττοτἰε τω” οΠεττΓυτο: 8ε Πευτ οοΗττ_ί ρτ:εεερττ τιυετοτΞτοτε Πττοενττουε τοτ εττοτο Ιε

τ_ 12", εΔΙἱτετ όιτουτ το ροΠετυτο ΙοτΒεοάο τιοίηυε άςε!ετοεττοοε όεετ;τοττοιιο 8ο Ιιοτυτο τετοιο εοο

νεοττοοετο οττυΙτ οοίττ·Ξ τοπρτείοοοε Βοοεττοιτε. Αέτυτο ΛνοΙοοτ, :τοοο Ιοεο.ι·οοετνετοΙ τοτε.

.τεΒο:ιτττε Κοττεττο 37. Βέτο Β:τωοτουε εττττεο!!εττΙυε τετεεεοόρτυοΐεττρΠ.

γ. °Ροτ·τ·ο Οτττ!!ε!τττττ.τ απο: το Με :τουτο Μεττ10τ4τωο #2” Θαἰε/Ϊατττ _βτπίττ Μοτττττέ βετττεττ|τε

τττοττοβετίο Ρτττἄττοττεττβ /ττϋ]ετττ, τ: @β :β νττΗΜτουε εοεττοττττοεΟττο, ]τττττ [ωτοτττ:τοτττττττο;,

τι: μια: το: στο: τἰοττοττοττττ εοττττττ, οπο: ο 6τττώεττοττο τε[ετττττ· σετττττττο :.πτττο.·;:..ττοτΒιοττοΖάκ

οτττβετττ 0ττοοττο βτττττορρεττοττττ, τω· βάτα: οτα ροττ·τ το Βττοττττττοτο εοττττττττττ /τττττ·[|ττ. .Μοτο

τἰετἰττ ττίττι τοπίο: Ετττδίττοττεττβ τττοττα_|τεττο, @το το ετττ;εβαττττ Μοτο !ττττέοτοττττοτ. μ. [τττεττίτττττο

τεεεττ[επττττ. θετοτττττ.τ ε`οτττετ Μεττεο|τ.τ ρο[ΜΓτοπ:5 αίτττττοτ απο ποτττείτπο εοττττοτττο·ττττ , οπου

ιο:ο. οπο: τπτ/τοτ: τττβ Ρ'·υτ!!ε!οττττ Ετττδίττοτττοβ σκοπο/οπο τηιτίττίττ , κ: μποτ το· ττττοοττ.τ τΙοτττ·ττ.τ

Ι.οοπτοττ1τοτττοτττ τε!τττττ, το οττοτ·τττττ οΙτετο, οπο τοπιο το2ο.Ι|υτ!!είω.τ·, τού @Με ·τττ·υετττ, @με τοετοο

(Β:: Η) τἰ:ε ορρείτοττττ· . .Στο το οττττ|]τε ρτο[εττ·ο ]τήτττοτ τ'.ατττοετττ Ζ.τοχοπεο/ττ ερώορτ εοττττοτττ , οτα

ῇ'ΜΘ'ΞἩΪ° Ετττεϊττττττεττβ: τττοττοβοτ·ττ |ττοτεέττοτττ: τι 1)τωοττεττβ τοττοττττττοττοττ, οπο” τι 8τττττοττο 6οτττοτττττττ

. ττορεττ·τι·υετοτ, τοττβττττουττἴ τομ: Μοτο ττττ!!τττττ οοοεοττττττρττοττττωττοβτωοεπττω, τμτοττ βτττττο

τττοττε τττουετττττ.τ τουτο ποπ οΜτ!·υή]ετ. Ηττα: «απο σωστο εβ τοείττττε;τοτρτττοτ φορητο, μωρο

τττ]ετεπτΙο τττοττο|τετττ @Μοτο τττωοτ Μοτο ρτοτττ!τττττττ, τοοτρεττοτττοτ. ΗοΙτεττττ· τοτττττττο τη”

79. τα οτ·οοτ·τττο τ·ο_ςτο Τοττττττεττβ ττε_άτττττττ.

Ευο Ι..ωτοοοτυο ίοοετεε Ι.τοεοοεοίο εεεΙείῖσε ερἱίεορυε , ττοτυτο θεο άεετεντ απο με·

·ίεοττουε φοτο δυτυττο, :ματ τμιΜοτο άΗεθτυε ε:: ὸἰ!εᾶἰε, οο!οιε ντάε!τεετ νντΙΙε!τουε , του::

Ροτετοττοτετο ττοΗ:τοτττ τυΠίε ρτεετουε, υτ $γοοὁοΙἱ ε!εετετο ουουάατο τείτοτοεοτυω, οικω ω

νοτυτο Ρτ:ενετττιι τοοτττε Μετα: τοετοοτἱιε Ρι·:εετεεεΠοτίε ττοιω Βιτυοοτιτο ττε!ίτορ!ετε ττεουΙνἰτ:

· · ὺεοἰεττἱτοε, οοί1τ:ε οεοενοΙεοττο μετΠεετετυτ ουέτοτττοτε: ττυοά ττυτοετττ τομ: ττοτοεττω τοττω

ΒιετΗυε ε!εοετ ττορετττττε, φωτο Ποτ εοΒοοίεττυτ :τεΙο Η οτοοἰοο ροτἴυΙετ_ε . Οττωοτττοοττττ

ίυυε ε:ιτττοΗ Ρτορττοττε 8ετττττοιιο, οοτοἰττε θοάεττε_άυε, πετ ίτιτοΐτ:ττο ττετττεττε εοονετΠοοετο,

τοτυτο τ:τυοεΙευτοοιιε ΙτοΒυἰτ ίεευτο Ι)εο εἱενοτε εοοτυΙἰτ, επ τοοκτ.τοετοτεοττοοε,Μ το: Ρτορτ·το

τυο εοτυττυετετυτ τοοοοίτετΞυτο, φα! το: :ι!τευτυε ερτΙεορτο, νε! τωοοΒἱο Ηετετ οΙτου:ι τυο

τεέττοοε οΒοοκἰυτο, ΓοΠεττί Ρετττο&ρτυτο είτ εοοΠΙίο, οτ το ουοττοτο Ιοεο, εοτἱουἱτυε Ρω

ότυαι·το τοετο, :εόΞΕεοτετυτ·, φοιτ Ιε8τι!ετο του· ετοιτ·τυΙ:ττττ τι Νἱτοττὶο 8ο Κοτοεττο 8εττοττοτε

@Με θοτε?τεε!τ ευΜ:τιο Ουτττοτυο !ενἱτ:ε ττ:ιεΗτυε εΠ:, το Με τοτ!ε Βτεετετ ]υάΞεοτυο τείτο.

τοεοτυτο Μ: Βοεττττου οτοτυοο εοοόἰτὶοοε: ουαὶ δε θιέτυτο τα, Ποτ οοο Ποτ: τουΙτοτυτο,

το:οτίτττε ΑτεΙυΞοτ τεο,ίε 8ε Βετ·τ:ε “στο ετυε, τιυτυτοτ·τοε ουοτυτο ίξτε:ιετ τοόυίτττοΙεεοΙτ ΜΒΜ

ἱτετ εοοδτυοιτε Μο: τεί)τοτττετττο,·8ε·άουετο ΠΙντοοεττΠε εοεοοττἱο οσο ροτνἰ μου, τι: Ροτετ,

εοΠτιτ:τ @το οτοτττοεοτα, ἴετΙἰεετ τεκτυτο υουτο αυτο, Βετοτοἰε 8ο Ιορτάτουε ποτε οτοτττυτττ,

εοίυΙο οοι·ο υεεοτττττι, τοτε Πο!τε ε!ε:τυτοτοε ευτοεοτυτο τττοοτρυ!τε, ἀυττυοπεἰοΒυΙυτο, οποτε

τ.τυατιιοτ οτιοθ:τ ΠτοτΠτετ άεαυτττττ. ετυοετ 8ο Νεο τ:τεετε ίτυττιιετυτττ , ο: & Ιοευε υττοε Πυ

έὶυτιτἱεοΠε ντάεΠεετ Μουτ: εΧοτοτυτο, Με Βοοεττω·ετυτ ετοοΙιτιοετοτε, 8; Με πτετοοι·εε ἱο

Ροίτετιιτο που οτιοεττοτυτ, οπότε ίεαουο!υτττίττοετε ἱοἰου:τ ροΠεοε νοΙυοτοτε. Ετ οοεἰἔττιττςεουἱ

ατο τυτο ττροεττάετττεε, 8: ττττττοοτιιτο Ιυεττε τττ:ιττίε οικω ειιρτάττοτυοτε ρετνετΓοτυτο εοοίυ

!εοτεε, Μ! δε ἴοοᾶἰ Ρτωὁεεείἴοτἰε οοίττ·τ ρι·οττυίΕι εοτοΡτεοτεε, ο ΡττνἰΙε8ἰἰε ετυοτ.1υε οροΠοΗ

ετε, ατομο ττεετευε ερτΓεοροΙτΒυε, τι ρτοεεερτΙε ττεοτουε ἰτορετἰοΙἰΒυε :τε τεεε!τουε οοο ὸἰΓετε

οποια, Ρτυᾶυτιτἱεοί-ε εεοοΒἱυτο απο οτοο-5Βυε ττυπ ροἴετὁετε ντάετιι_τ τετοιο , απο τοοΒἰΙἱ

Βυε τοκοι τττιτοοοΞΙτουε, το ουΠο ίυΒτε&τοοε, ο: ουΠο οτε ευἱουτιτο οοίὶι·ἰ ερἰἴεορτἱ μετο

οεοτἱ:ε οΒοοκἰυτο ρτοεΙ:ττοττοτεετ ςυτοττοτοο τυο ρι·ορττο ρ:τΠοτε, οτ Ρετ οτοοτττ εΒίρΙυτα

ΙἰΒεττοτε τι Κοτοτιτοι Με οι» εοοεεΠο ροττ:ιτυτ, 8: τι τυοΙοτο ουτυίτοοάτ ίυοτεέττοοτε νΙοευΙο

εοοίτετ ττΙτεουτο. νοΙυτουε 8ο πω, ο: Γτοτυτοτυε τυο Γγοοά.τΙτ τὶεετετο, υτουΙΙυε τοοο:τεουε,

αυτ ρτεεἴετἱρτἱ ντὸεΙἰεεε άοιουτ νν. οΒοοττε ίυεεεΠοτ, αποτο ρτα:ΕπυτοΙοευοτ οΙἰουἰὸουετεΙ:ε

,νετ εαΙυττιτοτε τοίετ:ττ, νε! ουτεετιιτιιιτ ρτορττετ:ιττε (ευ ἴυΒτεᾶἰοοἱε τεουἱτοτ. το δε ἰττττυτἱρἴε

τοευε, Ρτυθτυτιττο τω”, οοΠ:το ετιιοτοτε αυθ:οτττετε τοεοττνυπο ίττρυ!:τττοοε Μπι· 8ο :ιοί-ο

Ιυτυε, δε :το οτοοἰ υυει·εΙο ἰτοτουοτε, 8ε το Γτυᾶἱίἱεοοὰτε τιτττττοΒυε ΐετορετ ΏΒτἰίἙο εΙυεε ία

εττε ορτυε τοετετοεττττε, τεΠτουε εκ οοίττο εΙετο οάτοίΒο οοίττο ίττοίετ·τοττοοε ττ,οττοττπυε . δὶ

Βουτο Ι.οτοοετττ Ι.τοΒοοεοΠε ἴετὶἰ5 ερτίεορτ. $τεουτο ΒετοΙότ οτετιτάττιτοτττ. $τεουτο Βετ:τ!ότ

2.ΒΒιιττε ίειοεττ δτερττοοἱ Ι)τντοττεοΠε Θε. Αδτυτο ττρυ‹ὶ Πτνίοοετο ρυΒ|ίςε 3. Πω ]οουτττττ

τοπιο εΒ Ιτιετττοοτἰοττε Βοτοτττἰ τση. Ιοάτέττοττε ι;.Ιζεεττττοτε Κοοεττο Ρτοττεοτυτο τεεε. ΕΒο

(Μάο εττοεεΙΙοτἰυε το ίγοοάο Γοοέτο: Ι..τοεοοεοίτε εεε!εττ:ε Με τείτοοτεοτυτττ ρετΙετΐτυιο, 8ο :το

η οτοοἰ ίγοουο Ιουετοτυτο δε εοοθττοοτυτο τεεοΒοονἱ δ: ίυο(εττρίτ .

Α*άι"Γ” 8. Ετττδτττοττεττβ: τττοττοβοτ·ττ εεΜττ·τττττε τττττ!ττ ο!!σίξτ, ποτττο!τιπτ [τοτ ετ, _β·ττ το· /εττώ.τ τω.

Ἑ:“ἑἔτἰ_ οπο. Ε: το τττττω [τπτ ./2ττττττττττ: !το!το τα, οτα πάτα: τττττΙεττττοετ·[ττε Ηεπττετττοτοτρττοτοττοτ

ω”,ω_ οτε/οτ, [τσοκ Ιο ·υττΙετττεοπτ το τττοπο/τεττττοτρτοττίτττοτ/ε τετ:ερττ, ττοτττς(ττοίτο: ε(9·βρττττττ.τ οποποττΙΙττ

Βεεττἰ ττοττττττε τἰοττοττττ εβ. Ποτ· τττττἰο τττβετττττττ το Βοττετἱτἄτττο ΜεττοΖατο Βττοε!τοτ , πω οτε :ο

Μττττττ , οπου τοτ8. οΙτττ]]ε τττετττοτοττττ . Ποτ· [ττττἄττοττ: ορττττο οπο Ρτττδίττοττττ :τοτε τετττροττ:

τοτοτττεττττοοοττττ , οτί τττβετο.τ στου» ττοστ_|τττιπο @τη τα το· πατώ ττττττο ροκ εο!|οτ ροτοβ ,

Α8ττεο]τομ με τι θττττοεττοττε τε[ετττττττττ·. Ζ.οετττττ οποτε τω: τετετ·τ: σο!ττττ ωτ_ςττε: ττορετττττ·τοτ·, Ηεττττετοττςττ/Ιτ

ττττττετ·, οπο”, (9 Ματ .Αττττοττττ €οτοττττπβ: ττττοτερτ]τορτ ττττετ·υεπτττ .ΛΙτ.ττοττττετ ΙΙ.[ττττττοττ.τ 'Ρωτ

τοΓε.τ· ρττυττετττο οτττ[τίοτττ τττοττο|τετττ [το τίτρτοττττττε τοττοττοο·υττ τουτο το7ο. απο οπο: Βετττττ:

./τττττο, το τε[εττ £οτττοετττττ 5εοοβτοΙττττχεττβ:, ττττδίοτ τοςτττττττ, το ΙτοΙτττ προ: το! Ετττδττττττεττ/ε

ποττοβετττττττ οτοττοτττο :οτι/ο άτυοτττ[[ετ, Η οάτοίτοτυο τοοττ:τεττοτυτο οττἱίΠτττοτο, 82 ίεευτιάυτο

ΚετέυΙ:ε ἰττίὶἱτιττει εοονετίο.ττοοετο οοττουΠοε εοτυτο το ορετε Ι)ετ ΡτοἱοτἰΙΠτοοε ίεευτο τευτεοε

οΒουκττ,



δ. (;ΠΙΙ..Ι..ΕΒΜΙ ΑΒΒΑΤΙ8. 311

:ΜΜΜ ςκο: κι ιιιοικιβ::ίο .5'ιςεο:ι_εειι|ι ο [ε @κι :οιιιιιιο :οιιβι:κι:: οικι, κιοκί: Μακ ακἄοι, ΑΝΝ_ςΗ_

ο:::[ιο κι», κι κι :::ει·ι: οκοοκε κοψω:: ι:;κΙκι·ι: οιικι·ικιιι:κι ι·εροι·κι·εικι. "η Ι

ο. δε:: Θ· κι:: οδο:: ιικ;κβο , [πιώ ·οοιιιιιιιε κοιι:_ςκιο, ριικ: οικω: 1ϊοικιο [ειίεικ |ι.ι.·ιψ:, ,_ Μ,

αρκά Ετκ::'κκι·ικικ ιιιοι·ιικο:κι·. Ωκοιιικιιι σου εκκ[ιιεκι !ο:ι κιοκιι:Ιοο: ·οειιει·κι::κι·, ει: τοι:: :κέικ Χα τ ε

θ( -

κι, μου: ρκκι!ο απ:: οικω :φικέ εο: |ε:ειἰ:ι·ε:, κι·ιρβ:, :οιικ:ιρο:ε/ι: κι: κκιεκι [ε Μάι:: αρκά (Μ.

6κι:οεκοιιοικ £ικ:κι·ιο ε. ιικιιι. 77. ει: ·6οκι·:κι·ιο Εικόικοικιιβ ικκι·ιοικ.

Α. Ιιτιροι·οττικ οι μει::ιιτι·ικ Α. °' με:: Βοιιο δ: ί::ιτιΞοο: οι Ρτοἐὶοειι·ἰο οοιιει·οΒοτι:ιο:ισ- ., ΑΠάπ:2.

.ιιιἱοο Ποιιοιιι. 5ει·νιιοι:οπι οιιι::Πεο, ι:οιο: οεο!ι οι πιαιιιιιο: άοιιιιιι:ε Με Μ:: , τοιιίοιοοτιο ΕΜ,,Μ,_

απο απο: πιο βιο: οιιιιιι Ι:ιι·νο, οιιιιιιοοι: ιιιι:ιειιιο. Πω ίὶιεἰο ο:: Επιδιοι·ιιιιι Ιοοιιοοκτοιι: οι.

Ι:ιοΒο!ιιπι ο Επι:: τιιιιοι·ι: Ποιο:: π: ιιιἱιιἰοιοιιι άι:ΐιι:Ιει·ιοπι :Η :Μο νοοιειι:Η :κι νο:, ο:

οοι!ιο: οοιιιικτι, οοιιι κά:: ιιιιει·ι:οίΠο σει:: Μο: είδ:. 8εά :κοιτα ρτοἴεᾶιοιιεεἱιιιιιιιιιο Πιο

ίσοι, 8: :πιο οι Ποιο: νοΙοιιοιιο. Ιιιιετἰιιι πιο ποιοι:: :Μοτο :ο μι:: :ιείιιο:, ι·οοιιιι: οι

θι·ι:8οτιοιι:ι ω:: οι Τι·οοιιοπι, μια:: πιο: νεοοιιιι ο Βοιιιιιιο: οοιο. ιιοιιιοοε Με οπο:

Μαιο ο: ἰιιξιιιι ‹:!ιιοίἙι·ἱ: αοι·:ινι: ρ:ιΒιιοοιιι, πιοΙτι νο: και: ακουω (Σιι:ΞίΒιιιιιιπι οποιο.

@οι Η ὰεστονετἰτἰε, οπο, οι οι @ποιο Ρἰοιιιτι: ίοι:ιετιιιοπι 8:Π·ιιιοι·ιιἱτιιτεπι νοίιτιιιιι :ιπποε

ω, δ: ιιιἰιτοτἰε πιιιιἰ φαι:: ριιιιιοπι: 80€0 :Μπι οτ Ρ:ιι·νοπι :μαι κοπο πιοοοί:οΙοπιιιόιτιο

ιιιτἱοιιῖ: @ποιο Γοί:ἰρει·ε .:ΠΒιιετοιοι, οοιιτειιο: οι·ι::Ιοπι :μια ει:: ιιιο:οι·ιιι·ο ιιιοοεροτιτι:. πιο: ,.

οι το Ροκ: Βοιιο ι!ι1ιεειιτει· οοιιιιιιοιιι·Ι:ι πιο ίρἱ:ἰιιιΙιοι·ὶΒο: Ηιιιι·ΞΙιο: ό: ::ιειιοΒιιε ποιοι: Μο,

οι θειου: πιο ριιττιειοεπι οι οι·ιιτιοιιιοιι: δ: ῇεῇοιιιἱ:, πιο:: οιιιιιιΒοε Βιιοι:Ηδιι: Με.

:ο. ΕοιΙειιι .κκι,ικ|ια ιιι:ειο:ιιιεκτε Η:ιιι·ι:ιι: Ιικρεια:οι·, Εικι:οικ:, κοπο/Μι: ωειωκοι πι.

·υκιιι :οικω :κιιι οικιιιοιι: ιιρρ:κιιι:ιι: [κο ικ·:οικι:ιιικ .κιοκειιβ ικιιιι, κι :.ι::]κ: :κοπο ::ι·ικιιι

ά, οκ:: :ειιικι·ικ πι. πιο. 76. ι·ε[ει·ικι·. Μπι: |ιο:κ!ι βοιι:κιί: Ριιιι·ιιιι:οκ ]:ι·ο_κι!;ικιιοιιιι: :κιιι

ΡικἄκιιιΞειιβ: ικοκκβει·ιι [ι·κιι·ιοκ: [ο:ιειιι:εικ κια, πιο: ει: ο: οικω: ιικοε:κι·, Μάικ ιιιικι.

γι. Τακ: :β κι Ει·κόϊκοι·ιειιή: ιιιοιιιιβει·ιι Ιοκιιιοκ: ιεικιοικιι: °Ρε:ι·ιι: .0οκικιιιι ορκ_κκίο 18.

αφ. ;. :κι .κιάβε!ιιιιιεικ :οικι:ι]Ριιιι. κοι κ· οι ιἰε::ιιι ιιιικ: κο[ρι:ιιι[κβερικικ _ίιιισ:ρει·οιοε:. πιο

κοινο: κοκ ιικιι: :είεΙ:ι·ε κοκ :ακοοικκι κοιικοι |ικικ! Θ· :εκιροι·ιι!ι ικι·ι|κιδίιοκε οιιιρίιβιιικ

δικκιι:ιι:, κι οκο Μοκι·ι:ικ: $οικικοιιε Βκ:ι: κα”, :κι εκιεικ Ιο:οιιιιιιο [ιο:κιι:κι·ι:ιιιι: ρι·ωει·κι ,

€ο!!εχικιιι £ιικοιικοικικ /κικιιιιικικ ικιιικιι.

 

ΑΡΡΕΝΒΙΧ Α.ΕΤΕΚΑ.°

Όι: ιοοιιιιίιει·ιο Έιίοοπ1οοιιίι.

ι. Τῇ κοιικιι: κοιιιιιιε ·κιιιικι·οχικικ [ει·ε ιιιοιιιιβει·ιέ:, κ: ιιιιο:: ΟΙοοει·, Ιιειιικ: Θκι!Ι:Ικικ: ΜοΙΜΜ

ρ:κ[κει·ι: , εκκικκ: ρω 7°φσΜΜ ικοκιιιικ ιεΞκ!κι·ι, οπο:: ιιεκε]ι:κ: οκοιιιρικι·ιιιικ 6αἰ- ή”, Η:

|ιμη"π ώ· ΙικΙι.ο :ακοοικ :ειικιιιιι :οι ·υιιιιιι:ειιιι οπο: :ειει·ι: :κικειι κοκ: οπο:: ιιικι·οχο:2·οοικ αιτιιιιειιΐο

ρει·:ε!εοι·ε [ιιιιδιο]ιικιο Τοπικοι: Ρικοιιικειιβ ικοιικβειικιιι, μοι! ροκ ιιιιιιο:[ε:ικε ιι·ιςιιιιιι @κι “Μπε

ιιι:, κι:: ιερκΙ:ιοικ[ιδιιιικικ ρω: . Επι: εκικ κιιιι.ιοοι.Εικοικκειιβ: ικοιιιιβειιι ι·εχικιειι|κ/Εε.

ροκ ιιώ·ι·τε ικι!ιειικ· κι ιιιιιιίι:ι ΕΙ.ιι·οιιι:ο, αρκά Ζ.οοικοκκι τοπιο ι. ΒιὐΙι`ο:ιι::κ πονο, @οικω ιιιικικ

Ποιοικοοειιχε, ιι!ιεικοι Γικ.·ιιικκ:κ|ε κι κρρ:!Ιοικι·. Ηι: :οιιβιι:ι: κκίΐοι· Οοι·οκι:ιΒεκκιιιιικιι εκκι

·οει·ο ιικιιο ιομ. κοκ ποιοι: οι οκιιικικ ι·ειιο:κι·ε και! . Π! κκιεκι Ράοικοκκι , οικω Ρε:

Μπι, ορικκιιι κιτι·κ οικω:: Κο:οιιικοειικ: βιιΕι°, οκκικ·οι: οιιικκιο Ζι!ιοικιιι, @ποι κι €κὶειι: :ο

ρι·οΛιιοδικκι Μοτο, οκ: κι Ζο:ο Ρυκιιιιικιι:-, πιο· κο!κιι:, [::κιο κ·ριιιιιο ικοκιιβει·ικκι·οιιχικκιιι:οιι·

βι·κκεπιι : κι :ο ο:: Νοι·ικιοιιιιο: ικοκει: , ο!ικιι ρω «κο Νοι:κικιιιικο 13κ:κιιι οικοοικε

και: ιικῇιι: κκε: :οιιβιι·ι·εκι:, ιΙΙικιοκε ::ικιιικκιι: οριιικ: Θ· κοοιιι:οι::ειει·ι:ρτοοικ:ικ :κκοΙιιι:

ρι·ιοοικικε:, κι ιιο|ιι·ιι βικἄι Μακ:: :οκέςι·εκκ:ιοιιε. 7·ιικκιιιςι οι·ιιιιΞ εκ:: [κιικο:οι·ι: κι:κιιι, [εκ

,ιιοιιιι: κικ:ιϊκ ιρβιι: Πτι: [ιο!ικειι:κ ει: κι:ει·ιι: ιικδιοικικ:, .ϊκ::κΙο [ε:ιιιιιιο ριοικ!ιιιικ: . Φωτ::

και:: ΜΜΜ ΙκιΙιειιικ: ρω ικοιιι!ικ: ε.: :οιι'ι:ε κκ: ε]κ/οειιι κιοικιβειιι ΜΜΜ, :κι :ι:ιι!ιι::β: Π:

:ενε!ιιτιοτιο, :ει!Ηιαιτιοτιο 8: :οθιο:5τιιτε ιιιοιιιιΠειιι ΡΙΓ::ιπιοοιιΠ: , κι οκο :καιω Ιο:ι οπο,

:κ[κ: Θ· οικω οΝοι·ιικοκιιι: ι!ιοικ, κι: ιἰεικκκι :]κ.: ι·:ρκι·ιιιιο [Μια ε:τροιικιιικι. Ε: κ:: Μ::

Φώκια: [κιιδίκιιι Μιιιο!κκι ΟΖκκιο:εκ[εκι :οικω ο οποιοι: π. 'Νοι:ικκιικοιιικι 0κ:ε @κι κι·

·ιιιιιιικιιι, κ: ικοιιο:Ιοο: £Ικιιικ::κ[ε: Γιο:οιιιιικικ ιι·κιι[ικιι:ειε:, :ιιιιοκι:ι: :κι πιο: κοκ: :::::κιιιιι

οι:κιικοκκι , [κοβιικ:ιιιιο:. οι:: :κιιι οι: _/κιιδέκ: @Με ι·ειικικ::, Ρο|ἶ8ιι ιικικοιι ῇιιιιιοιι: :ειπροι·:

ΟκιΙ!ειοικ: ιιοβει·, κα, οι:: Βειιιςιιικκιι:, :Μακ Ιο:ο ρι·ιοροιιιιι: :β , κι:: ιιιοιιιι|ίι:οκι οικω

κε/ιιικι:. ΟιιίΙιε!ιιικιιιρικ :ειει·ι: ·οοι:ριι:, :μι ικιι: ::κιροι·ι: κι 'Νοι·ικιοκκικ βοιεοπιι:, :Μωβ

.ιοοικιικιο ¦ιιιΠε £ε_[ίιιικι· Ηκχο Ρίο·υιιικι:ειιβ: κι ι€ικοιιι:ο Πι·ιίκιιειι|ι, κι:: Νοκ: Βι:!ιοι·άι

!ιικάι!ικ:, :κι ρκιβ.: €οκοιιι:ι: ικοκκ:ιιο: [κο δκιΙΙ:Ιιιιι κιοιίει·οκιικε Ράοικιιιικβιικι:, /ι::οιι:ικ

κι. Ηοιοε :απιαστο νἰιἰ: ι·οΙιειοίιε Ποιοι: Νοιιιιοοιιιο, οιιι πεί απο :οιιΠοοΒιιοτ πιο: ορο:

οι! :ινωι:, οπο: οιιο: Βου: νἰτοπι Βοατοπι, Οκι!!ε!κικικ κοιιο::ικ, ρτοροτιίιοτι ι:οΙοιτ :ενο

ποιοι, :πιω ο: ΐρει:ιιιιι απο :οποιο άιΠεειετ, δ: ρι:εοορτι: ειοε οΒτοπιρετοιο οοιιΠΙιιίοιιεκό

οοιείσει·ο 8οιιόειετ . Ηιοι: :οι κκδιοι·ιικιεικ :οικριιικ·υειο: ΟκιιίεΙικκ: τω: [ιικο: /κοικικ1οιιδίι

ικοιιικ. 2κκ φοτο ι·ιιιιοιιε :ο κι κιοιιιι|ιει·ιο ιιιβιικτο [πιο κι εκ: ι·:ξςικιιπε ιιιοιιο/ιι:οιιιτο, ]ιικι ε.:

6ιιιοκοκι·οροο Βειιιςιιιιικο οικι:ιικκ: , κι ει: Ικκιιο:ο Μάιο οι:ιιικ: ροτειιι:, οικω οκιιί:ικ κ.

:και ιιιιεκι·κιιι ειἰει·ε ρι·ικικκι /ἰοικειοκικ:, :και ιιικΙ:ο :οιιιρ!εδίκικι· ο: Ριβιιικιιειι|ι ικοιιοβ:ι·ιο

κοκ ιιιςιικ, Θ· 7ιιι!!ε!ικο οικω: Ράοικιι:ιι|ι, οικω: κκ τοπιο, κ: ιικιι:κρκικ:. 7:ικιιι :κικ

_ιιιιιι βι·ειιιιεξει· οι .κιι·:κι·ο ιἰκ Μοιι|ίιει· κι Νεο/κι: οι: ειιιικ:|ι:, βιβ)'ι:ει·ε @θα :β εκριο[ειι·:,

οκ: ῇιε:ιιιΙικ: οι! ιιοβι·κιιι βι:διαιιι ιιιίιιικ:ιιιιι. Μι ρι·ικ: ιιι:ειιιικικ ριικ:ι: οι: τινι: 2ΙΖκβιιοιι:,

ιικι κι ικοκκβειιο Εικοιιικειι|ι πιο: ιεκφοι·ι.: βοικεικιι:.

.άξιο ::. Ο. Β. Τοκι. ΠΠ · ν :οι :·.. κ.
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ΑΝ.( ει. : Με ἰἰΙμβτ:: ω: [Μι ΨυΣΙΖε!πιο .ιω τι τποπα/ἴ8τἰο Ρ:/καττιπετέβ βοτιιετπιι:, :τι Ε:ιτοτι:ω

:ο 31 Βεπις·πίατιο τεεειά·π:πτ. .ΜΜΜ έτι::έτισττ: ]αρτ·:ι ιία!ιττιπ.τ. Ρ::ετιιτι: Θ ποπτικίΖ1ρτχ”::Ρω €χ·ηθω..

ι. Μ". @Μο 'Νστ:πωππω ΜΜΜ: [απές::έπε ει·οτ:2, :μέ :ζώα :ετπροτιίτω :ΜΜΜ επωι!!ιωι ίπιίιιστωι:,

ν!" Πω· ε: μι” Οκι!!εΖπ:ισ ἔἰεττιττιε:::ε›ι|ῖ: ννιι.ι.ιιιιΜιιΜ ΜΜΜ: :άπο ;. σερ. ι _ Βιι;:Μημ.2_

Β["° βίΕιιττι, πρωι Ριίἑιιπιιιιιιτι ιιιοπιειώιιιιι·οΙΙοι·ο ιιι ωοΙείεειιτιιι ΒιτιόΕιιπι. °Ραπ!!ο μοβ Νισοχ,ΑΠε

· Βέε!ιατά: :ετ::2βξια::Ιπάεω θτωτ:, σοττιρεἰἰετικ Βοθετω.[κο :Μπι ρα:τιιο, μ: :τι ή:: ίοεπιπΝοη

:τιατιπέ:: έ::::α:ι:πιού:Ιτιπί:, ττιοπα[Μ:α:π Μπιτ:: [Μ ]οϊπιππ: αὐίτα:σαπιρ!εκα.τεβ. Ι:Ροβω[ΜξΖω;"

άσοι: αρκά Βο:οτιτα_ωπι αὐΒα: [τιέϊκεττια!::: ·υ:τ:α::ϋπ.τ :Μπέκ κ: τσ[ετ: Οτείετι:α: ΜΜΕ:: ||βηι 8_

πώ: ΙΜ· ΗΜ:: ε·]μ.τ Μεβτ:!τΙ:. Η:.τωσσετιβτπ: ποπτιιι!!έ Μα!3ετέπτη, σα: ι:ετπ:::τι κι:: βάε::: Βικα

τ::α8επβττι ευοδἰω (π: @ί Μια: φαω τωι:α!ικττι [τωτιιττι ΞΙοτίωτι οϋβατ:ιταπ:. -

ΑΜΗΝ” 3 Ραπ:: ατά: :τα ρέστα Ρώτιττιτ:: :το/ί τεβαι:τωοτιετκ αὐὐα:ε: ΜΜΜ: Οτάστ2:π.τ Μπι τι.

Έπαιιιιτιστι- ω: φώτα: :σΙ!εςετε ξ(έα·:, φαω: πω: [ι:ετΙ: :τι ::ικρεβα:ει:Ζιπ: ττ:οιιαβετ:2[α:τια. Ηίοειιιιιιετιίε,

Μ· .έπεμ::, κ:αιιιοΒιιιπι ιτι ρτοίρεέ:ιι ιιιο.τιε ροίιτιιιιι, δεσ. ροΠ: Οιιι!!εΙτιιιιπι Πινιοτιετιίειιι, νιι·ιιιιι

ίιιριειιτειιι 8: ιιι ι·εΙ32ιοτιο ιΐει·νειιτιίειτιιιιιιι , ]οιιΑπΝιιε νετιετεΒιΙΙε °ει!·ιΒιιε ιιιιιιιε ςιιιιικιυει

@πιω 8: ιιοο καπ, ΡοίΈ ‹ιιιεκιι Οιιιι.ωιι.Μιιε άι: Κω , ΒιιιοσειιΠε σΙει·ιειιε , Γαι (Βιάσ

ιι·ιειιΠε ιιιοιι:ιάιιιε, Ειτε η. :ιιιιιιε ιετιιιιτ. Ηἱε ιιτ ιιιγΒ:ιοιι ιιιιτόιιε, ω: ιιοπιο Ι)οπιιιιι.Πιι

Ξτιινιτ αιτἰτιτε, ι:ιτιιιτειτο, ιιιιιΙτἰιιιοὁιηιιε ριιοΒιτατε. Ορει·ει ςιι:ε ιιαΙιιπι ΙΖιάιιΙο &ειτ, νεΙ ιτι

οσειι!το ::οι·:ιιιι μισώ :ιτΒἰττἱε οιιιιιιροτειιτἰ Πω Μακάι, ιιττείι:ιιιτιιι· ηιιΞε ίρια·ιτιιε ιιιἱΠο ΜΜ

τ:ινιτ, ιρίιιπισιιιε τοτιιιιι ροΒιάειιει ω ιοΒιιιιι 1)οτιιιιιι ί:ιιιιιοτιι οοι·οιιιιιιάιιπι ρει·σΙιικιτ. °Ρ!ατα

ά: 6:4:!ίεΙττιο τ.. Ιιαὐε: Μεπ ττ::δίοτ !:ὐτο Μ. πω Μπιτ :επτα Ριο[ετ: ε)α[άσπερ2:αρ!τικω ώ-Η;;.

:Ιώετ:ο £οτιοτπαππστιβ πωπω. 6`εά ¦1ί.ΩοΜΜ3, αφτι:: μ:: ]αττι αϋ:α [κπ:, Ρτοίετεττ:::: ει· :τι/Ϊ εο

ω: Γάα::ιπετιβ [τα_ςτπσπ:πττι έ:ρίθοΙ:ι: ΒιιΔωεω εριίι:ορι :κι Ριἴεειιτιτιετιἴοε, τεΪετειιτο Λεωί.τιο,

ειιιι ει ειιΠοε ό: πιιιιιΠει· ιιι ΙιοΓριτιιΙϊ Μπιτ όεριιωτιιε. Μια! ΜΜΜ: [ται:πιεπ:πιπ ω:: εβ.

ΒΜΒΓἰ£Ξ 4. Οιιι1.1.1:1.Μιιε Ρι·εάσειΠοτιβιιειιιιε, ίῖιιἰίςιιε .ρτονιτιοι:ιΙιΒιιε τιιιιιιιιιι ετιιτιιἰτ , σ.ιιιο Ρα

βρΠΙοια (ω &ο,8ε ειιι:ιιιτιιιιι ειτει·ιε ιιιιιιιτι:ιι·ιΒιιε Η ι·ιιτιιιτ ετιιιιιειιιιοι·. Με Πηιιιόεπι πιιιΒτι:ι Ιιττει·:ιτυπι

Φωι,ιΠω Ρει·ιτι:ι ρι·.ιεειιτιιε, Ρι·ιιιιο Β:ηοοειιίιε :ιι·‹:ὶιἰὸἱα:οτιιιε, Ροίὶεει Ο:ιάοιτισιιΠε πιοιιιιε:ιιιιε, όειιιιιιιι Η

ω. αΕΒιιε ίειιιιιιιετιΠε ειΒιι:ιε, ι·ενετειιά:ι δ: :ειπα ρει·ίοιι:ι. ιιιισεόιιιιι ι·ο!ίΒιοτιιε ιιι:ιιείιειε όοπιιιπι ιί::ιπι πιο·

τιιιιι ίιιοτιιιιι εκιιιΠτ σειιίιιι·ιι, ριιτιειιΒιιε άΙΙ:ιτ:ινιτ, δ: ιιιιοά ει ίρει:ιειΙιτει· Ρτ.πειριιιιπι Πιιτ,ίτιι

παπι ι:οιινειιιιιτιι όἰτινιτ. ΜιιΜ ΠειιιΜειιι ιιοΙιιΙεε Μαι 8ε :Μια τοΙιειοιιιε @κι Μας μονο

αιτι ω εοκινο:Ποιιειιι εια:Μ πω, 8ειιΙτι·οιιει πιοιιιιι:Ιιιιιιι ιιιόιιει·ιιιιτ, 8: ίιιι&ίε Μι” ΜΜ

τιιιιε ιιιΐοτπιιιτι Μπιτ:: ΕΒο ἐμὲ, (Ιω νοιιιίοιιιτι Ιοεμιοι·, ιη Ιοιι€ιιιφιοροΠτυε, Βοτιο.τιι ετιειιιι ιιο

Πι·ἰ θ. οΡιτιιοτιοπι ειυόινι,9ικι ιΙΙοέϊιιε ρω· Ιια:ιιτιειπι ιιΒΒιιτιε πάω, ιιΒΒοτειιι ΠειιιΜοιιι :ιΙἱιιπι

ΙιειΒε!ιετιι 8: ΙιειΒεο, @πιει εἰ εάιι;ιετετιάι Ριίαιιιιιιιιιι πω, Βι·:ιτ:ιιιτοτ ίιιἴεφτιιε τω, Παπ ιιο

πιιιιιειο ιιιιΙΙιιιε ιιιοιιιοιιτι. Οιιιτιεε τιοε ςιιοε Μια ρωιιε ιρίε ει88τεΒενιτ: ίεό ρΙυτεεςιι:ιτιιιιιο

πιο ίιιιιιιιε, ίιιιπιιιε, ιιιιοιιι:ιιιι εΙικτειιι ίιιιιιιι ροΒ: ιρΠιιε ΜΜΜ ιιιιιι:Ιιιπι ιιοίὶτοτιιτιι ρεάαειι

τιπι ίεειιτἰ ίιιιιι:. @Δω ιρίε νι€οι· ρι·:ιιΡιιτιτ, νειΒιε ό: εχειιιΡΙἱε ιιοε ιιιΠτιικιτ, ρ:ιτει·ιιο ω::

ᾶιι ει» πιω οιιιιιεε ικινιια:πινιτ. Νιιιιι πια νετιαιτοιιι τ:ιειιοτιπι, ΡτοριετΒειιιιι οιιιιιιιιιιε οτιιιιιιι ι

ίιιιτ. Ιάειι·οο ίιιΒίειιιιιιιιτιιι· ειιπι Μετγιιιιτ ιιοίιτε, Ρι·οριει·ειι οοιιιιτ:ιτιτιιι· απο ίιιίριτι:ι- τιοΠι·:ι.

Εο :Πε ιιοίἰει· όι.ικ-ε:ιιτ, ιτι Ι:ιει·γττιιε ιιιιΠιιε Βιιτ ιιι:ιει·ιοι·, ιιι ιεθειιιο Πιο Ηιίριι·:ιτιόο ?παπι

ΜιιΒιιΒιτ, ιτι τιιτΒ:ι·τιοΒιίειιπι τιιιιετιιε ει·:ιτ, ιιι ειιιΒιιΙο εεεΙεΠ:ιε, νε! ιτι @Βια ΠιιΓοΙΞπικιιιιετο

τω τιιι·Βιιτιιε «πω. Βιίεφτ:ιΙιπ ΠειιιιεΙοιιι ία:ιιιτι ρι·ο ιιοΠτιε εκεείΙιΒιιε, δ: οι·ιιειθ8,εΒετ ιιιιιιιι

Ιετιεοτάιτει·.ίειρίιιπι. ει ςιιιά οοιιιι€ιΠετ Μιτι·ιιπι τεειτιΒιιε, οιιιιιε ιιιιιικ: οια:σίΤιιιιι οοιιιριιτιοτιεὶο

που Ρει:ιτ ίιιιιιιιε πω ίεἱρίιιιιι ιιιιιᾶιινιτ, φωσ .ιΙιςιιιε, να! 08ο πιιίει· ρω::ινι, ιιι σπιτιο

ιιιιιιιε ΐτεςιιιει·ικει· ρετιιο&ιιΒιιτ, Ι)ειιιιι:ιιιε ιιιιιετιίΒιιιο Βεπιι:Βιιιιάιιε ιιιςιιίετιιιιιιτ:ΠιισοΗΕιιίο.ευτιι

:κι ΙιτιΒειΒ:τ, δ: Ρετ :ιπιἱειιπι Ην:ιΒιιιιιι, ιρίιιπι ΠΜ τιοϋπσ.ιιιε, πιο: ειτε: 5:ιΙοπιοιι ικιειδοειΒατι

ι·εάιιιιε!ι:ιτ ιιοΒιε ειιπι εΙεοπιοίγιιιε, φαι φαι οι εοπιπιιττεΒατ 6ωιω ετ08:1Β:ιτ. εηωωιιω

Ρ:ιυρει·Ιε ιιεεειϊιτιιόο ιιιιιιιιιιιι ίιι:ιτιι ίετιίιτ ΙὶετιΙειιιἰ@_ια: @και ίιιιιιιι ιιοο ΙιιιΒειιι: ιιιιιιιιθ

τοιιτιιιπι? (ΠτοιιιΒειτ :ικιΒιιΙοε & εοικιριτ:ι Ιερι·οίοι·ιιιιι, ά αυτι ιρΠε £:ιπιιιιιιι·ιιοι· Ιοεμιιιτιιτι.ι8,

ιιιιιτιυε Μπι εΙ::ΡΙι:ιιιτιοίω ΡΙει·ιιιιιςιιε όσοίοιιΙιιτιιτιιε τιι;ιιι·ιοΙ:ι ίιιΒιτιτταΒιτ , ιιτ οπιτιιιιιτι πιο

α:ΙΠτιιτιιιιιε ικιεΠετ, ιιτ ειιττι πιιι:ΙΙι ειιιιιεΙιΒοτ ιιιι€ιιΠιι εοετιονιΠα. Νου μπεί:: επιιιειεατι νει·

Βιε Βιτιθ;ιτσ.ε ειπε Βοικε εοκινει·Ειτιοιιιε. Επττιόεττι αὐΙ:α:ειτι ού [οτττω σ!:δαπ:Ιαπ: Ραε|ίαττ: , ω::

έζο Ια Ριιοο!Ιε, ι:ο3ποττιΙπα:ιιττι Ωω: :ταιίι:τι:. (.`οτπΡΖιιτει ε:ο!εβτι.ι ι:: υρΜυ Ρώ:τιιππετιβ :οτι|ίτ:ικ2:,

πτιέωτ/α!εττι ε!εετιιυ/)τιωτι ρπιφετ:ϋα: |ἱηςιτἰπ ΜΒ:: :τομπάαττ: :π/::::ιι:, τα:: ιτιο:ιαβετικττι πω.:

ωές:π:ι πο·υεττι, _θριι!:α: :β :τι αιρε!Ια Ικα:: Ματέτε σε:στέ:, ε: ορρο/Ξ:ο Ματέι. ΜΜΜ :με :τι

ΐΝε:τοίοδέο Μαιία:ο |ιαίτε:ιιτ Μ: ι:ετ!π:: γ. ΚειΙειιόει5 ΜΜΜ. άεροΠτιο άοπιιιι νι·ιΙΙε!πιιιιΒΒιιτιε

τεπϋ ΡΠο:ιιιιιιειιΠε. Γάαττ:τιεπβε υποτιαβετ:: |αιιιί:.9 ·υΜεβε αρκά 13ωίωιευτι [α:ιδΪΖ _Ωιππ:2τι: άει·τω

παω, μ: ΙΙΙιτισττι ::!:ίττικττι τι:: τποτώπε ώ· :ότι °Νοτπιατικοτωπ Έώατ:ιπετιβε πιστωιβετϋ :σκοπια

:Ισαάκ μπω :Μιά ·υ:τ[ω άε:ετρστε [η]ίε2α:. ”_ -

Ο Ρἰἴσειιιιιο ί:ιει·ιε ίεπιρετ &ικιιιιόο £ω1ικ, :_

5ειιι&οτιιιιι ειιιοτεε ιιιετιτοτιιπι Ποτε ιιιιαιιιτεε, τ·

Ιιι ετεπιιο τεττεο εοτιίοι·ν:ιιιε ι:ιτιιιιιιο ίαστατ:ι::

Ττιιιο ι·εΓΡΙειιάετιε ιιτοΓιιΤο όσα: Μιιτὶε. ° . ···

ΟΙιτιι νιι·Βιιιεο ωιωιαι Πετιιιιι:ιτε Βετο, . -· ι· :· .

(Μπι Ι..εουιιο.ιιιιιιιι ΜΜΜ Μια: Ριιιιιιιιιιι..... ·· -

νινειε Ριίαιιιιιιε ίετιιρει· ίαΙΜΒιιε :ιιιιιιε, -

Ηίεατιιιιε 8ειιόε : ςιιιιι :ιι όΙΒιιιΙΙιπι:ι. και., .

να Ριίσειιιιειιίεε νιι·τιιωπι ειιιειτιε ε:τιίι: ι

Εε:οιείι:ε ροίι;εε, τιι:Βιιιοΐοε Πεττιιτιε Ιιορα:ε.

Στά παρ:: :β Μ” |ται·ττιεπ:α σ.τω!ιστε, μα: [ιφττι Μια:: _Ππωι:.
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ϊι3ιιι.ι.υιτ δε ιενεΙιιτιοπε, ε:!ιθε:ιτίοπε, δε ιιυθεοτιτετε ΡιίετιππεπΠε πιοπιιἱὶετιἱ, πατα

ιπειγτε νν1ι.ι.ιι Μπιτ, ε:οτπρουιι, δε εοτπροΠτυττι τω: υΠεξτιοπιε Βιιεετο μεμε ωτ

τιιζεπδυτπ δε -εοπΗι·ιπαπυυπι ε!είτιπ:ινι , ουιιυπυε πιο εεΠιτιιτυπιε ιι(Τεπίυε δεΙιΒεΙΙυτπ ετ!ει·ο_

Ρταεειρι:ιτ, δε αυτο ΗΒε!Ιο ροπυυε δε ιιυότοτιτ:ιτειπ εοπεευετ. ΕΒο εμιδειπ,. μια άπε!γτε ,

ιπποπιπτιιιπι τπεσ.ιτι πι:ιΙυιΠεπι εαυτο ΠΙεπτιο τεεει·ε, εμ:ιπι ειΠευμε ίει·ιρτυι:ε Ρι·:είυπιεπτί

ΡτοΙο8υ: .

υπε!ιειοδουΒιιετιι·ει ίεό. ίι·:ιτι·υιπ που:τοτυιπ ιυίίιοπε ωττωτι δε· ἱπίἱειπτἰπ ιυΒεπτι εοτπρεΠιτιιτ

ποθ:ει· ειτιιιπιιε ροώυιΙιτιιτειπ εκεεδετε , 1ειτιπιιμε Ξπίσιτυιπι πιτιΙτοτυπι ειίρεέυΒυε Ιιοπιιπυιπ

ιπιρι·ονιίυα ειρετιι·ε. Όοιππε!Ιιτυι·, ιπτμιιτπ, ποίἙετ ειιιιπιυε ίυεπι ιΕ.;ποτειτε. ιπποτ:ιπτι:ιττι , δε

που:ι·οτυιπ ΐι·ετττυπι 1°08:ιπτι ἰπιΡετιο εσειιιβετε οΒεδιεπτιειιτι, τ:υί εκπυ:ιεπάικ δ: ιπευυε μυι

τ:ιυπι πιιΙΙ:ιτεπυε ετἱτμἰείειτ, δε ρι·οροίιτι ποίτι·ι νετεευπάια οτπτυπο εοιιτι·ειδιειτ. ναυτια ευπι

ουεδιεπτιει ίυπότει πυΠυπι οΡυ8 υιΠιεΠε νε! ιτπροΙῖΞΒι!ε ειτουίετ , αυτ ειιευίει·ε εἱεΒε:ιτ , τιμ

τ:τιπότοπε ιπυ!τειι·ιιπιτμε ρι·οει·ειΠιπο.τιοπιιτπ ιπάυειειε Επρεπε; υι·8επτε Μτεττια: διΙεέυοπιε .σοπ

υιιυιι μίΠοπε, οιιυε τ:ιπε!ειπ ιπιρει·:ιτυιτι ίυἴεερἱ, δε Ριίεεπι·ιετιΠε πιοπιιίὶετἰι ποτάκι ιυΒΓε

τμεπτιε ΙἰΒεΠι ηι·είΐ:ί δε ιττποβι!ι Ρυιο ερει·υι δε εκποΐυι. Ιπ τμο ΙἰΒεΙΙο πωσ. Μία ίειΙΙ:ιεττετ

ιπτει·ποίυι, νει·υιιι ίιιειειε τιιΠοι·ιειε :ιτιυτμοι·υπι νἱτοτιιτπ ΒτΙεΙι πιιι·ι·ατιοπε εοι;πιτ:τε, ίυοτιισι·

‹με Ροί'τει·οτυπι τεπετ:ιε τπειποι·ι:ιε ίιπυ ευθουιτ:ιε, δε “μπε τειπροι·ιΒυε Γυει:ευεπτιυπι νικο

ι·υπι υιΙιεεπτι Μπιουτ: ι!!ετιιε ίει·ιρΠ, δε ίετιρτιιε :τά ευέτοτιτιιτετιι Ρἶίειιπιιεπυε εεε!ευσε, δειιτΙ

ιιτιιιτ:ττετπ Ιεεεπτιυπι Γτιιττυιπ εάιυι, δεε. .

Ιπτετεει εοπτι8ἰτ Ριίε:ιππεπίεε εειποπιεοε :ιΙἱοτιιτπ ε:ιποπιτ:οι·ιιτπ πιοι·εε ιι:ιιιτ:ιι·ι , Μ” ρετἀἰ·

τἱοπἰε νι:ιε ιπει·ετϋ , δε ι·ετυπι τετπροτειιυτπ Ιυστυε δε επεσε” νο!υρτυοίε ίεδτιιτι: ουιιιπ αι

ιιοπιεοτυπι ιπιίεταττι νιτειιτι δε ιιιιτπιπεπτεπι ιπιίει·ιτιιπ Βια ΡτιιιὶεπτἱιΒιπυε Β.ιετι:ιτυυε.ειι·

ευεπε, δε ειιόιεπυο εουποΓεεπε , "Με υοΙυιτ , Ιπουιιπυτπουε ρι·τινοι·ιιιιι πιστεε·δε εοπνετίο.· δ

τιοπειτι εκιιοττεπε, Ιερ,ιιτοε Ιείτιπ:ιπτετ (?!υπικυπι υιτεχιτ, δε ί:ιπέτυπι ΜΑιοι.υΜ :παμπ!ιυιπι!ιτιιτιε Ρι·εειΒυε .Ριίεειππυπι :ιεεει·υνιτ, παμε ίεευπε!υιπ ίαπέτι ΒιιΝΒπι€τ.τ ΚτΒυΙειιιι...ι. ··

δε (.`οπίυτυτιοπεπι ΔιιΡωι δε στυτική πονιιιπ ετ:ειείιτιπι ειτοτυνιτ. ευ ίειπέτυε ΜιιτοΙυε: Ηιι- ·

Εκ σηι.ι;.

ει

με, ιπτιτιιτ, Ιει!πουε ιπυεπιτιιεΙιιιεπι τιιυε τ:ιτιοπιε τ:οπόιτιοπε, εει·ιιυτιιε ευ Κιτ:τιιιι·υε , ίυίει

-ρι·οτειιιτετυι· , δει:

Ρπιπι, Η μι· τοτυπι Βυαιτιιπι τυυπι εοπΙυετυτυπευι, :με νυΙ8:ιτιτει·ριιίπιιμυτπαυιοιτυι·,Βεο

τ1οπιινευε, πυΠυπιεμε πιο: ροτείτιιτιε ρι·ιπειρεπι. :ιΙΕτμ:ιπάο ειιπρΙιυε ειυΒει·ε δεετενει·ιε. =ΠΒι

Κιετιατυυε Βια ποπ πιοιυ:ο ειν:ιυτι:ε, νει·υπι οι:ευΙτα Ι)ει ρι·ονιάεπτυι υιΓροπεπτε, δε Βιπέεο

ννι τ.ι.πωεο ΑΒΒιιτι ΒΙοτιεπι οι·τιιπειπάι ίο.πέ:Βιιπ εεεΙ«Γιτιπι τι:ιπείετεπτε, ίυοτυπι Ιιοπυπυιπ

τςοηΒτωωςυ;ενω 8ε Μάτι Μιιιο!ι ιπτετρεΙΙετἰοπειπ που εΧ:ιιιυινιτ: υπάε εοπτιευτ υτ ίειιιθτυε .

ΜειοΙυε ΕΙυπιιιευιπ ι·ενεττετετιιι·, δε εεποτιιεοι·υπι εοτι·εᾶιο νε! επΡυ!υο Ρετ :ιΙιιμοττεπιποτε

Ιιιτει·εο εΙιΙ18επτει· ιπνείΗμιΒ:ιτ δε ιιινείΒεπιιδο ιπτμιι·εΒιι6, ευι ροτιτυπιυπι πατα ίτιπέυΒε

-πεδιότυΚε;μΙ:ιπι δε ἱπίὶιτυτἰοπειπ διίροπεπάειπι δε τεεεπδαπι Γιιπέτ:ι: δε ιπάινιι!υ:ιε Τυιιιτ:ιτιε (Μωβ Μι

ετευει·ετ δε εοπιτπιττει·ε: εεεΙειιιιπι. Μο τεπιροτε δευτ:: πιειιιοι·ισε ννιΙΙεΙιπτιε :ιτ:ιΒιι.ε με τευ- ννι1ιευ

@ουδέ αυΙυεπτι:ι τουυε μετα: Κουμπί τιιιρετιι ι!Ιυθ:τ:ιΒιιτ, ιιυΒιιτυιπτμε τπυΙτοι·υπι τεΡΞὸοε Ψ"Π"ω1·

ιιπιιτιοε Ευ ίετνοτιε ιιτιει€υπε ιπΓοττπυΒιιτ δε ειεεεπόεο:ιτ. Αρρυτπε επιιπ Ιιοει·ειΙιουε :ιττιτ:τ.ιε μ'

ει·υτΠτυπι, παμε όιίειρΗπίε εεεΙευ:ιίυειε, ευπότιίουε ή:ιτιτυ:ιΙιουε οΕΕευε, πυιἰΙοιπιπυε ετιεπι '

Με νιττυτυπι οιππιυπι Βι·ιιτιει ιπιΒυτυπι δε ιΙΙυπιιιιιιτυιπ, Βινιοπεπίιυπι εει:Ιευ:ε Βε:ιτυε·Μειίο

με οτεεροίυει·:ιι: δε εοπίτιτυεπιτ ειδΒατεπι δε τπ:ιειίττυπι. Τεπτο @με πε αυτ νιτοτ!υιτΞτιεΙγ

με ΚιεΙυιι·εΙυε Γυοε !εΒιιτοε υιι·ειυτ , δε μι ρι·ορουτι ἱπτεπτἰοπεπι Ριωτκιτ, παμε υτ Έπαυ

πεπίεπι εεεΙευ:ιπι μπε εδω Βεπει!ι&ι ΚευυΙτιπι υιίροπετετ δε ετυτ!ιι·ετ, τπ:τ8πτε τιυπιιΙιτευε

ρι·εειΒιιε εκοι·:ινιτ: τμι!με Μαιο πιεπιοι·ιειε νι·ιΙΙεΙιπυε τω” ρυτπυιπ τεΓροτιόιΠε υ:ττυτ :

ΏετἱΠἰτπἰ ΜΗ, ιιυευνίπιυε δυεεε Νοτττπ:ιπποε, Ιιοτπἰπεε Βιιτοειτοε. δε ττυευΙεπτοε , ίυΒνει·

τοτε, δε που :ι·διΗετιι·ε ίτιπέτει τεπιρΙειε ι!ε!ει·ε δε ευυΒ:ιι·ε, δε ποπ τ:οΙΙιεει·ε αυτ πυτιιτε τω»

τυε!ιυπι Ιιοιιιιπυπι εοπει·εΒιιτιοπεε ίεπέτιιε. Ωυαρτορτετ ειδ Ι)υεεπι νε.Πι·υιπ ι·εευτε, δε πω

!ιυμε τει οιππιπο ιπιμιι·:ιτοε τείροπι:Ιετε, αυτι ποΒίε δε υ·ιιτι·ιουε υετιυεεπτυε ·δείυπτετμι ,

ιιττμε ίτιρεπόιἰε άευυεεπόοι·υπι υ·:ιττυπι δείυπτ εΙιτεΙΙ:ιιυι. @μου τενει·Γοτυπι Ιευατοτυπι τε!α

υοπε Πω: ιπε!γτυε ε‹›πιρετιεπε, εκτἰπιυἱτ: τπιιΙτοίτμε τ:εμοε δε ειιτεΙΙ:ιι·ιοε τείτιπιιε ι:ιτ:επειτο.

νιτ, τμοε ι·ενει·τεπτΞΒυε !ευ:ιτιε Μετα τπειποτἰ:ι: ιιυπατι ννιΙΙειτπο ιιυτπυιτει· τεπιιίιτ.

Τυπε Βε:ιτυε υΒΒαε Βυειε ιπτυεπε ιιπΡοι·τυπιτ:ιτεπι δε ρει·Γενετεπτι:ιτπ, ιιττμε δε ιιπροττυ

πιτ:ιτο δε ρει·ίενεπιιιτι:ι εοιπροπί:ιπε :ιπιττιι νοΙυπτατειπ δε ε!ενοτιοπετπ ί:ιιιέτυπι, εοΠεξτ:τι. Ιρὶτἱ- Πε πάνειι.

τυιιΙιυπι Επιττυπι πιιιΙτιτυάιιιε πιεικιπισ., κ" :ιττἱρυιτ , Ι:ι:ιυειίουε άεευτδε .ευεουε , ::ίτυεπτιε πι. ννι1ιεΙ

Βυειε ὸείἰὸετἰο Ιυειπι δε πιιιΙτοιιιτπ Ηειτι·υπι ρτ:ι:ΐεπτιο.πι ειιτιιουιτ. @μπι Πτι;; θεμειω”ιο. ""δβωω.·

τιιιε τιπιπυ υπεετιττιτε τοτιυίνε ιιιιτ:ετιτ:ιτιε όιΙεδτιοπε ίυίειριεπε, πω: Γυίεερτο σπιτια” εμε _

ειποτίε $ει·νιεπτιουε, ω: ρι·ορτιιε πιεπιβυε ίει·νινιτ, υιευιοεμε Βτενιε τετπροι·ιε ιπτει·νειΠο .Ρυ

ειιπιιυπι άεάτικιτ, δε Μπέττυ Τι·ιπιτετιε εεεΙείιιιπι άοπανιτ δε τωιειτ , εειιπεμε τΙοπετιιπι δε

τττιόιτιιιπ ]11Χτει. ί:ιπέτι Βεπεόιθυ Κες)υΙεπι δε ιιιΠ:ιτυτιοπεπι τιιίροπι δε οττυπαι·ι εκοτενιι;.πιινΙτ, ιιιτμεττι, δε ττειάιεΙιτ δω: εΒτεΒιυε Κιετιατόυε Μετα ιτιετιιοι·ισ.~ :ΞιΒΒυτι ννιΙΙεΙιτιο ίατιδτσι:

Ττιπἱτυτἰε Ριίαιππεπίετπ εεειευιιτπ, επποπιεοτυπιτμε ξεει·πιιΙιυπι- εκρυΙιτ εποτιτιεπι ιπιιλτιτυυι

απο: ‹μοτυπι ΡοΠεΠῖοπεε εεε:ΙεΠε ρεπιτυ8 τετιπεπεδε τευυετ15, εκΡυΙίῖε δε εοπνετυ ποϊεπτἰ

Με, ευποπιειε, ειΒοσιτόεοπει·υυπι ι·είυτυίτ τεεοτπρεπίιιιιοπετυ. -Νοδτε 58ιτιιτ, συμε ίετμεπτἰ ευε ΗίειιππειιΠε ετ:ε!είια ίριι·ιτυοΙε Π.ιιτ:εριτ ιτιοπ:ιειιοε, ειιι·πει- οφ 13.

ο η Μπιουτ:

;Ριιίπδι8ιιιιιι, Μινι Ρειιιιοιι:ιτιειιιπ μυ Ρ:ιττιπ:ιτιευπι νυ!$ο μωβ , εεπΓυ: ευ: ίου τιιτιυτυιιι υπο έτμδιιτιο

π: δ: μα: ριιίεεπάι ρ·οι·εοε εΙιεινε τιιιιιιιεΗ:ι ὶτι Επι ιὶ01°ι11;ι1.
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:Η .

Νίουε ωεριι!ἰτ εειποοἰεοε, ΜΒ εεηοπἰεἱε εεεΙείἱΞε ετπωω τοτιιπι εοιιἰΙΞ8οΡεΦῖτΙνΞᾶεΒΞιτυτ: τΙυἱ·

Με :ιουἰΙὶε, 8ε ἱοετεὸἱεοτὶιιεο ωοπεεΒοι·ιιτιτ τΒεοι·κι·, δε ίρἰτὶτυεΙἱε νοΙετικ, 8ε ὁεἱπεερε μο

τεεεπτἱιπη Απ8εΙοτιιπι όείεεπΐυε δε τ:οπνεεΐ:ιτΙο εοοἔτιιε θ8ιιτετι1ι·. ε

ΙΒἰτιιι· »Με δε ΒΙοι·τοΕκ ΔΗΜ ΨνἱΙΙεΙπιυε ίιιΓεερτωτι εεεΙεῦεπι εοερἱτ ΒιιΒετηετε8ε ω”

ανω, δε ῇιυετε. (επέΗ Βεπεόὶᾶ·ἰ ἰτιίὶἱτιιτἱοπεπι όΙΓροττετε ἀεοττἰ€ει·ε, ποια εὶε ὸὶνετίὶεΡΓο

νὶπεἰἰε Ντεκ ΠάεΙεε εοπνοεετε 8τ Με οΒἴεοιιἱἱε τ:ΜείΗΒυε ιιΜτε δε εοπθτιΜτε . διιΒΕτι @τον

τ:οτιντ:τδοπε Π(οεοπεοθε -εεε!εΠε. εε:Ιεωιιπι νίτοι·ιιιττ ίτυτ:Πίε ί·ετνεοπ δε Ηπετ·εΒετ , δ: πιτΠταε

οΡΞοετΙοπἰε ε!οτΞ:ι εἱτειιπιροίἱτω εεεΙείὶ:ιε ρεπε!!εΒειτ δε οΒίειιτεοετ . ΗΙἙἰΒἰιιω οιΠρρε τεοτὲε

εε!ύτιιτΗΜε Πω ττιοοπτιτετιεε. ττειτιεἰειτἰοτιε ΠίοαΜεπΠε εα:!εΠιι εοΜεηΒεΒετυτ, φωτο” Μοτο

τιεε ΟεΙΙἱεπιππ εεε!είὶ:ιε τπ·επΓεεπε!ετ·ετ: τε 8ε ΜΜτιι Γιιωπκε τεΙΙΒΙοοΞε , οιιετικιόωοάιιω :τατι

ἴεεοὸεϋετ νετΒο 8ε ΓΡετἰεΙΙ ΡτΜΙεεϊο Με ΜπειιΡετἰοοὶε. Ρ:ιτΠωοπία δε Ριιὰἰεἱεἰει, δε τεστοσ

τατἱα: ρειιρεττπτἰε εΒιιπὸωτἱ:ι ΗΓεειππεπΠε εετ!εθει νε!τὶε τετ1τεΒετε ντι·τιιτυπι , οιιειτιπο εντός".

Με Ι:ιτεπτειο ίιι:εΐοι·πι.ι εεεει·επι ριιΙετὶτυεὶὶπεω ὸεΗΒοεΒετ, ποια: εοτιτιιετιτἰιπο ωεοτ8Βιιε Κα:

εοπνετἴειτἱοοἱε εοοῦὶ5ιιω τητα δε ΜΜΜ, :ειρεττει·ιιπι ει·Βιιωεπτο νἱττιιτυπτ εεεεπάεΒετ δε ρω

νοεεΒετ. Ιεποπιοετ Μο τετπροτε ΠΓειτιοεπΠε εα:ΙεΠει τοτἰικ ρτορτἱετετἰεῆοευΙετἱτετεπι, Μωβ

ειτε εοπτππιιπΕτΜε εο8ποίεεωτ ιιτιΞεοτειπ όΠεόΒοοεπι, :μπε Μετα ἀ5νετίῖτετεεἰτπὲἰἔεοτἱιιω ρετ

τε: ἀὶνετΓεε ἀἰίὶτἶΒτιεοε, Γαικίτοτιιιτι ΑροΠοΙοι·ιιπι κεπονεΒετ 8ε ι·ερι·τε!επτεΒετ ρτΙπιπ1νωι πω

είτοεπι. (Διοι·ιιτο ἰεἰτιιΡ Βοοοντιπι ετπιτπεοτἱ ρετῦενεεεοτὶε, άτα ΚΗ:Μτε!ω ΗΓε:ιοπεοΠ εετ:ΙεΠεε

τοτιιεεὶΙἱἔεοετιιι·, ετηειιτἰΙἱτετὶΒιιεεῇιιίάεπι Εα:Ιεθιε :απο ρι·ονΜεοτπε ὁΗἱΒεπτἱε1 ττεπείετεο:ιτυτ.

.ΑόεοεπΕω ΡΠεεωοετιΠε εετ:Ι. ὶΙΙιιίἰτἰιιω νἰτοτιιτπ τε8ιΠαΗ:Μ νἰτεπι δε τεΙἱἔἰοοεπι νετεππ ὸΙΙἰἔεΒειτ,

8ε τΗΠΒεπε θεε1ιιεπτεΒ:ιτ, κτ τοτἰιιε ίιιἰ εΙυε:ιτυε εοΠεέτε, νεἱ, ιι: Μ Φωτο, ρἰπτἐιιεάτπε αε

Με τοοἔτε8ετἱοπἰ τἱείεενἰτετ, παρε εΡιιΙετιιτἰε 5·εττΙουε -Ϊετνἰεπτἰυπ1 εοπίιιετυεὶἱπε Γτεουεοτει·

5ρίε ωἰπἐίὶτετετ, τετιτ:εςιιε ΙιιιτπἰΙἱτετἱε εοπιρΙετο πιἱοἱίὶετἰο Η·ειτι·ιιω οπιτιἰιιπι ιιΙτἰπιυε τεΠόε

τετ, δε τεΒιιΙετἱιιπι ερι1Ιεπιπι ὸεΙεᾶειΒΞΙἰ ρ:ιΒιιΙο :εδώ εοηεειιιε!ετετ. .

$επίπ Μετα. Μ:: ἱοεΙγτιιε οιιοτυπιε!επι εΙετἱεοι·ιιπτ εοποΠοοεε δε ὁεττεᾶὶουεε, ματ-ε

Βἱῖο1ιε ειψ.τίε!επτ Γιιτιιτ:ιε εάνει·Πτετεε, ειπε οἱ: Βοτττε Μιπ1:ιπι τει·ιτετεπι 8ε Μπότα εεεΙεΠ:ε

:πεκἰπιεππ τεΙἰεἰοοεπι 5ονΙιΗ:: τιιοτΙ:ιιε ηπεετουε Επίεεει·ετ, £οΙΕ&οΙουε επιάεΙ1 ΙοτείΠοί 1εωω

ωοΙείΒει ετιιεἰεΒετ, φτασω ετΒο άεττεΙππτΞιιω ωεΙενοΙεοτἐειω Ιδιως τ:οωρει·Ξεπε, εΙει·πο

τ1εωςιιε ρτεἴπττιτἰοπεε ίυρετο:ιε, δε ρωίὶιππετττεε ίιψει·Με: τ:ορροΐτεοε , τοτἱτιε Νοττττκιοκτ

Εβίεομοε, 8ε κάτω ποΒἱΙε: ΜΗιτιιι Ηίεει·ιπι1κπ εσπνοεενΞτ, 8ε ΡἱΪοεοπεπΪετπ Μπότα 'ΠΜ

ετἑτἱε εεεΙεΠεπι ώ οιππᾶιιιτπ Ερ5Γεοροτιιπι @ευ 8ε εοΜυετιΜΕοε μήτε νε! Ξιήυίτει ει·Ερωτ 8ε

ΉΒετ·ενϊτε Ηεπε αστειο Μει·τατεπι Κοτειιεκτυε ΚοτοοιπεεεπΒε ετεΜεριΓεορυε ῶεἰτ 8ε

ΗΜ νοΙιιἰτ, επεσε σ.Πε ἀιιοεἱεεἰπι Ετ:ε!εΒΔε σο ρεττἰε Μ ωεωοι·Μω δε θεττ·Ξε ρτεείεητἰε ῇυβ

Ποοεπι 8ε νοΙιπιτ:ιτεκπ Μ: αυτή .ερἰΓεορεΙἰ τ00πωεΕυέέσε δε ε:ωΕτΞοοε ιιΒΓο!νἱτ 8ε κωεω ;

τ$οπετσε ΙἰΒεττετΞε εΒει·τειτι ΑτεΒίερ$(εοροετ, εΙΞὶοιιε Ερἰἴεορί Πέσο 8ε εοπΓεοΓιι εοι·ι·οοοπ

νει·ιιτπ , ειτοιιε εοττοΒοκιπότιτη οοΒὶΙἰυπι νἰτοτυπι εὸΙὶἰριιΙετἰοοἰΒυε ττεὸἱεὶετιυπτ. (1ιρέεπε

ει·Βο Πιτ:: Ρτονἰτἱυε ΐ:ιπέτειπτ ετ:τ:1εδτΠτι πιοτὶΕε οττιοἰΒιιε Ποετο.τε, εε ΙἰΒεττοτεπ› ίεδτεπι πιοτΗε

οττιοάΒιιε εοοΗτιΜτε δε ρεεωεπει·ε; Κο14ε11τυΜ τεΒεκπ δε ωιι!τοε θεΠἰετυπι ρτοτ:ετε:

Ρὶίεεποιιω εεεετΠνίτ, παμε πετώ εΙππω δε ειιι&οτ5τετε, ίιιοι·ιιππμιε :εουεΙὶυπι τ:οοΓεπί1ι 8ε

πάΙϊ:ίρι:ιΙεττοοε ε!» οωπὶιιππ ΕΡἰίεοροτιιπι ῇιιἔο 8ε εοπΓιιετιιεΠοε ΡιίτευοεΜειπ εεε[εΠεω αἱ

ΡιιΕτ 8ε ΙἐΒετανἱτ; δε Μπιτ ίιιοι·ιιτπιοιιε οοΒἱΗοπι ετιει·τΔω 8ε οτεΗοωοοεπι τετ-Ποτε 8εε:οττο

Βοτανἰτ . ΕεεΙεΠεε @τα Ηίαιοοεπί-ιε ΙἰΒεττειτὶεοιιίὶΙτιιτωὁιικΙὶἰεΒετὸιι5 εοπε,τατιι!επε, Γυτιιτ:ιπι

εμε Ρετεηπεω τιποτε ν2ν:ιεΞτετεω ἀἰΓειιτἰεηε, Βειιτ:ε κτιεπιοτἰεε νν5ΙΙεΙτονω ιιΒΒ:ιτεπι εοππροΙΓε

Με, ΐτι:εοιιε !εἔετἱοπὶε ἱοῇιιοᾶο οΠὶεἱο π! Κοπικιωε (ΜΒ εροίὶοΙἰεπω ειιᾶοι·ἰτετεω ωιιΙτ3ε

οπιιΠιιω-εκετΜε όἱτεΧἰτ. ΟοπτΕ&ο 3τ:τουε ἱτἱπετε :1ΒΒ:ιε ννΠΙε!ωιιε Κοττκιπ1 ρετνεπἰτ, δεΡἱτε

Μετιιοπ:ε μμε ΒεπεεΝότο ωνεπτιιε Μ πιτΙουεω 8ε πιἱττειιτ5ε Βιιεἰε νοΙουτετειο ερεεωτ, δε

Βέτα εΙιεττ:ε εοπθτωετ5οοεπι, 8ε εροΠοΗετ ρτἰνἱιεΒΗ ιιιιᾶοτἱτετεω πιεσε ΙιιιτπἰΙἰτατἰε στα·

τοτε τ:οπ8τι:ε ροΠιιΙενϊτ. Ραμ ὶτὅἰττιτ Βετιεἀἰέὶικ Βιιεἱε ἀἰΙιΒεπτὶεπι :ιοετιΜπε , 8ε ίιιίεερτί

:ΜΜΕ Ρτεἴετιτἰιι ίτιττιωτι επωἱτετἱοπε τ:οπΒειιάεπε, οΒΙ:ιτειε τ:τι:ει·τεε Με ΠΒἰΗο εκεεὶΙεπτὶεε εσπ

Ητωενἰτ, 8ε ΡτἰνἱΙεεἱε. ροίτιιΙ:ιτε νοΙιιπτετἰιιε ττετΙΜΙτ, 8ε ΡιΓειτοοεοΓεω Μπότα: Ττὶηπετἰε ει:

εΙε!ῖεπι ΑΒ οπππἰιιπτ Ερἰἴεοροτιιω με , ίιιοῇεᾶἱοηε 8ε εοπίοετιιόΕπε ΙἱΒετειπε 8ε ετὶρἱετ1$ ,

Μ: ΓοΙὶιιε Β.οπιεπ:ε Ετ:τ:ΙεΓπ ευΒετοετϋοοε θεμιττοτ:Μο εοιιίτἰτιιἰτ 82 ίτιίεερἰτ. (`οτιίΗιιιὶτ, ω.

ςυεΜ, Ρίΐεατεπεπΐεω εεεΙεθ:ιτο ίοΗ Κοτικιοαε Ετ:ε!εΠ.ε ΐιιΒξεεετε, παμε :το οππιἰιιπτ :ιΙἰετι1ω

εεε:ΙεΠετυπι ροτείτετε ἱωτπιιπεπι, ειΒἴοΙιιτετπ, θε οπιπἰοο ΙΙΒεπιπι Επεσε (ΠωπεσεπΠε :Βοοει

ΠεΗΕ Ρει·οπεοετε. ΑεεερτΞε Βίτσι· εροΠοΗαε ειιέὶοιἰτετἰε εκοιιἰῦτἰε ΡτΕνἱΙεΒΜε Μετα: πτετττοτΞε:

ννΙΙΙε!πτικ εΒοεε, ΜΒΜ οικία ΝοττπκιππΞεπι τεωεεινἱτ, 8ε ὁιιεἱε ΚἰεΒει·τἱἰ ὸεΗὸετἱο Με νο

Μπτετϋε εΕΐετΕΙιιω·, Ξπῇιιοᾶωειιε Ιεεετἰοπἱε οΗὶεΞυπι ΓεΗεἰτετ εοοίτιωπκιτιιω €πιι0Ι€3νἰτ Θε οΡτεο

«Μ. Πτκἱε Μ:: Ιοεί:ΒΜτει· ε1ΜΙ:ικιτικ, ττἰπο δε ιπιἰ Πεο ετετΙ:ιε ιοτἱιιε ἰιπεπτἰοπ5ε Γεενοτε

τ°εὁἀἱεζἰτ, ΦΑ ετ:ε!εΠεττι, «μι» ρ:ιτει· ΜεΕπιτείιιε ἴυπἀενετετ, πειτε ἱρἴε ρεττἰε Κἱ€Ϊ1εττἱἰ το·

Βετο & @Ποπ εοτπρΙενετατ δε οτόὶπενετετ, εΗνωε ρτονἰὸεπτὶ:ε :πωπω εοπΠΠο τοπτετιιιπ

`ρετίστωτιιω εοπνετιὶεοτἱει εἰ: οπιπἰιιω Ιιοπιἱοτιαι ῇιιΒο 8ε ρτΜετἰοοεεΒἴοΙνεΒετ 8ε ΙἰΒετεΒετ .

Μόεο18~άείττάε επεπϋε Πισω ἀἱἱεᾶἰίἴἱπτιιπι :ιοΒ:ιτεπι ννἱΙ!εΙπιυιπ Ιιοποτενὶτ , Ιιοτιοτετιιππουε

@Με ΊΉοἐτετἰε εεεΙείῖ2 ΡΠεεπτνεοδ τεπιἰίἱτ, 5τετιιπι ετουε ἱτεὐιιπι εΜΜιιεεκοεαοε, ςιιειτἰοω

εοτο:Μπεεπεεε!εΐκω Μετα ταφή α·όΜε τεΗ8Ξοπεπι ειιίὶοὸἰτετ, 8εευίτοόΞεοόο ρετίὶεει·ετ,8ε

τ:οοθι·πιπτετε τ:ιι]υε @τικ Ωιπέτει: `ρτεεεε ίτιπέτετι.ιωνε ρι·εειππι πἰππἰεε ΙιυττιἰΙἰτετεεΒεετω ΑΒΒε,

νε!ιιτ οτεειιΙε ὰινὶοει Ιιιἴεἰρἰευε, Ρϋὶταποιιπι ὶπττενὶτ, Βε ρατ.του!τειιι_εοποτυω νεττἰΒἰοετο ιιί_

:με Δε! ε!ιιε:ιτυπι Η5ειο%ΙγάπταΚοτ3εκτι ΡΝεεππωίεω εεεΙείἶεπι Με, 1ΜήεότοίεΙυεΐμο,

εεττ» 8ε εκετιιρΙο ίυεεεκκΗτ 8ε τεἴοι·ωενἱτ, :τά ἰωεΒἱπετο δε ίὶκτιὶΙἱτυόἱτπεπι, Ιιοποτεεπ 8ε<ἐΙο_

Με οωοἰΡοτεπτ5ε Πεἰ, @ού νΜτ 8ε ι·εεοετ Ρετ 6ΒΗίε @Με ίτεειΙϊοΗ.ΙΜ, Απο. Ή
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&Έ)ΟΜΙΝΙΟΙ ΑΒΒΑΤΙ
8ΩΚΑΝΙΙΝΙΤΑΙ.ΙΑ. ὶ

Αιαδὶρτο Αμ;ειςτεο Σ, Κ. Ε. ΩατἀἰτιαΙε.

8

Βαἰἰαααα θ ΜΜΜ , ,

ΟΒΣΕ.ΚΡ”ΑΤΙΟΝΕΣ ΡΚΕΡ”!.#Ε.

:Με «Μ» βαιωπκια @ΜΜΜ δυναπέ, ααεια παπαιιΖΙ2 ρει·ρετααι αοπ[αιιααα: πω; 0ο

ΜΜα ιαεωο αώέρα!ο 'ΗΜ ΒαΜἱαπἰ. Φωτ” απο «Μα, 9αα σα: :Μ σααπε δαβπω!ξ μα;

"Μπι ω” 42, ωσβα: ία α]α[αετα Μπάστα ΒΙΙ:οΖίοΜεεα ιαπ:ψετ σωμααωρο», Με τω”,

αααααπι ι:οπ:2αεπε, ααα αι ρ›·απα Μπα αεβαεταατα›·. .Δα απ, :στα Ιαςαα›· Ια αιώνα Β2ύ!Ιο

:ακα ΒοαιαιΕσΕ Ζήτα εΙο_ςϋ ἐπβα›·. Ρήπιανπ ω εκαέΒεπ μα: [αε2Ι£, ›·ε[ωνιαο ίπ ααπατατ2οπε: ,

β ααα :και απ: αααὐα.τ οϋ|ευ··υαΜ αέρια [κατ ,4 :και 82°ίαΜ και Ι:α!έσα, ααα χω· ΜΜΜ Ταπε

ακτεΙΙαπι ερώοραπι δ'ασ·απαπι εφέ.: Ρα!έυιχα Μπα :β :απο 16”. 13ο- 13οπι€απο Μ: ΜΜΕ Μο

Ματβσαπα.τ έτι α. 2. @παταω €αβααπβ.τ «πρ. 61. Ηἰε εΠεΒιιε, πππο ίοἰΙΞεετ Βοιτιἱπἰ ωἰΙΙείὶτπο

ττἱ€:Ππιο Ρτἰπιο, Ματσε' ΒοτιιΜοιιε, ωἰταΒἰΙὶιιω Ρατι·ατοι·· ωηιωπετιιω, 8: εωιιοΒἱοτιιπιΙῖιηὸσ.

τω· ιιιιι!τοτμω, αιμα 8οπιπι Οαωμαοἰ:ε οἰνἱτατεπι ῇειπ1 Ε:τωε ο&οΒοικιτωε πιἱετανἱτ αεί Πο.

ιπΞφω, δ: ίεριι!τιιε «τα ἰτι ιποπειίὶοτἰο Με Πόσο: φοά_ Μπα ήιιίάοιπ νοαιΒιιΙο πιιπειιΡο.

τπτ.

α.. 11ο: ΜουιαβατΞαπι ΜΜΜ ααέβσα:και βια: έκ Μποτσια Βα]νατα, ε]α|απα σοπαἰτἰο ααα».

η;» έτι βααεα:2.τ τω παπι. ι8.ώ· 19. Οιιέ:απι ω» Εα]ωιαι·Εεαβαϋ Ηοποποπω, αιμα 0πϋπ£

62βσπΞεπβ α:ΜΙ:αταπι αππο πιτ.. €αία›παι·2επβ: οπο, :Μακ α!› ανω Ϊ/επαΙο. ΜΙ2αΜυα.τ,_ Φ°[ε.

μια:: α Μπα αι[βταυπ, φαι! α ]οϋαπαε ΒοταἰπΙ‹:ἰ αώέραΙο σαρκα: οτιχἰπθη, απυιο 1 π”. αἱ: Επι

ξεαίο :στα αα @ακα €ιβεπα·πβ.τ :ταπ:ΐαταπο εβ: :ήπιε ω αϋθα.ιξαα]αβααπει “α”, αα1ΜΜ

ΜΒΜ [ατιδδ Βεκπατα2 παω” εμβοΙα 32,3.

5. @Με αρκά Βα2°0πίαΜ αα ΜΜΜ ιο;ο. ρ›·ίωαπαω "Μια ιαοααβατα δ'ατααέ ἱαβκααιεπ

"απ, @που αππο το3ο. £παιέΐ2οπε η. απο ααπο άοωφε Ρατι·ιιε δεπἱοι~ , έα α!! αοπιέπα: ,

8οτ:ε, ΗΜ” Βοτι:ε Μεωοτἰαε @πιώ Καἱπετἱἰ, δε φωτια Βοάει, ΗΜ Μαιο ωεπιοτΞα Οἀοτ2Πἰ

(ΞοπιΜε, ιυιοι· ίιιρτειεΠ6ϊΕ 6οπιιπ Ροπή, τα: [ααα αι &οαρΕισα οραεεοπτα!εταα:. ΙΙ:Μετα αΙαπιεα2

:και ώ ααα Σαβτπταεπταπι α! 00°ι!!π8 υποααβου·Ιέ Εα[αναα›·22 Μ «το κταίααο, φαι! ι1ιιΙάαπτ

ΜΠΕ πτετ5:1 σΙατὶ‹:ἰ , ααῇαπἄΙ.τ αα26α[ααπι Μακ ΜοΠΒιιε οῇιιεὸεπι εἰνἰτε:ἰε ι:οαβτπετε, θ ω.

Με ααμπαα:, εσε!ε_βα Ια Ιοοποτωι _βιαδίοταπι Ιοαααπίε Θ· 'Ραπἰέ αεα2:αται @ πω: ροΙὶ πωΙιιιαι

κ1ιιει;υοτ ω: ἰΡίῖε, ίεΠίι:ετ Βεπεἀἰᾶιιε, ]οΙππιπ:ε, Πι·ίιιε 8ε Απο ΡτεεΒγτετἰ, ειιιπεε ώ νεοε

κιΒΠοτιπ 1οιιακ1414Μ αΒΒαιτοπι ΓατιέΗ Ι)οιιιἰιιἰεἰ, ΓυΓεερω·ιιπτ :ψ ω ΜΜειιω Μιὰ:: τεΙἰ8ἰο

πω: Ξιπἀεφε ἰτι Ιοοιιπι ῇαπι ἀἰᾶιιπι τα!οιπιτεε, αΒΒατεπι ιιτιιιπι ιἱε Με. ΠΜ ε!οΒοιπιπτ Βοοε

ὸἰᾶιιπι νιτυπι τεΙΙἔὶοίιπτι, φἰ Με Μακ Η: ΜΒΑ ε:Μαιτο νετιιΙαου.: δε Μ: σο ἰοἀἱᾶο!0€0

(ἱὶιτἱίἱο Βο:Μπο Γοτνἰετιιιπ.

ΡΚΟΕΟθΠδ

εκΙ ΒοοοΝ εινι ωοκιειοΙιιιπ1.

α Ι. Β Ε 816228 ε:: ναοπαΜο δαβπαπβ 0αταΕπαϋ: »ια .α!εκαπαπο Ι: σο·εαΜ$, ία Ιαπτα: τα

1.!

ΑΝΝ. ΟΠ.

3 Ι

απ.. Ιω.

[ω

εΝεκαΒιι.ιε Ραττἰε ΒοινιιΝιει οττιπη,νΞτειω, οΒίτιιωφε, δ: ώ: σφι ΗΕ

ιπἱωευΙὶε φεεόειω , φα: Ρετ αφ , νε! αυτἰε @Με ίτιιεπτειπ νὶτεΙὶΒιιε , "Ε"*Μ

νεΙεετηἰε ῇαττι εάυθυπι ετ8ειΠαΗε , εα:Κ:ΙΗ8 είἰ οΡατεκει ὸἰ8πιειτἱο; Ιαοἱπιἰοί-ο ἱπιΡο

Ετοιμα: πιτηὶε φἰὸαττι ίε:τπποηε άείετΙΡίετατ : δ: , φαϊ ::υΙΡο. ειεοὶὸἱΙΪε ει:ΒΞττοτ το

Ιατοτἰε , ποτικιιιΙΙει Ματ:φαω ίὶτιτΒείὶει εά1!”Γετεπε , Π:ΙΙο Ι·ιίΠοτίειππ νἰτἱοἴειι11, :και

ὸεοΙΞε νἱτὶοίἱοτειπ τεᾶἀὶἀετατ . @Με Και Ιπιβετε Τε: οωτιἰα , ὸΙΙὶΒετιτΙ , Ι) ο ο ο Πε.

τει· εειτὶίἰὶιτιο , Ξπόαφπε άαΡτεΙ1επάεπε , ίτεςιιειιά ΞπιΡοττιιτιειαιιε ει πιο τειτιάεπι

Ρτεε:ιππ εκτοτΙὶίΗ ὶιπΠατιτὶα , ιιτ Ιοοιιπι τεσπα ΠΙέμε ίεΡιιΙτ-ιιτεε ειόΜ:πτι , :ανεκπ

όιιπιφε ΑΒΒιιτεκκι Β ε. Ν ε υπ: τ υ Μ , Βοτπἰπὶεο τειπι ΓειιιΒιιἰιιε , φαω ΓαιιέΕτα

α: ΡτοΡἰηφυιτι , τενετειπάοΓφε Ιοώίετιεε, ΓιιΒ ὸὶἴοἰΡΙἰπα οΙὶπι εὸυεετοε Παπά

ηἰεὶ , εοπνειήτε:πη εὶΓφε τοΙειτοτὶΒιιε €_είϊοτιιω :παταω νετἱτειτεττι εοετιοΓοεπε ,

σκοπο , νὶτειτπ , ωοττετπιφε Ποκηὶπιὶ‹:ὶ , 8:οΙο π1ίτο.ειΜε αυ:ιαφε ΡοτἰΠὶττιει, ίὶἰ

Ιο εκουΙτἰοτε δ: ΙειΒεττι τιιεπὸαεἰΞ ποΓοἱοπτε , ειΡΞοἰΒιιε τπετιιοτὶαφο πιειπάει·εω .

:. Ε8ὶ



3ιό νιιιι

ε·

ΑΝΝ επ· 2. ΕΡιΠι:1ιιε Μάιο δ: ιπάιιΠιι:ι_τιιει, π: πἰΙιἰΙ Ρετ :πε Παω: πιιιπ:Ι:ιι·ετιιι·, (Με

Ι οι Ι ποπ ΡειΙοπιιιππι ι:Ιοπε:ιτιιιπ τείιιιποπιιε ει·ε:ιιΒιιιΒιιε Πτιπιιι·ετιιι· . ΜυΙτει επιιπ εο

τ?έωξ:"ώ ιιιπι):1ιιιε Ροίιειοτιιιπ :ιε Ι)οιπιπιεο :Μάο επιοτιιε,ιπ οοεπιτιοπειπ πιει ει: ιπειπο

ειέ:ιεπάιιΜ "τι πωπω: ιιεΙιιτιόπε Ρει:ιιιΕΒι Ιππϊ.· πιιἔιεἔεὸιιἰἰει τεΙειέο!ε Εξι :Με ύ ιι Α πω)

απ' τποπο.::πο , δ: ποπείια πω , δ: Ειι18οτε ιειεπτιιιίοπιιιιιπο:πι νεπει·ιιτιοπε ά18πιίΠιπο .

ΡΙει·ει:1ιιε πιο ] ο Η Α Ν Ν Ε: ίεπει: 8τεΞπ:ι:ενιι8ι«ετιπε:1ιιε:ιε:τεΡιτιιε,οι·ε με: νεω

Πειτε :ιεπτιπιιε ν:ιοπο ει:: 1:ειΙπιιτιεπε, ιπ πω: ιπειε τετεκιιιτ: :1ιιι ιπ ειππιε Μπιι::

Ριιει·ΠιΒιιε Βοιπιπι:ο πι οιίειΡιιιιιιπ ::Μιτπε , επιπ εο Μ ιΡίιιιπ ιιί:1ιιε επ νιτ:ε εκι

τιιιιι εοπνειίειιιιε. Έπετε πι ειι:ιιεπτιει πιειιιεΙειτοιεε-. . . . Βο:πιπιει δ: επι νεπε

:Μάι [επεε, :ιιιοι·ιιιπ νοε:ιΒιιΙοτιιιπ ποπ π·ιετπιπι , :ιιιι ππειι νιτι :ιε8επτιε ιπ :οι·Ρο

τε ίειπιιΙιει:επι πιιΒιιετε ποτιιιιιιπ . . . . . Ρι·ειτιεε Ρ::ιετετεει ιπιπι ιπι:ιεπι εοιππεποοε

ποππιιΠοε , :1ιιι Γε Μ Ιξιπδ):ι νιτι τιιτπιιΙιιπι εοπτείιο.:ιοπε ΡτοΡι·ιει :ιινετΠε Μπακ

Βειπτ ιπ:ιΙιε νιιΙιτ_ιι:ὶιπιΒιιε Ιιπετειτοε . Υετιιιπ ό:: Με πειδιεπιιε . . ι λ

· 3.. Ροι·ι·ο ίιιΙιιτπ ιπ ιιοεοΡει·ε @μια πιω ιπε:ιιοετιε ΡιοΓεειιτιιο. επι δ: Ρωιιιο.

Μπι επιτιππε ποι:ιιοι:ι Με ποπ :ιεπεειτ , τπιιιιιε ετιι:Ηιοτιιπι ιπτεΙΙι8επτιει Ρει:ειΡι

ποπ ι·ειδιιΒιιιτ ,` ΙειΒοτι τπεο ιπ:ιιιίιιιεε:1πε τοπ , πω: :Πνιπιτιιε οΡτιιπτεε τειιιτιιεπ

:ιιιιπ , π: ιπτεινεπτιοπε Βοπιιπιεί ΡΙεπιιπι ιιτει:1ιιε πιετεειιπιιι·. ιπόιιΙ8επτέεπι :οπ

ίε:1υίάεΙιετοιιιπμ . _ β ο .ι ..

.η πει :ή---ιἶ Τ ν ι ι Α.
ι .

" Δ_ι;Π 4.'

ι...-@ΟΜ ι Ν ι ο π ε ι8ιτιιτ_ΙἶιιΙιἐπεε Ετιιιιιιιε οΡι:ἰο οι·πιπ:ιιιε :ι ΗΜ, μια Ιαπω

ιΜ.ΑΠΊρΔ . Ρ - ' Νε, ιπειττε υ Α " ποιπιπε , πω: δ: 8επειε δ: ιειι8ιοπε ιΙΙιιΠι·ιΒιιε . Ηιε ιπ

ποιππω ιιππιε πιω.. Ριιει·ιΙππιε εοπΠιτιιτπε , πει ει Ιιι:Ηε ει:: οιππιπιιε , οπο: ιπ Με Ριιιείετιιπι

Β::::'Ν'Ξξ :αμε ε.ίΐοιεπ::ιοτπιπειιι. ιπεΡιἰιε Με ει:τειππι ει:Ιιιοεπιιτ , ιιτ @τι τυπο πι Ποιπἰπι

εοοιιειΓ:ιειπιιιιΡεινεπτιιια ιιιπέιιτει:ιεΙϊιιεειε Πει νι:Ιειτετιιι ΡιεεΠεπειτε δΡιι:ιιιιε .

ΙΠρωικω .=ι·. 5. Τι·Μιτπε ειιτεπι_Ριιετ ει Ρειι·επιιΒιιειπ :ποπειίιειιο Γειπθειδι1νείιι·ι . :οι Διε

ἰ.. Πω.. _ τι Ζ: εο8ποιπεπτιιιπ επ , Ιιττει·ειι·ιιιπ ΗΜιιε ιιππιιεπ:ιιιε ,_ εοεΡιτ δ: νινει::ιτειτε ιπ

·8επιι , δ: ιπειποι·ιεε τεπιιειτατε , δ: ιπτεΙΙεἔὶιιε πειιιπιπε εοε ετιεπι νιπεει·ε , οιιι (είε

ττειπίεεπ:ιεΒιιπτ οποτε . (:ιιπι:1ιιε ΡΙεπειτπ , Ρι·οιιτπ@πω , ΙεΒεπ:Π παμε επ

'_ 5Μωσ· πεπ:ὶι ιπ Βι·ενι Με: ΜεΡτιιε Ρειιτιιιιπ , Μ ΓιιΡειιοι·εε 8:Μιιε Ρετ εοιιΒι·ιιιι τειπΡο

Μ” :μπι ἰπτετνειΠιι Ρτοπιοτιιε , ειΡιεε τειποειτι ιπει·ιιιι: Ρι·εεΒγτειιι ίιιΒιιιπειι·ι . Δ

:Μ ΠΡΟ” ·” ό. Νοπ π·ιιιΙτει Ροίὶ Ικα ιπτετΙο.Βιιπιιιτ τεππΡοι·ει , ειιιπ ο:: :ειτε δ: :ιε εο8πειτιο

ΜΜι· πε Ποιπιπιειιε εδιι·επιιε πιο Ρτοποιίειιιιτ , :1ιιι ει. ΠιππΙει::το :ὶει Ατπιποπιε , :1ιιο:ΠΒι

όετποΙιιπ :Πνιπιε ΒεπτΙΙιιιιε ειιΙτιπιιε ποποτε.Βιιτ, Ρετ:Μωπιοπιε :οτιιιΡτε , :μπώ

:ὶει Ατπιιποπιε , ιιί:1ιιειπ :Παπ ιιο:Πετπιιπι σ νο:::ιιιι: . ΙΒι:ιιιε ιπ ιποπιιΠει·ιο :Ριο

::ιιι.πι ίειπδιο. Πει 8επιτι·ιειε νιτ8ιιιιἴοιιε Ρε:Ρετιιεε ποιπιπι :ιε:ιιαιτο , Ρετ ιπ:ιπιιε

Π ο Μ Ν ο ε ι :πιω πιω: Ιε.πδιιτ:ιτε εοπΙΡιειιι , Μπι οι·:Ππιε ιπ:ιιιιιιε επ ΙιειΒιτιι .

(ζιιειΙιε ειιιτειπ :ιειπεεΡε Βοιπιπιει νιτε. ει:ίιιτετιτ , :ιιιπιπ Ρ:ιι·ειι ιπ πι): , πικαπ Ρετ

ποι: ιπ νιΒιιιιε , :ιιι:ιπι ίπ οτειιιοπε ετεπι·:ι , οιιιιιπ ιπ Ιεειιοπε ΜΜΜ, :ιιιε.ιιπ ΡοΗτε
:πο τοιιιιε :ΠίειΡΙιπ:ιε πιοιιειίιι::π: οπίει·νειτιοιιε εοπΓΡιεπε. , ιπει·ε:ιιΙ:ιΙε ει: ίδετε :πε

πιοι·ειτιι .

7. ΠοπΓιιιπιπειτιιε ι8ιτιιι· ίπ εοεποΒιιιιι εοπνετίιι.τιοπε Βοιπἰπὶειιε, ΡΙεπεςιιιε Βε

ω"“"" :απο ει: εειε ίΡιι·ιτιιιιΙιιι ε:ιοδιιιε εετωπιιπει , εοπεεΙΤει ΗΜ δ. ΡτοΡιιο ΑΒΒιιτε Ιιεεπ

τι:ι , `τποπτιε ειιιιιι:ιε.τπ παπά τπιιΙτο ειπιπιιε ιι ιποπειίιετιο εοπίιιτιιτι εοπίεεπ:ιιτ ειΡι

εειπ , ΓοΙει οειπεεΡε πι :πεπιι νει ΙπειεΙιιο σπιτι ποί”τι·ι Βεπετιε ιιιιτπειπι πιω νετει·ε

εοπιιτεΙΤιιι·ιιε .

Έ Μ” ζ. δ. Νοπ Ροτιιιτ πιιτεπι , @και ἰΠιι:ὶ νει·ιτειτιε ειοΒιιιπι , Ι:ιτειε πω” ίιιΡει πωπ

1 5. τειπ Ροίι το , πε:1πε οινιπιτιιε :ιεεεπίει Ιπεετπει :παπι οΡετιτι νεΙ:ιπππε. Έστω επιπι

Μ”, _ ειέ”τιιτπ είὶ, π: εοι·ιιτπ :1ιιι Ιοει ιπεοΙεΒιιπτ νιειπιιιππ , ιιπιιε δ: ειπε: ιποπτειπ , ιπ ειιιιιε

πειτε: ΙιιτιταΒιιτ Ποτπιπι::ιιε, πεεεΠιτειτε οιι:ιΙιπετ ιι:8επτε εοπΐεεπ:ιετεπτ.:1ιιι πιο

π: ιιποι:1ιιε Ρ€1°218ΠΙΠΕ88 τεεείΐιιε,Γει πδ)ιι νιτι ΙατιΒιιιιιιπ πι Ιοειε ειπ:Ιιτιοι·ιΒιιε τεΡετε

τιιπτ. (1ιιιΒιιε πιτπιτιιιπ νιΓ:ι νιιΙ8ειπτιπιιε, ποπ ίιιιτ :ιε τε:ιε ιπεοΙιε :1ιιιΓΡι:ιπι , :1ιιεπι

ιετε
 

ιι Αππιιιπ ειπε πιιπιΙειπ πει. ίἰεπιιτ ναι Ι::ιΙΙ:ιι.

δ Πι :ειπα πω, μα! ιἰἰι·ἰΜ›· 5πό-.4βι·έ , νει·πιι:ιιιε ()πι·απει:0, ο!ἱιπ επτα παπι: Μπα ιπιιτοε Ριι!ιπ8:ι:,

ωεπ πω” Χεποάο:ιιιιιιπ ,εκ νι" Ιιιι!ιαι.

_ : ΝειπΡε πι ι·εειοπε $ιδιπεπΠ, ιι: πι Με ΠεΙἰι::ι, :μια ειππιιπι 974. πιοιι:ιεπιιιιιι $.Ποιπιπι:ι :ιίΠεπειτ.



ε. υοΜιΝεει ΑΒΒΑτιε. Ή7

Ιειτε2€τ Πεἰ ςιι€141άείτε ίσ.:ΜΙυτ:1 ΒΕπε ιποπιάε οειοι.ιπύπε νἐτειω..ίσΙὶτατὶεπι όεΒετε . ~ Δ

σαΡεευσημε ΜΗ! ὶΙΙοτιπ11 ΡΙατὶπιὶ; «Με ὶΡίἰ εεωΡοτεΠε όε:ίστει'ιτσεΙΝ:ΗΜ;

4:1ιιεπτέ1· 1·ενΞίστε ›- @με Με θ)08 σ;τ·8.όΡετσππωήτα: οιιΡΞόΜεπι αΜπιοε5ω:εώ

ἀεπτὶ€Ι6Ι6α1ιιἰειὶτι°τετιτῖΜάΙι·ε . .ν ' · > . - ` = -›·φ ω- ἔ: Ο .`

9. Βάια: σοητἱπιιοΔΙειε ίαιωι, Υ0ΙΜι1τ1118 α:Ιοή Βιπ&ιωι νὶευι·π Ρετ·νέω1ανεΙ:Μ

με· πάψω, με: οΕ4Ι:Πι; πϋπεςιιε 1η τιιι:τΙΙ:ιτε ΙοουΡΙετωπ , παπα ΜταΒστώσ ΡειιιΡΦ

απ»,Με πι π1α8ΜΙΒΜ €επιπι Μινεπιτητ Ραθοτυπιό (1ι1Μτεπ1τίε Ρ Η υ : ε κτ ι των

εΙοιαΜακΜοΔΞε ο ΡοεεωΙΒωΕ Ρετα:Ηπ αφεε,ειιπιεΙυε· κα! νὶίεῇὰιιω Ποτπὶπἰωω

αυεΙΩεωάιιιικ1οε Ρετἀιιεὶτ. ΜΜΜ νΜ ίσπ&ιτ2πε ι1ίτ1Ι.18 19.8:ΐ80 Μεια:ΜουΙ, οι επτπωει

:Με :πυ1ιΙΡΙὶ65εΙυεχο8ειπἰοπο ίεάυΙΞτει· Ρτει:ετετι1τ , σε 3η Ψ10τυπ1φ8Φ οΕόσωΕπευ

έὶοπἱἔἴυ8ὶοεο οοηεάφω νζά61°€τι11°, ίανστυππ Πεἰ τποπαθει:Εππι· εεάΠϊαίτε Μικ

ι·ωΝεε ὲεί€εΕτ 2 Ρτεε:ΞΒιιε 8ε σΒίεοτειτὶσπιὶΒιιε 1γΗτσΜο, εΙυο11Πιι18 αΒοπ:Μοοφ;

ΡοΐαεΒειτ πισωο!πωεκε . ΩουΠτΡκ1: καμια κι $σαπὁτὶ!ὶε Βσκπἰπὶουε ιπσΜΙὶο= Μωωωμ

:1φωςςοο4 ίαπΗΙΒΜνέιτοΗε νοΙαὶτ :ιοπ1ἰπιειτὶΞ ΜΒΜ σε Ιο€ο άε 1°€ὅἱτξἔ5υἡ11τὶἑΡω- “>"ω"&" °

Ρ:11Μαι·ε1;ἑοικιεωοωιυε ο0ΩςείΠτ , ι1ιιώιωΙ:ι6εω εμε ω Βος11ο:κιιω οοεωσ62ω

σσω πιιΜεςωτ ΜΗΡΒΧΈι103 ίυ1ΗοΞεκιτεκ πι ΜΒ€ΙΪε£τἱἱε τἰυἰΒι18ΙὶΒετ ίαΙΙεπτετιιι· .

:ο.-ΖΕὸὶΗωιιο 48Ιται· @καψω ίπιτι·υπηιιε ΕΜ ηιαΜιι1Δωε εωωσα :ο11εΒα πωσ

μενΕ , ηικια:«Μω ΙΡΜ σε εοιπιπ1άσω ηυωσΕο,Ο ρ μα ε τ Αμ τ? π: μι. ;ιοφωε, Μαι1ε

Ρω:Ηώεπάιιάι 1ετΡατεεειμ νέ:·ιιω π! Μ σΡΕοιι δε Ντα, & Ιοιεπτια , Θ: Ιωἔικι μπω;

εοπι(ΜοάΜ61υω . ! Ρίο:πωβαθια ΠΜ] ο Η Α η πι;ςαοόπω ΜωΜαρτίωνάπ0:ω

ΒΞΙἱε πποπεε:Ιιο , αά -Ιοο11111 επί Ι)οπ1ιιε νοοαΒΜοπέαΠ ·‹:στπππὶἔτπκἑὶτ·:ΜΗ Μ: Μσπτ8

4111 ΡΞ2ἰ Φώτο? , Μ 1ιιπε312 τοἑιιτΙοΙο σοιππιστωτεε ,: ιτιοὲἱτειτἰοπεω 1εΒΞε ΒστοΞκιΕ

ΜΗμε 61ο:ΜεάΘΒ641Μ2 , επαικίιπιο6Ηωπ ω! αμπά6πτ Ραπωιι ωωιπωιω οσπίιν
:τι€Μ2:εε 6 Μ ` _ ι °

ι ι . Μ:: ΜΜΜ ΜεΜ Ιαιει›ω Ροτίτἱ άὶΜἙὶἰε Ρτσὸμδὶὶο:ε εσω;Μω 6ίϊ ως" επ

π: ; ει πσωπιΙΙἰε ωἰιτετεμιιεῷσϊϋὶὸεπι αΒιιΕτιιΓ:1ιπιε «Μ, επ σε Ρεϊ.8σα ε; Ρηιοετ απ

άοίοοεωΕτΜ ΒοΜΜοαφΒ1:πΑ μι» ο,Τ Η ω: οι Νο, Α πια-πι ε” κατω Ο»

ωκ16ιωικ1ωατιιω; φιι1ΜΡΦέι1 τωαεωω Βοω1η1ωεμπια, σΙ:πέιω· «πως 8: €ιιίωιι

τΕΩῖπ1€: ΠικΙυε1·ε μετειά , Μ ςιιοτΠισ Ιοοἰε τιοιπιιιΙΙὶε σ.ΗΜιΒ 6ο ίειέὶυετι εάΙάΕεαο.ιπ ,

Ιω νεΙνεπΠ που Ρἰ8τἰτεΠτυτ εεπἐτοτὶο @απο , οοιεθι·υετο ξνΕ«ΜΜε ΙιεΙ:Μπω

Μπι ειΒι·επι1πτΙαπεΙΒΜίαουΙσ , Β6οι1ικ Μ: ὸὶίὶτΞΕΗσπἰε άΙΓε:ΈΗτιει πποπσ;ΜΜ Βι

ωιιΙ:ω όΘοε::ΗΜΕδΒΜ:φαω ()0ΕιίΠιιΧίτ εμ" Ρτωίατσεσπα ῷ °σ1%ζ)σωέκαιπΙα

:ο [ΜΙΒ οοπέι·ιισ τη6πμΙὶετἱιιπι , ιΙτιοιἱὸὶεὶτιιτ ίειω% Ρετι·ἐ άε μπω;ου1 Ιαπωωωιω

ωΜαι· ΙατΒὶ€ἱοτιω€ετε2ὲιε ιιΒε:το:, «μια@σε Μακ ΈπεικτΗΕΙέ ΟοπτΜπ · ευπσεβὶϋπ:

ΡΘτΡετι12. , Ιε851Π Ισι·ΙΡε1οΜΗι·φαωπι . τ: ώ τ :_ ν > . Δ Ι › ν _

_ τι π. Με ειιιτετι1ΜΒΜΦΩΦΗ” Μ)σωπι1οαε σοτιίεΙΐικω €6τ1τ6ΜΡΗΕ88?ηΨ18

»σε Μπι: 0Βνε!απόα Μετιτίο . (Β1Μ:ιπτηειωφ1ε 112086 ,Δικτι Φἐ6ἄἔ€ὶΠΦΩΜΜ-ΜΜὶ- «πε ο( Μ

ιιἰΒιῖε Ρι·ε4:σε ίυπάίτ, ωΙιιωτιειω σε:Μτ :στοπ ωΙείὶΜοὶο:σΙὶιΦιἱΙΙἐΜΩι:ΐ,- «ΙΜ ωἶέιώ '“°“Ι“°

πιω εα1ιπτι νο:Μεο, ἐπιἐε πιο ΡπτὶΒιιε @Παω , :φερω ΠοΗ1ΗιίεΙ1έ ΜωδοΜη 375

ΔεΙπιωε οοικωμιω φωτ» νωεΠωι νὶίἐοπεττι κπίιωτεα Πεἱ=Ϊ8ΙΠι1Ιο'ἰΗ€ἰΏΠ9'Μ

ιμωειὶ2Γεωωω οι» ΐθΠΒΙΟΙ'Η8 π16ιώενίτω1ώι18 ιπ3πωστοεΙακάαφφπενΜ815ατ

Α ίοΙυε εΙΤετ , (Ιω εκ αιιπω νΠἱοειε 8τωεπιιω ΒεσειΙ:Έωπω ει·ίσΝετα ' ώ Η

1 3. Ι1:€Π1 ιιο&ε ω!@κι ω σεΗει Ρσεωε ε1ιπκάΜπ «Ικα» ε=&16αετς@Ιταεευ1·; Μ·

εαπΜΒΜπώ ει ίαρεΗεπάω ΜΜΜΙεπι ,ὶπωχιιαἴνὶἀσΙἱεεεΙεταοπτετ- εάΜΡ14:ε

τω· εοΙαπωιε ίιι!έοτε Πω11οε , :ποπίαιω Ρατεε ,- 1οιι€ηυοε1ικ εσπΗτωαε , @ΗΜΜπι

Πε:Ρ«Με εκ1ιωτωετε; 5 %Ρεπτε Ω: κι εεπιιπ1 τωΜῇ°τἱΒΠωὐΡε9=ῇω€ε ε>1εναειωι · -

μπίεΠΒε , 1ιτςυθ ( :ρωώ ω5ωΙ:31ε)1η Ιθα: σου1€σω.›απε Παω ?4Μ'ΗΙί πωνειϊωπι

οοΜΡεκἐε·. Μω‹ νετωεάωεπι21ΡΒ εοπΓΡεθω ΙιιοἱεωΡετε σ11ι1εω με» εσάΘΜ6111ο

ππωεΒατιιέ 1660 , μι· τςωΡυεειΕηικιπ·τυπι αΡΡει:υΞε; · - Δ 4 α · > ' . - ·
° ' γ: ' ' ι ΟΚ · ' ·; Ξ · ιἈ#τ“^“_'Ι'Ἑ'^Ν·Ϊ4·# “Γ

ισ Ε: ηιτὶ επι Μ αάεπι Ρι·ο'ΟΜΜ 5εΒΙπἱεἑιίἰ, ω: ε:ιάΥπι νἰτ:ι. > - ν Ϊ ·· #

ὐ Η Ί'θειιπ:Ιο. Με Μα: Ξπίστιιωιιτ π! Μπα_Ισωπι ' Ι|ι|ΙΜιο.τ πεπηη ηρ8βω·ΕΩρ,νωβιωε ΜΜΜ",

π! “πω” ίπ ,πωπω Λίω·ωπ "το ἐκ μ.ωω, ῇκρςΜ-βκτἰιιω Λ·υσΜίπρωι ι·υμβαιω ω· πιφι4_/ἴοτἰωη: Πέύα.τ

ῇιαΜ ΜΜΜ τοΒοπΙΙΜι ΜΜΜ: ό· σπἰὶΜΜ , όα:Μέ2 ΙΒΜΜα.ν , ά: βία βί)Μ2ίΐ86 `εοεΞΙππΕ, τ7%·ιυπ

Με: μπακ: εδά μοβ! κωω."ωπ :Μωυσή : -ι·ιαυπ·πτε πό 7η2·ιωιβω ΩΔΜινιεαΜεράΜμη “ηρω αχχ/μή;

9ιιΕ Από ἱπιν!ἰ.τ Ρ"Μπι ΜΜο[απσ· ικμπατιση ύφΡοι·το ηοππ]!ρτἰκΜ 48% βατή ιίηΙάμπ , .π.υϋΜα Βρωωβ
ΙὶιΒ)εᾶιιιπ ω ΑτοῖκιΙἱοτἱο (?:ιΠ6επΠ ε: ΗΕ. 3.ςΜο:ιἱεἰ Πιθη.αμ :9. 'Μ Μέ; νά :ιΠἰῖιὶποπεΙὶοτἶὶμτἰπ

Με νᾶω ω"Παω5, »Με ΒιιΜι1. Με Νοτὶτἱιὡϋιεϊαωπι ιωιε·ω.~‹ωπ. Πω ι.)':.:Γ'ι › «ευΗΜ μ10·ί··

: 1η Μ:ιιικ!ο. νω ἰιεπ·ι ἱπΓεττιιπ1 Ιεεἰτιιι·: ΙΜ: »Μάο πάπια: βΙΜιέϋισω πιΜΜιπ.τ ,- κά Μι:: :Ω›πἰ:μ›·

ι”, μοβ @Μπεν Αφηκερμ Βαβμ έ» Μια; ΖωίεΙΞω: ακέΠα:έμπι ·υο:σπα: ἱὑΪ$Η€.£€|ἰι2ω24ιυ!!μ “ωω..,..,

“των μη" ίπ Μ _βθέ :ση/|ϋκΒΒ ) ; . .. · Μ ·Π;;#·=1 α. η η-"ωωο» :οΗ σ»
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.Γ.μ.._..-ιεν 1 Δ _.ζι ΕΕ

πΝιε.οπ. απ.. Ρετ ΜετπτειπΡπε μια· πιπ:Ιτιπι , Ι.εο ποπιἰπε , δε οπὶἀοε επί (Σειίτι·ιππ πο

; Ι Ο Ή( πιω πι, επιπ νεΙἰεΙε ίεΒι·Ιε ετάο:1πιτε εκαίτιπιτεε, εΡοτο. εποε. , πι;; πε τπειπψυε πιω

' ”· Θ; Ώεἱ ίείε σ.ΒΙιτεπτέε ἀεεἰἀεπιτ, ποτε επόει·π ἰπτεεεττὶτπε: εε1τττι1τιιε εΠ: ἴοίΒὶτετΕ . '

15. απεεά:ιτπ πυοπιιε ΞΙΙπΠτἰε τππΙἱετ , Μπι Βιικιι -ΪεπΣπιιἱπἱε ὁὶπτἱπε Ιεπετε.τετ ,

δ: ε πι1Πο τπεὸὶεοτππἑιωπὶτπτε;π εοπίεππτ.ΡοΠετ; νὶττιτπ ττπκ1εω Βεὶ ὸ._ἰτεδὶὶε_ πιι

άιπτ εΡἰεὶΒι1ε Ηεππτετε , ιιτ επιτεπι- ,παει επιε :πειππε εΒΙπει·ετ , ίὶπΞτἀὶππετετμτπω

ειπε, πιππππωΠ: ει·εόετε ει!ΐει·επε , ποσά εῇπε πεπίτπ ΡΙεπε.τπ ὸεεετετ_οοπίεπιπ

ίπίΡίτετετπ : πιιοε! ντι· πιιππΠἰτππε ιιτ ίεεΙιιε εκίεετειΒἰΙε ε1τ ε.ΓΡετπετιιε. Χζετιιτπ πε

πωπωἀενοτ1οπἰε Εετπ·ὶπετπ εκ τοτε ντε!ει·επιτ εοπτετππετε , επιπιτπ άε ωστε ΕεεΙε

Τα Βεπεὸἰᾶετπεπά ίεπππο.τπ τὶείτἰπεινἐτ , τπεπὸειπεπποά οιππ εε ΠοτηΙππε , ποπ ιε

ευπάππι Βοτπὶπἰεἰ :πετάτε , ίεό 1εεππόιππ Βόετ11 Ρτοπτπιπι πετ ε.έτιππε . Ηειυίὶτ

εππο.ιπ Με τπειτπππππε ιππΙἰετ , 8: ποτε εειάεπι Γεπεπτπτε Βιπτυ τείτἐπέ`τσ , Ρωπ

τ - παπι Γεπττειτετπ τεει1Ρετετε επετιπτ.. τ

· 1 6. Νεο ὶΠικἱ τεεεπάιτπιεβ, πιιοτὶ τιιεπτετπ ίιιΡετ Γε τπεικίτπ:ιτπ ΐεευπι Ποπιἱπἰ

ει1ε εκτεπΓε άεκτετε Ξπ Ρει·τεκπ ε.Ιτετ:ππ εεόει·ε εοπ1ΡιιΙΙτ. Ποεεπ @τπτ Με 8: Με

ΙππΞΙΠπι1ε τπυΙτὶΡ!ἱεἰΒιιε μήτε: απ: ιπττε.ΜΙτεπε @Με οτΙ:τ ὸεεΙετετὶ Ποτπἰπἰειιε,

;8εποπ ῇ επι ίετνιιε πω, ποπ μπι ποιπο ῇιιίτπε δ: τΕπιοτειτιιε όππιτε.κειτ , Μ! νεα: ίππ

δτυε ε πειτε ετπἱειιε Πεἰ ,-νετε πω, Β8πΞε , ειτππε ὸοδὶτὶπε ειπππποτιππ Γεπθτοτιιτπ

εε οπιπἰεπε τππτιιτοτ πεπετἰ . ΠοτπετΙε πετ επτετπ Ποτπἱπὶεὶε Γεπ Ιείτἰε :ΠεΒιιε πω·

ε-ιππ Με εΙὶπιππ ,τ Ιὶπε ιιΙΙτιπε πτ·οτΙπε ΡΙπΕππεὸ1πἰε εοπείτπεπτο : Ρεπεε νετο εἰ ε

τποπείτετὶο ίτετιιπ ππιπετΕ Ρετ πεεεΙοπιπάεε Πππιι1ε.ε -πιτττεΒεπτπτ .

η. Ρπετετεει τοπετιιε ει Β ο ε ε τ. τ. ο ιπει)οτε , ίπ δεπΖπτο πιιοππε εοπίττπεἱτ εεπο

με. σεεπο- Ιπιππ, πποό σε εποττπἰ ει·ποτε ενεΙΙεπει, πιπε πατε ο!ίιπ εοπίΗτετετ, ίειπίδττ Ρεπιτ εΙε

Μ' """ωξ' ΑνεΠειπε πιιπειιΡεττοπεπι ειεεεΡἰτ , ὶτἰππε ΒοττεΙΙπε Ειπε ΙὶΒεταΙἰ τεττ:ιτιιπι πιππε

ιτετἰοπε ἀἰτενὶτ..ΡοΠ πω: ἰπ ΩεπιΡεπἰεπι π Ιοειππ , πω Τττωτπε ε εεττ”, πω· τε -

νεΙαττοπετπ Ρτοξεδτιιε , εὶπείευὶἱε τππΙτὶε ε]ιιίάετπ Ιοτ:Ι τιεο!ειε , δε απ ἰΙΙἰεἰτὶε Ρι·πείε ι·

τἰτπ εσπ)ι18ἰὶεπ Με ΡτωτΠεειτίοπε εοπνεττὶτ ; εοπίττιπεττπιιε ἰΒἱ ὶπ τὶείεττο τποπειίτε -

παπι πατε ίοπτε1π ΙτιπΡΜΜτπιππ , πποπ Γειπέ)τΕ ΒειττποΙοπιεεὶ ποτπίπἰ πε πιετποτΙ:ε

νοΙυίτ ἀεεἰἰεετἰ . ΑΙΜ! πὶΙπΙοτπὶππε ἱτετιιἰτ ίπ 1ε.τετε πιοπτἱε , πώ εΡΡεΙ!ετιιτ (ζει

επτπεπ , ῖἰὰπιιε Γεπέτἰ ΑπεεΙΙ ποιτππε εεπίιπτ ε.ΡΡεΙΙαπ . ε

- ι 8. Ρετ Μετπ τειπΡυε ειππ νπ Βεὶ (ότε) οςποΙπο ΒιπδΗ Ρετι·ἰ ε!ε 1.ειεπ εεΙ ΤτὶΪειΙ

ειππ νἰίὶτεπὸοτππι π·ειτττιπτ παπα Ρετπετετ , Ρετιιπε 1ὶΑιΝπεπιτ δειτε: τΙοαπππε ίείε

:ΕΠΕ οΒνἰππι πω, τὶε εππιτππεπε Με τπιιΙπε δε τπεΧΙπιἰε Με πιιτπΠττετ εΧΡετετε

τπιάΜπιπ εεΡΞτΕπὶ νὶτ ίειπδτι:ε 1πτετ εετειτοε πεπΙτεπτπε ίι·πέτπε,ΙΙΙιιεΙ ετἰεπι 1π Ρτε

εεΡτἱε άεάπ, ιιτ 1πμε ΡτοΡπΕ τεπποπο τποπεΙτετΕπππ εοπίττιιετετ , πΙππε πε Ρω

π:π·πε τεπτε τετμπι ΙἱΒεταΙὶτετε άττετετ ιιτ εει·τιιε Μάετπ Όξω ίο.πιπΙτιππιιτπ πεπιε

τ :πε είππεπτετεκὶπὸε νὶτε ίιψΠάπι Ρετεπ:ετε ΡοΙΤετ. Αεπιπείεττ πεεπτει· νπ·1 ΠεΞ

" ὶιιίἱἶτππἱϋυεΡεττυω ειππ πε ΓπΡΡ11ε1τετοΒΓεεωτίεεπιπ Ρειτὶτετεπιιἰτετε , τεπεκπ

εἱοπππἰὶ τω υπἱνετἴεπτ ΡβοίΡτεετε ε 8: πποειππππε Ιοεο ΗΜ ν1ίιππ πετάω εἰ ίτιεπτ ,

εΦπΦΒἱππ1 ίε ΡοΙΙὶεετιιτ ει:ε!Ιδεετε,-·Απππέτ @Με ΡετἰτἰοπἱΠοτπἰπἰειιε: δ: τεττειπι

-πει·ΙτετεετΙπ1ττεπττευε , το.πόεεπ πατε. $οτειπι Ιοεπε Γείε Βοτπἰπὶεο οπωΙπ , ππει:π

τποπειΙτετἰο 0οπθτιιεπάο ίεπ&υεειρτΞίΠτπππι ῇεὸἑεενὶτ : Πππιιε εκ Ρτοεεεπτἰοπε νὶ

.Η Βεἱ τπεπε!ΈετΞυπ1 ίπ Μπακ πιάτο: Πεί επεπΕττΜε Μ Α κ ι πε τποκ Ρεττιιε εεάΙΒεει

νἰτ , δε ΙΜεω00επ1τιΜπιοπε οτππτει πια εΙΤεπτ Ιοεο πεεείἶετἰε εοπτιιΠτ .

πρ. Ιει πποππἀεΙἱεετΙοεο ειππ ΓεπέὶἰιποπὶτιΙεε πείεἱεπτε Ποπππὶεο Ιοεετετ ίππ

Μοπ=<τω [επτ,·βφεπτιιπ1 Ιποτεε_:πἰπἱτπε ΡτοίεΠΞοπτ εοπ2πτπετεπτ, πιππ Ροτὶιιε τιπ·Ρτε εοπγετ

"=ξω Δίετἰοπὶε εειτπ-πι!ειτπε ειιτεε ετπιτπ Ποτπἰπὶεί ΡετεπΙΙταετ;Ρεττιιτπ ω τε ΡτοτΕπιιε εά

··νοεεπεεετἰτετ_εεπνεπἰτ·, επι· ὶπ ιποπείτεττο , παπά εκ εῇπε ΡτωεεΡτἱοπε_εοπίὶτπκε

τετ, Γε ὶπεοπίιιΙτο ίεκπ1πειε Ιοι:ετενο1ιπΙΤετ. ΣππυΙππε τ!!! πιιεπι ίοετΙε δε ω-Ρπ τὶε

@Με επτὶἰετετ, επεττενἰτ. ΡτεεεεΡΙτ ππΞτιπ·, ιιτ φωτ, Ηπε εΙὶπιιο τΙεόεεοτε εκππΙΒε Π

1ἰε, ίτετι·εε Με Με ι·επιπ:π·Ε τπειετΠεπο ίει·νΞτιιτοε Βοπ1ὶπο 66πτεπετετ. Τππε Ρε

- ττπε νείτἰπἰὶε-νὶτἱ Πεὶ Ρτοίτι·ετπε οοιπππΠὶ νεππιεπ ΡοίὶπΙετ, Βιετπτυπι ίε πιπὸππἰό

ΜΤετε.τ , ΡοΙΙἱεετιιτ . ΙΙΙιιά πιιοπιιε ἰπτεπτἰἰίὶτπε δ: ὶπίἰεπτἱΠῖτπε ἱἰειΒἰτ8Π8 ε Μ Φ ›

: πυοε ἰπΠπ πεπτεπε πόοε ῇιιΒεΒειτ , ΙΡίε ίπ Ρετσετπ , ΙΡίε ίεπ1Ρετ Ρι·τεεΙΤε ἰπ Κώτσ

. :επι τΙεπετετ . ΚεΕπεπτε τοπεττεπε ΗΠε Βοπι1π1εο , δ( ἰπίἰίτεπτε πΙΜΙο ττππυε
φ Ρεττπ , νὶδτυε τειπόεκπ ἱπιΡοττππἱτετε Ρι·εειππ Ι)εΙ ίετπι1Ιιιε εεΠῖτ , ΡοΙΙὶεὶτιιε ιιτ ειτ

ε ΡπΙΠε

 

το ΗΜ ταπο!›ἱ ιππ τποάο Ρεττἰπετ .τά (:ει·τυπαποε, ιπ ΟετπΡαπἰε Κειπεπε ίἰιιιπι.



ε. οοΜιΝιο1 ΑΒΒΑτ1ε. . Μ,

ΡιιΙΒε ίαπωπιοαϊ8ΠϋυεΗΜ ίοι·νοΜΜ 065, ςιιἰὸεἱτιοοΡε ἰπ εοάε:ιπ Ιοοο ε88τεΒει
τέιιτιπ, Ριπει·ππω :Μπακ οιιι·ωπ ίυίεψετε; εο‹1υε, €1110ΡΓ8ἀὶΧἱΙῖΙΠ3,0ΓΚΗΩθ, ΑΝΝΩΠ

1031

ιιιιίνει·ίε εοωΡΙετα Μπιτ . Β. Ιω

πο. ΜεΜεἀἐεε μια· ε1ιιάα!απι ΒστοΙεπΠε πωπω & εΙειυόιιε :Μ νἰτιιπ1 ΒοΜοΙα.

τιι€είϊ : οιήιιε εαπ Ιὶτι8ιιεττ1-Ρεςἰοίφιο , ω·ικιΕε ΞωΡιεΠο @οριο , 8: ἰι1ν€κατο ΤΗ

π1ιειι5ε ΜΜΜ , φτ581ΙΤστ, δ: μεΙΤιιω μα:: , 8κ κα”.Ιοφ18Ποιηω..“ω” 'Η.

νὶτιἱτυε Ι'ΟΟ2Ρ€!'ΠΠϊ . γ . - ὶ

π : . ΚΜ· απατη Μωὶτιὶ ού βια ο&ο8ἱπτει $επι·ια ειπποε εε68Μετ ατετὶε . Με: πω· α) . . _

Δε. οειιώε ιιτΒοπτἐΒιιε πιεεείΤειτΞὶε,ΤιιἴοιιΙειιιιιω ΡτοθοἱίεεΒειτιπ; οποσ κα: Μπιτ ειπα· ...::::

Μπι ΜΜΕ υ1ο:ετε.9υοά ΡειΡιιΙαπ11 νιιΙΒιιε αΡΡεΙΙατρ ωακἐΒα 3πνειὸὶτιιτ.@ιιο ]οΕι2.ιι» “Μ>υ=

πο: τονοτοκιάιιε πιοπιώιιιε , ι1ιιὶ τυπο εἰ 000125 ἰιὶιιτι:Ιε στα ,, εοπίΡΜειιε. ::οΒοπο.

τιιτΙπίΜπετ κάτσω Ποὶ,ι.ιτ σ.οα:Ιστοτ καΙΞειιω, ωο.ιιιι·ετ τε8τεΙΤιιω, ίεΜωπ ίείο

ίι·ο.τεΩΒΔιε τοὰὸετε. ΜΒίοτεο νεΙἰε αΒΪ0Ι1τἱΒιιε ΗΜ οΜι·ε;ΡωωΙὸιιΒὶο Ρτοπο&.ιω, ω.

ω.. :1ιιο«Πτι ίεώσ ν1ὰεβατιιτ, πιστώε εοπτἐειω Π8τιο. ωο.κιΙίεΠα Ρτπετει·ι:Ιοτο. Αφ...

νὶτ οοΙιοττειιτἰ ΒοπιΜουε , 8‹ :Μ πιοπεΠει·5ιωι Ρτοτὶπικ οίὶ τεετεΠω . Μια πιο ιι

πΕνετίοε α! ίε Ρι·ειττοε ΡωοεΡὶτ οοπνοοω·1 , οοίεΙυε Ρτἱκιωπ·ι ά.: οΒίετνιιτΞοπσ'

ΡτσΡοϋή δ: άι: ςειὶτατἰε νἰηειιΙο οοπτωοποπε, ΡοΙὶ φκΒοτωτἱοπἰε νοι·Βει ίοΗεπιπξε .

.ΜΜΜ ΒΜ οπιιαζει. φωτ 65ι·6:ο. ιπιστἰοπτεε ίτειπεε ειίΤο1οπτ ω., Μπι Ρτοτἰπικ ε:άψ

Με! . Οοπίπωωατο Μερα: οΗΜο,οίι Βοπ1ΜεΞ Ψ.ιοεμ.1© εο:Ροπε ω: Ϊἰειιἰπὶε ωγίὶε

Πει ΡατεεΡΕΠετ,εμΙαοτεε Επι€ταε οΒταΙὶ,ἙοτὶΓ‹Ιιιε ΡαιιΠιιΙιιιτι ΡτωοεΡἰτ οοωεμο:·ω·ἰ .

π. Ωπωςικ οετοΙΠε οωτι16ιιείοΙυε ΙΡΓε κωποθΙΤετ Μ ι:εΙΙα , νοοεε ρἐ Ιοειιι€11

@Μα ειΙΩοτὶιιε οοΙΙοε1υεπτΞε ευπι ω ίιπιτ σ. ίταικώιιε , :μή ἶοτὶπ[€ει1ε ΒίΟΗΕ8Β8Πϊ ,

ω... ; :Μπι πωπω εάοο , σε νε:Βοτιιω €01°ιπ11 ί3επίικ σ.ΙΙε1ιιειτοπο: ΡοτυὶἱΪ€τ .ψ -

εἰε ἰπτ€ΙΙὶ8ἰ : ·ι1ικιπ9. κά: ΓοιπέΙιικοπίαΒυΙσπΞοηεω απ» νἱω. μήτε: ,' α: Βσπιὶηο

ΡΙαευἱτ , οοπίιιωπιενπ . Νωπ ωπι νοοεε Με: άεΙΙΜΠωτ ίιο.ττιιω ειιιτἰΒιιε ἰιιίοπιε

ω ,ΜΜΜειιπδὶἰ ειπτι @τη τεΡστοτυπτ εκίΡἰτειίΤε:; «ήσε ‹1ιιἰ αυτη α: εοΙΙοεΙυϊ ώ: απ»

ἀ1τιιειιιιΙΙεεορτυετιτεε ΞιπΙὶοὶει, ασκοπα τειιιιετιιω οωπεε π! :τιὶ8τπτιιἰε ίοΙεπὶιιττι

Ατ18€1ι1π1ἀείἶἰπατι1π1 . ΟΒΙἰτ πικαπ ν1:Γευθα1ιε ιιιπὰεεὶπιο ΚΜ. Ιῖεϋτυατἑὶ , πω» ω,... Μ.

:ψ Ιιιωτικιτ. Βοτπἰτιὶ ΜΙΙεΠωο ιτΞο:Πωο-ΡτΕκπο. Μεπειτυπηιιο είϊ οαό:.νετ @ια ω. “ο ω; ·

ωοηαίὶετἑο,‹1ιιοᾶ Ασπα σΜάεπι οοεποαι1ωτοτ νοοΑΒιιΙο.Βιο π: ΩεωΡωπι @τι Ναί·

Με. $οτειπει ών1ειιτάε . ειιῇιιε Μεση ὶιι ίαΡε:ΕοιόΒιιε ο δ:ιδ>ωοίϊ πωπω: ; Μή @ποτε+

τἰοτιἰΒιιε π1ιιΙτει ΟΙιτΠϊυε οΡει·ειτὶ ποπ άοΕπήτ ωίτεβΙΜ ιιίςιιε Μ Ιιοὸὶοτπυπι ά5εω ..

:ΜΙ Ιειιιάεω & 81οτί8111 ποπιὶπἰεΜ , Θ... ω”. Ηττα δ: δΡὶτὶτιι-ίπτιδὶονὶνἑτ .δε τοἔτιο.τ

Ι)ευεΡετοιπΜείαειιΙαίαευΙοτυπι. Ακηση. ν . . ή.

λΒΒλδὶλ-Π-&$ ι.χ..κ.α.λ.ιι..Δ.%.ω!.ιλ.ιι.Φ..ιλμ Μπλα

Μ: νν. ΟΕΒΑΒΒΟ› οΕΑυιΙΙ.ΡΟ.

8‹ Ο ι ιι ι: ε ιι τ· ο εΒΒειτΕΒιιε ΓοιπαπεΙΙουΠΒιιε ἰπ Νοκωεπὶο.. & ε!ε ν. Ο υ Ν·

Τ Λ Μ: ο ιιΒΒειτο θεττι:τἰοοηΒ . ` ·

1. ΕΜΟ πε/εἱτ Μοπσβεπέαακ Γοπωπε!Ισπ/Ξ·, ?Μέ /απί!ί ἴ/υσπιἰτσὅςῇἰἱ α ;:°ΜΠ.Ιω

[κο ἰ-ρῇω εοπάέ:στερο/Ισπ πυπασπ «οσφύ , Μπα· σκακι Νου·πιππία πωπω- ωοιπώ· .

/ἰετἱιι σεἰσὐεττ·ἰπιιιω|ε›η›ετ εκβύψε , ού ἱόΡο:Μἱωιιτπ, βοά πυκί.τω· Μουσικα [ισπ

δίπαιτΡω#π›πε: υποκαώο:Ρτοπε!ω·έτ . Βε εοπσωρἰετἰ/?ιιε, 918Ϊ[ιφανίσήύπα[ασπἰἱ:

]ΐοταετωπ:./ωπ 4884772 ε/ἰ[ιιἰ: ἰοσἱ:: κακο ·υετο είε έί: 9ισί ιυποβπ:|ετάκω απιἰυεἱππυκ

έίία/Ζπαυστσ , Ρωισέ: άέσεπόπω , φωππωτ ¦ία·όίτ . Ρον: ωοπαωεκτυπιυπ Ρεπείτατε.

2. Ρεττιιἰστω εοπιπωπευπ Νο»·πωπέω , ἰπππο δ" :σώσε βατ· Ρυ·οπεδο· ,σκοπο/Ιονέσ

σ·ιππ σίαάεω α Νοττπαππίε ἱἰΪαπππ Γοπτππεἰἰσπ/ε ε;πούίκω, ιίιβατ·βφιεΙυσν· ναύα.τ

Ρι·ουέπεία:[σστέ όιείαβε ιι|επενίί τκοπσσύἱ.τ . πἱὐἱἰ |Ε·τσ ρωταν υεπτε.τ αΜζίσίον·ποπ

τιιἰπα:/ἔφστετπ:,σιιΜ οΡεταΜΑ1ΝΑκο1,σπἱ "υπ Μοπασύο/απἄἱ Ρετυ·ἱ ΟπκάκωστπΜ ,

Ροπ#απεΙἰσπ`ῇ: πΜπάσ ευΜΜέΠίστα]κστατ.ε;Ρίτ τψἰτπἱ.Ηου ποτυπ:"ί/πθ Ιἱἱώισπἰο

Ι.Νου·τπαπποπσω έκσε,ιιἰἰἐ [κό Κέεύω·ιίο !!.ιάκ:|ί!έο τοπτέ(εφε υοΙαππ.Πσπσ :ποπα

/ἰετἱιστπ Γοπ:απεἰἰεπ|ε ιι[απθο ποσπάτ·εδωίο ;:Θΐαστά.(7° σύ Ηα/ὶὶπὅυ άφναδίιυπ,

κι Βἰ

η Νειπρο πω". ι8 ιο. ΠοσιΣπἱεσ Πι ΠΠ:: πιοιιαίΙετὶὶ τεΒὶιπειι ίικοίΠΙΠ: Βεποάἱᾶιιω «η... τοπίαπειιἱ·

:παπι π: ά1ΓοάριιΙαπι ΜΒΜ: ίπ νΞωΈτσΠε:: αρ. 7. .

Κ:Παιιι·:ιιιιι·

 



32ο - δ - - ν Ι Τ°ἶΑκ ' .Ζ

λΝ.€14ις. σΚέεαΜο Π/ ι·ε/Ξπικ.::κκσΑ¦κΜ.· τε/ἰκτκυ· Οπἰενἱσκε κωΙε.. δ`εἄ Ρκ,·ωκ ἱκτετς/ῖ 3·

- 31_03 Ι κκκσἔΛΪκἱκκκιἶκ$Ρκκἰἰ0Ρο/.ἔ κα” υε_/Ζέτα:ίσκεακ 3” κιοοικκοπέσ κϋοκΙἱε/κκδἱέ Μέσκασ

Π',· “δέ ἰἱ: 3 σακοκἱσἱ: εοσέ»::!εΡκω.τ 3 Ρπε[εδϊκ.τ .·:β 3 Ο π:/κκέϊέ Ϊ/?υκκἐτεὅεῇἰέ ἱκ άσπ.·Μκ:

- κ&ἱέπκκ: . Μειὶτιατὸέ Μαιο: δ: ετττΡἰὶταὸἱπἱε 7ί210ιΈπ16ητι1;π 3έκκκκ κκόῖω· κ2ψε.";χ

σέ: κά οω........ Ροκ:κκεΪἰεκ/ὰι δΡέσέΜέέέ ΔίσκεΗκκί :οπο 3. 1ατηεηω·ΜΙδε ε... ι:
@που ΡοπτΕπεΠα ὸεῇεέῖώ & ΞττοΡιιηιΙ:Πε ἀεττἑτπαπτῦ3ιιεικτ¦Ροίὶ-εῇυε τΘεοποιη Μ) ω...

""'° το&οΗΒιιε3άε ΊιιἰΒιιε Πεκ: απονὶτι1ι1;3Ρε:τ ειΙἰ πω; ειιπιοε τιιιΙΙο τετϋ 3επε!το‹:τενὶτ3

φάω Ροτἰιιε κι πιιιΜε όετι·Ιπι€αι Με ὶικὶοΙιιΞτ.=.. οειιε ι1ιιἰ εκτΞιιετΙΒιιε ω.. εΙὶιμιοπιο

εὶο εςΡετετ3ιιτ ὰ: ]ετιιΓ:ιΙεττ1 Μ ΡτοΡΜετα Ι.·:81τιιτ3εκοιιτετε 3 δ: ὶι1 Βτονἱ τεπ1Ροτε νε:

Ιιιτ οι Ιπθι·πιίτετε νὶὸεδειτιπ :ιΙηιιευτιιΙϋ εοτινειΙιιὶίἴε3ιηΙΙὲτε ΡοΗωοάιιιη ά6ίΜΜ.

0333333335. ίιιοι·ιιπι Ρτοευτειτοτίἱ νοΙιιτ 93ο· τα:ίάίνο Μηδιιοτε ὶτι ὸεπετἱι1ε ο;ΡΕ; Ρτοτιιετε3δεω

ω... . 3. Ι: απ:: Εοκτκκεἰἰεκ-βε καοκκβεκκβκτι::3 σκκι θεκΑ11808 3 σα· [.·κτέκίασσκ3|έ κιο

κκεύο κωκε/κκδϊέ 34ι·καθ'ί ΟΜ.....ψ 3 κι Νοκκκκκέκκκ Μωβ: 3 Κίεύκν·άκ κα άισ

σε›κ3κε|σὶο σα.: άι· εκκ/κ3ίκν]κτκε.Εκκ4Ρίκε Ριάκσε3υ: κά ΡοκτκκεἰἰἀκῇΜκὸκκβε#έὶ

π·έέτκεκ /κ[σέΡέεκόκκι ἰ›ινἱτππ›ἱ:3Ροἰἰἱεἱτκε/ὲ/ὲ οπκκέκμ·;βέκκτικκ3 φωσ .ιό/καὶ ίο

τί π:/ἰἱ:κ:ἰοκε›κ κεσε]Χσυ·ία-[οσ·ε κυ.(:”ο›ι/‹:›:/ἱτ (ἱεπκπἐκ:3‹ἰἰ›κ[οκκε τ: τΜκεἰεκ/ἱ:=κ2ο

κκ/Ϊετἰὶ τεέκκέκε 3 Γοκιοσιεἰἰσκῇ: @Με ἱκ-/ἰἰ:κτκ: ε/ἰ κκκο 1 οο8. ΜΜΜ: 6/1” Πω

ιὶεεΡνοβ3κἱιιιι· κκδἰοσ· 3ύι]ἰοσ·ἱ.4: 2ΠέΜαιίοπικο ἔκ Τππκεἰκτἱοκε[κκἄἱἴ/υοΘ-τκκικἱ€6

]ίοι·κω33ιω ἔκ ακοεἰκσκ κΡΡε›πκἰἱσὶ: .ακί εκκοκέσοκ Ρο›:τκκεΙἰεκ/ε Με... εβ2οκτο 3.δικί

σέ|εέκ .4Ιεύει·έκκέ.δσά ασκ: ύωσ'!ιθ?ο›·ὶκ|‹ῖ/κΡπι σάκο κ: δκσκἰο 3. μ”. Με. και:

/ο!κυκακοιίο πφεπεκκκ:3 3κ;|ά|έσετ επί δεκατόξ[κκέϊίτκτέ' εοκκκσκάκκιΜ' [κ. σὰν:: .

4.. ΕΧίὶἰτὶτ τεΙὶ8ἰοίι›ε μιτο:3 σεπ·κκέ:45 3 οικεέπε οειτηὶε1τι8επι1ι1ε εκ Ρει8ο Μεάειν

Με Μ” - ΠΠ; 3 & Ρεττ1τποηἰο]:Ιὶο. οτωπόιιε3 οιήιιε μια:: ΡιιΙΒεττιιε3 πιατα· νετο Α ὶΙοιπἰὶε

εΠ&έ Γιιητ. (ζετιιοτἰ τεττ1Ροτε ΕιιΙΒεττΙ Ρτ;ί1ιΙἱε υπάεοιιπηυε άο&ΞΙΠωί Ιἱττετειε Με»

Ιεΐι:επε εΠ:Μ:άτ.. . .που τηιιΙτο ΡοΙἙἴειπδἙὶ ΒεπεόΞδΗ ὸὶἴεΞΡΙΙτιἱε Πι ιτιοηείὶοτἰο Μιά·

:ιἰπειιίὶ Γε ἴιιἱπιπὶίὶτ το3υΙ:ιτέΒαε . . . .παμπ :ιό ίιππαιιπτι τεΙἱἔΙοκιἱε ωοηειίὶ.ἰοε:3 αΞΙ6

ΜΡτε:νεπιέπε 3τειτἱε 3 τεποτε:πιι Ρε:νεπιἰτεἔτοπ1ετιιἱτ. (ζώ αεΙε:ΙΗε ίεινοι· Μ ΙΡϊο ε

.. τἐεπι νι1Ιτυ δ: ΜιΜτιι ποπ ἀεετιιτ . Νειτι1 εσότε.ιτι ΗΠιιε Γειοάεπι οειιιἱτὶοε 3τειτέΠεει

- Γ ι Ιπιτ3 ΒοπεΠα ίὶειτυτο. Ρτοεει·ι1ε3 οὶε: Γιιανἰε εαπ δε ΓειειιικΙικ 3 :ΑΜΙ Πιάεοεπε Μ ω νε!

ΞποοιπΡοθτιππ άε:ΡτεΙιεπόε!πιτιπ. Σε‹ἰ σ/φω... ασκ κακα δέκφ'επ ωοιπιίΗος πως

τωοτετιι 3 παμπ: α! άεΧτετε;ιπ πο:1ικ :Μ ΗΠΙΠτεπι όεοΙἱηειπὸο3ειιἰΧ1υε ίεε1ιιειπειτι

παώ Ρωεπα1π.23ω..Ζωρ3ω-.ω-.-.κ. κπο›κ·ι3ι1ιις ὰ: τατιτὶ νὶι·Ι Βοτιὶτιιτε δα Ρτιιεὶεητἱε3

ἱὶιιὰὶο δεοοιιίἰαπιτἰει 3όΞΗτ1&άοπεΞπ τοΒιιΙειτΙ ὸΙΙὲἱΡΙἰηει3 ίει3ειοὶτειτε ἰτι ι·οτυπι τετο

ΡοτειΙὶυπι Ρτοευτειιἰοτιε ΡτονὶὸετιτἰΙΙῖπω. 3 εείὶὶτετε εοτΡοτὶε δ: οΡετὶε τιιιιικΗτΞει3 Β:

ῇιιπἰοτιιτ11 3οτειτὶοτιιιπ13ΙειετγωειτυτΠ 3 δ: Ευ Ρειι1Ρετεε οΙεεωοἴγηειτυηπ3 οετε:τατιιτυ -

3ιιε νἰττιιτιιπι 3 ‹1ιιἰΒι1ε ίαΙι1Ιο ναοειδ:ιτ 3τωει ὸἰοὶ Ροτει·ωπ. Ηἱε ἱκυἱιἰεκ: οκικέικκ

δοκοτικκ έκέακέεκφκω·έσέόκκι εκσἱτκυἐι°3 θ... !αεωκκι σκακι Ρο1Ϊ Ι:ιΒοτειπ όΜ39ι1επι

Μ Ϊεῇιωἱο διοτιιτἰοηὶΒυε ι11οτε Πιο εΧΡεπάετιιτ 3 3κἱεῇυκιεκι χω... ρεκσκ[/κΜ έκ

κκ...» 3 ατιτιο Ι)ο:ΜΜ ι ο3 1 . τεττὶο Κα!. Πεοεττ1Βι·Ξε. Μ! ιποθε ίὶ1Βἴ€€1ι1€Πτὶε ω»...

τὶ εοκτἱὅΨεΡκκἰἰο κκ:εκ ιἰὶκεπκ23στ σύστατετ ἰοσκ: ε·ικι·κ:ίκκόκ: ς/ἰ. Νκκα δε.. 3.Οκ

|εκόω·ικκ ΒεσεκτύΜπκ ευ κκκο στκτ|εσ·έα/εσιικιίκ3 |ε8εκιίκ7κ[ου·τε 6.]»·ο 3.θετ·κπἰκε

ί κιαπ)|ά: 2κκίο κ κοκκκἰἰἰ: Πωσ ὶἰἰοπκκ τωκΡοτικκ πιο” 3 ιἰοκκτκτ· . Νκί!κκι ΜΜΜ

όπέΐεκκ: οωέκκκ ἱκ τκοκκ/ΐσήο Ροκτκκεἰἰε:2β εκἰπικι ρκωίσα,κ . Τκαπ::!κτίο7τεσκ

/κκίδ 7·υαπυκκέ έκβικ £εωροτε 3[κόϊκκα Μέ.: .ΐ.εσκΖο 3. Ζοσο/κρω |κακί.πο .
ΟΠΠΙΠ1515 ν 5. δω·κτάο[κύβέτικκε .αἱ θκΑ13υ1.Ευε κό έρ/ο έκ τεέι:!|επ·έ ικβφ/έκκ ετκάκκ:33κέ

“παω · Ρωίτεο· 2κκ2ο Π1τ1δΠκ κοκκκ”ίε ἱκῇέἔκἰτικ. Ε/κ.τέζε-β.π εκ Ζκκείκ2ο Μ” ἐκ: Μκ·κεκδε

/κκέϊέ 7υ“πεκικέ τεΡετεκιἰκ/κπιτ . Ευ σι.κ·κκτυ Μή” καοκκ/ΪσΜ ὐκ#ἰἰεκ κ Κοδεπο

Κοτοκω εκ[κκα κτσκέφί/εοΡο3· κάββεκτ.ϋκ: σοκφἰκτἰὐκ: κἰἱἱ: εΡ#σορἱε θ' ..ω....

θα; 3|οἰ εκκκί κέικ τοκ/έοΜΜ3δικ . Παμε ετἐκ›κ σοκκβο Η:κι[π·άκ: σοκκίέόέτκαοκκ

/ἰεκἰικκ ΡΜτε¦ἰεκ/ὲ 3 κ. έκνθ·εείκ: ›κοκκσύκ.τ Ροκτακε!!εκβεμάπα” κ»... εφ»..

Μ:|κκ . Τακτκ έεκέκκε "κι «φπα. ωκκα δε· @κε /Με2εω.. οΡἱκὶο 3 κτ εοφ 3 ἰκ9κἰ:

κκδἰοτ3εΡἰίεοΡειΙἰε ΜπαΜΜΜ ΙΕεΠε Κοτοτυει3ετιβε ΡειιιΙΙιιΙιιιπ ι11υΙτἱε εκ εειιιίὶε (Ιε

εΙὶπειτετ3νἰΓυπ1 είϊ ΡοτιτΞΗεἱ ΜαΙἑερτὶο Ρτςί:ιτει: τπεττοΡο1ίε3 ε1ιιοό δ: οπππἰ εΙετο ΡΗ:

ΒΕ1ικ: Ποπ πκ:άίοετέτετ ΡΙ:κιΠτ3 ιπεικτιάεκτι θτειόιιΙίωτι ειΒΒο.τειιι ΗΜ ίι:ΒίΠτιιετετ3

δ( νὶοειτἰιιω ίι1Β Π: Βειιεὸὶδὶὶοτιε εΡὶ1ὲοΡειΙὶ ὶτιΠ3πὶτετ δα. ΣειίΡίκ: Μύκε Γοκτκκεἰ

ἰκκτ 9·ενεο·[κ: 3 κ: ε.: #6' στ κΡκκί/ε κωτκήκε άσἰἱύσ›· απ: 3 ἱκ 8Μυστκ τκω·&κακ έκσέέκ3

αδ; ακομα εοτΡοτ1ε Ποιι1ΜΜ δ: Γειη3υἰπιἱε εοπιππυηἰοπε ΜΜΜ: ε· ·υί·υέε Μ.: ο”.

Δε.. 1. Νοκκ.τ Μαπίί . ό. δικ

ΟαὶΔἱτιιε .

πω. Ηττα

τε:: .

 



ΒΕ νν. ΩΕΚΑΚΒΟ. θΚΑΠΠΕΡΟ, δ‹ε. Χ

μ.:

ό. .ΐιισος#:: :ο Κ ο Β τ: π. Τ π: ε ιΡβιι:/::::τ:,οιιοπ:ί οιο::::/:δο:·ιιι::ι /οπἔἰι δε:·::ιο::: ο ΑΝΝ. Με

Ρι·::::: ::ο:::!:::ο , οποσ 1 062. Ο 1 κ Β ε κ Τ π: ε υιο::::/ΐοι·ιο Εοπ::::ιεἰἰο›ι# Ρ:·ο/οδίι:: ΙΟ3 Ι

χω: . Νιέ:¦ο ΜΜΜ Κοοε::ἱΚο8::›:ο:ι ιι|οι:ο :ά οποιο:: 1 ο68. 7):ο::·κιβι:::: δου:::ι:ι:·

:Μπι :ο (ῖοἰἰἱ:: (]'ο:Μ::::ιο, πο: έ:: ::ού::ιιοι:: Ροπι°οποἰἰο::/ἱοιι:, 7ιιιο:::|::α:::: όι:::οί- Βεττι1: , άι::

π: σο:::::ιιι:::οι·,οι:: Η::ίιοπι θε:·::::::ιο:ιβ: οο!π:::: ού::ι:::ι .απο 1 066. £0:ιβ8::::2 . δε:ἰ οΜ°°'°

ω:Ρ:°ι8'1Μ!θΓ8 όσοε:.ι:: Μάτι:: , εό:::·:α (ῖιιὶἰἰεἰι::ἱ 1:20:62 ::ιιδίο:·ι:::: ::Ρ:::: :9::έι::·ιι::: -

ι:: Νεο/ί::::Ρίο.ά::ο :::ι:ιο 1074.. Ι:::::έϊιοπο 1 π. (?:·σέο:ι:1ο::Ρω π. 7·υέ!!οί:ιιι @ο δ.

Ο::οε:·::: οού::::: ι:: ::ού:::ιο 1 2.. 7ο: ο:::::ε: οὐ:~ο::οΙοἐὶεΪού‹:ι·οἄο:ε: ο79:ι:::ο ρω σού::

ι·ε:::,(;::οοι·ιι:::ιφ· οπο. 1 οό2.Ρο ::::::ιοΠεπ/ἱ :πο::::/:ε:έο 79:·ω[οδΐιιοιο :::ί/::ιιι::::.
δ 7. Οεἰεοι·ἱ: ο/: :Με ω... πρι.: ::ιιδίο:·ε: :ε7ιιοἰε: ού οι:: :::ο:·ιιιι::ι σε :ίαεοσί::πε ::ιο- ς;ωκω

:ιο/ἰἱαο οεει::·ι:::ι:›ι ού/ε:·υο:ίοπε:π.[.οι:ώ::ιι:1ο:·:εε:Ρι:ο απ:: .έιιι::::ίο Βι·ι:ο:ιβ (9Βι:- 21Ψ Τ: Εἰ·
:νικώ Τ:·οοι·:ιο:ι/ι ::ού:::ιο::: ού/:::::ιιι::ι 878:: οβειι:::: εεοἰε/ῖο/ἰὶσιι::ι . 2ο:: ό:: :::/:ε ω) Η Μ)

Ιοοιιιιιια Οπ:ει·έει:: Πιω!ι: Μη: οι::::::ο . Ο ι κ ε ε ιι Τ ιι ε Έοιπ1ηεΙΙεπιΠε δε ΑΙΝΑιιη

ο ιι : Πὶνεπίὶε ειε ΠιιτοτιεΙυε Τ:οοτ:ιετιίἰε , οιιο.Β σε: ΜΙΒ:: τειὸὶειητεε Ε:: Ητωειττιεπ

το εαΙἱ , Πε ὶίΗ τω: ειτεΙιὶιτιειοὸτὶτο: πιιιΙτἰε ποσά:: :ι:τ:Ιο.Β:ιτιτ :Η απο Αόοτι:ιὶ . ΚεΠ

8:οτιε δ: εοτἰτοτε :τιυΙτὶΡΙἰεΙοιιε Ρετἰτὶο ΡοΙΙεΒοπτ , ίὶυὸἱοοι:ε £Ην:11218.Πά2.τ:01°1:8 :ο

ιεπ1ΡΙο Πεἱ ῇυ8ἰτετ ἰηΙποΒοτιτ . Μπα· Ρτο:ειΡιιοε εειτιτοτεε ίείετιτΙο τωιΠειε ειπΞε ειδ

πιοάιιΙεισάιιπ1 ἴιιονὶτετ Ροτἰτἱ ίιπιτ , δ: άιιΙειίοτιοε εειι1τιι: επτ:ΡΒοηειτοω πο; τεΓΡοτι

ἴοτὶοτιιιπ εεΜετιι:ιτ.1)ε ίιιτι1::οο Κηφ, φοιτ: Ιοιιάε:ιτ (ΞΙιει·υΜπ δε δετοΡΙιἰτι δ: οπι

η1ε πιἰΙὶτὶο εεεΙοτυπι: δε ὶοτειδὶει νἰτ8ἰτιε Μοτἰει , οπο: ΜΒΜ ΡεΡετἰτ δο.Ινειτοπεω Γιε

ειιΙοτυπ1:άε Απ8εΙὶε , δ: ΑΡοθ:οΙίε , ειε ΜοττγτὶΒυ:: ; εἰε ΠοηίεΙΐοτΞΒι:ε ειε νἰτεὶτιἰβυε

πιεὶὶἰἰἱπιιε Ιουάεε ε:: ὸιιΙεἰΠὶττιο εοτόε ττιειπ:ιητεε Ρτοι11ίετιιητ . δε ΕεεΙείὶοε Ριιετἱε απ!

εοπεἱιιεπὸιιπι Βοπήιιο απο ΑίειΡΙ·ι δε Ειτιοπ . ΕτΙιοττι δε Ι«ΠτΙιιω , δε ΜΗ: Οποτε Β

όεΙΞτετ ττοὰἱὸετιπιτ . Ειι:::::ι·::ι ::οοοιειιι οικω:: ετιιὸὶτἰίϊὶττιιιπι ω." ::ΡΡο!!οι [κο |ϊ.

:ιεπιβι!έσε: ι7::/οεπι Μι·ι.:9:Μ” 7. Εει τεωΡείὶειτε ε:: Νοττποτιηἱο. Ποτεδο.ιιτ Απ»

ίεΙπιι:ε Βεεεεηίὶε, θετοεττι:ε ἙοπτοιιεΙΙεηίὶε : (5ιπιτοτουε (ΞεωιτιετἰεεπΠε , ειΙἰἰοιιε

ΡΙιιι·εε ὶτι τετι1ΡΙο Πε: Ιιιεεπτε: 1ι:εεττιο: , ει οιιἱΒι:ε ἰτιίὶ8ι1ἰτετὶΙΙιιίὶτειτο ΓεΙιιΒτἱε Επι»

:Μπιτ υΒεπειτεπι άοόΜτιοι .

δ. Οιι·οο:·:ι:::ι πρι:: Μοέ:::ιιώι::: σο!ού:·ι·:ιι θ:·ι·::ιι::ιία: που:: οπου: ο όζει:κι:: Εμ.. ΡΜ.

ε:: άι:: φ::::ιούίο ο πού:: :::[ο:·ιι:: εκβιοοιιι:ο . .Ει:::ι:ίο::ι έεπε:ο ποοιβ/[:::ι:::ι #β7Μ::ϊ ὰ :τζε αιω

ΟιιιΠείωι:: Ρ::.ΐουε:ιβ: :ο Μην ι:.:8ε/:*ί: ΟιιέΜεΙ::ιι Ναό: . Μ: οπο: :::[ε:: ΜΜ-:2:: [Μ] Μ” `

Ρο/ΐοι: Κο:ο:::ι:ἔε:ι'β: οτούἱοΡ#οο1οι,ἱπ :::ιοσύο:·ο:ία: ·ι:::::/οειιι:::σ , φωσ:: δούκ

ι·ι:: ποτε:: ::ι/:ι::::ο:·ι:::: εκε:·εἰ:ἱἰ:/οιἰοἰε:›ι.Ηἰ Π: :πειτε ΗοτεητἰίΠπ1ει,ἑ::7ιι::,οΙτο επαι

τοοιιε ΡετίΡἱεοεὶοτὶ ι11ε:ιτἰε ιιειιωὶπε,ι1ιιοπι ΡΙειτο , Μάο ΡτοίεΙΠοοε1ωΡεόάπιεπτο

τετοιο τεωΡοτειὶὶιιτπ1 ενειίετε , άείΡΕεοπτεε :τιιιτιόο.πο: ΡΙΜοΐσΡΜο: νεΙ1εωεπτΙ ειΡ- (Μ. ΜΜ_

ΡΙὶεοτἱοηε ο. Γε ειιτιο.τει ἔγωιπειίὶο,Ροττὶὶ ίοΙὶ οι:Ιεεέτι οττ:1οιιπ, οΡἱΒιιε ειε Βεπει·οΠτετε :Πω ὶ==_ Μ

εΙ.:ιτειιπ Ρο.τεπτεΙαπι , ίΡεπι ἴιιΒΙἱπιὶυπι Ρτονεδὶυιιπι . δὶε ειπ:ττ1ο κάθεστε εΧΡεἀΙτὶ , ΣΒι:” “ω

τιιιτιε Πιο ῇιιΒο εωτιοΜοτυπι , πωπω :τι ετεττιἰ Ιι:&::. επιι:Πε Μοεε!ιοΒιεοτι:ο1 όεεεττει

Μπιτ Μάο::Βιι:.ΕιΡ::ι:!!ο/ι:ρει·έι::Μοο:·ι!ιι Ρ:.ιτειτι δ: Πι οοοεΗοτετἱεἱ τἰἔςοτὶε εαπ

ττιἰΙἰτὶο ίεάιιΙιπτι εοπτιιΒει·οοΙεω (ΞετΒεττιπτι αΡΡεΙΙειτ.Ηέρο::·ο]θιο:ο . ιι:: εοιι/ισο:·ο

|έσει,εκ Μ:: νΜε ΡαεΠ::ητ:Βιιε δ( Ρτ2είΡι1:2 ειιιθεοτιτο.τΞε, μέ. ι:: εο::::::::::ιοινπ δοχε

σύ::ιιι: έ:: εΡψοἰο :ιό 7οἰοόο:·ι:::ι.:ἔ:ιοἰεἐῖο:ιι:οι :ο:::ο ο.. ΜΜΜ :::ι::ιό:::ι:::ιι::: ·υ:::ι::::

κι:: :::ι.:-ρ,:::εω::: ἰἱ::ε:·:::·ιι:::/ἰι::ἰιἑ: :ο:ο: |ε[ε [:::ιδίο οι:ο ιἰειἰε:·ι::ι:,ιἰἰ:: κοψω:

οι::.7ιιιοι:: Βε:·οο8οι·ιιι:/::ο:ο:ιι::: άοέ::::::ιι::: ·ι:ε::::::ι·::ι ιο:Ρ:ιοποοι:: , εστι:: πο: 'β )

οπο:: ::ἱ:›ιἱιι:::ῇοἱ ι1οβ-:#οίετε:ι:.::: ::Ρ:·οοιι:::/επ/ιιιιι οἰἱοιιοπι:'ο :::2:Μ, α·:σ:·:ιο οί::

:ο.7ιι::: οι:::ιιΜ::::Ρ:ο::ιφο ε/ωοι·ιυοπ·πιι::· .

9. Εο :::::::ιο Ρ.ιι:·ι::::ι οϋ:ιιι|ε:·::::: Μοιι:ἱἰἱιι: , Θ' Ποι·οο::::: , ι:: :ο ο::::::Ρι·ο:·/ιι: σ::

:·:: ἰ:ὐο:·:_ῇΉ ιΜφω ·ω:οι::ε:ι:.οοιπι εκι:·ε::::::::ο οοι:ιο::::, τ1ι1Πεπι. :::7ιιι: ίἶιιἱἰἰο|

πιο: Ζο60/ιι1ο::: Μιι:::::ο , Ρτ2Ιειτἱοτιεττι ο: εΧίἰΗο πιιιτκΠ Ρτετετειιητὶε ειττιΜεπτεε ,

οιιοι:/ε εο]τοειδι:: ε!ε εο::[οε:ι:ιι:ο:£οε:·::ὐο:ι:,7ι:οό :ιι Ιω:: |οι:(οε ::/ι:ο7:::::·ι:: σο::

βι:ι:::Ρι::ι:ο:::::/ε :ιε:::::::[οιε οπο: . έ: :απτο οικω:: ::διι:::::: ἰο:ε:·:: :ιοπΡο:ι:::,[ι:

:::ι:οι:ο/:::ιδΜ:τω εστω:: ::εωΡ:: ·υ::::ο: :::έιο:ιε: :ἰιἰοιι:::: . Μ:::::ίίιιι: , :πι ::ισο:ιι:::

έ:: Μ:: :20έ:0 , σούι:: ι::/:::ι:::ι::· , οπο το: :Μ :ισ δι:·οοπο έ:: (;::Πι::: ιιεοειἰεπιἰι πω·

`βοοειιιΡηεοιι::._ξι::ΡΡο απ:: πωπω: ·ι::::ο/::::δ::::::ε::ι[ε::ο :ιο:ιΡο/]Ε·::: άι:: ἰοσι οιο

ιιοσύι › Μοιι:ἱἰ:ιι::ι ::Αωω ·ων:ε:ιο :::ιεα::ε οοιι::::[ι:::: . €ι::::ο ·ι:::·/::::έΐι:: , οσο::

Βο:ιο::ιδί: οισο:::1ο!ιιο:/εσι:::::ρπο::::/:ε:·ιι ι·οέι:κε:: οοἄ:σο:·ο,οἰιοο)·βσο:ἰε:ε εοπ-β::ι::: . :Η Μ...

1 ο. ε::::::: αν:: :απο Νο:·::οι::ιιιι:: χ:: θιιἱἰἰεἰπιι οο8::ο:πε:::ο Νο:οι Ρ:::ιάΡ::::: , "πΠΜΠ1

:ίδ::: ::. ο. :. Β.;ω». Μι. Χ ούω



έ" ν ι τ Α

ΑΠ'

ΑΝΝ. (ΣΗ. οὐ ·ωιήου·ιππ 2120224/ἰει·ἰω·ωι4 Η/Μ«Μϊέ08Πη 42840 214279 ά· ἱΡ[ο άπο , Μπι κά: αἰἰἰ: «ΜΔ

1 ο3 1 πο(εέ(έ6α:ρτοεαιωθαταπ . Εσ ςοπτεπέων Μιά ἱἰἰἰ τεἰὶ8ὶοβ , 46 Μαι4Μία: Ρι]σκυτεπωπ

'·9· Μ" αιὶἱἱ8,ὶ&ἰςι‹ε|›τἱυσ:κ: ·υΒάσ #9” έκπο πο' ητσἐἱερψορσ|εωρπο·υέπωτβα'επ ουκ?κ:

Μ. @ασ υστο/εες#σώ θίνέντεκε ἰπεσϊ#κΜ ' Ιππιά: τοϋ” Οτάει·έσισε Ψέτσ!ίε Μπα/β

που! απο: Μσοστέ!ί0 @ΗΡι]ΜΜπα2% #δΦσΡΙΜ9%Ε29πίΜ ίέ&.μύη Μ4#"°ἱ|ἱαπσ σε ἰστ

Ι£‹ι Επι Νειιίϊτωπ, ειναι ΕστΕοττο ίειρ5οπτΧ δ: Μἐεὶοίο ιπ01ΜεΙιο , τ6:0$ΡΟΝ ]0Μυπάε

:ιΜ»ετΞε εασιμιττΙοτεΜ 1ΗΓεππουω νοτιὶίΐο , Με1ιιο ΙΜΜΙεπι τω οιιΙτιπτι ίιπιππει: 8ε

ἰπὸΙνὶἀΙ18 Τ:Μτωε Ιω1ωε1οποπι ΗΜ εΙοεὶίἴσ , Μ ειπεν:Μωβ π/φω·Μ«παπι

1 Μα. απο , ισβφΜ σ'έκίσπασ , Βοιωτια: Μίωη ΓοπΜπεΠαβ ει! υποπαβστἱσιυσ/ππδἰέ

@ΜΜΜ (ἱσυπαπὶ κι ΡΜτέ: τε8έωεπ 2Μέ:Μω ,/κύβδ;μτα;Φ , [έ Μ· ἐρ[ο Μ” σϋὶἰἰε|ωορτω

ε( ω” χἔὲιιιω[ιιῇ[ε[επὶύἐσ Οκά!!οίωσ Ρέ84·υσ·ιψε, μέ, έπςκϋ, ίἱὶτϋοττιιτπ ειιυθα ΓατιέΈΞ

πω εοωε1εκιωι 8: Μπα @και Βοειτιιππ ει!ηιιοτ Ροίϊ επιασε ε2οοΒὶο (ειτιδΗ Οικιιιόπο

ΒεΙὶΙὶ ρωΓεο5τ, οτεϋποτπ ἀὶΙειρίυππ υείΙἑτιιετ€ ὶπτοτιὸοπε με: εΒΜτ€π1ἴΡἱτἱτιιεΙ:τη .

ι : . δρσωρὶὶΡτἐκεἑρἑε πυιφ·/ε!!έε ΩέτέστωαΉπευτεεΜεπαιύαραπώ ·υσι·Μ έ”

' ' έΠέισ Ερέσερόέο :σου τσύσπάκωεω· . Τ4ιπέ σε” [οσέοέκπ[ευάισ 4:ψΜπε , π σπα

Έ Μα· Ρωτοκι/υ απο φμε!.απ ποιηθιωι όΜέπσΙα:,εσ2πε #08$_/ἱΙἱἰ#/ἰατσἄκΜ ς]ε/πο:Μπ

δέσ 9αέρρσ/σέ!ύε φωοΙο 76. Μ. 1 . Μ5ωσύστωπ . ΗειΒο-τξε νοΜίουπι εΙσπιτιιιττι δ:

Ρατι·εω πο Πωπι :ενο:επι6ιιω αΙιΙσατεω Θα!ππτυπω εμέ νοΒὶε ά: σα, ηιιαπι ΓοτὶΡΠ

Με , ε1ιιαΡαοκιο , 8: Μ: ειΠίε 1110 ι1ιιΕΙουε νοε νεΙ19 πιοεπτι Μ; ρατνὶτατ‹Μ ϋετιὶἱὶοε

Με , ωεΙ1ιιε!μοιεΗ Ρωίετιε εοΙΙοςυεπέο,ηυεω ε ο π! 10€Μπάο, νεΙ Γα1Βεπάο ία·

τὶείειεοκωέ Μεω"αστέΜΜπ σοαπασπό4·Ι,9β/ΐ 0 4 π9,η29 2- ό"[0,6% Μιάσὅ4Μ·

›κα[συέρω . ΜόΟ ὲρ|ε €ΜΙΙ:Μα: θασνφαόέεἱοπω μπακ: π: Απ.Μέσπι, Μετ

ΜΜ :σπα Μέ: οριέωσσέόυε]κ!έο!ιαπεω συποευότσ νοΜΑ :σε :ατακα ευκβέο Μ τσπω·

:έ φοωεκσέ σιξεωστοπιστ . Μεσα έπεσα· ΗΟΜ90_βθήϋΙΝ Ξ0°$ωπ0!Ι6°8/# Ο” σαπ>Μ·πι Ξένο

έεσπ[ευκ Μεσα: βΜετράπσφε σοπιμοπατο ·υοξσφ , π; Αν έ” Μακ: στα 84 ώ· Η έι€24

απο π 074. μα: Μάικ" «μέ Αυεύσεω έ:: Νακ/Μσ Μ: ` Πο «Μα απο 1087°

αιά:Μ (Μίπείπο , ΘΜκ·τω :ΜεΝοΜΜτΜἱσ ερώερέε , ΜΙσύμασΜιεψαε :Με σκ

[ηαϋ: ἱπτ:η”αἱι· , π: τς/¦α:ιστ Οπἰετἱσα: 7έπιΜ/ιώ ἰέὐι·ἱ 7.|ί,2€228 .

_ 1 πι Βέσωπο Μια-όσοι: σΙσρ/ησοβ 68ΠϋΙαξπαπα φ/ο· ΟΜπττπσε αεπέιέκβαπἰθ

σε” “Με ίσκιο: έκ/επσδ!ισσ Μ" ςσκδο·υέσ « Βια απο «Με παοΜε έκ Ρεπεστούο τυ«σ«Μ

0α..χία σύ/Ιαο=έσπϋδ υἐόἱι Ουκ!εω!ωκερτσεύρευ «μιά Ουιία·έσεω Μ” 8.88 υέὶὶ #ἰ·

:Μο όοπωκε με Με οσσεττϋ η:Μ 444ἔἔαπ·ε , ροήβωνυ πσσπεὶοπεε , ΜΜΜ :ασεπψ

/ἱεἰορυἐἰὶεο συ Μ?αρκά κο/Θοε Έοκταπε!!εεψ:.Μεωπω!" έ:: άρροπέίσο Μετς/γ!.

Βοο:Μέέϊέπέ , σύ.Μέ086Μεπστέο σέί%ήσκε Ο" έκ Βκσσἰὶπέ Μαπο!ο_ε;έο Μ· 8.1::όπω

πέ.Βόυπ8υ1€εωω «Μειά@πωσ 4έεδσρεσα!ε=έσ ἐκ ω” ΕΜαρύά1,σχ ανά::ΜΜΜ·

δέ άκόοοπέ όψεωεο,κέέ ο Βαοέκπο σινηεοήτασκ έέοϋσια 480ΗΜπο σου·οπΜ:Μ@Ρ

ει·8Μπάκω ὅκκἰυσυε σκπω» :. .4ππέσδέστω .

@κατω δοΡτεωὶπἰε ίοΙνΙτ Βια ὁ6Βἰ€8 π1%1ΒΗε ,

Ειπα Με. Ρι·οΡτΕ:ι Γιικι_εμτιιτ απ. μπαι

ΑΜ” Ο ι π ρ Ε ιι τ υ ε , ΡΙοπιιιε ρωταω τοροτειιεε

Ιω: μωεω τιιπ1ιιΙο , πωαπ” επι:1ο ρ

μΗ.Βιπ: 8€πυἱτ Ποτ€Μ ΜαΒιιιιι$ει ι1οϋίΜΜΒ

4 (Σω πι1Πιιπι μπακ , οεπισυε απο πιώ .

ΗΙο ΙΙιΡτειὸὶέὶιιε ιιιιΗο ὸὶΓει·Ιιι1ἰΜ όι1&τ18

ΤειτιΡοτε πιἰΙἰτἰο: Ιω: , όεευε Εοε10Β81 «

Ρειιη>ΜΒιιε πω: , αμε ω! τποπτὶπἰε Μπι: οϋ13ε:

Μακ ΗΜ ν·Ξτει Με , νὶνεεο Μπηιιε Με ,

Οοπωτνόω

αΒΒ:.: (Ἑο

πκιΜ ·

: 3. ΟοΙο(Μεφδε;" (;ίΜ:Μ έ87-ΗΆΒ[0.9 Ϊ Ν ε; υ ε, Ρ η ε , αι Μ0279€60 ΞΜ24π.εω:π[

Ουο!!ακάωφε «Μα.ν[αδίπε, εμέ Μακ άυ#ίεππο έω0σύσ [ΝφΙΜ% “ΠΜ ΜΜ4ἱΡ '

Α»ΜΜΜ»196: Ο ο κ π· Α κι υ υ ε , Θεωεέεσπβ Μο%4/ἔ#£ἱ0]9νσ[8δ#σ , σκ” , Μ [ασ π:

ούβτυαπωσα εφ, ΟΜει·ίσκε Ι/έει:Ι.ίε ὶπεετ Ρτωεἱρϋ0Ν0ΦϋΙ62Θ8ἔΟ |8ϋ3ἱ43π αρ:: έκβ πιο

:απο Βασι·ωβ οϋπο, (9 διΜεπο Ροπεσπσἰἰεηβ Μ£σπ|κἱϋ#. Ω€ @τα €Ϊ6ἴἔἱ0#9#[$ “ό”

ΜεσαΑΜ" ”όσο 4. Βε Ροιιιεκιε11ω τποτιαίὶετὶο θιιτιται·άαε οοεποΙ:Μ εὶεἔἴἰοΜ ω·

Ρα:πτυω ειδιιιτπιιε «Μ , & ΡωΙ οΒὶτι11Η ιιο(ιικαι :ιΒἱκπὶ8 θοωκιιεεὶεωΗΒΜ καστ

Βειτπε ώ. 8ΡΜαιΙ$ε άο&:ί.π2; μΒιιΙα εοω-ω3.ΙΠε ονὶΒιιε συείοίε ΜΡεπώτ : ά τὶΒο

;επ1
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και :τΙσααίὶἰ:ὶ οπΙἰιιἱε ΜΜΜ:: τεπιιΞτ. Μαπίικτοε δ: οΒεὁἰεατεε , υ: Ραπ:: ΗΠοε ΔΝΝ.τ:Η.

πιι1Ιοεπε Ιιοαοτανἰτ ; ία ::ΡτοΒοε αιιτεπι δ: εοπτιπτιαεεε , Κ:8ιιΙα::1ιιε :οατεπιτοτεε , 1 03 Ι.

υπ ίεν::ιαε ωα8ὶίὶ:: ὸἰΓ:ΙΡΙΙπα: νΙτέαπ1 αίΪ:τυὶτ. Μακ Μάσι· ::γ”::: Πωσ 7. δαπ:α:- Ϊ* Μ"

ααα: πσ/::α:π :αυτ δ:.τ::δ:::σ :Ρ#:σΡσ [.:ασυί:πβ/:ααίσ ::έ: Οα:":::πσ :τα απσ:::πο

::έ:σ:απ:ί αά/:£:ῇ]`:, α: /σἰΙὲ:ἰ:: ό: ίΡΜτι1αΙΙ α: εοι·Ροι·αΙΞ φπα: ΓαΙιπ: ::αδ:α:::. Ιπ

:::[αἱ: ωρα" ΡΗπ::Ρἰ.: :::/:ααέί:. Πεπα1ικ:, έπααέ: :απο ααίΙσπ· ίσ:σ [αρα |αα:ία

:σ :π |έσ.4..αά ΟοπεὶΙὶιιπ1 :μισά ΠτΒα:ιιιε ΡαΡα αιπιο αΙ› Ιαοαττια:ξοπε Βοπιἰιιὶ 1 ορ 3.

ΙπιάΕξΗοπε 3.αΡικὶ ΟΙατιιιπωοπτεπι τεπυὶ: , Ρ:α:Γατι:ε Ρα:ε11:0ττι ‹::τε:τὶε εοΙΙ:8Ξε

ίιιἰε Νο:αιαηαἰα ΡαδοτΕΒιιε Ρετ:::ιὶτ , ἰΒΞαικ Μπακ· Ι)‹:ο , Βαεττι να:: 6. Κα!.

Βα:εια1Β. Ι1αΒιιίτ.Οα:π Ϊαπδ):ἰ , απ: Βεατἰ :::αίσΡα/|απ φαι: ααέΐσ::: ::::π:ἱσ::: :πε

π:σ :::α: . πσπιἰα:π :α›π:π αἰἰαπο σύ:έπα:: ἱπ :::ἰ:·/ἱα :αἰ:απι Ραί:Ι::α:π: |α:ἰ:|σ::α#:

[α:/[:: :απο ·υ:π::αω!:πι παπ:αΡα:: .

·πτ*·ι··. παταταΜτ-*ΥΚ-Τ*Ρ%*Ραδ καπ :ΙΧ-Ε ;αγ-8-7γ-Ε$Τγ-Ρ

Δ1$.Δ.-Ωλ$$$ΕΔΜεα$ψ:ψ.Δι-ΔιΔκιΔιά8.ι.Κ.Ε..ι.°Κα·.8.α*...$.ι*&

ΑΝ. ΟΗΕ.

ΠΕ ΒΕΑΤΑ ΗΕ1.ν1εΑ τω·
1034.:

ιι ε ο π. υ ε α ι·ω"·

ΙΝ ΜΟΝΑ$ΤΕΚΙΟ ΠΟΕΠΜΒΕΝΣΙ.

1. ί α! Νέα: :σπ|α::αιἰσ/αἱ: . α:/α:::α Ο:::ἱπἰ: πσ/ἔο·ὶ ·υί:σ:α:π π:σπα/::::α ::Πα- Β::Ι:Πε

ἰ:: πσππαἰ|:: :.›:/ία::π: . ίπ ααα: [::π:πα ::::Ρ:::π:α: . ὶύἱαα: [αδ αύδα::: ,αι:: υπσπα:πσ:απ: πα έ:/σ ό:Ρα:α:σ:α:π :πσ::'::α:πὶπ: Ρα: :π:::ἱ:ἱἰ: ·υα:α::π: . .Ϊπ:::

όα/α[ποσα'έ Μαἰἰ:::: Β:σ/α::α:α: ::ί:ύ::: ἔσσ:|α:αἰσ[αἰ: Η ε 1. ν 1 8 Α , :παἰἰ:: ω: ν

:πίπα.τ[α:::Ήποσπέα σα:: ααα:π 8:π:::: πσαἱἰὶ:α:: :ἰα:·α , πω: :::!α/α/αδ Β Ε 11 1 Ν ο 15.- Ε: Με

κ 1 ο αδύα:: :π ::ἰἰαἰα αί::Ζαασπάία ἄ:ὅἰ: /α:::α πασπα/:::·:έ Οσ:α:πί::π/:: ὐα/ἱἰἱ:α:π , Ιω'"Ω'

απ:: δ:α:σ/ίπ: ·υ::α:π :σπ[α:π:παπ: :π::: :α!:::: οπ::αέ: αππαπ:::α:ὶ . Ε/α:Ι|:/ΐα:π

αἔαπ: πσ/?:έ Οσ!απ:::πα:: :πσπα:ύέ :ἰἰ: 1 1 .Ρ:&:αα:Ξἰΐσ& δαση: δ`:πσἰα-/ἰἰ:α|σ ἰ::ππἰ

:α:::π, παπι έ::::πα: δισ/α.: π::π/ἱ: :ἰἰ:: ::/αρ::πσα.τ : ::α:ΐ::α: . Μὶ:α:π αα::πα

:# :Με πσ:π:π π:ααέα:πα :π|α/::.τ Β:π:αἰδἰἰπέ: :::::ί:: . @ασ ίπ ἰσ:σ|α::α:π α." :σ:·

Ραε]:Ρα|:α:π[α:::: :έπσ:α:α: , |ἰ::: :απο :::ρα: :ααα αίὶαασ: ::ἰἱααἱἱε ::ἰἱὅἱσ/: ἱπ/α

::α:ἱσ ΟσἰαΜὐ:π/ἱ α!::::υ::α:, α: πω· αα:::π αὁῖἰ: πἰαἱί ::/:ἱ:: ἰἱ:αἱ: . Ρ:α:::: :α

απ:: α:: πσππαἰἰέ: πσ:ἰ:ἰἰ: ίπ ·υ::α/ίσ :έα::α:έσ Οσἰα:π&:πῇ: πσσπα/Ζ::ί: ά:/:::Ρ:::

όαα_/ίπαα:, ω: παιδι:: αί:πασ:Ρ:σιπ::: πα: ::7::::: ·υ:[απα :β . · Μ” Π”

α.. Ρ:απα :σπ:ιπ:: άσπα::σπ:.τ παα/:ία:π αδ Η::·υ#α :πσπα/::::σ/αδ:α: , δ' :σπ|::- Μα. ω::

παπα: α σαα:::αππσ Μ:ἰἰ:π:ἱ :σππ:: αππσ 1 :η 3. .2:0ρ:::α:: αππσ ααύα: ἱἰἰα ·υΞ- δω·

<υ:.Ι:α:. ααα:παί: πσ::::α:πΡσ/: :Με πασ::::π. /σ::: :κ Ψ[α :ἰσπα:ἱσπἱ: :παπα , [α

δ:α:π: απ: :σἰἰἱὅαωα: , πασα :π :α[::α:! θ' ί:::α:π Β6ατα/:υ: ίατιθ:α Η:¦·υπα

παπ:αρ::α: . δ:: αα:::π ὑπό:: .
Νοτυπι Ετ οκιιτιἱΒυε :μισό Η ε ι. ν ιν ε Α εὶενοτἰίἱὶκπαίεπιἰπα δεεΗτ ε:‹:Ι:ίὶαε ΜΙΚ::

δ: τετ:αε , δε:: Ι:ΒαΠτετ Πι άοταΠο α νὶτο Πιο Η υ ο ο Ν ε σαΡιιτ Π:Γα Γιαΐ::Ρετατ ,

Γατιδ:α Μα:ὶα: (ῖοΙυπιΒευίἰ Ια Παω: ίι:αττυπι Πω οπιιιἰ τεπιΡοτε ΞτιΙΙ:Ξ ί:ι·νἰ::ι

:απο εοιπιιΠτ. @οποια τιοτπἰπια εεοΙείὶατιιιτι Μ:: ίση:: εα:Ι:Πα Ι.:ἀἰἴνὶΙΙα οσα , δ:

ΜοααίΙ:τὶοΙὶε αΠα , ειπα οκαηἰΒιιε νΙὸεΙὶ::τ :μια αδ ετα: Ρεττἰιιετιτ : ε: :Η ειπα

ἀε:ὶτηὶε, ειπα Γ:ΡιιΙτιιτίε , ειπα ατ:Πε , δ: ειιτη υπἰνετίὶε αΡΡετιὸἰτἱὶε ίιιὶε. Τακ:: ειιι-α

τετηιπεὸἰετατεπι ΕεὸΞίνἰΙΙα: δ: Μαἰίετἰιτιο!‹ὶὶ ειπα οππιὶΒικ ΒοΓ:ἱε, ειιτη νὶοα:ἰα ,

ειπα Βαιπιἱε δ: ὶτιεετιεἰὶὶε, δ: αυτι ιιαίνο:Πε ::ὸἀΞτἰΒιιε νεΙ :οηἴιιαυὸὶπὶΒιιε :μια Μιά::

εκειιτιτ. Αὸὶαι11Μ αιιο:1ιι: νΙΙΙαπι , τ1ιιατιιο: ΒοΓΡὶτεε , δ: εΙυαταάα:1ι ΗΝ:: Ρα:τεπι .

Ηακ: οπιπὶα ν::ο Ματ:: Η:Ινὶἴα εο‹:Ιείὶαε ΠοΙυπηΒεπΠιιω ίαπθα: Ματἱα: οοιιτιιΙἰτ δ:

ττα:ΗόΙτ ὶτα ΗΒ:τα δ: φώτα , ίοΙιιτα δ: Ρα:ὶΗ‹:α , ιιτ πωπω ιιππαιιαιτι ε" Με , επ::ΡτΙ:

Πολ:πισεπΠΒιιε ωοκια:Με, ιμιὶεαιιαπι τε:Ιαπια::: νε! εαΙιιπιπὶατ: Ρτα:Γιιιαιατ ν:Ι αιι

ό:ατ. Παπ: Φωτ ὸοπατἰοηεω ΡοΠιιΙανει·ιπιτ δ: όεΡ:::ατἱ Παπ Β ε ιι ι Ν ο ε α ι υ ε

(ΣοΙιιπ:ΒοαΗιω1 τυπο τεττι15οτΞε ΑΒΒαε,δε ίαα&α ῇαι·α ί;Ρε :ΜΗ ΗοΙνἱία :οαπἰτέ Βα

Ιεταπιπτι :οηεεάετε,ίιιας α: αιιδὶοτὶτατε:ο:ι·οΒοτατε.(1ιιοτίι ἱΡΓ: Ρι·::Ξαιιε ΙὶΒιττιτει·

αιπιιιΙτ , απορω:: ειπα ΗΠο Πω Ηι1εοπε δ: εαπ: απ:: ΑὸεΙαὸἰε εταταπτετ εοπ::ΙΠτ ,

έδία δδ.Ο. Β. 'τσιπ. ?Πλ Φ Χ ὶ] ΜΗ



3... ϋ.τ1Βε:.ατ.Α·Η.Ε1.νιεΑ.

. απ. ...Η δειιίάειτι τει·ιοι·ε . ι.τ οτ1...ΐ €εωΡοι·ε τ......1... ω... ΜεΠετιτἱ εε.Πι·ιιιπ εκ! Ι'είϊΙν.

^ΝΝ°βΗ° έδωκε ίειπέΗ ΝἱἔειίΠ εΙ.Βιιε (ΞοΙιιπιΒεπδε ΡετΒει·ετ ; δε ίΡίο με εετετὶε , ειιοει1ι.οτ

ζ ; 1 Οπο. -Ροβι·..

(Μ.) ..ι........... ίπτετείΙειπ Ρε.·ίο..ίε .. Ρ.·Ε.η.ιτυπι τεπετετ 8.: ΜΕΙΤ.ιω εεΙεΙ.τ.ικεε·. Πε

εετει·σ Η @Με . ι1ΠοεΙ Μ...: . ἰηίὶὶ8ευτε εΙΙ.ιδοΙο Μπα άοπετ.οπεπτ νε! εΙεεωοΐγπεπι

έ. ίαΡεόίδΜ ΕιηδΈ;ι Επι...: διπ&ε8 ΜΜΜ εσΙΙ.ιτε.αι πωπω ........ι... όε1:ταν:ιτε . ἰπινω

«Με π. ωΙ...........ε Ρ................. εαπ. εἱὶεΒοΙσ δε ΪετεΙΙὶτὶΒι.ε 8]ι1ε ῇικὶὶεΞιιιπ όα

έω..ιι1οπίείπει.ττετ δ.. 8εΗεπιισ: ὶΒτιἱε ὶιιεεπὸ1ι.ω ΓυΜπεειτ . ...Η ε.τ.ι.ε ΦεΠΡυετὶτ ,

8. εΠεπιε Πεσ . πωπω.. 8ο ι.ε.....π..... Πεἰ εεπἰττὶεὶ Ματ...: , ει.. πιατα... ἱιπυ!ἰτ ...

ῇιιτὶειπ . ίειτἰείεοετ1τ. ΑέΈυι·.:1 ΡυΒΙίεε ΜεΙΙεπτά εειίὶτο , ἰπεετπετ. πω.. “η 3. τε·

με"... Ϊἱεἡι°ἰε@Ιἰε86 8.ΙΙΙΙό ε. ὶπὶΡετἰἱ εμε . 22

δ. (ἱαΙειεειτιιιἰ (Ϊοωἰτἰε. «»Ισ.δ. Αόε1.ιά1ε ιικοτίε εἱιι:. εξι. δ. Ηι18σηίε ε... Π:ΡτειάΞδίί

(ἶοτιπἰτἰε . δ. ν.......ι... εἰε ΜεΙό. 8.Αω.ιωκ1Τ...... δ. (ἑι1ἰὶΙεΙιι1ὶ ΒετΒετἰ.

3. Εδώ..! ἡ: εὐιἰεΜ ()'έσπϋπίσ ..άστα ΜΜΜ: . ε.. ?πω στα ύεαΜπσ Ηε!υφωσ τον·

Μ». όίδίωκ άἰταεἱισΜ εἰάεω σωποἐἱσ δ”ο!πωύεηβ:πιώ ἱ ε: ?παοκ αυτ; ΚέσόαΜισ

@σε παΡο.φο/ίεσ ἰηυσ/ξΘΖἙ: .. ἄεωισπι εσω!Μπέΐαε απ” .απο 1 066. ,κακα/Ιονία ...φί

Ϊ"Μθ7”Ή .ικά: , π2Ρατετ εκ :ξ/σ π:

Η” (Μ. Η. ποτ.ιιτ.ε (ε... .ε δ: ἱπὸἰνἰςἱι12 Τεἱιιὶτειιἱε Ρε;τἱε δ: ΗΜ δε δΡἱτἱ;ιιε-ἴο,ἐ1δὶἱ. ΗΕ..

2.»... ν1εΑ π1οτι1Μ δ: άσέΜπε Μ... εΙειτἱίΙὶπ.ο εεπετε Ρι·είιιΙ8επε , εκ άοπιΕπι1αι :πιώ

Ηοτιε Γεει.1εΜ 8Ϊοτἰ.ιε τεπιιπεἱεπέ , :.ιτε1ι.ε Μ εεΠει ίοΙὶτετὶε ῇιικτει Βεε.τετ ΜΜΜ (δο

ΙιιττιΒειΗἱε ΒείἱΙἰοειπ1 ευΙτ°ι1ἰ ὸἰνὶπο Με τεΙ.8επε.τεττ.ιω ΑΙτατἱιιττ1 ω... ἰΡΪει εεε1εδει

......€.... ο€ποΒἰἱ Ε.......... ιιδΒι1ε εεεΙεΠεε εεΠὶτ, Ρεττίωοπίί Π.. ΟΙιτὶίὶυπι ί:.ιι:.επε .ιε

1·εάετι1 . Ιε:.ιε1ι.ε εε ίι.ΡετΠίτε ρω........ ίτε.ιττεε εο Βεπεθο.σ ειιπ1 μια άΙι1 Ροτἰτὶ

ίω.τ.Ατ ΡοΠε1ι1ει:Η Ρτεἐἱ0ἴ8. ΜΒΜαπ... ετ€.1ΠιιΙο ιιιἰετειτε ττιετιιἰτ,Β.ὶεΙ1ο.τὸυε. .ιε

Ρεε ἰΡΒιιε Ρ:.εΓ.πωω τει·2αΜ ΑΙτο.Ηιππ·ι δ... νΞοΙοιπετ οβτἰτιιιὶτ. Ιμε τ.ιι:ιεπ ροίἱε.ι

ὸὶἴΡοίὶτὶοπἰε άΙνίπε πιἱΓεΒἱεοτὸἰε, ειπε ἀεΙἱπςιιεπτεε Ρεπ.τετε κτιεινι.Ιτ φαω Ρετάε -

τε, ει. ὶτήιιΗ2 νἱοΙετὶτἱε€ α... τενσε.ιω:. ΠΠ. ί.ινοτε δ: Ρτείει1τΙα εΙετἱΠὶττιἱ Νοτπι:ιτι-·

.ποτι:πι Πιιεἰε διι.ΠεΙ:Μ. δέ ΜΜΜ ε)ι.9. ....Β.Ι.Μ..... ΜεΗὶΙὁὶε , εοτυπηι.ε εΙετἰίἰὶπι.ε

- Ρι·οΠε ΒοτΒεττἱ, Μ.. ίιιΡϋαὸὶἔἱεπΙΜΜΜἴτεττὶΒι1ε Μετα: Μετὶε ΠοΙι1πιΒεπιδ Πει·

νἐεπτἰΒι.ε 1............. Ρει·ρετιιαπ1 εΙΔΜενὶτ,ετ‹Ιιιε οικω πω... .1ενοτε εβίοΙνΙτ. Οι.

ῇι.ε ετἱειτη ...τ.......ι....... εοΜωεπὸετὶ νοΙιι.τ. @Μπι Η ειπε εεΙυτππίαε ειΠοιήιιε

..απο ίιιίοε.τε εετὶτεινετἰτ . Μ νἱνειϋτὶε Πεἰ ..........., ειδ ίοΙοε Ρτοτεθοι· πιοίὶει· εΠ·.

Ρτο ἰπἱε1ιι.1 τεΡετἱτἰοπε Μι:Ηε.τ. Α&ι:ιτι ρι.ΒΙίεε ΈΊίεεπιπι1πι , ...Μο νει·Μ Μεπαει.

1 ο66. ι......1...... ε.. τε8πειιπε ΡΜΕΡΡο Εεεε Μ. ΑΡΗΙΙε . .
δ. Π.1ΙΙΙεΙπιί ίῖοττιἰτὶε . ή.. δ. Μ.ιΜΗΜ ΟσπιἰτἱΠ`2 . Β . δ. ΚοτΕεπί ΠΠ εο

ω... σΙ...δ. ΒοτΒεττὶ €..........τ.1.... Ωσκτιιτἰε. 4ο. δ. ΧοτΒεπ.ΒοπιΜε ό.: (Σει

ίὶτοποτι1. Α δ. θυὶΠεΙπιὶ Η. ΗεεΒεττἱ. δ. Βο8ετὶἱ άι: Μοπτὶεεοωιττετἰε. . δ. Βο

8ει·Π Β:.ιτΒετί. δ.Ι.18ε....Ιδ ‹Ιε ΑεΙυά!ε.. δ. Ηι.18οπΞε ΕΡίίεοΡΠ.ίίενΜε. δ. Ηι.Βο

κι... ΡΗ.οόι·ι·1ειώ . δ. `ΗιιΒοπὶε ίζο:τ.Με. δ. Ηι1εοπάε ‹Ιε ΝονἰεεΙὶι·ἰ . δ. δΙπιοηὶε

.Με Μοπτείοττ.. δ. ΒὶεΗετάὶ ΗΙἰἱΗετΙιιΞηὶ. δ. 11οτΒεττ.πιοηε.εΜ. δ. Οό0τ1ἱτπο

Με.. δ. Κότδεττἱ Με... ΚἰεΗετὸἱ. δ. ]οΙιεκ1ιιΞε [ΜΜΜ. δ. ν....ι... δ. Μετ

τἰηἰ. δ. (ἰοδτἰεἰἰ σοφή. ώ 4

ε.. Η... εσωιίεΜ ..#ΜΜιΜ υὶἰἰα». Κέσόω·έσ αυτ...) , Μτ2:ατ;:Ροβ ΗΜ... Απ·

Ξἰοεισω Μελ. Μσπευσ ΝοτυπικΜω πείσω . Κοέ:σ·ία: ?Μάσα :ο ποπσεωο ΒαΜισ πω·

.|ἰσε ὶψυ7ἱ›° 54 με στ: ......... Οοἰιϋπ&ε›2/ἱἔΜ ΜοπσώΕ: |πεε#ἐαἱι πεὅυτἔα . Μ »πε

βίηάά!ή ατάκα κ]εττ·ε . δαϋ[πετϋ ύπ/α: .Η :ιοήτἰ.ε ΜίιάιιΜ εκύέθετε, :με Η.: «αέ

[ρ ΜΜεά εοπ:ίπεση (Τα ει. άζω.πω Βίεύω·άκω, με». ]...κ εῇα/ιἰεω 6.... [ο

π.ιὶ›ω .......ω.9.φ. ε2.22....... Ραο·εω ύώιιφε ΗεΜ...»..». , /Ξε ..εεε ἱπάΡἱτ :

Ω.1ου1.2.11 ...Με ω...: τΙε 1πι11ξετε Βαν. νΜτ τε1τ1Ρο1·ε.8: ετ)ι1ίὶ1ι18 ......... οΡε-=

κι εἰτο ω11........ ‹Ιε πποτιτοτὶε,τιἰβ εετειὶονετ .1Ι.ι1ι1ει ποτά...) ιιτΠε ῇυἀἰεεν1ττιυε πιε

Με... Ιἱττεἱεἐυπὶ ἰΐ3ὁ€ϊ8. ...σε Ηε1ν.Ι.. 11οΒΕΠΒι1ε (Με ......1.Ι........ΓΡ...... Βτειτὶε.

ὰὶνἱΜ ί838ΒΙΞ ϊεἡὐιὶεἰιὶϋὶτ οΡετἰΒιιε ..δε ΡειττὶΜοιιὶξ Γιιἱ ζ)ιτ.Πι1ω ........... ίεεὶεπε .

Ντ ω...: Ι.εω1.... ..Με ω... τ............. ε.: ε......... ῇιικτ.ι ΟοΙοιτ.ΒεπΓεω εεεΙε

Βρ..Β Η. 1..·ενΜ.... Ε: ΝεΙι.Πτ εεΙΙιιΙε. δ( £:.ι;Ηβι.ε ΙΜ Πεο ίετνΞεκιτ.Βυε ..πετ

.ι..............ω.11.ω ΑΙτ......... ΜΜΜ ..Μ εέιτιάεπι ΜΜΜ Ρεττὶπεπτἰε . ιιτ ι1ι.οσΙ

ὶΡἶε Βο.ϋεΒεϊ Ξ.. :ἰ0ψὶ11ὶ0. _ ὶΡίἱ δ1Μ[Μπ Π. ὲοτιιἰΜυπ. ΙιειΒετε.π ; εετετει νετο ο

31ει.3..ιδείενοεδςτεΙΞφ1ε ΡοίΐεΙΤοτεε ..Β εΞε τεκιεεειιτ . Πω.. νἱΧἱτ .κι 6οτΡοτε . εῇιιε

ϊἱοτιε δειττεε τε.·.ιιετυπτ ΠΙ μα: ίεό ΡοΩει...ω Με εΙοι·.οία ..Μπα :ιτοτΡοτε είἱ

ε ΪοΙι.



ι:`ε Β :ε:κ·τ Α. 11 Ε ο ν:: 5 Α.: 1323

/ὶαὐἱἰἱε:α:,:::κ|:ἱ α::

Α' ΟΒΣΕΚ7.4ΤΙΟΝΕΣ

ίοΙιιτο ,ΚἰοΒαι·ᾶυε ΗετΙυἰπἰ ΗΙἱιιε τιοΡοε ο]ιιε ΡτειτοΞ&ο,:πι ΑΙτατἰιπ:ι νἱΙΙειττι :Πο νἰο- ΑΝ (ΣΗΚ

Ιοοτε: οΒτἰπιιἰ:. δοά τοποοπ1 ὁὶνὶτιει τοΓΡε&ιιε 8τοτἰει , οπο: πιονοΙ: Ροεεειτοτ:Βιιε

1πιτοοι·ο φοτο οσε Ροτοοτο,οποο :ιο Ιος. Ποτηικιι 1 6ρό. απ:: Βια Νοτιτιοοποτυπι

ΘιιὶΙΙοΙωιιε Ραι·ειτοτ ΗΜ οποιο ίο!ηι18ειτο Ακι8Ιιοιιτι , ίο:Ρο άι&ειω ΑΙτοτὶοτη νΗΙειιη

(ΜΙιιωοεοΗΒιιε ίτοττἰΒιιε εστω:: Ρτο:οΕδϊο Νοταιοωποτυπι Βοοε ΡἱΓοαοτιἱ :αἰώ

δτ πο οιηιιἱ ποιοι Ι:Βοτειιτι δ: οο:οςεπι.ΑΒ οο ὶτειοικ: τςωΡοτοΠοΙοφΒοι:ίοε ί::ιτι·οε

ε: ιιΙὶ ίου: ἰτι μια ; ία! ΡοΠ :Ποτε-ετη Ηοτιτἱςἱ Αη8Ιοι·ιιιιι Κοεἰε εοφ Νοτπιοπιιἱει

είίοτ 5:16 ΡτὶποἰΡο,Κο8οτὶιιε·ΒοΙβω οπιπιοι:ι :οποιο ίζοΙιιπιΒοηίἱε ΕοςΙοΠο: οοεΡὶ:

οΡΡ:ἰτ:ιοτο , ΡτωοὶΡιιο τοπιο:: νΗΙοπι ΑΙτατιιωι , οπο: οοειπτο νἰοὶπὶοτ Ι·αιΒοο:ιτι1η

το.πτο ο1οι8:ε οίΗΞεοΒο.τοι· 8ς ἰιιτοΙοτοοἱΠουε οηΒειτιίε °οΡΡι·ἰιιιοΒει:ιιτ,&ε. -

5. Ε.::/:α: έ: εαι:ε:α :ο :.·Ζτα::α Κο::οο: Εα:οία·αβε ΕΡαεοΡ:, 9::α::: ααα· α-,9/θη-ε ω

αέ|/α·ι:α: :ίπ :α οσ::: Ηο!νἱΪει τοεΙυβι :ί::::::: , αιωΡ:έωι:::: :α:::έε::: ·ο:::α:α Πάικο::

:::::β εε:ἰε_βα σοπ:ι:Ι::α:.Μα/ο:ἰ: ο·/: :::ο:::::::: α:: :::·κ πο/::α::: :τύπω Κίούα:ό:,ς:σί,

α:|::Ρ:α ι::κ:::ια:)Φ[αυ: ΜΜΜ: .4::α:έω::Ρ:::::ο α[ο :::να/α:::Ρο/:οα :ο·/ἰἱ:πἰ:›_β:ἰ Θ'

:::|ιφε: αἰἱα ::ο::::::!ία δ' ο!α:::ύο::βύικ :::ο::α:α:: ::α:¦ἱ:ἰἱ: , ο:: ε:: Μέσο: σ&α::α απ:

έ:: ααα ΗεΙυέ[α::: απ1ίτοπ1]::α::: αΡΡοἰἰα: , δ” #7 Κ0&6::: ::Μ::::: ΟοΜ::ψεπ :: [?”:Η

:::::: πκπαφαηδἱοαπο:: έα α:: Ιοααέ:α::Ε8ο Β ι ο Η Απ. ο υ ο Η ε κι ι, ν ι Ν: ΗΜ: ,

ωοΠάατοπε οτονοτο οΙΤε νὶτοαι Ιιοτοἱοἰε, δ:: οι·Βο. ΟοΙιιωΒοηΓεω οοοΙοΙὶοπι πατατα:

1ἰἀονὶτιδὶοε πισω, 8: ΡταοἱΡιιο οἱ: αποκτα ίταττἰε πιο: Β ο ο ε ιι π· ι , :μή οῇιιΓὸοπι

α:οΙεΠε: αΒΒοε οΧίὶἱτὶτ28: Ποἱ σ.τ11Κα :οΙἰΒἰοί:ιε @Με πιο:: ΗςΙνίίο: τοοΙι1ία άο Ρ:«Ρ

όἰθΜοοοΙοίὶ8 , δα:. Πο:::::::: :ο :::::25ο:: οι4:::]ΐο:ο:ο: :αακξ:α: Μ Ρ:·αάέό!ο :αοααἐ

βο:ἱο ασο:::α:α «απο ::ἰἰ8ὶο/α οὐ|ο:·ι›α:ἱο , ?παω Ραπ:: α:::ο·α ααπἱε( Οιἰεἰ:ὶαο:

Απ:ο·:έαπο:κω απαλα: , :ο7:αι::α:ο υποκα/::::ο , έ::/:::ιο:οακο ἰὐἱ ααί:α:: Β::έπέ::έο

απο οοπξβα:::::>ο::α:η οἱ:: :ιού:!ε: , αιό έ:: :ποκα/:::α υς/:: :α

έ:::: Ο' ::Μο που::α ε:ί::::::: , απ:[α::σω,|: ία: ο:: πο:: |έσο::: , ί:: οο::::::::α:[:α:::4:π

(ΠΚΦ

Ι 034.

:::οαα·βε:έο Ι:ο/: :υο::ο·:ηβΡεἰξ:ἱ ο[#α8ὶ:α:α::: , :::Ρα::: σ:: υἑ:ι‹/:ἱ.< :ο:οαα/?ο:::Μ:: . ο

|έο,έα φάω: εο:α::: :ιο:κιπαρ:#ω ί::/::ψ:α &ώ::::ιο:,Ρε:|ευε:α: ἐοιἰἐοα-ιοεδοἰα:πφ

: οσα/ο :::οαα/:ε:ία::: ύθ::ϊά Μα::α:[α::α::: , ·υα!έο (]οι1Ιοπιο8,[εσύ Βοαοέἱὅῖἱπα[ααἄἱ

Μαι::ἱ οοπέ::έα:ίοπε ί:: Βο:οα'#ΐ::ἱ οο:::ί:α:::: |:::ϋποθ οδικά θα:πο::::α 5· απο::

μπα! α Νοοἱὅοα:ο-Κοὅἰ: πο:: ἱὅαοὐἱἰί ο!ήα'ο ' ”

αλλααλ.αλλλλλλ..ελα-πλω :οι .:..94.ι·.

νΙτα εαΝοτ1εγΜοοΝι

ΜΟΝΑ(ΣΗΙ ΕΤ ΚΕΠΙ.ΠΕΙ ΑΡΠΠ ΤΚΕνΙΚΟΣ.

Αιι&οι·ο ΕνειινιΝο αΒΒο.το Ττονἰτειιίἱ, οοοιοιιειΙὶ.

ΡΚΖΕΙ/ΙΖΕ..

:. 5ΤΜΕ0'ΝΙ.9 οπο:: |::ιρβ: Ε·υο:υ::ια: αὐΙ:α:, από:ο: Μ:: Ε:: ιἰααῇὶΜπ:, πο:: Μπα:

απο:: ε:: :μια οο:α:π ·υ2ιἰε:α: Φ αιια:::α: οοαβ::1:[ο:::, @ο ::έπε:α::ι οο:α::, ·υε:π:α ε::

απ: οι:0:ί απ:: :ο :α:πα [α::::Ι:α:::α:ε :Για [πε:::, α: @ποπ :αο::έ μπω:: πιο:: α::::: α:οαπα

_[ιια Φ· :οφο::: β:: β:ρε!Ιο:ιά: ειπα:: :ο:::::ι:::ε:: ·υο!ιω:::. Πιο:: ρο:·:ο α::δίο:::α, απο:: :σώσω

Ενει·νΞοιιω, Εν:ἰουττι, Ειιοτοἰοιιπι, ραβ:αβ:Ιοπα:, Τἰ›εοἰοχἐεπ_βω β:: ΕοΙο2εαβ::: :τι άαεβ Τ::

·υ::::ιβ αὐοα:ε::: :θα/β ορ::ιΣο σα: αρα:: ο:απε: π: ερ:α, ρ:2ι:/οκα::: :ιο|::: Σ:::ιεοπίε νέα: α ΜΠαπ

ιϋαπ:: ·ι:α!!α:α [ιιι1]::: Μ: πω:: [σπ|:: Οοά:[:Μπε Ηεαβοσπ::: α:: 1. Ί:ια:: Βο!ία:Μια:ι: ,

πο: ο: απ:ἰαιι:ῇῖ:α:: , α: Μ: ::|:α:::: , :::απα_β::::::, ο μια:: παω:: βαδ:: Μα::ία: Τ::·υ:

:οαβ.τ αο2-::: ΖαιαΙα: , :οα:::ια:: Ε·υε:·ωπα::: :απο [απδ:: 8;:α:οπ:: αι:δϊο:οαι, πο:: Τοεο!οχέεα/οπ,

Μ: ε]ι‹[‹ἰευ: βοά:: Μα:::α: Τ::·ι:::οπβ: :ποπα/::::: αΗ:α::::: [::έ[]ε . °Ρ:α::: εα::ο: τω:: σο·

απο: , Ε2:ιβά:επβ: πώ Εὶποἰοιιπτ αοΒ:ι:οω ΤΒοοΙο8ἰοοίοπι ρ:οξε:: . 6'ο:οα:οαβ.: απο: πο::

ε·.η::::::2: . Τ:::ὺ::::ἰα: Τοεο!οδέεα[Μ αΗ:α::::ι :άπο αρρε!!α: , /ε:: :και :πιο έ:: :: :Γαβ-πω

[ιιι]β, :οπ:επα:: Η::ιβα:::έα.τ . Εοα::α::::::: πωσ:: πιο:: β::ι:ΙΙ::: ·υιάε:α: ο.: 8:::::ο:ιέσ ρ[αΙ:::Ιο

:π ::ιοπα|ίε:Ιο ΤοεοΙοχέεαβ β:·υα:ο, α: απο :π[:α άκουα:: . Ει4:Μο:α Ε·υο:Μπα::: αΠο::: Τ::

:Ι›ε:αΙα.τ ::2:::[κιπε οοαι::!ίο .9α|ομαβαα:ψ , απ: _|απο ε:: απ:ἰ‹μιἰ: :::οπω:ιοα::: Ιαα!πο::, απατα

οι:α::: πω:: @Με ι]:: :ο:ι:ΙΖι`ο [αὑβ:ἰρ[:!]ε :::α::α: έ:: :ΜΜΜ Ι.αοοεαπ:: . 77:α::ι [απί::

.Χ:::ιεοπ:: , :απο αιιδ:ο:2: κοπο:: , Μπα: Παρ: ΡΖαοὶἰΖα:απ|ἱ: π: οΙ::οπἰ:ο : Ευο:·ωπα:α

·υο:ο_ Τ::τ:::οπ]:::: αὐύα:::οι Αααα: αιιδίο:· ·υ::α: [α::δ:: οπου:: , αποά α:::αιαε Ιο:ο :οπι

ρ::::: ρο:οβ. £ο:ε:ιι::ι οπο:: ααα: αὐ Ε·υε:·υίπο _(:·υε Τ|:οοίο8:::ιβ, [Με [α:ιδ:: Μα::ία: αὐ!:α:ο

αξία δΈ. Ο. Β. Το:: ΠΙΣ Χ :ἱῇ β::

.ΑΝΝ. οι:

1035

1. ]:ιο.



3πό ν1ΤΑ

ΑΝΝοεΗ. οποιοι», ιιιιιιοιο [Μο Μέσοι οιιι·ιιι:, οποιοι @ο ιιοο” ιιοίΐι°ο €°οιοιιιειι|ἱ: :Μπι ορο, ο· «ο

1034 Βο!ιαιιιιιιιιιο: 2οοιιιο2 οιιιοΐαιιι ρι·ιιιιιχοιιιο [Μο ιι8|ιι347ι77ι ¦ιιιο Ριο[εοι;ιιΈ. . Έ -

π. °Ροι·ι·ο ιτε: ·υει·υιιιιι: σοι οοοιιι·ιιιο οιιιιιιιιο εοφ αν οπο: ιι οιικοπι: οι :τοι οιιιιισιιι,

_ ιιοιιιιιι!ιο :απο οὐ σο οιιιο[ο ρεφ, πι· οιιιιι επιποιο·ιιιι Ηι:30 .Ρ!ανέπιοσειιβ:, [αισιιάιοκ οι:

_ $νΜ9ΐΡ οπο ιποιιιιιο ε.ιο£ιι: οοδιοι·ιοιο:, Ροιι[βιιιιιιιι οι £οι·οοιοοΙοι·οιιιιιιιβ μοιωιάαιο, 09 Βι·οιι·υοι·ια1ο

'Ο 7Μω)#5 [ΒΡ2ΐε7ιάσ Με. 'ΡΜιοιισο :φοραω @οποιοι άοδΐι·ιιιιιι Θ· οιιέιοιιιιιιιι: ιοβιιιιοιιιιοιι Βιιοιειιιι·

απο ακα Μ ςωπιιιο ιιοφωρ ιι. μα! :ιοί ιιιιιοιιοι 1031. ι>οιιιρροι Ζο!ιοοοι Τοιοο ο. ι·ειιιιιι · ο ι

ιιιιιιιιι. “ο” @ο _/2ιιοβοίοιιι Μιιι·ιίαίι:· ;!.οιιιουισειιβιοπι ορι|Σ·ορι ιιχει·οιιιι· , ο!οι·ιοιι: οιιιιιΜπι Εοο!Ξ[ιιιοιι :

[ιιιιὅἰι $;ιιιοοιιι: ιιοο/Ειπε οπο ιιιιδὶοιιιαιοιιι ρι·οιιι!ιι οι: ·υειοι: οοπιινι [οσοι βιιοάο. Πάπια· πιο

οποιοι Με: ρωταω οοιινειιιιισ. Αυτο ιιοο ρΙιιιιο: οποσ: οιιιιιιιιιι ει: ιιωεωι οι: ιιιοιιιο :Με

ιο Μπι: ρετιειιι ιιάνιιιιι·ιιιιτ σειιιιιιιιπι 0ο ι:Ιιίροιιειιιο ποια, ιιιοτιοι.ιε οι·ιινεε, όοδιι·ιιιο αι

ιιιοΙιο:ο ιιοο ρι·οΗιιειιιεο, νιιιι μα· σκοπια ιιοιιοιιι, ιιιιἰιιἴοιιο Με” ικιιιι , οιιι απο ιιιιιιιο

Μ(ωπι ΕιιοοΙιίτιιο Μποστ ειι(ροέιειιιο: Ιϊι·ιιιειΡοιιι οινιιιιιιε, 8ο ιιιιωι (Σηικιε δε [,:"ιηί5 εοε

νιάειειιιιιε οι! ιιιιΒιιοιιι ιιιιΒιιιοε, Γυρω· Με π: ιιιιει·ι·οΒιιι·ο ειικινιιιιυε οσε. °Ρι·ο[ετι οι:οοι- @οι

ποσοι: [οιιιοιιιιοιιι,· μι: Μοι·ιιιιιοιιι ποια( (Μισο: ρω πιιο ο |οριιιιιιιιιιο οποιοι:: Πιιιβι ιίάιιιιι!ι:
Μπι οιιο;Μιι: [οποιο - - ο

Κω."Μει 3. °Νοιι ποιο: 1ιοιοιιιφ, οποιο ΕοοιιΓιιω .53ιιιιοοιιι: |οιιοξιιοιοοι αποσπάσω” Μαιο 4ώιε

:Μπι πιο: οι· ΕΙιι·οιιιοο 7ιι·‹ἰιιιιειι/ἱ, πο! πιάτο οιιοεπιιιιη, :μια Με ε.ιιιοιιιι·ο μα, φαιά πο Ε·υοι··υιιιο

ρι·ιοιει·ιιιι[]ιι β”. 0ο ιιιοιιο[ίοι·ιι @ποιο €οιοιιοιιιιο οοιιιιι·ιιέΐιοπο |ιο Ιοοιιιιιιι· .ΓΙοιιιιι· πό Βιιιιιιιι

5ΥπιφοιιεΙ11' ι·εθεάι:ετιιε; ιιιιιειιΙιισι, ουκ! φαξ. ΚιτΙιιι·άιιπι Νοι°ιιιιιι°ιιιι:ιι Ριιιιειρειιι οιὲοιιι,

δευτ ἰιι :ιι·ιιιιιτιο. Κοιοπι:ιεειιΠ ι:οιιιίιιοιιιι·, Παει: ΗΒοΗιιε νικ:: ειιι: ιιοο Παει, μπει: οιιρΙια

πιω. Λο Ειπα; Μουν:: νειιιοιιοοιιπι ίοι:ϋε ι:οπιιιιιιιιιιιιιι: είιοιιιιιιιιιι νιιοιιοΝΙιΙΕιιιο, θοι::!ιιιο

ιιοπιιιιο, οιιι σοι Βιιιιοιιιοι· ιιιίαριι ιιοίριιιο, δ: Βειιἰ8ιισ 'Μι Ι:Βοι·οιιι Ράι©ιι. Δ! ναο :Ιο

ιιιειιιιΠιιιιιιε ιιιιιιι:ορε Βιι:Ιιιιτόιιε οιιιιιιιο Έτοθιιιιο, πιίάετιεοι·άιο οζμοιοι, Ιοινι οι και

ιιιοΙιιιι ιιιιιειι: ιιιοιιιε !ιιΒοι·ς, ιια:είΒιοτι ι:ι·νοτιιπι 11ο εΙο ιιιοιιιο για εοπιροπιι: , ?Ιστι

πιο: οι `Ιιιι€ιιυε. άι; ὸἰνἰιἱιιε, ιιοο: νωωιιιιι $γιτιοοιι Ρετ Ποιι·ιε (μι ίε:ιιιιι :ιονοιιοι·ιιιιι, Γιο

ιιιίΒιι: πω; δ: ιρΐο απο ρι·::Γιιιο ΟοπΠιιο ιιιιοιιιι·ιιιιιιι οοιιιειιιιι: ΕιιιιιιΙο, ΜΜΜ: οσω

_ πο, Μπι ποιοι ίιιιι€ιο, Βιοιιι·ιιο πιιιιιΠι, @οι !ιοι·ι·ιιιιι Μπι νἱι· ιιοιιιιιιΒιιιιιιι πιοιιιιΠ:οι·5.ιιπι

5°"Πωί?" Μιὰ:: Τι·ιιιιιιιιιε ιιι νιοιιιο ιιιοιιιο Κοιοπιιιο,οιιίζε οποιο οοιιιοι Ξ . Πιο κι Μο νικ· ιιιιιιιΙΙιιιιι:

“άοιιιιιιιε $γιιιιοτι το!ιοιιιιιε @Με διιιιιι·ιοοοςιιιι: Μοτο δικ οι <ιΘΡΟΜτι @Μάικ ςΙΜΜ

"·"απϋπιο, Ρι·οοι·άιιιοτι όιΓιιοΠιιοτιο, ιιτ ίοΗιοοι οι:ειοειιι:ιΙιε ιιΙ:Βε τοπιο ειιιιόετει πιιο-ιδιο, @οι εμε

:ιοίιοιἱιιιιιι Τι·οοιιοιιιοι· ι·εΙονιιιι ιιιοι·ει·οιιιι· ιι.ιιιιάοιοι Η:εσιιιιτειιι οι Γιιιιέιει €ιιιιιιιι·ιιιιι, οσε ιι Μποι·ιιιο

Εξω.8· ο^°· Οιιιιιι·ο ειριιά Μι.·ιι:ιτιάιιιιιι ιιι:ιιιγιίο·οοι·οιιιιιιι, πο @οι οι! ιιιοιιιιιιιι 8ιιιοι ιΜιιιοοιιιι ιιοο

ιιι:ιιΙο οιιει:Ιιοιε ιιιιιιιιιιιι: ρι·αιριιιοιο Ιοαιιιι_ηυοι! φαω: οι ιιιοιιιιιιι ιιιι·ιιιιιΙο: ιιιο:Πιο ρου·

Ρςχής._ τεθιιιιιι , απο ιιιιιιιιιιι ΜΜΜ". @οι ιιοριιιιιιι οάιιιιπι ιιιιιιΙιει, οΙοοοιιοο οι: οιιιεοοτροι·ι: Ριο

Βιιιι, οιιιιιι!ιιιε ιιιι:όειιιι· ιιιιιι·ιιιιε. Ροιιτο :κι ι·:ιόιαε οιιιίο:ιιι πιοιιιιε, ιΡω ί:ιτιθια: νιι·ειιιι:

ειιίιιιι οτιιιοιἰιιιιιέ_ Πι οπο ιιιιιιξι. ιιἔΒο ίιιοιιιισιι:;ιιιιι, οι: Π[ΐάΞιοι13 Βοο Μιὰ: αιιιοιιιιιιιιι,

Μοτο Μπι τι ονοιιιιιι οχι ι πιο ιιιιιιιι. ι: πιοιἰε ο ιι: οιιιιιιιοο ιιιοτιιιε φαει.

Ιιιιιιι ιιΓεειιάιΒιο , 8ο @Με π» ι:εΙοΕιι·ιιιιε ιιοο: νο! τι:: ιιοο ίειιιροι Γιαιι·οε οιιιιιιιιιι·σι οι: οι:

ι:ιιι:ιιιιε. Ει.οι·ι οοτροι·ιε, ιιιιἱΒιιε οΙἰἱ νιι:ιίειιιι Πειτε: Ρετ ιιιωοτιι:ιόοε ίι.ιεεεόιιιιτ , Βιετιιιιιοιιε

ο!ειιιιι :μισά ό; ἱΠο ειΠιιοιο ιιοο ιΜιιιιι, νιιιτο νοΓε Γιιρροϋιοόοωιοπι υΠΒιιετοίοι·νιιιιόιιιιι,

(ιιπιπιιι απο νεοειαιιοτιο οιιι:ιριιιιιι, ιιο ιιοο ΙοΙιιιιι οιιιιιιιωι, νειι.ιιιι ειιιιιιι μ8:ιιιι, φαι

άιδιιι πιιι·ιιιιιΙο οι, ιιιιιιι&ι , οικω δή ιιιι:άι::ιιι:ε ι·οροι·ιοιιι . Ιτιιει· οσο: και» Μαιο: Βγ

ιιιοοιιδίιιιε Κιιιιιτιιιιιι:ο ίιιιιΞει·οιιιιι οιιιοιο, απο Πιο ίοΙιιιιιι·Ξε 016 Ιιοι.ιοι·ι , πιο ιιιιιιιοιιιιιιι

ιιιιιιιιιιι. οι: ίιιι·οοριι:ιΞο. άιίιιΙΙ:ιιιιιιι ιιιοτιιιι οΠιι οιιοιροι·ο, οιιιιι οιΙιοειιιει· εοΙΙιθαι, 8ο ιιι :οτι

ι:ιια νιιτειι απο ιρίο οΙοο τοι:οτιιΗι:ι, ίοοιιιιι οοιιίοτνεινιι ιιιιιΙιἰε ρι·οΠιιιιτει, 8ξ82. ροΠιιιοτιιιιιι,

ιιτ ὰικἰιτιιιε, α:ι:ΠοΗ:ο ρι·:ιεθι:ε Γιιιι&:ε Ττιιιιιοιιε Βοιωτοι αιιιιιιΙιτ, αυτο 8ο ιιιοι:ιιιο μειω

Ποι·ιι. Οοιιιιιιετιιι· :κιιιιιι: ιτι ιοάοιιι οιιοιιοΒιο να: ιιωο νιιι·οιιιιι απο ι·ε!ιοιιιιε, ιο οίι ιιιΒιι:

ιιιιιιοι·ιΒιιε οιιισ.ιΙοι·ιιιιι ιιιιιέιιιι·ι:, αι νο: οι: ιιιιιιιά:ιιιιι:ιιιι Ιιιιιέιι οΙει :μικρο ίο ιιιιι:ιιι:ι

ν:ιοιιιιιιιι·, δ: ρετοιιιιΒιιο ρω ι·εΙιοι2 ίιιιιέιι ι:οιροτι:ά:ιιιιι·. Βειιιιιε οιιιιοπι 8γιιιοοιι ιι€ιιτΙ οπο·

Πιιιιπι θο:οΠιιιιπι Βιετιιιιο ιιιετιειιε, εοΒιιιινιι ιοτιάειιι ριιιι·ι:ιιι ΐιιιιπι Κιι:ιιιιι·όιιπι :ιΒοοιειιι ίο

ειοθιιιο Πιο: ιιινιΓει·ο, 8ι Πο ν:Ιοο!ιαιιε οιι·ιιιιΒιιε νιι·όιιιιιιιιι νοιιιι, 8ο απο οοοειιι μια οιο

Με ιιιιιιιιι ρΙιιιιιιιι: ιιιιιιιίιι, & Π·οοιιοιιιοι· ιιιιιιι·ιειιιιο, ι·ιιιιοιιοιιι ιιιιιιιιε ιιιιιιΓιιοιιί:ιιιιιιε οπιιιι:ι

Ροι·ιιιΙιι, 8ο ΓροοιιΙιιιιι ιοιιιι: Γιιιιέιιιιιιιε οιιιιιιιιιι: ο ρι·:ιιΒιιιι

4. Πωσ Πιι·οιιιοοιι Ηι·άιιιιι·νι_|ο οι Βιο!ιοι!ιεω ιι01ιι2 °Ροι!ιρρι @ωσεί τοπιο ι. οιιιιιιιιι, ιιιιιιο

ιιάιιιιιι: @πωπω οιοποιοΒοιοπιο3ι Μπι, Φις” οοοοβοιιοπι ρι·οοιιι1]ειιιοοοβειιο`[οιιδἰιΠῖοιιεΤιιιιι

πω, οπο ῇοιιι @ο οοιι|ι!ιο ο.ι·βι·ιιδΐιιιιι [ιιοπιι, [αιιέΐιο 6'ιιιοιπιιια: ποια” ιοιροποιιιὶι. 6'οιοιρ!ιιι·ιι

ιιιιι·οοιιιιι οπο: :οι Μια: _βιιιολο Μοιηι·ι: ιιιιοι·οοβοπε ΡαΕΜΣι: [ποιοι , οο!ιο;ςιι πιο: ιιιιδΐοι·: Μ!

"οι ει: πιω οι! ιιο|ίι·ι :Μ-οοι: ·υιιοιι: ι!!ιιβτοπιιιιιιι οοιι[επιπι , οοιιβι!ιο ρι·οιο·οποιμ(ιιιιιι:. Φωτο

Με το!ιοιιιιε οιιοιιιιιιοπο οποουοπιιιι· ο Εοι·ιαβοιιβοιι:, οιιιβιιιοΐιο Εοιοοι·ιποιιιοποβειιιιοι, οιιοιιιιιιιι

οὐ ο!ιοιοοιιιιιιιι: ο ιιιοιιιοβιιιἄιο Οοιοαι·έπιο ιιι [ιιιιδΐι _ΪιιΙιοιιἱεοοἰο|ἱιιιιι πιιιι:!ιιιιιιπ[κοιοι, οἰιιιιιοιιι.

Ποιοι·ιιιιι "ο οι ποιιιιιιἰιι: Ε·ιιει··ι.·ιιιιι: κι αιτοιιιοι οιιδιοι·ε οιιο·οιοι ·υιάσαιιιι, πειιιι·ιιι: τοπικ σοπ

ΐοιιιιιοπάι·ι ο/ἰ οιιέΐοι·ιιο:, :πιο οι ρι·οιοιριιι: μοι: οπο· |Ε·οοποοιιιοπι. .Βοιιιιιο οι:Εοοι··υιιιι οικια

διιοιιοιιε [αιι: ορροιοι, οι: ιιιιιιιοιι “ιιοο [ιι/Μι οι·ροβια |(ιιιπο, οιιιοιι:ρι·ιο/οπ: ιιο[κοι·οι, απο:

Μια ι·οιοιι:, οποιο [ιιιιι σιιςιωοεοιο:.Μποοο πιο Εεο!ι πιο, απο ποιοι Εοιοιιιο_ςι οροι·οιιι: ο/ὶ.

;. διά οι: ιιι·ιιαβιςιιι·ο Μπι, οπο ιο ίοιο βοά-ια: Σιιιιοοιι ΜΜΜ τιιοπαβιωιιι ρο|ἱ ε]ιι:ιιι Οπι

υιή νωι_ ι!Βιιισιοι ιιά·υοιιιιιοι οδοι·ιι)- Βιο.2ιιιιιοι έιιιαι·ιιιιι ιι·ιιέι_Έχέι 1.Βοιοιιιο_ςι οιιι)!ιι 6ο7ο!ιἔἰο|ϊ·ιιι`ι·ο ιιοΒιιι, κι

ιι πιτ Παρ Ρουιιιιιιιιιι κ, μι οι», πι· ρ›·ο ο οι: , ιο πιο: οι·ιο οι ιι υπο: Τι·ιιιιιοιι:·,

μα! @οι Μπακ Οποιοι: μι: ιισοποοιιι: Βειιιιἰιἄιιιὶι οικιιαι·ιιι. Η μια" ιιιοιιιιιιο Χο!ιοι7οι·ιἑιιι

οι .ο

ι . μοι



ε.ειιΜεοΝιεΜοΝΑτ:Ηι. Μ·

_!Ϊιιιἄα £αιπαιιιια Με τοτο[αδια. Μα πιο αεςει·ιτ ροβε)ιι.τ ει: ιιιΙιε Βοτοιπι€ο ιίάι·ι|ιιπι ιι[πιιεαι! ΑΝ €ΗΚ

πω· ]ει·οπιιιιπιταπππι, φαιά επιπ Ρορροπε ./2ιειιιερ]τορο α_ιιδι·ε[]ιι.τ ε/ὶ, ποπ ιιπα πι, :καιω ·υετε- · ·

ι·ιιιιι ./·2ιιέΐοιιιιπ /επτεπιια. Οει·τε καίτοι· ·υιτα ιιατιι Μειπυεπιβι·ιπιτ, Σιιπεοπειπ ιοτιιιπιάτειπρπι 1385

πι ιποπαβει·ιο /αιιὅὶι Μαιειιπιπι Τι·ε·υιι·επιιτ [Μι Κιεπαι·ιΙο αΙι!ιατε επαπ_βει]]ε. .αι τι! οιππιπο ει]ειπ- 1· Μ·

τει·τιππ ω! τα πω: βιορι·οβατιιι·, μα! πιι!!ισ @επι τιιπετειπροι·ι.τ πωσ Κιτπαπίπτ ίπ ιποπαβει·ιο

[επιθΐι Μα.τιιπιπι. @ασε [αειίε ει·εαιαετιιπ, Μπιτ απέΐοι·ειπ Βίσπαι·αιεπι βπδιΐι Ιπιοπι .ατι!ιατειπ,

'παπι ·υεΙπτι πωπω [παω @Μεσα ·υεπει·α!ιατιιι·, ρι·ο[απδΐι Μα.ιτιιπιπι αΙιπατε ιι[πιρα[|ε. Μεσσοπ

3εδΐιιι·α βιιπατιιι· ει· ΕΙιι·οπίτο κι·αιιπεπβ, ιπ απο Σι·ιπεοπ ιἰἰειτιιι· 6ο9.εἰιπο ·τια!ειίι.τιψ, πι· Ροβεα

απ .Διι!ιατειπ Κιεπαιιιιιιπ βιτιο[πιιε[ιιο.τ ιπ·υώ·πάοτ κιαιιπιιιπ·τιεπιΠε, αὐι ειιπι εοάεπι Ριιττε φωτο

ρὶιιτἰττιἰε τιιτωι τιιιιιΠτ, 8ιε. Ετιει··τιιππ.τ ιιιιπεπ, πιιιαΠειιιτ Σ;ιπεοπειπ αιιιιιιι: ιπ πιο ιποπα/!ει·ιο

·τιατιι]ε, ιππιιει·ε ·ιιιαειιιι· παπε πιοι·αιπ @με αιἰ Ρορροπι:ιτει· άεπειεεα·τεπαιι [ισ επιιπ αιιιιιιιπ. ιο.

Οεετιι·τιτ ιιιιτειιι ιιιιἰτιιο, ιι: Γιωτη ε:ιτιίΠιτιιιιτι ριιτιεπι, Κιε:τιιιτόι.ιπι ίειΙιεετ ειΒιι:ιτειιι, τιοίτιιιε

πιο: ττοιιιιτεε ιτινιίετετ, ειιιοεΙ 8ε Με. Ρετ· ΙοιιΒιιτιι :ιιιτειιι τετιιρτιε τιιοτ:ιτιιε άι ιιοΒιίειιιιι....

Ιτιτει·ετι όοιιιιιιιε ΡοΡΡο, 8εε. Όπιἰε σπιτι διπιεοπιι έτει· ]εποβΙππιιαπιιπι ε)ιι|ιτειπ πι πώ ιππ

παβει·ιο τοπιιποι·ατιοπι Ρι·ο.ττιιπε [πϋιππχαι, Με: ιπ[ει·ι·ε, διιπεοπτιπ Βοιοιπα_ςο αάειΙεπτεπι ρι·ιτπο

πιιιαειπ ρετιιΠε Πιαιιππιπ, πΙιι αΙιπιιαιπαιπ τιιιπ ΒιεΙιαπἰο @πατε ·υει·[ατα: εβι ασ ταιιιἰεπι επει

·ιππι αΗιαιι: ·ιιι]επαι εαιι[α, αι! ε)πιτα·ποπιπιπ |εεοπτα!Μτε, ιΙιιιιιιε ιι[‹ιιιε απ 'Ρορροπι.τ ρι·ο[εδίιοπειπ

πιαπβΠε, ππιἰε πατα |πει·ιτ ιαπια ίπτει· Σιπιτοπετα ΘΕυει··υιππιπ [απιι!ιατιτα:.

6. διιρει·εβ π: α!ιιιιιιιί αι: Βεατι5)ιπεοπι.τ /απδίιτατεπι·ιειπιτταιππ.τ. .Μιι·ατιιιι: ποπ βιιιτπ πιἰτιεπι°, ιι;"κω;ι

[θα ειιαπι πιοιιιιιι: π? ειαι·ιιέτ, π: ε%·ι;ιπ [Μα !»·ε·τιι πει· θεπιπαπιαπι (Φ Ιταιιαπ320αι·τιιιξςαι·εται·. οικω με

Μ: ρει·πιοτι Τιε·υπεπ ε: α Με απο ο κι: ρετιειππτ, α: ταπτι ·υιι·ι ποιπεπ .Μπι παπι ειπα @ο Πισω”

παβι·ιπειετιιι·. Καπ ιπ [ε ταρω °Ρορρο απεπιερώοριι:, επι πιω” $)ιπεοπιι, πιιειπ ω”:σε

επιτεπι Ιιαπιιει·ατ, παει: Ρει[ρεέΐασειψΙοιαια ετα” αιμα: εα πι· το :τα /ιιιπιπιιιπ Ροπτι|ιτειπ, πιο

πω:: τειπροι·ι: ειπε Βεπεαιί!ιι.τ 9. βι·ιιι_|ϊτ, α απο ιιπρειι·ατιιτ ιιιτει·αι, πιιι!ιπ.τ Ροπιπτε.ιε ποπ [ιι

!ιιπι τω" [απδἱοι Οιπ[εβοι·ε.ι .9_ιπτεοπι ιοειιπι ιζει!ιτ, ·ιιει·ιιιπ ειιαιπ τοπ/Μπιτ, πι ειπε [επι·υιτατι.ι

απ: α ειιπδἰι: [ει·ιαιιι: ιιαΙιει·ετιιι·. Ότι·ιπ[απε Ιιττει·α.τ πι:: ε:επιπει·ε τύπω εβ ει· Βι·ιιιι·υετι απ”.

ἰιιιιπ Τι·ευιι·επβπιπ Μπι πι. απ αππππι 1042... απο Με ά4ϊά |ιιπτ.

ΕΡΪ$ΤΟΙ.Α ΡΟΡΡΟΝΙ5 ΑΚΕΣΗΙΕΡΙ$ΠΟΡΙ

ΤτενιτειιΠε επι Βειιεάιδτιιττι ρ. ίιιττιτιιιιπι ΡοτιτιΠεεπι,

Ριε ο&ιτἱπεπεἰα εαποπἰ ατἱοπε|ιεαιἱδ πιεοπἰτ ασια ια πό Ττευιιο:.,
_ Ι'

7. ΕνΒιιΒΝΒΙ851Μο Ρ:ιττι Ριτι·τιιιι @Με εε ιιοπιιιιε Βειιεό1έτο, Ροτιρο ΙΕεετ ιιι- ΕριΩτιΙα

τΗετιιιε, άινιιιιι τ:ιπιετι Ιιιτειειιτε εΙειτιετιτἱ:ι Μπότα ΤτενιτετιΠεεεεΙεθ:ι:Μιτιιίτετ, ετιπι ΡΟΡΡΟΜω

τοττιιε ιιιΐε&τιε όιΙεέτιοτιε, άετιἱτιιτιι ΓτιΒιεέτιοτιειιι. $ιιτιετἰοτι τετιιροτε , ειιτιι ειιιτιιιειιτε νετιε·1|::ἔῖἔ'ωΠΒ¦'

:αυτια ιιιετιιοτι:ε άοιιιἰτιο ]οτι:ιτιιιε, το Με ίαιιέτ:ι Γετ!ε ΛροίτοΙΞετι Ρι·:ετ!εεεΠοτε νείττο, ειιιοτε 9_

νιΠοτιἱε ίετιιιιτ:τι Πει Ιιοπιιτιιε ]εἴτι-(ῖιιτιίἱἰ, ]εττιίεΙετιι Ρτοΐεδτιιε ρετειιτε Ειιίτετιι, το τεΞιστιε

κοίτα ρτ:ινοτιιιιι ιιοιιιιιιιιπι ίιιρει·ει·ενιτ ἰτιἰειιιἰτιιε, ιτε ιιτ πετ: ωιωε πωπω: ροΙὶὶιιτεΒἰτιεεΡτ:ι.

τεττ·:ιτιει·ε τιεειιιἱτἰει, οιιιιιιιι Ρετ εἰτειιἰττιτιι τιιτιΡιειιτεε 8ε άενείτατιτεε. 5τιρει· ειιιο ίεερτΠιτιιε

άτερτεε:ιτιιε Μπι διείετιι τιοτιιιτιἰ πιει ΚεΒἰε, ε1τιετειιτιε ιιι:ιτιιιτιι τιιιτιι Ροττι€ετετ Με ειιιιτιιιιτ:ὶ

νετΠοτιίε, τιἱΙιἱΙ ρτοΐεεἱι Γ:ετιε ετιιιιιι Μπα ιιοτιιιτιετο Ρι·ωτιεεείΐοτι νείττο, ρω εοάεττι ίιιτιριἰ

«ω, πετ: ειιιιετιιιετιι ιιίτιιιε ε.εΠιιιε τ:οιιΐοιιιτιοτιιε ιιιιΡεττονι. ()ιιετιι οι: ι·επι εἱείὶάετο, ιιτ νει

πω:: ίοΙετιετιιτ πιΠιι Ι)εο «ΜΒΜ Ρετεττιιτ:ιε νεΠ:τ:ι, τιιιττειττιιιε νιτιιτιι τὶε ιιοτιοτιιτιοι·ιΒιιε πι:

Ρτιιάειιτιοι·ιβιιε νείὶτἰε, τιιιι ιιιιιιι ιτι τιεεεΙΠτετιΒιιε ιιιειε, εοιιίῖΙἰο Μπι! 8εειικιΙἱο ίιιτττεΒετιιτι

ειιιτἰΙἱετιιτ, ώστε, ά: εάνετίι5; εοιιίῖΙἰετιιτ νετο τα Με φα Ι:ιτει·ε ιιοτι τ:τετιο τιιιτεε πίττα

$:.ιιι&ιτιιτίε. Λε νοτο Η Ιιειδτειιιιε νοε !ετιιετιιτιτ, ιετιι τιιιτισ οΒτεει·ο οτι ΒετιιΒιιτιπι Μπα

ιιιείε :ιετ:οπιιιιοτι:ιτε νεΙἱτἰε :ιιιτιιτιιτιι. ντι τ1τιιάεττι νιτα Βιιᾶἱτιιτε Ιειιἀεἱιι!ἰε,¦εριι‹:ἱ πο: Μ”

Με εκ Με: Μα: ιιιι€τανιτι ειιιετιι Η @ΠΝ 8ε νιττιιτίΒιιε, ςιιι:ε μα· ειιιιι Βοπιιτιιιε οιιετατιιι·,

ετεειετε τιι:Βετιιιιιιι, [ποσοι εὶιιἱιἰο ειιιιι σπιτι δετιέτιε τετει·τι:ε ΒετιτιτιιτΠιιίε !ιιιΒετε εοτιίοι·τιιιιιι

που τἱιιτιἰτειιιιιε. δεεὶ που τ:ιπι @μια τιιι:ιε ΒτιεΠιιιε δε ιιιθάεΙιΒιιε εοπιτιιι.ιτιι:ι.Γιιτιτ, τιιι:ιπι Με

τόπικ εμε Μάτι ατι ιιιΗόεΙΠιιιε ίετιιιεΠι·ειτι ΜΒ, τινι ιρίε @κι εότιτιτ2 Ξτι εοι·ροι·ε ιιιιιτιετετ,

ΡΙιιτἱιιιιιιιι ντειιιτ, ε!ε επι: Γιιιιέτττατε τιοε εστω εεε!τΙιτ. Ρι·οίιιόε ιιεεετίινιτ τιοε απο (ῖΙετιιε

ειιι:ιπι ΡοΡτιΙιιε εεεΙεΠ:ιτ ιιορττω, οτιίεττατιτεε, τιτι Ιιττει·ιε τιοίττἰε π! Μπιτ: :ιροίἱοιἰεειιι $εειειιι,

ειιἰνοε, ιιυότοτει)εο,ρι·ι:Πόετιε, ειιιιιιΠιιιε νιιιΐατιδτινιτιι8ε τιιιι·τιειιΙιε τιιιίΠε ρετετετιιιιε, ιιοά

Ρετἰτιοιιε οΗΒιιτιτιι στειιιτιιιιε; ειιι:ιτετιιιε, τι ιτε νοΒἰεεειιτιιτιινιάεετιιι·, άπο ιιοΒιενείετιΑροΒοι:ι

τικ τιεετετο, ιιοπιετιειιιε Παπ αυτι ΐ:ιιιόττιι·ιιιιι ιιοτιιιιιιΒιιε εοτιιτ:τιΒι, εετετατιιιε πω” Βιιι&ι

(«Με ιρΠ ιιιιρετιειι. Ιτετιιιε φαι ίοΙετιι, (Με ωτι6ιιι ίτιρει· ιιΙΙενιιττοιιε :ιτιειιίτιιιι·ιιτιιιιοΠι·ιιτιιιιι

Μπιτ: δε ιτιόε ο!ιοττει·ιιτιι, ρι·ιιάειιτιει νεθ.ι·:ι πιιιιι ιτιετιιιτιιιιιι άεετενετιτ, Με ΙοιιΒιι τετιιροτἰε

εΠΙ:ιτιοτιε άτειιειιιιτιι ιιιΠιιιιιιι·ε. Ηοτιοι· νότα δε τιιετἰτιιιιι ειριτό Ι)ετιιιι δε ιιοπιιιιεε ειιιἔεετιιι·.

8. Ηιιιε ιιετιτιοπι αππιιιτ βιιπιπιι.τ °ΡοπτιιΓειτ , Ρορροπι αιί]ιιτοι·ετπ £εΞατιιπι αποβοἰιτιιιπ τοπ

εε//ὶτ, επι εαποπιιτ.αιιοπι: /απδἔι .9ιιπεοπιι ιιιτει·α.τ Τι·ε·ιιιι·ιτπ αττιιιιι, ει· παι!ιιι.τ μοι: νετΙιετιιιι,

Βι·οπτιει·ιιι, πι: ιρβ Ιοειιιιιιιι·, Με επει·ρβι. @Με ετε!ιτιε τιιιιιτιοτυπι ιιιτ:Ιιειιε, ει·εΒι·ιΓτιιιε ·

Ιἰττετιε τΞΙ:ιτΠΟι' τιιιιιιιιιιε, Πι·ερειι1ειιιε τιιιιιοτ εκ Ττενιι·οτιιτιι ρ:ιττιΒιιε ιιίτιιιε Κοπι:ιττι :κι πω, Θ' "ΦΠ"

ι:ιτιιτιιιε ετιετιι ιιιτει·ιιιε ρει·νοΙανιτ, πειτε νἰτἱ ι:ιιιιιιτι:ιιιι $γτιιεοιιιε ιιτιιιιιτιιΒιιε εοι·ιιιιε, @Με :$2ΙΖε:

δε ρτοόιΒιιε, νιι·τιιτιτιιιε, δε τιιιτει.τ:ιιιιε ι·:ιόιετιει Ι)ειιτιι Βετιετιι:ειιιιιιε τοτοεοι·τιε, τοτε ιιιειιτε, 5ΥΠωο”)3

τω: νιι·Πιιιε, ειιιι ιιοίττιε τιειιιειιεξ τετιιΡοτίΒιιε, Εστω Πιιιότιιιιι ίιιιιπι τ:οι·ριιε Εε:ε!είια:, Με: εκεειμα.

Ρταειρτιιιιιι ιιιετιιιπιιιιι άινιιιο Ιιιιιιιτιε :ιεεετιε!ιτ, ιιτ Πτ Ιτια:ττιε :ιτεΙειιε Ρώτα ίτιιιτει ε:ιτιτΙει:ι.

Μάϊο! Π. Ο. Β. Τοιπ. 7ΠΪ. Χ τῆι Βτιιιιι,
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ι ]ιιιι.

ιιιιιοιιιιο

οοι·ροει ε.

ΕοιΙΜιιι .

Βιιιιιι , «μια Πισω: οιι·ιιιιΒιιε , αιιἱ Γιιιιτ κι όοιιιο Ποιιιιιιι. Ιι:ιαιιε οοιινἰᾶἰ 8ο ριιιίοτι :ι :ο

τιίΠιιιο κοιτα ιιοίὶτο οιοιιιιιιο Ρορροιιε ειιιί6ειιι Ττονιτιε ιιτειιιεριΓεορο , ι:οιι€οιόι όε!ιοει·αιιοιιο

ιιοτοτιιιιιιιιιιιιιε, 8ο Μπι ίειιτειιιικ: Μάιο: Ηιιιικινιιιιιιε ειιιιιιόοιιι οικω Πει $γιι·ιοοιιοιιι, οικω

Ποιτιιιιιιο οοιιιιιιι:ιιοκιτ ατομο Ρι·οκιιιι καιιιΗιειιτιοιιι: τιιιιτειι·ιιιιι νιτιιιτιιιιι, (ιιιιέΈιταιιε πι: ετιιτι2

ΡΙοι·ιιιιιι, κο οιιιιιιΒιιε ροριιιιε, τιιΒιιΒιιο8ιιιιιΒιιιε κιιιδιιιιιι ρι·οο:ιιΙάιιΒιο εΠε ιιοιιιιιικιιόιιιιι, οικι

αιιε ιιιιτιιΙειιι ΠιιΒιιΙιε οποιο ποοιιι·τειιιαιτιιοΙΙοιιιιιιιοιοΒίοινιικόιιιιι, 8είοι·ιαΙιιοτοσιεΙ:ιτ:ιτιόιιιιι, 3ο

νειιει·ιιιιόιιιιι :κι και" και ΜΗ; ιιοιιιειι οιιιοαιιοιρΠιιε ΜοτιγιοΙοαιο $ιιιιᾶοτιιιιι ιιοιιιιιιίΒιιε Πιο

Ιοεο ιιιΓειειιάιιιιι. Βικαι Βοκοαιότι ροκτικοι.ι Ιιτιοι·α.ι, αιτ 'Ρορροκεικ καιω, Θ· κιτ κκι·ιιττ_|ο.ι οι·

κι σκιικιακι και" ιτιι·οδία.ι, ικτοκι·α.ι ο.τκικττ °Ραρακιοοκικ: α'ιο ι. ]ικικ Βοἰ!ακιἰιακι.

9. Με αστερι: 2ιττοκι.ι ·13οορο κιΙΙοκικιιοι· κοιιικικ $κκοοιιοικ ικτοι· ]ακἄο.ι° οοιικ·ικιιο.ι κακοκ

και ο τοΙΙοιιιίκκι ικα αεο!αι·αιιιτι κιακο ιικκο ιοα.ι. [αοϊκικ κακετ κακα: ιακικιικ, ακακι

οι· ακτιακι: ικοκκικοκτι.ι α Βι·οκικ·ιο οαιταικ Ραρεκιοοκικι κα ακτοαι·αρκκικ οικοκααταικ πακετο: Ακου

Ώοιιιιιιιεκ ιιιεοτιιιιτἱοιιἰε ιοαι. Ιιιάι&ιοτιε πο. Βειισόιάι Ρ2Ρ:2 α. τεΒιἴοιιιε πετώ Ηειιτιοι,

Οοιιτιι‹Η ποιο ΕΠί α.. οοιιοιιιιιιιιιο είὶ Βοειιι.ιε 8)ΗΠο0ιι Τι·ενιι·οιιΠε α. Μια, η, Κω. ι)Μπιι).

ριιιΒιιιο οικ:ιιιρι·Μιιιο Ρορροικ: , οποσ οι·ιΠιιοιιοιιιο Με 26. ιιιΠιι 8ο Ιιιιει·ιε ιιοιιι Βειιοάι&ι

Ριιριιι, κι οοιιετοε:ιιιο ε:ιιιοιιιοοι·ιιιιι καιω οι·άιιο. Ετ ακιαοικ 'Μαιου, κτ ι!!κκι·ε [κα ειδα

κικάϊκικ ·ικι·κικ κοιιοτιοκι: ικοκκικτκτκικ ι·οΙικακοιετ, ττικρ!κκι κιαακικοκικ ασκ/και τκια·ιιιτ κι

κακο τκιι·ι: τοσο, ακακι .Σιικεοκ πασοκ: ικτο!κοι·ατ: ικιακε οοίκ·αικικ τακοκκοικικ, κισσα κοκκακο

Ροι·κ··υσιατ, ρ!κι·ικκο κάτω αοτακιἰο :σκακι ρο/Μ/ἰοιτικκ:, ικβιτκιτ, κι ακα ιιοικκικ εκατο/ια σοι·

ρκ.ι [κκκι κραιιι ικακιία·υιτ. Εακ/ιτοικ και τακοκιτο: οκιιιαικ και οοι·ροι·ι μακ ΜοαοαΜι, οκικ

κι ικοκακοιιικκι Ηε!ικο·υαι·κοικοικοκκ αεροι·ται·ττκι·, κ·αιικκ: κι 8]κ[ιἰ£κι Τι·ακ.ι!ατιοκι.ι κι]τοιια αρκά

Βο!!ακαιακοι κι ιι. Μακ; τοικρίτ ·υοι·ο _[ακίτι διικεοκι.ι ιοοκοκι ατι ικοι]αικ ι:.τκικοκτ ιιιτοκι αιὶ

1. ιἰιτικ μια, οκικ ιιιιικ αοικιατα αο/οι·ιρτιοκο οι: .αιικαΙικκ.ι Τιοκιι·οκκκκ.ι Βιοκιιοι·τ.

ιο. Βεατι διικτοκι: σοφια Ροκ απο: [και ακαιίκιιιαοκτο:, ακαικ κι και· ιρ[α οοοἰοκα [κοι·ατ κε

ρκἰιιιικ, ικιτιο [α:οκτι η. ι·οροι·τκκι :β ικτε·_ςι·κικ, κιακο κακα [οβι·υιτατι ικβιτκοκιἰα: οτοακοκοκι

ρι·ακικτ, κτ και·ι·ατ Βι·οιι·υοι·κ: Ιικι·ο κι. .ακτιακιτατκικ Τιευκοκκκικι κτ ιρ[αικικοτ ΕΙον:ιιιοιιιο

ΙιιΠοι·ιαιιι ακαικ Ρι·οαοι·ιοκ: κικδτι °Ρακτικι ρι·αιιοκτκ.ι, τοι/τι.: οικ!ατκ.ι, ακο οκι·ακτο ττακιΖατιο[α

δα εκ, ικτοαι·αικ οιἰιιἰοι·ο Βο!ἰακιἰιακι. ΜτΙ: κτ κοκι.ι κκε ει: ιιι·ο[οι·ι·ο ακα κι και κοβιαικ βι

οιοκτ. Αιιιιο @κι Ποιιιἰιιι ιιιιΙΙοίιιιιο αιιιιάτιιιαειιτοιιιιιο.... ΐοι·ια (εκει, οιιι€2 ?Με αιιιιιτο Ιόιιε

]:ιιιιιο.ι·ιι, «και ιιιόιΒιιιιο, κιακιτ κά· Ει·ιαοι·ιοκ.ι, ι:ιιιιι ΜιοιιιιεΙο Βεε:ιτιο, ]οιιιιιιιιο ιιτοιε άδι

ειιιΙο κι: ]οεο!ιο ειιιιοιιιι:ίε 8ο Π·ιιιι·ιιιιιε οιιι·ιίΠιιιιε, οι οοιιιεκιιιιιι ]οϊιιιιιιιε @Με ρι:εροιιιι,

ιρίιιιιι εει:Ιειιιιιι ιιρρι·οριιιαιι:ιιιτο ποδια, @πιο ιιιιιιιε ι:Ιοίιάει·:ιτι τΙιείο.ιιιι ιερει·ιοιιοΙι, απο κι.

καιει ποιοι:: ιιιτι·οινιιιιιιε ροτιτει· 8ο τι·οιιιοι·ε. (.'ιιιιιαιιε ίαιιέἰο Με ταρω ιιααρτιο απο Μ.

οΙει·ιο νιιΙάι: «κι Μια Ι:ιοοι·ιιιιιιιι, ιιιιιιτοτιιιιιαιιε ριινιιιιοιιτοι·ιιιιι όιιιο. ρειώι·ατα τοιιοικια,

ιτι εο Ιοεο ουσ ειπε τιιιιιΒιι ροίἙ εκατο θα: ει·ιιιιιοιιτοι· οι·ε&ιι, κι: ιιείροι·ο.ιιο τ:ιιάοι·ι:τ, και

Ιιιιιιτε Βοιιιιιιο, κι ιιιεόιο Με ιιοίΗε ιι!ειιτιο, κα: Ειοι·ατιιιιιιιιιιτι εοι·ριιε ιι οκ φταιω οιο

ροίιτιοιιιο, οι: ιιιηιαιιιἰτ, ιιιιοατιιιιι ι·εροιιιιιιιο & ιιιτ:ι&ιιιιι, Γυρω οιιιιιο κι” Ρα:ιιιε ΒοατιιΪ

Βιιιιιιιι ΡΙιιιιιικο. ιαΓαιιι τιιιιιιΙα, ιιικικ ι:οιιίοι·ιιιιιι οι νοιιιΜΙ1ιιικι Ηι‹: ιιιοιιτ οιιιιιιιια

8ιιιιιι.οιι ιιε ΒΑΒΥΙ.ΟΝ-ΙΑ ΝΑΤιιε, ιι: 5ιιιιιι ΜοΝΛΩι-ιιιε, ιιι‹: Αι.ιτΒΜ εσω

τ.ιιιιιιε, Μπιτ ΚΑ1.ΒΝοιε ΜΗΝ. πιο: ιιτιοιιιε @ανια κι ιΙ)οιιικιο, στου: ιιιιιιιε

ΒαιτιΠιιιιι νικ $γιιιεοιιιε αουτ, απο μι:: ιιιιιι Βι·ειειιιι καιω, οετοιιίαιιείρΠιιε ιιιιιιιιιιιιιι 8ο

Ρεοιιιιιι το!ιαιιιιε ιιε: Με Γιιοι·ιιτιίΠιιιοεοι·ροτείιιιιιτιο, ιιιιροικιτα ιιιιιιιΙΒειιιιο ιενει·ειιόιίΒιιιι ιιιιτι·ιε

δ: άοιτιιιιι άοιιιιιιι ννοι·ιιοι·ι, Ιιιιιιι5 Γιιιιθι:ε ιιιΒιε ο.ι·οιιιρι·οιίιιΙιε, απο @κι ίιιιιιιιιοαιιο ακα

Ροτιιιιιιιιε οκεεριιιιιι8 νειιοι·ιιτιοιιο. Ροι·ιο τεΠάιιιιιιι οοτριιειιι ριιιιιι!ιοο ι·οοοιιάιιιιιτι ποιοι», :και

οιιιιτιοετο ιιιιιι€τι:ι πι:ιιιι.ι :και ἴιιρει· το ει:Πο. οοιιΐοι·ιρτο, μπω Ιοι:ο ώ ι·οοοιιιιιιοιιόπιιιιι.0ο

ικικκ:α ρι·ικια κι Εοκι·και·ιι ικιβι κι!ιοικκιτοι·ι:ο!εκιατκ[ακίτιι·ο!ιακια ιια!ακι οβοκ[α[κοι·κκτι ατακα

ο·..τικιτο οττοκι·ι: [κιτ ικβιτκτα !κ·υτκτιοκιι _κι!!οικκιτα:ι ακακι ετιακι κοκκκ!!α Μαι·ικο!οδια κακοκτ.

π. °Ρι·α:οι]ικα ταικτκ $ικιεοκι: [οβιοιτα.ι κκ 1. ]κκιι, ακα ακιιἰεικ κι: εισαι ακιακ οοκκ:κτικκτ

οικιιο:, τοΙοκιατκι·. Ηακτ ι:οκιικτικοι·ακτ Μακτικ0203ιιι Κοκιακιιικ, Βοκοαιδίικκικ, Θα!!ιοακκικ , πιστα

Οει·ικακιοα, Θ ακα ανήκω, ακα: α βοοκτο κκαοοικιο σοκβκιΡτα [κοι·κιιτ. Σοκ κοκ κιια οκ απτο

ικκι @Ματια έκ α||ιακακιΙο ε.ι·τι·οικο κακο κακο, κοκκκἰκ ακιρρο εκκι αικκτ ακιακ ακκο ισα α.

κτ ροκ Τι·ιτκοκιικικ έκ 5'κι·ικκι εκικικιαιιιτ Βκτοκικ.τ . ΑΜ πιο κι ακιιο πο”. τοκτιαι/]ε μι·

Ζακ! , ακαικ βκττκτικικ ·υετοι·ι ικκι·ιρτιοκε αιοΒικτιοικοοα Τι·ο·υιι·εκκ: .-ιικκα ατοορτα οοιικι·ικαιο

κιτιτκι· Βι·οκυειικ.ι. Μ: ακτακτ κακοτ: ΚειΙοιιόιε ]ιιιιιι ιιιιιιο κι”. Μια. ι ι. Οοιιι·οάο Μακάο

τοειι:.ιιιτο ιιιιιιο ιο. ιπιροτιιιιτο :ιιιτειιι 8.Ρορροιιε νιι:ίοΙιεετ Τι·ενιι·οτιιιιι ειι·σιιιερικ:ορο κιοιιοι·ειιι

ίιιιροτιτιθεατιιετοΞειιωι8. οΒιιι: Ματσε $γιιιεοτι. °Νικιτ κι κακο ι·οκι ίκτκτοκτικ.ι και: έκκ:ιαιτιοκο

ροΠοτ αβετι·ι, ο το ιρ[α κι ακδΐοκο αακα!ι, κτ ρκτα·ικτ Βι·οκντι·κε, τοκκι·ιρτα [κιποτ. .κι κτ

κι [ατοαικκι· νεται κικκ/κιοτ Ευοι··κικι πατα |οι·ιρτοι·ι.ι ακοκκιτα:: κακι οικω· Ιοοκκι ο: κοκ

κκτέι.ι οοικτικκε αο/`κικτκικ, κι διικιοοκ αικε·ι·το ιικκο ιο”. καρ ιτιοιτκι·, τα ακα »και κα

,κακο η. κι ικικέτε ρι·οκακτ.· αιτ ιιοκιρο $ιικοοκοικ κι οδταιιι: ροιιτοοοκο.ι ικ ικοι·κκικ ικιιαακ,

ατομο Βοικικκα |εακοκτι ι. ]κκιι κοιικι κα [κροι·ο.ι. _(2και κακα ακ[ακο Μα ακη:δτατιοκο οικία

και, Θ κκ οκικι ικτοι·ρο!ατιοκι: _κι/ρκ:ιοκο ακοκα ετοιμα: , κτ δ”ιιικοοκιο οκιτκ: κακο κα τοκ[

α;κετκι· ακο |ἑοκκαα 0οικικιοακοβ ρεκτοοοβοκ έκ ιἰιοικ ι. _|κκιι ικοιιίοι·ιτ, ρι·οικιιοακο κι ραβκα

οσοκι·ιοιιτ κι 5ο. Μακ, ακοά κακο ιο;;. ορτικιο τοιιαι·κιτ , κεκτι·ι πιο οι· κι αιικιι ακα:

ικοικοι·ατι αιιδτοι·ει α||ιακαι·κκτ. Ξακιοοιιοικ Ζακιτακτ 5'κςικοιτισ κι 6`κι·οιιιοο αά ακκκικ ιοι6. Εκτο

κοςι·αρκκικ Μαειιεκκιαεκκ.ι κι ακκιικι Μια.. Τι·ιτκοιιιικ.ι ικ Γκι·οκιτο Ηιι[ακαιοκκ κι! αιι

κκικ ποιο. Θ· ιτοι·κικ κιτ αιικκκι το”. Μαρια ακτοικ κοκοιι ιικτοκατ κι· καιω ικα [και

ρ[α!τει·ιι @ποστ , ακο οτιικ νέα [κκδτιι.ι κ[κ.ι [κετατ, ουκ, [κατ ΣΑΜ: Τι·ιτ|ιοικιιιιοικα, ρι·οριει·

@ιιε ιιιετιιιιιτι τοιιτι ακα, κο ιι τιιοί:ιιιι·ιιιτι ριειιοίιιπι οι·ο,οιιιιαιιο Ροίίιάετοιιι. Ϊαοικ ιορι·ιιτ κι

κοιια
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πω” Θ. @βοά ΟΙστοπίσί Ηἰψιιὅὶεπβε €ιἱἱϊἰ0718 , πο! τοι!2εί: [οηκαπι έν· σΙπαναδΜε: άε|Ευ·ΙΙ:Ι: : ΑΝ_ςΗΚ_

Ηυῇιιε ίοπέὶ11Ιὶωἰ, Μονά, νἰτἱ 8γωεοωε Βτεευω ρωτετἰοω , ιιοτἰουἰε Ψεεεέε Πττετίε, ΡιιΙ- 1035

ει·Ξε, ρω·νίε, Μ! ορτἱωε ΙεεΙΒἰΙΞΒιιε, ίετίριιιω ωεωοπιτιιε ιιΒΒ:ιε ( Εφετ·υΣππ:) εῇι:ε νἰτεεἴετἰ

μα· :ιο ετεἱιἰερἰΓεορο ΒοΒοοπε οΒΙ:ιτιιω Ρτο ωεωοτὶιιΗ εεεερπ , :μισά ω ΤΙιοΙεἰεοΠ πισω· | _

Παω νὶὸἰωιιε δε ΙεΒἱωιιε; 8: οιωτιιοτ ίοΠο τε!ἰοιιἰοτοω Ιοεο ο Οεωτάο :ιΒοπτε Ξωρετωνὶ- Βω""""'

εποε. Μπι του ρτο[επεκάα ε/ὶ ἱπ·ατἰ ·υ2›·2 ΗΜ , @αν αιππἰεω ε[]ε σεπ_[Μπ:; απο εκει” :αἱ η”

σ]π: σακοπίπατέοπεω έωρε:πιπάιυπ κ: Ρορροπε @Με [πανω Ροπτἱῆεἰ.

ΕΡΙδΤΟ]ζ.Α Εν1εικνν1Ν1 ΑΒΒΑΤΙδ

:ω άοωωιιω ΡοΡΡοηεω Τι·ενΞτοτυω ετεωεΡίίεοΡοω.

π. Ρο.

Βε ω” /απέϊί 8ΥΜεοΝ1ε υπο:πισύί .

1, Ο Μι Ν ο νετιετειΒΙΙἰ Ρ ο ν ν ο Ν 1 ατεΜερίίεοΡο , Πειτε: Ε ν πε ιι ννι Ν υ ε α

ΑΒΒειτἰε οοωωε ωἀὶἔωιε : όενοτοε ιιττΞιιίοιιε ΗοωωΞε Βιωι1Ιετιιε . Μο

Νεο , 1ωωο ῇιιΒεε, ίειπέΠΙΠωε Ρειπετ, ιιτ ἰωΡοε ητ18επίο, Πι:Ιτιιε εΙοοιιίο , ειΙἰοιιἰὸ όε

πάτε, εοτινετΓειτίοπε δ: οΒὶω νἰτἰ Πω δγωεοωε , δ: όε ωὶωειιΙὶε οιΝε Ρετ ειιω Πο- _ ' Εν!

ανω” 0Ρετ8.τιπ εεΠΙΤετειω : ωο1τνίοιιε ειά Ιειι1άεω δ: 8Ιοιάειω Ποωὶω ἴεὶτε άεΠοε- 'Με '

τοπτΙΒιιε ιιοτι1ω Ϊειεἰ:ιω . Πιτεοτ 8τειπάε οτιι1ε ωΠιὶ ἱωΡοιιἱε: ωεικίωε απο τοτο

εοι·Ροτε άεΒΙΗε ττεωεπάιιω Πενῇιιὸὶεὶιιω ΡετοωεΓενιοι, Η ειΙΙοιιΙο ίειΙΒτοτΞε εοιωτι

82:11 . Ωοη5ίοε ί8Ιτιιι· ω:ω εεῇοτοτὶο , πιω μιβὶουιΒΝε οικιωνιε ττεωεπε οΒτεω

ΡεωΒο; ΡΙ2,ηο , Ιπενί δ: ΙὶωΡΙὶεἱ Ιετωοπε όείετιΒεπιε , :με , νε! ὶΡίε ω: ενω οτε αιι

ιΠνέ , νε! ο ΒὸεΙὶΒιιε νὶτὶε σ.Β1Ρίο ειιι:Ητει δνε ὸε ωἱτεευΙὶε Μία εΠεΠά . Τιιὶ ὶΒἰτι1τ ε

κειωωὶε εθ: ῇοὸἰεπε , Η Μια! τ8ϊ1τἱΙΙυΙ11 οΡυε Μπακ ω ΡιιΒΙὶειιω νεπίτε , ίἰνε τιιἱε

ίεΙ1οΙειΠΙείε ω! εοττὶ8ετκἰιω1 , εΧοτωιπάιιω , ἀἱΙειτειτκὶιιωνε ττΙΒιιετε . ΩιιωοιιΙά

εωω ω ωε εεΡτεΒεροετι:τ , ΗΜ Ροτἰιιε οτεεεὶΡἰετιτἰ , φαω ωὶω οΒεἀὶεπτἱ σε

εείἶειτὶο 1ωΡιιτεΙΝτιιι· .

1ΝΩ1Ρ1Τ_νιΤΑ.

2. (Παπ νἰι· ΠεΞ Ενωεοπ Ρεττε (Παω ΑπποηΕο εΠ&ο , ωο.τι·ε (ἱειΙοοτἱεει ω δἱεἱ- 5),πκ(Μ

Ηο,εἰνΙτοτε ΕγτειουΒιιω & Ρτο8επίτι1ε ει ηοΒΠὶΙΙὶωἰε δ: εΙιτἰΙΗειτιὶε ΡατειιτὶΒιιε Ρ8ΓΩ.Ι1(€8 σε

ά1:ΠΗοπΞτετ εΠ εάι1εειτοε . Παω νετο Βοηεε ωάοΗε με: ίεΡτεω ειτωοτιιω εΠετ , ει Ρ"""“°

Ρεττε οιιἰ ωΠἱτειτιιτιιε ετειτ , (ἶοπίὶατιτὶτιοΡοΙἰω εὶεἀιιεὶτιιτ ; ἱΒΙοι1ε ετικΠτΠΠωίε νί

τὶε,ἴειετὶεἰτιιὶ›υεηἀυεΙἰττετὶέ τταὸὶτιιτ,δεἰπτὶωοτε Ποωὶω ὸὶΙὶἔεητετ εωιττὶτοτ. Η Τ""ω

ΑἀυΙτιιεἰτεοιιεἱηετεωετιτο νἱττιιτυωω ὸὶεε εεΡΙτ ειι1εωεπτετΙ ; νΞσΙεηίουε οιιο1ΐ ε. ρει·ε8ή

όειω ε:: πιοίἱτΙε ΡειττὶΒιιε ὸείἰὁετὶο ἱτιίετἱΒειΒἱΙΙ ειπτετεΜ ΓεΡιιΙετιιω Ποωωἰ , άεΠ- Μ"

όετειΒειτ δ: 1ΡΓε Ρτο ηοωωε (ζΙΜΠΙ ΡετεΒτὶτιετἰ . ΒεΓΡεδΗε ετ8ο ειωδΗε πωπω νει

ΠΞτετἰΒιιε, ειωεδΗε ὸεΗἀετὶἰε εειιωει!ίουε, όοωιιω, Ρειττἰεω, Ρατεπιτείοιιε τεΙω

οικω , ΡουΡετ βειιΡετεω (Π1τίΠιιω Γεοω ειιΡἰετιε , Βικιθεοι·ιιω 8τειτὶει Ιοεοτιιω, ]ε

τοΓοΙνωσ.ω νεωτ, ιιΒὶὸείἰάετἰοουο νεοετειτ , Ιοεει ΡειίΠοτιίε, τείιπτεἐῖὶοηὶε ειτ

οι1ε ειίεεπΠοηΙε ία:Ράιιε ίτεοι1επτειοάο , ειΙἰοιιειωὸὶο ωεωίἰτ .#

3. Ροίὶ Εεε απο ΗὶΙειτἰο ουοκιάειω Γειτιδὶὶίἴὶωο νὶτο ε1ιιίΡτο Με τιε8οτἱο ε· Ι.ειοόί- εΗ.Πω

είτε ΗεΒἰτεΒετ, Ρετ ΓεΡτεω εποε άυδϊοτ ΡετεξοτΞποτυω Πω . ]ειωῇειω οιιωεω το- Ετέωε«:

τι1ε ω ειωοτε ()ΙιτΗΗ ίιιηάειιιιε τεοιιἰίἰνὶτ, Η ΠΠε ω ΡεττἰΒυε ειΙὶοιιἱε ωνεπιἰτετιπ Ρτο ἐἰίῖἔὶἰΒΡ*

ι1οωωε (ΞΒτὶἱἱἰΓοΙἰτετὶΝ8, ειήιιε ὶτιίἙτιιὶωοτἰΒιιε,ειΝιιε των νειΙετετ όο8ωει_τΙΒιιε . = ” π'

Αυὁἰνἰτ ι1ι1ειτιοσ.ω Βημα· τὶΡειω Ηιιωἱωε ]οτάειωε ω ειωιίάεω τεεΙυΠοπε τιπτἱε

εοωωοτει·Ξ , νὶττιιτἑΒικ ΡτεεεΙατιιω , ΓειτιθΜιτε εοτιΓΡἰειωω . ΠΙιιω ει·8ο τοτε πιω

τὶε ωτειπὶοτιε Πτίεηε , ΗΠι1ε ειΙΙοοιιὶο παμε εοοίοττἰοω εοπευΡἰΓεεπε ι·εοιΝΠτυω

τεΡετἰτ , ωνεοτυω όΠεωτ , εἰοι1ε τοτε ὸἰΙεἐῖὶοτιε ὶτιὶιειείὶτ , δ: ω ουεωτι1ω Ρο

τωτ ὸενοτὶίΠωε ω1ηἑίὶτεινἰτ. Πε Μο (Π1τΠΗ ίετνο νἰτ Βεἱ $νωεοτι ωιιΙτει ίοΗ

πιο εαπ πειττ:ιτε, δ: οιιο‹Ι Ρι·οΡΙιετὶ:ιε ΓΡἰτἰτιιω ΙπποιωΤετ, ΡΙεωι1ε Με νε:Βέε: εὸἱ

εετε . Παω οικιόειω εΠε ω ωίετἱοτἰΒιιε ε]ιιίάεωΠω Ρειττωιιε Ιιειο1τοι·εω δε ωο

Πετ

~ε~

ιι Η εοἀἰεε Εἱπβἀἰεπίἱ, :μή Παω: ΕΡἱΙὶοΙειιτι ωω‹, ΞένοΕπα.»·.

& Παμε ίεΠιιιο ω $νι·:ιευθιη:ι είνιωτε Μιά “στα πω” ω():ιτ:ιΙοέο 8επετ:ιΙΞ ΙΞκι&οτιιω ι.ὸἱε ΙιωΠ.

: δυτικο Μάτ Μ Ε]:ιοπϊσ, εοάει (:οΙοιήει·ιΠε «πιω :. Βο!!ωιάωπύ .Ι.ποιίέσω, ηι1211ε111Ρε Νώε εΙΕ 5γτἰα·

]οπό‹ωἰ ρι·οχΙ:Μοι·, οικω απ: ιιι·Βε Εἰεαοπιἱ:ι ω ΡΙιτἰεἰο, αυτ Ι.Ξε:ιοοΙ.ι ρτονὶπεἰπ (ἶαρρπἀο:Μ ΑΜ εοΜ.

ερικὶ Βο1Μιά. ΜΜΜ, έΜίσω, οικω Ιεάιοοεπι εε€ετἱε Ρτείει·ιιτικ.



33ο νιετΑΠ

ΑΝΝ. επ. ΙἰετεπΙπε: , πια εεππεΙοε δε εετετει ειπὶτππΙὶπ ίπ Ηπτπεπ πεπιε1πει·ε νεπετειπτ ππιππετ

το 35 δε Ιο.ίεΙνε Ρετ ίεπεί'ιτειιπ ΡτοἴΡΙεετετπ; Ρετ ΓΡΙτττππι πιπόε1πτε! νειπίτε.ττε τεππετεπ1

'·Ϊ°'ῖ· πι εοτάε, νττΙ)ετ Ιπ ίπΡετἰοτἰππε ππιπεπε, δε :πε οπ1πττποεΙο νΜετε ποπ νεΙεπε εο

Βπονἰτ,ίπδὶοε1πε @το , ἰπ Ιοεο ‹1πο νετπε Ιοε1πεπττε ππεπτε Ροίΐεεπ ενοεπνἰτ , τπἰ

πτππε ΠπΡεπιίε1πεεεπετεππ νεΙεοΒἱτπνετππι ὶπετεΡεπεἰο τετππτ, παμε εαπ ίετ=

τποπε ππΙεπετ εοττἱΡπὶτ: οπτππω , πιτ , Ρτοεἰείἰ: Ρειττπι ποπε τε Ιἱοπὶίἶε , Η πιιιπ‹π

(Μπείτε δε αιτπ1·επΙεεεπτειε ἱπεοτεἰε νὶε τετἰπετεθ 81 ετετο επΡἰεεπΙεὶΡπΙπε οπωπ

πετἰ , ποπ εἰεπεε πείπεεΡε νεπττετΙππε π1ππεπ ππΡΙὶεειτἰ ,- Βεεεε επππ Βεἱ Γετνπιπ

ΪΡἱϊἰτ08Ιἰ νἰΓΕΝϊ€ €πε €ἱϊ€πτπί`εΡτππ1, πε αιΙΙτάπε τεπτειτοτ εἰεεὶΡὶεπεπ ἱπνεπὶπτ πεπ

τππι . Οπτπππε τπτετ πειεδε ε.Ιπιε ίεττποείππποπεε , νετεεππόο ιπε νἱἀετετ τπποτε

Ρετίπίπππ :Νοπ , απ; , ποπ πιτ τίπ1ετε; ποπειτπ ΙΡετπ Ρετ Πε! 8τειτίειτπ πεπεο πε τε .

Τππτπ επ εοπετει ποίὶεπ1 Ρπξεπειτε . Πεὶ επ 8.π:πππτπ Ρτιεπετε πε Ροίπε ενὶπεετε .

(Στεπο ὶπ Πεο τπεο πποεὶ πωπω. πι» Ρατειπτιιτ εεττειτπἰπο. , τω εοππάε πποεἴ επνὶπο.

ΡταἴεπετπεὶετὶτεΙεπιεπτἰπ . Ετ Ιπτετ εετετει: Ι)επε , 1πε1ιπτ , τεττΙππατ πω, εε.τππ

τπε , ίετνἰτὶπτπ εΙποεὶ πππΞ Ρετ πω ππποε ππΡεπεπίπ : @ο νετο Γτεοπεπτπιπ1 ΡοΡππ

πιπΡππε ποπ ΡοΗὶιππ Ραπ , εεόεπιπππ επ τπὶπὶ ειπε, ππ1Γεετεποτέ Ροίππι ν1νετε Ιο

εο; ἱπτετ τπτπο.ε επὶπι ΪτεεΙπεπτειπτἰππι τπεπτπ ποπ νειΙεο ππΡΙετε ΡτοΡοίἰτπτπ.

(Σπτπε1πε τππΙτὶε πιετγππε ΠΙιππ τοΞε)πτετπ πε πποεππ1ε1πε ἰΠπΩηΗὶ Ρο;Τεω , ΠΟΠ 211

ίεππε ; ίεεὶ τπε απ ειπε οεεπΡπτο ππΪπΒὶτ, :πε πποε1πε ἰ8ποτειπτε ππο ππἰτετ τεπεΙππ.

Ά ω) (Μ 4,: Ιεππτ $γτπεοπ Βεἰ ΒιτππΙπε το.πτο Ρειττε ν1εΙπειτπε εοεπτειτε εεΡὶτ ε1ππΙ ειπετετ,

@πω π- ππκιειτι ε1ποίε νεττετει: ; πεε ετειτ πω ππτειπτεππ ειπτιπππι εοπίοπιτεεπτ, ππόε π1ειεΙε

28:α: τπε8τίππετπτπππετπτ . μπι εππε ετετπὶτὶεπτπ δε ίοΙττεττειτπ νπειπ1 εοπεπΡὶετπτ: τω

πω" π: κ. ε1ποτποεἰοιπειΡετετ τω ποπ ετα. ΙΒιτπτ νἰτε.ε Ρπττπτπ ίτεππεπτετ Ιεἐςεπε δε τε!ε

°ἰΡἱ'· 8επε ὶπτεΠεΧΕτ ππΙΙππ1 ἰπ ετετπο ΠΜ ΡοίΤε Ρτεεείΐε , πίπ ΡτΞπε ἱπ τποπειίὶετἰο εἱὶεἰἱεε

ω ίππείἴε; πεο Ρετίεδτπτπ ειπππεπ1 τοτε ἰπ εοπτετπΡἰειτὶνει , πώ επετεπειτιιε ποπ

ίπετἰτ πι πέπνει νππ. (ΣοπίοΙειτπε απο, ΒετπΙεειπ, ππτἰνὶεπτε ειωπ :Ρτεεεπιτειπι

εἰνἰτπτεπππὸὶὶτπεππε ἰπ π1οππίὶετἰο πηειε Μετπιέ πιοπειεππππ πετ! εκΡεεὶἰτ,ε1ιιοὰ

δε σπτὶπππ . Ιπ οτππὶ ετ8ο τποπείὶετἰὶ εὶἰίἰτὶἐῖἰοπε Ρτοπειτπε , σ.τε1πε επειεοπειτπε Μπ

είο ίππΡεπε Ροπ όποε ειπποε επ ειπππ τποπειίὶετἱπτπ , ε1ποπ επ πεππι ω! τειεπεεε :ποπ

τἱε δὶππἱ, ἰπ εο ΪεἰΙὶεετΙοεο , ιιπἰΓειιἐῖπε Μογίεε ειτόεπτεκπ νὶεπτ ποπ :ιτπετε τπ

πππ1 , ίεεείπτ : π» επ ειππειτε τεεεΡτπε Ρετ πΙτε1ποτ ππποε ὶπ ίετνΞπο ίτιιττπτπ

πιπππτ .

Μήτ ω 5. (Στείεεπτε Ιὶππἱὸετπ ὸεπὸετὶο ειππειτεπι ππτπἰπτετ τοἔπνἰτ , πε πεετετ επιπ ίπ

τω” _ ππε1πο Ϊεετετἱοττ εοτπτπειπετε Ιοεο; δε ὶιπΡεττπνἰτ. δπΡετ τὶΡπτπ τ8ππτ Κππτ1 ππιτἱε

Ρπτνππιτπ ΗΜ ίΡεΙπποειππ ὶπ εΙππάειππ τπΡε τπνεπίτ, ππτ Ρετ εΙποε τεττπε επποε ίοΙπε

πιιπἰτπνἰτ. Βε τποπειίὶετἱο νετο Γεεππόππι ππτπετπτπ επετπτπ , πιππετπε πω οτππὶ

εὶοτπἱπἱε:ι τππτεππτπτ Ρειπιιτπ,ειππει ίπΙΙειπε πε τπΡε ππεππ Ιπιπππτπ Ρτεεπεπειτ: πω;
Ρπίτπε επ εάππο ,ε1πειτπκππ Ξπ εοπεπι τπειπίὶτ Ιοεο. Παπ νετο π ππδνἐἔππτἱππε, νεΙ

ω” απ Με πώ ΡτοΡτετ νειτὶοε πίπε Ϊππἱτπτιππ οΙεπππ εοΙΙὶἔεπππτ , ε1ποπ πττπε. πε

μετα ΡτοΡε ΙΡεΙππεππι ὶΠἱπε Ηπεπειτ , ΪτεεΙπεπτπτἰ εοεΡὶίΤετ : ίτειττεπι πποι1πε ε1πί

ΗΜ Ρειπετπ πείετεπειτ ίτετ1πεπτειποπε δε Ιοπ8ππιππε πὶπετἰε ΓπτἰΒειτΙ νἰεπίΪετ: Μεί

ε1πε Ιε ποτπἱπεε επ1Ρππε Ιειτετε ποπ ΡοΠε : τα τποππΙϊετὶπτπ τεΡεὸπνὶτ 5 δε @και

επ]πίπειπ1 νττἰ Βιπέπ πειπἰτπτἱοπετπ εεΙΙππιτπ ΗΜ πεοπὶπνἰτ . (ζπῇπε ππετ π: τοτπτπ

εοιππιεπεπιπε, δετπειεπίττππι επιπ Ροίὶ τειπτοε Ι:α.ποτεε ειπσΡτειπε, ἱΠἰπε νὶνεππε

ἰτπΡετἰο )· ππἰΡΡε ππί εππ1 πΙὶοπππὸο π) οτειποπε , Ιεδποπε νεΙ οΡετε ν:ιεειπτετπ,

Ρπτετπε τεΡτεπεπὸεππτ , & ‹1ππίὶ πονὶτετ εοπνετΪπτπ ἰπΠππτετ ε.τ8πεπειτ . Ιπ

νεττἰεε ππτεπι πιοπτὶε δἱπειὶ, εο ντάεπεεε Ιοεο, ε1πο Μογίεε 8Ιοττ:ιπ1 Ποιπἰπὶ

ντεπτ , δε Ιεξεεπ1 τπ ταππΙὶε ΙπΡΜετε ἴετἰΡπτ , πππό τποππίὶετἰππ1 ετιιτ , πποπ Ιστο

Ρτετ Ατειπττπε ὶπεπτΪππτεε, πώ Ρετ ΠΙιππ ετετππιπ ίεπ1Ρετ νειΒειπτπτ , οτππἰ ΜΜ

τ:ιτοτε πείεττπτπ τετπειπΓετειτ: ππἰ Ροπ παο επετεππι , νἱτ Πεἰ $γπ1εοπ ππτπτπτ ,

Η ΜοΠΜ_ δεπτ τω π1οτετπτ ΡτωεὶΡἰτπτ . ΙππΡΙετ ε1ποπ πω”, δε πονει πωσ πὶπεπιεπτει επ

ττο _πιοπτπ τἰππἰ ποίπε ΡετΡεεἰτπτ.Νοδὶιιτπἰε ποτἰε ΜἰΠππ1 πτ εεΙεπτετ (πω) ποττππειτπτ,Ιμε

ἶ;::ἔΒΐ3”::: ποπ ΡΙεπε άοτππεπε πεε ΡετΓεδιε νΞΒἰΙππε εοπττειεπεἰτ , ποπ εἰεπετε ππε Ρτείπγτε

πω πω- ω οτεππε :ιπππεππ ποε τπγίϊετὶπτπ τπ1ΡΙετε. Ε εοπττει ὶπἱππεπε ἰπίὶπτε ίε Πεὶ Μετα

""° επτπ Με, Επττίεπτπ πω: νεΠε, πεε όεεετε Γε.π&ππ1Ιοεπτπ πιγίὶετἰο πιτ πωπω Ρτἰ

νειτἰ . Βεπὶτεπτετπ ετἔοδεεοπτι·ει‹πεεπτεπ1 ,πεπππδτο ΕΜ εοπίοτπο ειπετἰιιε επει

ποπ, πε ΙεθπΙο εεὶπεππτ )· ππτε πΙτε.τε πιω νππΙειι1τεπι ίϊειτπππτ, απ». 1πόπππτ ,·

εἰ ε



ε. επινιεοΝιε ΜοΝΑι:Ηπ. Μ

τιοΠοΙο ιπτπἰοιιο επιτει·οεπιτιιπ . Ηοίτιε οποιο ΡποίΒγιοπι , δγιπιοοπι ιπιοπο τιιαι:οπιι οοιι- ΑΝΝ.οιπ.

τοιιτΙοοιιι ΗΜ ιιιιροπιι . ΤπιπιτΙεπιπ Πει ίτιππιιι!ιιε Μ ί: πι:νι:πίιιε ?ο νΙτττπτε οπτιιιοπιπε , Ι ο”

8τ Π8πιειοιιΙο @πειτε οπιιοιτ Επιιιιιιοιιιιι πεπιεΙΙιτ , ίοι1ιιο ιΜιιίιιιιι ιιι8οπιιιίοιτ . Ροίι Με '· Μ"

ει! πιιοπιτιίιοπιιιππι ιοΒιετΙιτιιπ, ίιιο ιιιο,Βιίιπο ιτοπιιππι ίιιΒιιιιιιπ . Πιο οοιπίιτοπιε Ροι·Ροβ

ίπ ιπιίὶὸιιιε οιιιΒο!ι , τιιιιιιειιοιι οβίιιπποπιιιιτ πο8ιιΙτιππι οοιιίίτιιιιπιτ τι , μι· ιιΙιτ1τποτ

ΙιοΒιιοπι18.ό28 οι οι: τιιπιτιιιιι άοιπιιοιι:ο-οιοιιιπι ίιιιιιοιιιοε . Β:ΒιιΙτι :πακετο ππιοιιιιίιοπϋ

τιιΙιε οπιιτ , ιιτπιοιπ ΡποΙιιΒοποτυπ οιιἱοιιππιφιο πο)ιιιιοπο νοΙΙοι: ι ·

6. Πἰεπιιιιπι ομοσ Με ιιιιιι: ομπι ιιὸῇιιιι8οιο,οιιοἀ ίι1ί8 τοιιιΡοι·ιοιπε ιο εοτιιτπ” πιο.

πιιιίιοπιο τω" τετιιΙιτ ι:οπιιι81ΙΤο. Ρετ ιοτειιπι 2Ε8ΥΡτϋ απο επίθ: ίειιιιοε ντιΙιτΙτι,ιτιι πιτ πιτ

Μετινιωτο ΒιιογΙοπιιούιπποπτοοιοιιι οοπΡοι:ι ιιιιππποποπεπιτυπ οί;; το οοπιιίι ππιι11ιιι,

οινιοπιε πείοπτιε ιιιιπο,8οπιιιιιιτ,οετοπιίιδ·οππιτιππιεπιπιε ιπιοπιοιιτιοιιε οι; ιπποριει οιι.ιιιε, Τα" τα

Ειπιτποι181τοι·πιιοιιιιΠοιιιΜ.ο τετοιο: Με ζοοιιίιιι&ι , οκ τοτο οοπτιο Βειιππι ιιινο- [τιπηι%·μ

των: ,ο οι οπο ΗΙἰοε ΙίπιιοΙ οι οοιιοππι οτί-απτο ρεπεπειτ μια@ΜΗ, ίοπνιε Με ιιιΒιιιι- :Σῇιαπἑΐτἱἱ

·ι·οτιιι~πιιιίεποπι . διοοιιο Βέτο εοπιΠΠο, οιιπιι Ρί8Μ19 01°8τώπιοιι8βιά Φώκαια τω” οποιο

ι:ιπιπιιιΙιιιππ ιιιιι ίιιΡοπίτιοιειτ ίπιιππιτ:πιτι ειοαπἱιιιιι ι ΕΡ @πιο Μι ιιοΒιιτο ιιιιιιιιτιάαιιε πο· ω' ·

εοΡοι·επιτ , οι ιιιιιιίοιιιίοπιο οπο ΜΜΜ νοι!ι:ι; 110€ΤΨβω ΜΒοιοτ : 118188Μ1τοτ Ω: κι»

·ίοΙιιιιτιιι·, οι οιιοιυόιιι:ιιιιιιππι ρωταω ει» ιπινειιιπι οσα › ΜΙΙιιι ιοι:οάετοι - Μ»

τι ι·οε.|ΑΒ ὶΡίο. οι: @οι:κι πιονοιππίποθοπιιιιοιι οι σο): ΗΜ! ίιιιπιτπιιοπιι απο «μια

·τιιιιο ίιιπι1ετ2τιιι ; 8τ πιοπιίοΙιιιι·ι παω ίι8.ττιιππι αποτετιιπ , και Αιιι!ιιτιε , οπο απο

ππιιι1ι€τιΒιιε δ: επνιι!ἰε οιιιιιίοτιιιιι πιιοιιαίιτιιι ο Μειιιιιτ 3 ιιΒιιπποΙιιιιτιίΒιιιε ΜΜ

-Βιιοποιιιιι . 8ο οι! ΡποΡοίἰτιιιιι ποοοιιιιιιιι ι

μια και; Ποιππιιιι 8γιιιοοιι οιπιπποε ΜΜΜ ίιιοεΜε πιΕΙιιΙιιιιι άυοοιιο,8: :τιποτε Πι τοιιιι.ιι

ίο1ιτιιτΠιιιι ιιιτοπιιιε :ιπάεπιε , οι: ιιιοπιιιίὶοπὶο οιιιιιο-οιιιπιππι οποπιιιιιιι Ρεπνοι;ειτιιι· ι ο ἱῖΐὸῇ°Ϊ""'

ι1Βιβτιο ίιιιπι18.πιο ιιιικι1ιο ίοΙιπτ νινοπο ΡοΙίετ,ιπιοιιιπιι ιιι1ιΒοπιποι, δι ίΡεουὶιιτιιι . Μ

πιο οιιιιιιΙτιπι Μ. ντιιιΒιι ιπιοΙΙι ίο.οιιΙο ιπιοποίίο. , :πιο οπο Ροτι:πο.ι: άοίιτιποοιιτ ο πιο

ιπιίοι1ιιι ΜτΙ τι) ιιΙιιιιιο ΡοΠ`ετ ιιινεπιιπι. Ρειπποιπι οποιο ΡοπτιιΕπιτ ΜΒΜ ίποιιιι€τοι πιο

οιτ:Βιιτ:ία! πεοοειτπιπιε ία του πιοπι ΡοΙίο νινοπο Μο οι» ίιιίιοπιτιιιιοππο, ε”όσοι: ποίο

ιιιοΒιιι. Τιιιτάοιπι είε ιιΙτιίΒιιιιε πιιι·πιοιιε ιἰεοπίιιιπι ίοίΕοδιιιπιε,ΡαπνιίΒιππωπι Ρωπιττωτ

οοιιτιο πιιοπειιι οποιοι ποιο επιιιππιπιο νιιιιιιτοππι ποίριοιτ : ίετιιιι: Πλα ποπ Ποτ 1114800

ΡοπἱσυΙο ἀεΡοππἰι: . Ροπνιιππι ίοιιτοιπι ποοι:πιτ , Όσο διοτι” ποὸιὶιὸὶτ , Μουτ ιπποε

ι·ο άιίΡοίιιιτ . ΠοΙιοιιιι οιιιιε ίοι:ιιππι άστο αει επειπιτ Ρίτι1τεπιιιιτι , ίιιιιδἰιιιιι ΕνοππΒο

1ιιιππι ι νικ τα! Ροτιιπιτιιιππι , Ριιπιιε , ΜΜΜ. οιιιιΙιιιππη Ρπιιιτοι· Ριιιιοιι νοίιιππιοιπιει οι

ΜΙ ιιΙιιιτι ΡοιίιιΙοοιιτ.5ιιιιι ίεππιππιτι Ροίι ιιιτι τπιέιΙππτει ῇιιοιιπιάιιπιι Με: @κι Ρποιοιιοπιιιιτ

νι&ιιππι . (Σιιιιι ι:ιιοποοΙιε δι τω επεππιι ΒοίτιοΙιε πιο ΗΜ ι:αιιΙοε ειιιίτιππι:πιτ ι:ιιιτι ειιι Ρο

το.πιτιιιιιι νεπιιίίεπιτ , ίπειιιιοιπε Ιιτιοι:Βιιι οποι:Ιιτιπιι . Ροίι ιιιι.ιΙιοε σπιτι: τω , οι: ποικι

το πεοιπιπιιιιι· ιιΒι ίπειτοι· $γππιτ:οπι ίιιιοοποι:ιιπ ; πείΡοπιίιιιιι τι οιιοὰοιπι ίπσ.ιπο το , ιπι

οποπιιο ιΙΙιπιπι οίίτ: ίο Μπιτ , ία! Πω Ιοεοπιιππι πιοίι:ιπο . Αεί ποοιιιιοπιιιιιππι ίπατιτε σιπ- :κι ΜΒΜ,

οιιππιοιιιιοιιο ιππιτιιιπιτιιπ .· δ: πιτ ειιι πιιοπιιιΠεπιιιππι πονεπτο.τοπ , μι· οΒοάιπ:πιτιοιπι Μ* Μ Μ·

ιιιιιππάιιτιιι . Πιο πεοιπιίιτιιε να Ροίι ιιΙιοιιοτ ιιιεε ιπινοπιιτιιπ: δ: ίοι:ιιιιιιιιιτι οί: οικω ::ά;Χ:ΞΞι_

Ρπποεοτιιπππ :ιο ιπιοπιιιίιοπιιιιπι πο8ποάιτιππ . Μ·

8. Ιτιτοποιι ίπιιτι·εε ο.Ιιοιπι οπο ιποοε:Πιιιιτιοιιε Ιοει ιπι οοοιεΙεπιτιιΙιο πε ΡιιπτΞΒιι.<ι ι!ιπο- Ιπι στι: ιιίειμ

οι ππποπιιιιιιιππ . Ρεει.ιπ·πιο οπο ιιιιιι ίπιτιοε οΒἰεποιπτ , ι1ιια οι: τοιπιι ιιπτωτιιι σ·οοππιι
""'"°

τὶε Νοι·ππιεπιπιιιιι πιιοπιειίὶειὶο άοΒοοετιιπ , 8.Β ιΡίο τΠΙιεοππτοι· οοπιίοι·ντιτιιπ , αουτ:

ιι!ιοιιιε ίιάι:Ιιε ίπειτοι· πιιιττετειιιι·ι οιιι απο ιπιοπιιιίὶεπὶο άοίοι·πο τ , Ρετ Ιο8οτοε Διεπι

τω” . Ποι·πιιιιιιππι οοιιΕΙιο οι! Μπιτ: οΒοοιοπιιιιιπιι ίειππιιιιιιε Πει $γιπιοοιι όι:ίπιτιατιιι· .

πιω *' Ρπιιιε Μουσε: : ιιΠιιά Βίοι επιιιιιοτΠοοπιε ιιιοίίε ; πιιιιίτιιιπι οΒοίίο Βίοι νιιπιιι:α- τ· σ!. ΠΙΩ.

τπΒιιε τυρι ωωπι ιΙειπποεοε ιιπιιπιιίοεπΞ;ΡποΡοΒτιιιπι ι1ιιοιι ποτιπιοΒοτ πιτ ι:οπτΙο,ιιτ Πεο

πει ιιιιΡΙοπο , οιιιιιιιε Ροτει:ιτ "πιο ΙιιιιιιιΙιτοι· οοι:Ριτ Ρωττττι . (:ιιιπι νοτοΡωτάω

ποτιιπ, ιιοπι ίιισ.ππι νοΙιιιιιιιτειππ, ίσο Ρπειτοοίὶ τοπιιιιι ίετιιιι ιίεΒοπο ιιιίΠοπιοιππ, ιιίίοπιίιιππι

-Ριο.Βιιιτ; ίο ιιττω μι· νιίιοπιειιι νιάιίίε ιΠιιά ιτε: ιπιιιτΠε ίσιο , πιιιιιτει ίο πιο νεπίει οι

Με Ριπή άτ:Βοπε, οιι.οά δ: οοπιτιιιιτ.Νειππι οιιιπι Ρεπο.τιιι·ιπε ου::ω ι·πανιειιπιιιιιιιι πιι:ι:εί

ίτω. οίίεπιτ ΒιιΒγΙοπιιιιιπι νοππιίίετ , τι Ροπταπιιε τοιιιοτιιι , & φα ι8πιοτιιε δ: Ρε.τπιιι:

άοΙ:ιτοι·,οιιιιι ίιιιι ίιιΡο!ιεθιΙο τω ΕπιιΙατιιιιιι άιιοιτιιπ, τι·ο.ιιιτιιτ , οιιΙιιιιιππιππιπ. Εποπτ

Βιιτιιε

 

ισ ΒοΙΙ. Βιβιέ8ίοπέ β Αθ/ϋποιιιιιι τοπιβτιιιμη έ» έέα ι . . . [πωπω.

ό ΒιιΙ:ιγΙοπιιιι ΜΙΚ:: Α·Ξ8γΡιι, :με νιιΙεο Οποιοι ιιροτΙΙατιιπ.

τ· ιζιοΒιιι·ι!π.ι: Ιιιιιιιε ιιοπππιπιπε :. τη" ,ΜΜΜ ἔτι πιιιττειπάιε τα Ιοι:ο Μπα Οπιοιιιἰε ιιπιππι€ι·ιΒιιε Ιιιιιά:πτ οίιπέ

ω καποιοι. οι π. οπο. ια ιιι:πι οι οιωνιτ ιι·ιοιιιιο!ιοε οι ιιιοιιιο Βιιι:ι τοπιο ιοιιπροπισ ίοΙιποι ίιπΠίο Κοτο

ππιτπειιπτ πω" ω! ι:οΙΙιεειιο:ιε ι>τιωμτω οΙοοιιιοΠιιιιε.
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8ειτπεὶ8ἰτπτ δε οπτοπε ετἰτπἰπεΒοτπτ, ΙἱΒετ ειοΕτε ]ποετπτ.Ροττοττπε οποτΙλνττππτ

ὶπποεεπτεπι ειδ Γεεὶετπ :ιεΙοιπτετε.τ οπι)ΡεττοΙεοπ , τππτΠτπτ, ΙεοΙειΡπἐΖοτπτ ΡτοΡεπ

πω: . Ι ππτ πιτππΙπε Πεὶ $γτπεοπ ὶ στοπ οπειτπε ετ ο τοποτ τετ τπ ετνποτε
πιοτειτπιἔ. - Ε

ο. Ιπτετεει πιινΙε δε νεπετπι ΠΙπε εππι τπετεἰοπτ νεπετοτ:πεπε εοπ1Ροϋπε τεοπε,

1” Μπι οιππ οποεπιτπ ίτε.ττε τποπειεποτπττειτ . Οππιππιπτ ΡτοΙΡεττε νεπτὶε Ρετ ΝτΙππι πει

«Μ"”ω'· νομιτπτ, ίοττε ο.Ιπε πανεε οοντδ.τ ΗΠε,δε ΗΙίε ὶπ Ιοεἰε Ρὶτοτειε πο Ρτο:επιπ1 εοπετεξ.πι.τοε

άεπππποπτ: ὶΠοε 8Ιοεποτπτπ ενειεἰετε ποπ Ροίΐε,πτΠ Ρετ ειΠοποε! τετπΡπε εἱππι Κοτο

Βεπτπτ Μπακ επ παντ8πττοπετπ εκ ΓΡεθειτε. (Σπτποπε οπο: ειτοπε απο πεινεε εειοετπ

Ϊτεοπεπτοτεπτ , δε πε.πτει εοπΗίπε το πιο. νὶττπτε|δε ειτππε ποπ οττεπεἰετετ , ίοιπιππε

Πεὶ δγτπεοπ ΡτοΡτὶο επτπ νοοειπε ποτπὶπε, οπο.- δτ πω , πατα· α) εὶε απο ειπεεΙππι

ε:ππω ππὶίἰΙΤετ , τπ τεττὶτπε πίΡεθπτπ τΠίπε ίεττε ποπ Ροίΐεε .· πππε νετο ) οπτο

ποεπε , Με δε Ρετεπεπε ποπ πππτπ , ίεά ΡΙπτεε Ιεξοειτοε Ποπ τπΕ εοπΠππΙεε ; Ιερ

: ω (πω' τὶοπεπι Ι)ετ ποπ πεδΙτέεπτετ ίπΓετΡετε άεΒετεε . * (ἱτεεἰε εοπίΠπε τπετε , δε νε! Ρετ

- - ` - ΞΠοε ετεε επεε ε:είΡεθει, ίοττειίΠε πο ΗΜ ΡετὶεπΙο Ιὶοετοοἱτ ποε τπὶΓετετἰο επντπει.

οποο Η ποπ ίεεεττε, δε ποε οτππεε ΡετεΠε. ΙΠε ετέο ποπ πεοπτείοεπε οπτππποοΞε , ίε

οπεπτΙ οτε τπ Ιοττοπεε τποΙεπτ . ΑΒ ποτε τω παπα πίοπε ΡτοΡε ποπειπ·ι πττὶτποπε

δεοεΙΙειτπτ . δεό εππι Ιειττοπεε νἰεὶετεπτ ίε Ρποπει π!! ΡττενοΙοτε , ειδ ε!οΙοε εοπνετ

τππτπτ , πτ Ξπ πατάω τεεΙΡπιπτπτ , Ρπζοποτιιτὶ πάνετίπε εποε Ισ.ττοπεε ππππΠτετ

Ρ9πωω εκΡο[εππτ , εοπττειάιοεπτε ξγππεοπε ίειτππΙο Βει, πε το ποντοι τεειΡπιπτπτ . Βε

ω"ω Ροπτιεοοιτπτ ειττπιε, δεοτππιοπε οποίὶ ΡοίΠο.Βοτεπ1 οπιεπ:επτιοπε ΡτεεΙοπεε, πο

°ν.(“Η νεπι επππ ετειπτ, πποπἱτπὶτετὶπ1`πτ8ππτ, 8ΙοεὶἰοεὶτπΡὶε Πττποππτ, ίοττττετ πωπ

οπε ίεττππτ , ἰπἰτπἱεπ οποεε εκετεετπτ . ΙΡΗ πειπεΙετο Ρττπιππι τ:ειΡπτ πτπΡπτεπτ ,

τ:ετε:τοε ετποεΙπετ πιει&ειπτ , οπ1πεε Ροτἰτετ οοετοππτ δε ]ποιιΙτιπτ . δοΙπε οπτιπ

:ΐειτππ!πε ἱπ ΡπΡΡε Ποτ , τΠπτπ οπὶ ποπ οείετίτ ΓΡετειπτεε τπ Γε τοτο οοτεἰε ε:εοτε.τ ,

πο οτππἰοπε πεεΙο.πιπτπτ πτ ἱπἱτπὶεπε εοπΗΠειτοτ Ρετὶτποτπτ , πτ εειΡπτ ειτπΡπτετ ίε

:Με εΙειεἰὶειτοτ Μάτ . ΙΠε τε)εδτο νείτε Ρτο)εεττ ίε ὶπ Ηπτπεπ . ΜπΙτει Ροίἱ: ΞΙΙπτπ 5ο

επΙει ῇεεἱππτπτ; ίεεὶ ποπ Ροτείτ Ρετττε οπετπ (Σπττίτπε νπΙτ ίειΙνοτε . Ρετ ίπποπτπ

έτποττπτ,ΡίοΙπππε πι ε:ο1°εΙε τπτπἰππτπτ:Μ ποιού απο ττω,(9]εΜΜε πω: έ» ποτά: Μα!ήτ.

]Ε)τ8ο Ρετ ντεεε ποτοποο,Ρετ νἰεεε ἰπ Ρτοίππάο 8τοὸὶεπιὶο,ὶπ Πτοτε "Με ΙειΙΤπε τοπ

άετπ πποπε εΧΡοπίτπτ . Ροί'τ Με :το ντεπτπ οπἱ Ρτοκἰτππε στα τεπόπ; Η ποτπτπεε ΠΠ

Φωφω οπωπτω επ Ρειεειπἰ εΠεπτ ίοὶτε ποπ Ροτπττ.Ιππτπ&πε επίπ1/Ε8ΥΡττοεο,δγττοεο ,

Ριτσα εει!- Ατοπιεο. , (παει δε Κοπιειπο. εΙοοπεπτπι Ιιπ8πειπι ιΠιπε 8επτιε ιπτεΙΙιοετε ποπ Ρο

“' τοπ. ΒΜποττει ππόπε τποπίἰτ; τεττΞε. εΠε οπὶεὶειτπ εκ ΗΜ ποτπΞπτοπε τπτΓετοτπε,

νΗΠΒτπππι νείτπποπτπιπ ΠΠ Ρομπ , οπο ὶπεἰπτπε , Ρετ ιππΙτειε τττοπΙειττοπεε δε

ἈΝΝ.(ῖΗ
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οπζοπίὶὶειε Απττοεππιτπ νεπἰτ . πω ο ποεΙππιε νἰτὶε οετὶτετἰνε ίπ1”εεΡτπετπάπττπτ, ο

ιιτπΡΙε:εο.τπτ, δεποποτὶπεε ίιιίτοπτπτπτ. Ιπ Βτενἰ Ρετττειτοπα δε ΙΡΠε ΡττπεάΡτοπε

ΑΠΡ” .πποετπτ ποτιΠῖτππο .. Οπιπεε επππ οπι επτπ πονετειπτ , οπο.Π εΙπΙοιίππ1πτπ Ρσ.ττεττι

@δωω νεπετοΙπιπτπτ δε οιΙοοεπειπτ . .

πο. - ` τ ο. Εει οπτπτ τετπΡείτε.τε εοπτοοπ & , ΒΞεπειτοπτπ ε.Βοπτεπι , νὶτππι ΡετίεδἙἰε νὶ

τὶε ἱπ1ὶτοΒὶΙετπ , Ρπε ὸενοποπἰε οι·ειτΕπ ίειπ&ο. Ητετοίο!γτπτε νεΙΙε ὶπνὶίετε Μαι .

Ι)πιπ ετεο Ρετ ΑπποεΙπππι πετ πποπτΙΤεπιπε , πποπε πεεείπτειτε τττπεττε εοδοεπτε ,

οΙἰοποπιτὶἰπ ιποτειτετππτ )· ΕιπιπΙπε Ι)ετ $γτπεοπ ῇππἐὶπε ερτ ποὶπε ἱπ οτπἰεὶτπι , Ριπ

εὶὶδὶπτπ οΒοειτεπι Κἱεππτόπτπ ειὸοΡτειπε πι» Ξπ Ρειττεπ1 . Οπτ ειιτπ εΧΡοίπίπετ Ρετ

οτἀἰπετπ οπο: πιο τππιπθω. εΠεπτ , νεΙ οπο εοπττείίΐεπτ , πετάτε ππΙΙτε ΡεττεπΙἰε νε!

οπξοπίτττε ίε τετὶπετἰ ΡοΙΤε,οπἰπ ΑΒΒοτΞε το τπειπεὶοτει ππ ΡΙετετ Ρτο ΡοΠε. Ιτππε ετζοο

δε τεεπτππε .· επτποπε ποὶπίοπτπ νεπττε Ρειτοτππιτπνεπττππε . (ῖπτποπε ἰπ εοππτειτπ

ποΙὶτο εΙΤετ ίτεοπεπτετ τππιτπιτπε ειτοπε ΗειοεΙΙ:ιτπε, οπειίὶ τπὶτΠΠππι ονἱε Ρειτὶεπτετ

Ροττονὶτ. Ρετνεπὶεπτεε ττειοπε πίοπε ειδ εὶνἱτοτετπ ε Βε!Ιεοτοοπτπ , οπο επ ἰπ εσπ

ππὶο ΒπΙ8:ιττοτπππ ειτοπε Ππ8οτἰοτπτπ , ε. οὶνἰτοτὶε ἱπἴεΙἰοτΠὶιπο ΡτὶπεἰΡε ΡτοΙπΙπ

ο τπτ επ: ποΙπίεππι ττειπίὶτε . Ι8ππτ πεπε δε Ι)εο έπαψε τεεΗεπε , τεΠοιπτ ποε ττπτεε

1'' Μ" ειτοπε Ηεπτεε. Ρετ τππΙτειε ὸεπἰοπε επΒπίτὶειε δε Ιειττοππτπ πωπω ι·ενεττἰτπτ πίοπε

@Με νεππ τ _ _ _ _

ειδ τιποτε , οπο ττειπἴοδὶο ΡτοίΡετε πετ ίεειεπε Ρετ Κοτπειτπ Ρετνεπιτιπ Ετειπειειτπ.

` Α οπο
 

μη Οοε!- ΟοΙ. [κπτετ ΠσΜἰπἰτε .

ύ Β οι Κἰεππτόπε ε:: Βεαιπο Κεπιεπίἱ τποποεππε, πιω ΑΒΒ:ιε δ. νἱτοπἱ νἱτάππεπίἰε , απο: νἰτππι:ὸ:Βἱ

εποε ὶπίτε πο! ειππιππ τοο6.

τ Βε!Ιοετοάπιιι (επ ΑΙΒο-Οτσεε:ι ιπ·Βε νε! πιο ποπτἱπε εεΙεοτίε :το δεινή δε Π:ιππΒἰἰ εοπΗπεπτετ, Τπτεἱε π

οπο” 'Ι:επτππιππ οικω ἀἰεεΕπτιιι·. Η:ιπε εππωπ :ερωτα οποσ ι688. Ρ:ιπΙΙο Ραπ :ιππο ΓετΙΞεετ ι69ο.πε

τυπο τιππίετι.πιτ, ο
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Α :1πο:|:ιπι @Με ΗΜ ποιο εοπιίτο Δ:: ΥνιΙΙ::Ιιτιο Βεπιεπο Γιιί::ιΡιτιιτ : δ: :φαι :πιω ΑΝΝ. απ.

ιιΙΙ:1ιιοπ:ιιιι ιιιοι·ιιιιιι·.Ιπ ΠΠ:: οι·οο οιιιιιοιιε :ιιιι:ιειιπ ιιιοπ ι::ιιιιε βοίιπαε ποιιιιπο, νιτ Ι 033

ιΞιπέιιΙπωπε,οιιειπ (:::;ιιιιι ό:: Α πιιο::Ι·ιιει ει:Ι:ιιιι:οι·:ιτ,ιποιιιιιι· : οπο:: ιιιιιΙ:ιιιιι :οικω '°]""°

Πειτιιε,::ιιιτι ιο::ο8ιτοδοτ , :μια :πιο δ: πω: :ιιιΡοιιτιοπο Με , ΡοΠ: ιπιι!το.ε Ι;ιοι·γπι;ιο

::οπίοΙο.ιιιι· . Ποιιιιιιιιιε νοτο οιιιπι πωπω:: ::οτιίΠιο , τοι:ειιιι ΓΡοιιι ίιιιιιιι Ροποπε ιη

Ποιπἱπο , ίοΙιιο νοπίτ ΚοτοπιειΒιιιιι , :μια οίὶ οινιτ:ιε Νοι·τιποπποι·ιιπι ποοιιιιβιιιο”

οπο: Αιι:ιοοπι οοιιίοΙΐοι·ιε ::οι·Ροι·ο δ: πιοι·ιτιε νιιΙ:Ιο Ρι·ιι:οΙειι·ει . ΠΜ οιιιτι βιοποι

:Μπι &::οιπιτοιιι πιω ιιιοττιιιιιιι ι·οοοιιίΤοτ,δ: :ιο Ρο::ιιπιο δ: ::οπίιι, πο: :ιο αποπω::

πιο οΙοοιποίγπο βιο ιιιοπειίιοι·ιο :ιοδο!ιοτιιι· πιιΙΙιιε ΠΜ ι::ΓΡοπί:ι @τος τιιοιιιΕοο.τιιε

8Ιὶοιιοιιιυ!οτι1 ποπ πιο πιο Ι:ιοοτο,Γ:ι:ι :μαι Ιο::ι15 πωπω: Μπα: ίιιιίιι·ιιιιιε οπο: ιππ

ιιι πι11ιιοτε , τοτο απο:: εοπν:ιτίιιε :κι Π:: ιιπι :μιά :μια ποιοι:: οοοιῖΙἰοιιι : Ποσο:

ω; μπει;; ππωο,πι @μπι ::οι·ιΙΕπιιιπι Ρειποιιι,Κι::οι:ιιιιιι πω:: ιιΜιο.τοιιι,ποί:ιιιο

ίιιοεοοπιιτοε ιιινι[ει·οι::1ιιο:Ι δ: ίοοιι: . Ρ::ι· Ιοπ8ιιιιι ειιιτοιιι τοιιιιιιιε πιοι::ιτιιο οί: ιιοΜο

Γοπιιι;8: ιι: Μ·::νιτοι· ::οιιοΙοι1ΐι,οιιοπι:ιιιι ιιοιι:! ποι ιιιιιπίιτ ιιι·οοι·::Ιιοπίιωιτοτ να:: :

ι ι . ιιιτοι·οο. :ιοπιιπιιε ΡοΡΡο οι·οΜοΜίοοοιιε , (ιιπ:9:2 Ττονιι·επΠο 60:;Μιοι ατο

Βιιι15 χρνι[οι·,οιιςιιςπε :Ι::νοτο ΡιοΡΙιοτιιιιι :ιο (ΠιιιΠο άιο::πτοπι:Ε: :·:ι·έιβμι|::ο·ωπ Μ. Ι Ι.

ήω·8 Μο[πω,ετιιιιιι οι·ιιιιοπιε Ηιοι·οίοΙγιπιιιπ Μ: , Ιιιιπο:1ιι:: Βιιιιιιιιιιιι Πει :πιπ- |

:ιο δ: τ:::ιοιιπ:ιο Γο::ιιιιι εοπνιιιτοιοιιι ΜΒΜ: . :::ιι:1:ι: ΡΜ: ι·ο:ιιτιιιπ ιιι Μο οιιιίςο!ιο.-: πιο πω:

:ο :1ιιοεπιποοε νοΙΙ::τ ; οιοποποι ίιιοιιΙι:ιτοπι οοτμΙιτ , 8:1ιοοπιιΙΙΙ:πο::οποοΙΕι . ΕΧ·ἶ;ῖ;ἰἔ:;::;:

ιονοΙ.ιιιιοπο πιει:: Π:: Ρι·οιποθοιιε ΗΜ Ιο::ιιιιι πισω ΒιιιιιιΙιιο ΕΙιιιΙΙι, ποι @πιο Ν» ·τιωπι :ι

τιιιίΐοι :παθετε οιοιιοπι, ιπ τιιι·ι·ι οπο: Μαιο. Νιετιι-Ροι·το. νο::οοπτιιι· , ποινιιΙιιιιιιιιΐΒιιι·ιιιιιι οι:Ρ::τιιςιιοι :ιοπιπιιε παιδι! ρι·ιεΓειιτι :;Ι::ιο δ: πομπο ιιι Β;ιιινι::ι::: π:Ειι Ρο που::

Απ:ιιοιο ο Πιιιπι ι·::οιιιιιτ:δ: :μοβ πιοι·τιιιιιιι, οι Μοτο οτε:: Βικιιιο , :ιονοτιιΕπι δθΡθν Μ·

1ινι:.Βο:;Ιιιίιιε πω: , οι να:: οτε:Ιιιιιιιε , νιτ ίιιπ&ιΠιιιιιιε ΠΙοιιτιο δ:: ιιιιιΙτιε ῇοιιιιιιἰο

ιιττοπιιεινιτ οοι·Ριιε ίιιιιτιι,ιπ πω: ιιΙιοιιειπ:ιο ίοΙομπε , ει!ιοιιοπ:Ιο τοποιοιιε @οι

ιπίιιίο ιοΒοπιιπ::.Ιπ ποί:ι·ει οποιοι:: απτο. Ρι·οιιτοι· ιπιππιιτο.τοιπ ίιοιιιει::Μ ιιἴιιε οί:

ι::ιιιΡοι· πιο:ιιοει Ροτοτιοιιο πι:: . -

ι ο. Πιο πω: τοπιοοι·:: ποπ :ιείιιοι·ιιπτ €τειν:ιε τεπιιιτοιιἱι ιππ:ιιοι . Ρετ πο&:τε

οπιιιι ειιι:ιι::Βιιι: ιοΒιιιιε Ιοοιιιιιιι , ιιιιιιο.ιιιε ιιιΡοι·ιιπι , επιππιτιιε ιιοι::οι·ιιιπ , οοτοι·:ι

ι·ιιιιι:1ιιο δικιο ιιιίοίιιιιιοποε ίετιιιιιιιι , :μια :ραπ ιιιιΡοτιιιιι ίει::ιοπτοε οι :ποι δονο

Πι,ι·6η τ, Μπι ιιιΒιιι·ιιιιιι δ:,ιιτ νοι·ιιιε :Παιτιι, ιζιΡιιΙοι·ιιιιι ιιιιιιιοπιιέεΙοπιοιιΒιιε :ειπα

Μιπτ.Οιιπι Η:1ιιι:1επι νοο::ε οιι:Ιιι·οτ δ: ιιιιοοιιιε Γεπιπει,πιΜΙ ::::ι:ποι·ο νιιΙοοιιι. Ει:- Τωπωπ 1

μπω :ιοπι:1ιιο ιιιο.πιοιιε Μπιπ οι·ιιτιοπο , απο ιο πο:: ιπ::Ιιποιο , πο:: ::οπνοποιο ;|χωσηιβιιε

πω:: , πο: οτιοιπ Γοιππιιπι :ποσο μποτ , Η:1::11ιποπτο οοιινοιίιιο :κι Βοοιιουιο ο

οι·ιινιτ , Δω:: : Ποιιιιιιο , ο οοιοιιε πιοιιπι :επ ιιιι:Ηιιιιιι Με Μι: ειδ :ιονο:οποοΜ ,

:πιο ιιιιποπ. πιο το ιιιιίοι·οοειιε οπιιπιιι πιω , :1ιιιιιιι το:Ι::ιπιίΠ πιο οιιοτιοίο Πιπ

Βιιιιιο . Οοπιι οπτειιι οι·8ο ιπ το , ί::ιο :μια ποπ πιο νινιιπι ::ι:τι·ιιΙιεπτ α: :πιο :απο

Ποιιο . :ιπι:ι:1πι:ι οποσ :ΜΡοίιιΠΗ ει:: πιο , που: :Μπι ίοοιιπ:ιιιιιι ιιιιιΙτιτιι:Ηπεπι πιιί::

· ιοοι·:ιιοι :πιο . Βείο::διιι @και οπο” εΙ::ιιιοπιιιιι 1ιο::ιιιτιιε :ιο πιο ιιιίοίιιιιιοπο ,

ἔεπΙὶτ ΠΜ ιπ Ρι·οιιιιιιο πιω ιι:ιεΙΤο . νί:ι::Βιιιιιι ποιιιΡ:: πιω:: νιιΙεπι·:ιε , οοι·νι, ::

ο:ιιιιια , ιπιΙνιἰ, δ: οιππ::ε νοΙιι::ιοε @Η οοιιΒιομτοι, ω ιΡίιιιιι Ρε:: ίοπο(Νοεω::

μι:: ν::ΙΙεπτ : ΙΜ ::ιιιιι ίαεριιιε Γοξιο π::πιο Μπι! οτανοΙοι·οπτ , πιω:: ::Ιο.ιιιοιο

ιΡίιιπι Ιοοιιπι ι::ΡΙ::·οοπτ . να:: @τα ιιιι:Ιιεπε , ιιιΜΙ Ρ::πιπιε νεοι:: . Οοιιιιε πο·

:πιο :1ιιο:ι :ιιιιοοΙιιε πο: πιοπίιτει ιιιιττοιοτ,ιιτ τοι·ι·οι·οιιι ΗΜ ιπ::ιιιοι·επιιιτοπιιιιε στο:

Μιτ,8: ΓιιΡιο. νιι·οε ῇοῇιιππΒει.Ι.ιΒοι·οιιιεω; οι» πο:: :::ιιιΡειι:ιτο , οιιιι:!ιιπι Με:: :ο

Ροι·νι8ι1ιποποιει ει: οι:ιτιοπο , ίεπΠι: :οτιιπι ίεΒιιωπι Μπι ιιιτιιεξιιπάο τοπικ °οΠ9

οπο , δ: :μπώ πο:: τοπικ ιιιοτιι ιιι οι·οίιιπ:ιοπι :ποιοι . Κο::οσποί::οπε νοτο ιπ5:ιιοε

:ιιιιιιοΙι,Η:ιιιοιιιΙιτει· οο.ποτε ::οεοιτ:δί σβοκάει·ο ίπ ωἰιιικ ει: ὶῇἱ:· οι ,β :ί:·β·ι·ικά::ι·ο έ:: ΡΪ·Μ·' 3 8·

;πρακμω πῇρι·,5`ἐ/πωΡ/ωο μαπα: οπο.: άί!ικαΙο, Θ' ύσὐἱωυετο έκ εισι·:Μίι οποιοι;

ε2επ;Μ ΝΑ:: ποιοι:: πω: ιΐειΐ14σε: πι:: , (9 :::πεύί: Με δικια:: Μ:: . Ετ Π:: Πιο ::οιππιο

:ιο οιιιονιτ ο ΑΜ :ιιιο:1ιιο ποδι:: ::ιιιιι οι:Ροι·8είειδιιιε ο:;ιιΙοε ιιοοιι.ιιίΐοι , πο: ::::Ι

ΙιιΙ:ιιπ

_ ο Ηιιπε πω: ΟιιιΙΜιιιι.ιπι ιν. Ρι&οιιιιπι ::οιιιιιοπι δ: Α:ιιιιιιιπι2 :ιιιοοιιι . εο$ποιιιιπιιιιιιπ Η:ττοιιιπ

Μ:ι::ιιιιιπι Γιιἡιἰειιιιιι· Ριιροοτοοιιἱιιει Ροι·ι·ο ΟιιιΙΙοΙπ·ιἱ ποιπειι, ω: δ: (Σώπα δ: Μοι·ποιιο πει ποιπιιιιι ρισ

ρτι:ι , οιιιἱίἱτ Βιιτιιιε. ΌοΓιιιιιι πιοπιι:ιιιιε !ιιιι:ιιιιιιε ?πιο ἱπ Ι.οπιονι::οπΠ τοπ:Πιο ρω ιι ΙΙοι:ιιιι δ. Μ:ιτιιιιΙιι.

& Μοι·τιιιιε :τι ΚιοΒιιι:ιιιι Μπι:: ποπιιπιεΠ. ιιππο απο. ηιιΓ:μιο ίιιοεοΠοι· δ: Πιιο εο$ποιιιιπιο :ιππο

ιοι.8. :οι Κοικι·ιιιε Το::::εΙΠι: ()οιοι·ιιιπ ιπ ::ιπωιω νιι·:ιιιιιεπΠ $γιποοπ ο Κισιιιι::Ιο οοπο οι:οοριιιε :Ποι

τω. Απ :μισά ριιιιιιιιιι πω:: ιι:Πιιι:: Κιειιιιι:ιο πάν::ποι·ιτ, :ι :πιο οοπἰ8πο πω: ΓιιίΕορτοε, πω:: οποι

ιο μπι ιππική: που: :ιο Κοικι·ιι ιπ ΚΜιοι·:ιιιιπ ίι·:ιικπι ι·::ΜΠιοπεπι , νιιοιιιιι :Μπι το:ιέιιιε πιτ.

Α· Αππο ιοι8. οι οι για Ρορροπιι οΜοινι: ιπΡ:ι›ιωπ:π. .



ο Ξ'.» ...α ν Α

·ΑΝ.ειτιο Ματ!! ἱΡΓτιτιι !ττιτι!ετιίο Ιιιτιι!ιτε τιι!8ετε ; 8: Ρτ!ιιιιιττι ττι!τιιτιιε, ειιττι τεεοττ!ιιτιιε εΙΤετ

Π? ΑΡοΠο!ιιττι τ!!εειττεττι, φα! Γατα!! ττειιεΠΒιιτιιτ τε !ιι Αιητε!ιιττι Ιιιε!ε : Βοττι!τιε ]είιι

'°- Μ· (!!!τ!ίτε , ιι!τ , τιοτι ·!Πιι‹! !ιιττιειι φωτο !τι τεττ!ε , Για! τουτο φα! ε!! !ιιεκτ!τι8ιι!!!!!ε !ιι

τ· αττ- ι- εεε!!ε .δ!εει; ε!ειιΠε οειι!!ε !τι οτιιτ!οιιε Με; π! ε!!εττι ττιιιτιΠτ . (ΣοτΡοτεΙ!Βιιε Πφ!‹!ειτι

Όι!ιιτιιτι!ιτ¦

Ριτ!τιιτ .

Μοι·τειιι·

ΠΜπιτ Ριπέ

Δε!...

|

ΕΝΠ: ο

/

οειι!!ε !ΡΠιιτιετιτ!φίι !ιοΠετιι τετεττ!ττιιιττι δ: τιιιι!τ!!οτττιεττι ττεφετττετ εΓΡ!ε!εοειτι

φωτ Π·ιτν!ετιτεττι ττιιι!τ!ττιοτ!!ε ειτειιττιετττ!ε , οτειτ!οτιε , & Πμε Οτιιε!ε τεΡεΙ!εοετ!.
τ τ' τ 3. δα! απ!! !ΡΓε !τι!ιτι!ειιε Πιι!!8.!τ1ίε!!21τ!0Πε Ρετ ίε νει!ετετ τιοεετε , !ιιΠ‹!!τιε ιιτ!

ΦετΠιέ Πε! ΠιττιιιΙιιττι Ρετ τττεττι!ιτει Πιο. ττιοκ εοτιετιιτ εκε!τετε.Τιιτιε Πφ!ι!ετττ τατι

Ροτ!ε, Ρεεε;ιτ!ε τιο!!τ!ε Ρτοτττετετιτ!οιιε , τι!ιτι!ει ειοιιεττιιττι !τιιιτιτ!ε.τιτ!ει !τιετε ν!τ Πτωτι

Ι!ε. Φταίει Ρετ!ειι!! !ιιι!ιιε $γττιεοτι τ!εΡιιτειτιιτ ει!ι οττιτι!!›ιιε . Ηιιττε ττιτι.!ε!!ειιιτι εί!”ε ,

Ρτο Με Γεε!ετ!Βιιε Με -ττιει!ιιττι ττιιιιιι!ο !ττιιιιιτιετε , ιιτ ε!εΡοτιετιιτ σ. Ροιιτ!Πεε ΡοΡιτ

Με ειεε!ειττι:ιτ φοτ!ε!!ε . Ε:: ιιτ!σε τειτκ!εττι εοτιειιτΠιε ει8!τιιτ , α! εε!!ιιΙ:ιτιι νιτ! !)ε!

Ρετνειι!τιιτ,Πιιτε !τι ει!τιιττι Ρτο!!ε!ι!τιτ , τιιΒιιτ!! ίετιεί!τειε οΒτιιιιτιτ , δγιιιεοτιεττι ΜΡ!

ε!:ιτε εοτιτετιτ!ιιτιτιν!ι!!τιιιιε,ίειτεοτ,τετιεΠτειττι ττειό!ειττι;!ετ! ιιτ!ι!εττι (!!ιτ!!!! δγτιιεοτι

ίιιτιι!ειτιιε ΠιΡετ Πττιπιττι Ρετττιττι !ττιτιιο!ι!!!ε ΡετΠΠεΒειτ,τιτοιιε !)εο 8ττιτ!ειε τεόε!εττε,

ΡτοΡετίεειιτοτ!Βιιε 8ειιιε!ετιε οτει.!ιειτ . (1ιι:ιτιτειε Ροί!ετι ετιιεεε , φ:ιτιτειε !τι!!›! ΡειίΠο

πετ Ρεττιι!ετ!τ ,τιι!!ε τιο!!!ε νει!εειτ , φ!ε τ!!8τιε ε!εΓετ!Βετε φωτ ? δο!ιιε Πω: τιον!τ

ίετιιτειτοτ εοτε!!ιιττι : !ΡΓε ετι!ττι Π!!! Πι!τ ν!νετε , δ: ιιιοτ! !ιιετιιιτι ο

τ!. Ιτιτετεει νο!νετιτ!!ιιιε ειιιτι!ε,ν!τ Πε! τείο!ιιτ!οτιετιι Πι! Ρτων!ι!!τ εοτΡοτ!ε.Ι)ε

ιι!φε ε!οττιτιιιττι ΕΡ!!εοΡιιττι το8ειτ , ιιτ εττΡετιίειε 8τ οΡεττιτ!οε , φ! αει Ιαἔὶιιττι εστε

Ροτιειτιτ ιτι!τττιτ;!Ρ!ε !τι Ριιττε Πι!τ!!νεττοτ!! !οειιτιπ !εΡι!!τιιτ:ε Ρειτειι: . ΗεεεΠτιφ!ετιε,

τα1ιι!εει πιει! !τι Πεειι!ιιιτι Πτ:ει!!! , Με εττΡεδΒι.Βο ε!!εττι !)οιιι!ιι! . Ρειιτε!ε ΡοΠττια!ιιττι

ττειτιί:ιέ!!ε ε!!ε!›ιιε,!Ρἴιιιιι ειδε !ιιιτιι!!!ε α!!! νοεειτιιε : & ει!! Ρα!ιιιτι !!!!ιιε οΓειι!ο ετειτιι

Ξτιτ!!Βτιιιε,!ιι εε!!ιι!εττι ει!! εο Πιττι !τιττοττι!ίΠιε : Ρο!! οτειτ!οτιεττι , τιττιΡΙειτιιε , οΐειιΙει δε

!!ετιιε , εοτιία!!ττιιιε . Κενο!νιιτιτιιτ !τι Ρτ!ττι!ε ττιιι!τει ι!ε τ!ιεΠιιιτ!ε ίειτιδ!ειε δετ!Ρτιιττε ,

τ!ε οτι;!ιοι!οιτει Πε!ε , ε!ε Γει!ιιτε ειτι!ττιω ; Ροί!ττεττιο : Κενε!ειτιτε !)εο , !τιιτιι!τ Ρ, τ!!!

ίο!ιιτ!οτιεττι πιε! εοτΡοτ!ε !τι Ρτοττ!ττιο α!εί!ε εο8τιον! . Ρετο !τιιττι!!!τετ , ιιτ !ιοε εστ

Ριι!ειι!ιιττι ττιειιττι Με νεί!!Βιιε. εχιι:ιε, !ί!!ε φαμε, φα: ετ!ειττι α! !·ιοε Ρειττιν!, στό!

/ τιετ!ττιτε!τιτ!ι.ιειε, 8: !τι !ιοε Ιοεε!!ο ε!!Ι!ττετιτετ εοττιΡοτι:ιε . Οι!! ειιττι ο!ιΠιιΡεΠιέ!ιιε τε

ίΡοιττ!ετετιι: (1ιι!τ! , Ρεττετ , Π ε!οιιιτιιιε Ρωτώ!! α! τ!οττιιιττι τ: Ηττα! Ρεττ! , νε! α! ει!!ιιτ!

ττιοτι:ι!!ετ!ιιττ1 τε νιι!τ ίεΡε!!τ!!ΚεΐΡοτιι!!τ :!ιιε!!εε Π!! εκ ιιοΠτε Ρο.ττε, ιιτ Ρτο Πιτ!

Π!τιοττι!τιε Πειτε Ρετε8τ!τιει τιιεττι!ιτει. εοτιίετιτ!ειτ Με Ριιττείεετε,δε πιε Ρετττι!ττειτ Με

ε!!εττι !)οττι!τι! εττΡεέτειτε . ΙΒ!τιττ ειιττι !τετιιττι !τττεττο$ειτεττι .· @Η Π Ρτείετιε τιοτι

ΠιετοἔΕτ!ε,!τιφ!τ, ετ!ε, δ: Πειιτ τ!!!Ροίιι! τ!ε ττιε οττ!!τιει.ο!ε . (3ιιτιιειιιε ντι!τ!ε ττετιιετιε

ειττετιτ!ιιε !τιτειιάετεττιιίετιΠ,ττιτεοτ, οε!οτεττι τ!ε εοτΡοτε ε!ιιε ττει8τειιιτε τι! , οττιτι!!ιιιε

ειτοττιετ!Βιιε Πιιιν!οτεττι . Μ!τειτιιε ττιιι!τιιττι Με ία:τετει ει: ε!ιιε οτε αιτών! , φα: Με

!”ετ!!σετε ιιοτι!!!:ιι!τ .

ι δ. ΙτιτετΡοΠτ!ε ετ8ο εετιτιιτιι δ: φ!τιφε ε!!ε!ιιιε , !τι οδ!ο.ν!ε Ρειιτεεοί!εε !τιΠτ

ττιειτιιτ;δτεΡ!ιειτιο φ! ε! !ετν!ε!οειτ !ιι!ιιτιΒ!τ , ιιτ Πο! Ρετ .τι !!φοτ τ!!εε τατιι!εττι τ!εττετ,

τιιιτιτετιιιε Ρ!ιιε ίο!!το εοτιτεττιΡ!ειτ!οτι! νο.εειτε Ρο!!ετ . ΙΙΙε ιιτιιιττι τ!!εττι ειιΐΡεδτσιτ;

!ιι τεττ!ει ίετ!ει α! νείΡετειττι Π8τιιιττι !ο.ε!τ , εοτΙιεττι ειιττι Ρ:ιτιε α! ίετιεΠτειιιι !!ιίΡετι

τ!!τ.Μειιιε ίειδ!το Πειιτ ε!!ιτι!Γεττιτ !τιτειέ!ιιττι τεΡετ!τ,ττιιιΙτιιττι ειιιιτ!ιιε α! ειιττι ειΓεετιτ!!τ;

!ιιτεττο8ατιιε !ιοε ίο!ιιττι τε!Ροτιε!!τ.·(1ιι!ε! Με? νεα: !τι Ρτιεε . Ι!!ε τ!ττιετιε, (Ξοιε!οτι!

ε!ετ!εο,οιι! ν!το !)ε! Γειτ!ε Πιττι!!!2ιτ!ε ειιΠ!τ!τ,Ρετ οτε!!τιεττι Ρο.ιιτ!!τ,οιι!ε ε!οττιτιιιε Βγ

ιτιεοτι "Με !τιΠτττιιιτετιιτ,τιεε Π!!! Πειιτ Γο!!τιιε ετειτ !οφετετιιτ. (ΣΙετ!ειιε !τι φ!τιτει.

!ετ!ει !!!ιιττι ν!Πτειτ , Πιττιιι!ιιε-!)ε! τιιιΙΙιιττι τεΓΡοτιίιιττι ι!ειτ: ία! τ:ιιιιειι τ!ε ττιειτιιι ε!ιιε

Ροτιτττι Πι!ε!Ρ!τ , ἴεφε !τι !εδ!ιιττι τεεο!!!8!τ . Ι τι ‹!!ε οδτο.νει ‹!ιιττι τεν!Πτ !!!ιιττι νει!ι!ε

τ!!!ιιειι!ο,!τι ειιττεττι!ε τεΡετ!τ,τττ!!ι!τ1ιιε τιοτιιττι Πιε!τ . (!οτιε!τιιε ειιειιττ!)!τιΠτττιιιε το

το εοτΡοτε , δ( ττιειιι!ττιε τ!εο!!!ε Ρα!ιιττι !τινε!!τιτε!!ιιε , τιιιειΠ Πι.τιιιε ιιίεειιε!! Πιτε τ!ο!ο

τε:τεΡετ! :ιτ!!ιιιε ν!νετιτειιι , δ: !ε.τιι ιιΙτ!ττιιιττι ΓΡ!τ!τιιττι ττειΙιειιτεττι . ΕΧΓεφ!ω φαι

Ρτο ε!:ίο!ιιτ!οτιε ειτι!τιι:ε τ!εΒε!ιιιτιτιιτ , ειιττι ίο!!ε τ!ιιο!τιιε ίτιιττ!!ιιιε , & φ! ττιεειιττι α!

νετιετ:ιτιτ , Ρτοιιτ Ροτιι!τιιιιε ε!τΡετιτ!!ιτιιιε : Πεφε ιιτι!ιτιειιιι ΠιτιέΒιιτι Ποτε τεττ!ει !τι

Κτι!ετιι!!ε μη!!! Βετι!8τι!ΙΙ!τιιο , ει!! ΓεωΡετ ίετν!εττιτ , τα!ε!!ι!!τ (Στεατοτ! . ΒιιΒ!το Πτ

' εοιιειιτ

-

 

ο Η ε!! !τι τ:α!ιει!ι·:ι!ειιι εεεΙεΠ:ιιτι, ειστε !ια!!εφε !!ιτιότιιιτι Ρεττιιιτι ιιέτιοΠ:!τ Ραττοτιτ1ττι . Ώετετιιιιι θα.

τω!!! οι: Πτι!! ετ!τιιτιτιιιττε ρτ!ιιι:ιι·!:ιιιι Πι!ιιΓηΚΙε ι:!ν!τ:1τ!ε εεεΙεΠ:ιιτι :ι!3Γο!ι.ιτε άτυπα»! ιιΡΡεΙΙ:ιτε Γο!ετττ. -

ύ Βο!!. βτπτ!ότι:, .ιάττβἰυιο βτίέτετ ό» Ιζώα·το, επί.. .-βτοκε κακο Πτυπ!›ι!τε [πεπττωτίυκ!τ πύ!ίε/ΐιπο Ιι·ἱ

τύπο φωτο κιΜπικιω [ιπ8ΐτυπ τι»! “Με υιΜΜ α'Μ Μ Κιι|ειιι!!.τ ]τοι!ό, ότι.
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εωιειιιίιιε οιιιιιιιιιιι,ιιιο:ιεειιι,ειετιει,Βεο Γεεωτι σ , νιι18ιιε Ρι·οιηιίειιι [ειιιιε,8; εεε ΑΝ.ειιιμ
ε

ειιιικ1ιιε ιιιιιιιτε Ροτει·ειιιτ ω τιιιιτι ναι Ειιιιιιε ΡτοΡετιιβεπτ ο Δ · 1 ο”

16. Ι8ιιιιι·,ίιειιτ ιΡίε άιΓΡοίιιετατιιιιιιιιρ Ρτειάικει·ειτ , εοτΡιιΓειιΙιιιη ιιμπε ίσα: Ρει- '. ω"

πιει εοιιιΡοιιιιιιιιε : δ: ειιιτι ΡΒιιτιιιε 8ε Ιειιιιιιιιιιε Ι)ει ιιι ΓεΡιιΙετο εοΙΙοεειιιιιε , @και

ειΡεττιιτιι άιιιιιττειπεε , επι νι8ιιιιε δ: οιιίεειιιιιε :ιείετνιτειιι άειιιιτεινιιιιμε ο 1η ει”

Με και Φινιτιιε ενώ νιτ Μεεονειεεεω ο ιιιτειισι <ιοιιιιι= <ιτινιιιιευτιε ωστε-ι

ειιι·.Πιιπι ετΒο εκ1ειιιιισι εοιπιιιιιιιιτει·ιεεΙειστειιιτιιτ , @να νιι·ι εοτΡιιε , Με: ίοΙεπιτ.

ιιοιιιιιιεε ιτι εειΙιιιιίΠιιιιε Βιιιιιειε,Γιιιιιιι·ε εοεΡιτιΜιιαπιιιτ οιιιιιεε:αΙιειιι ίικιοτειιι ειι- Εοι-Ρ"=

εεεεειμηι,νινετε ειιιιι ει·εάεπτεεδετι αυτι πιιιιτιεΜε ΡεοΒιιτιιιτι εΙΤει ι1ιιιει ποπ =ιι= =>=ι==ι

εε «Με εοτΡοτε πω των Ρι·οίιιιετε; , 8: Με Με Ρτονιόειιτιει Πει ποπ Ιιει·ει ; νι- ζΞΗζ:, ιζ, .

Μπι είι οιιιιιιΒιιε,ιιτ ιΙΙικι ται τι ω; ερι·ι:ιιιε ιιοτι ιιε8Ιιεετειιιςίεά ο. ε1ει·ιειε με: με· ει: ι

χιιιιοε ττιΒιιιτει αΙιεε νιειΙΒιιι ειιιιοιιιι·ειιιτ ιιεΐιιιιιιιε . 18ιτιιι· Ροιι ιιοι·ειιιι Ι10ηιμη [ε

Ριι1ετιιπι ειιιι€επτετ ειιιιιιιιτιιι·.Ειιιιι @και ε ετιει νιεε ίιιιιιτι εεΙΙιιιιι,ιψι ιιιιιτιο.ιιιιιι

στα ι:οι·Ριιε νω11ει, Ρίειιιιιοε σιιιι€1°ειιι;ιιιιιιε ιιεΒιι8ειιτιοι· ιιοτιιιιτ:ιτε εοεΡιι , ειιιι !

Βιο.νι ειειπεΙΤιιε Γοιιιι·ιο ιιιιιιινιτ ειιιιιίι ει; εεε1οιιιεεητειιι ίοιιιωπι ίιιΡεινειιιίΤειΡίι

1οεο , σ.1ιιο τει·ιιιτιιε ειΙιιε ειιι:ιτιιιιτιιιιιε είι ειιρει·Βείειέιιιε . ΟειιΙιε ι8ιτιιι· ιιΡεπιε νικ

@είναι τεειΡιτ : [αι Ρετ ειιιιιιιοι ιιοι·ειε οιιιειιιπι ιιιιΒιιιι: Ρεπιιειιτ . Αιιτιιοπιιιιε ει8ο

πε ειιιιε,ιιι ευρω τω” Ροιειειε Γει·ηιο:ιε εοιιίείΠοτιεπι, Βιεει·ετ ω εοι·άε ; ειπε ίειιιιΙ- ι ι

ειιιιιι νιτι Πει νειιι:ιτιι Ρετιιτ, Ρεθιιιε τιιιιεΙιτ : ιιειιιιε ειιιε ιιιετιειε ειιιίοΙιιτιοτιεπι Πτι

Βιι:ιι ι·εεεΡιτ, & ειιιω εοιιτι8ετειιτ ει» , ετιειτι·ο.νιτ . ()ιιιτικ1ιιε εειάειτι ΗΜ εοι·ιιι8ιίΐειιτ

ιιετιιιιι άοι·ιιιιτειιιτι,οιιιιιιΒιιε ιιιπιιο τιιιιοτε Ρεττεττιτιε,εχττει εεΙιιιιιι ει! Ρειιεε ΜΗ

εεε ναι Πει,άειιιεεΡε ΡίειΙιετε ΡΙ:ιειιιτ . Πι·εάιιιιιιε ιιιιιιιάειιι ειιεεΙιειιιιι ιιιι νιω

τιοικιιι εάνειιιΙΤε,:1ιιαπι τιιοττειιιιι εοι·Ροι·ει που Ροτει·ιιιιι ίειι·ε ο

1 7. 1η ιι·ιεειιιιι8. ιτ:ιιιιιε οΒιιιιε νιτι1)ειδγιιιεοπιε Με , πιιιιτιιε Ροιιιιιιιε εναι εε-- _ ·

Με , δ; ειιιιε ιιοιιιε ω ίεΡιιΙει·ιιιιι εα:Ριι; εοιιιιιιετε σ (1μφόειιιι ει·8ο πιω ιιε εινι.τετε,‹ιιιε μι· ΡΙιιτε5 πιεσεαπ” ιιιεεειεΙιετ,& ίε οιιιιιιιιο ει·ιΒει·ε ροη Ροτει·εω:ιιπι·νο==ω

κεΙι να τιιιιΙτιι:ιιιιιιιε νειιιτ_;8: εεεετιε ιιιεειιάειιτιιιιιε επι ίεΡιιΙει·ιιιιι νιι-ι11ει, 8: 1Ρίο. Μ”,

ιι ο εειιιιει·ε ΡοιΕτ σπιτικο @Ριν Εκεέιε ιιιιιιιι· τοτε νοτια: ιιίεειιιιιι, νικ» Πει <<2·ι:3ε_.

μενει ι·ειιΔιειιι; Μεινε πιιτειιιιευε εινιΒιιε ι1ιιιειιιι10ΩνθΙ888 , ίειιιι8: ιιιεοΙιιιιιιε “ ε “

ω ιιοιιιιιιιι τετιιεινικΜιιιτι “Με ιιιιιτιιιι ν:ιτιιε εισιοτιιιιιε δ< ωειωιιωωιΦετειι·

των 1ΡΩι ει: οι κιτ 1ιΒετειι ΕΧτιιιι€ Γεμι1ετιιιιι νιι·ι Βει ε Ρ0ΡΒιοι1°εφ.ιεπτ8ΙΒΜ δε

νειιετιιιιιτ ο

ι 8. Ενω ει” εοιιιιτιοιιιιε ειίεειιιιιε ιιι ειιιιιιειο ιιιι·ιιε ρει·ιιτειιιι· , ιιιιοόεΙ ει» Ιι- Μινι ω

Βιιιιιιι ει πιιιΙτιε ι·ιαιιειιιιτυπ:8: ειπε ιιιιιι ιιι αΙιιτιιάιιιειιι ειενετειιιι·, κυριο ίιιιιε εοε- ===ιιωιε -

μι: ιιιιιιιιιιικιιιιι,ειιοε εοιινειιετειτ & Μπεν Μινι: , ιιιοι·ιειιει πιιιιιιι·ι . Επειιιι:ιε στι»

ιιιΒιιε,πηιιε οι νικ Πει δγιιιεοιι Μια-νετ ιιεεΙαπιειιιιΒιιεμιι&υ ωιιειωιε ιΜε πιο.

ιιιιιιιε ιιιΠειιιιιτειιιτ,Πιιιτειπάο ΡειιΙΙιειπι ε!εΡοιιιιιιτ, Μεινε ιιιιιιιιιιιιιιιιε Ρεπιεπιτ:ι

ιιιτιιιηιιε ιιοειιτιι άειιιτε,;ιό τειιι·ειιι ίιιιε Ρει·ιειιΙο :ιεεΙιωιτιιικ @οι Ρειιειιιιιιιι ενιιίε

πω:Με” @Μίνι ι·είετιιιιτ,8: δγιιιεοτιι πετιιι τιιιι·ειειιΙι πιιιιιιιι·ε μαι” πεειιιιιιιιτι _

ι ει. Ηιε @ο ιιιιι·ιιειιιει ΡΙ:ιειιιτ ιιιίει·ετε , ι1ι12ιιάεπιιΡιι , επι ίο.ιιιιιιίιιιιι τειιιιι

εειιιιιιι· ιι·ι ειιιε νιτε. εοτιιιΒιίΓε . (Σπιτι Ρετ Ιοτιειιπι τειι·ιΡιιε ειιιΔιάιιιιι ίειιιιιιιι, ωειιω αν #8 Μ

ιιιδιιι , ιιι πιω ιιινειιιιιιιιιιε εοκροτιε νειιιιτετιιτ , 8ε Ρι·:ε ιιιιιιιο. οιει·ιτιιιιιιιε οειιιο4 ἔ:::_””'”

:και νιίιι οτιιιιιιιιοεΙιε Ρτινιιι·ετιιτ; ειιιειάει.πι ιιοδιε ιιι Γοιιιιιιε νιιιιτ , ενια ο ιιε ιιιιιιιιι

ναι Πει δγιιιεοιιιε ειιιιιιιι ιιιιιιετει,2.ιι ιΡίο ιιιοι·ΒοιιΒει·ειω θεια . Μετιε Βιθ:ο πιει.

ιιιιιιιι ιιιεει·τοΒιιτ,ειιιε $γωεοιι εΙΤετ , ει.ιεειιε ίε ιΙΙιιιιι ρε: νιιιοιιειιι «παπι , 8: Η εε

μπι:: ιΙΙιιιε Βιιιιιιιϊει , Πει ίαΙιιτειιι Ρτοιιιιιϊεπι Με . Με ίαιιιιτι ιικοιιεεοιιδωάειιε,

εαΡιτ ειιιι€ειιιετ ιιηιιιτει·ε ιιε νιι·ο Ι)ει δγπιεοιιε . Ι)ιδιιιιτι είιἔ ΗΜ ει ιιιιοιιιιιιι θο

ιεΙοιιε εΙει·ιεο , ενια ιι: εΠΪει: επι απο @πιο ΕΡιΓεοΡο ιιε ιετοιοΙνιιιιε νετιιιΤετ ,

δ: ενω εο ιιιιιι·ιετει . Πεο 8τει.ιιεε ιΠε κείει·τ , νιΠοιιειιι Για ιικοι·ιε Ρωίεπ , δ: υπ ειε

πιιι.ιιι.ι ειπε ειιιιιιιι ειεειΡει·ε ιιιει·ειιτιιι· ιιιιιιιιΙιτει· Ρτεεετιιι·. ΟΙει·ιειιε μι· οι·ιιιιιειιιι

νιι·ε Πει ιιιιιιιιιιι: , δ: ιι: ενώ Ρετε!ιο.ιιιι· ιιιιΡΙεει ι·ιιιιΙτιιιιι ιιοΒιιτ , 8: νικ ιιιιΡειται .

εναι πιο Ρειιιεπι δ: Ριίεεπι ειιιιι νιτι Με Ιιει·ιειιιΡιιοιιε Βιιι&ει ττειιιίπιιΠιιιιιι , ιαπι

όεΓΡει·ετε , Ριειιε 8: πιοπιι:ι , πιιιιιει· ΓιιίεεΡιΙΤει , Ρειιιεπι εοπιειιιτ , άι: ΡιΓεε οοιιι08

ιιιιιιυιιτ , ειτειιιε ιτε οικιοτπιινιτ . Πι Βιιιιι εαυτο επΡετ8εία&ει, δ: ειιιτι Ιυπιιιιε οειι

Ιοι·ιιιιι ΡΙειιιι εοφει·ιε ίειιιιτε.τε πεφτει , επι οιιιιε τείειιιτ; 8: ιιιιι·ιιιιιιιιιιε Με- . . ε

 
η

ο θα. [Μπακ. ΒοΙΙ. /κιι.·τιιτε «Μιεει.
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ΑΝΝ.εα. αταΙ::Ιε, ΙεΙα-(]ατΙΙΙο ΖατατΙαε τε:Ι:Ι Ι:ΙΙτ , ααΙ Ρετ ταετΙτα ΙατααΙΙ ΙαΙ δγιαεοαΙε Ρετ

Ι03 Ι ΙεδΙατα ΙααΙτατετα πια εοαοεΙΙΙτ .

αώΙΙ"'Ι;7- απο. @αΙ:Ιαια ΡαεταΙαε , αοταΙαε Βε2εΙΙααε , αν:ΙτοΡΙΙΙ ταοτΙ›ο ταΙΓεταΒΙΙΙτετατοΡΙ::απα ΙΙεαταε > οατα ετΙαι·α α. ταε:ΙΙοιε :ΙεΙΡετατετατ ; νεατετ εαιτα , νιτΙΙια δ: ααα:ααε ια

= τετΙοταΙταΙατααΙαεταατ, αι: νΙκΙαοεοετε, Πειτε νεΙΙε:Ιετε ναΙετετ, ΡετΙΙτ Π: α:Ι

νΙτατα Ι)εΙ $νταεοαετα :Ιε:ΙαοΙ , :ΙΙοεαε ααο:Ι ταε:ΙΙ::Ι αοα ΡοΙΤεατ ΙΙΙατα εατατε . Αα

:ΙαΕΙαε ΙξαΙτατ , Ρετ ττεε αΙεε ΙΙΙΙαε Ροτα Ροταταε , αααττο :Ιεταατα :Πε εοεΡΙτ Ια:Ιε αιε

ΙΙοτατΙ , ΙΙο αε οτατΙοαε νΙτΙ Ι)εΙτεΙΙΙταταε είΙ ΡτΙΙΙΙαα ίααΙτατΙ .

απ. Ωαα>:3αια ΙααΙΙετ :Ιε ΜεττεαίΙ Ρααο ΡτοξαεαΙτα , ααα τααααια :Ιεκτετατα :ΙΙ

ΜΗ"Μ_ @τα Ια ΡαΙταο α:ΙΙΙ:ετεατΙοαε αΡετΙτε ααα1ααατα Ροτετατ, α‹Ι ίεΡαΙοτατα νΙτΙ Ι)εΙ

α” ω $-Γ<α- δγιαεοαΙε νεαΙτ ; ταααατα οατα Με ΙαΡΡοαΙτ, ταο::ααε :ΙΙαΙτΙε εκτεαΙΙε, Ιαααττι

“- νΙτΙΒεΙταετΙτΙε τεττα::Ιτ. Ια ίεΙΙΙνΙτατε, ααα :ΙΙοΙτατ α:Ι νΙα::αΙα ΙααδΙΙ ΡεττΙ,

αΙΙα τααΙΙετ ααα ΒαΙΙΙτατα οταοΙΙΙατα εατα ταααα εοατταξΙατα ααΒεΒατ, α:Ι ΙεΡαΙ

ετατα νΙτΙΙ)‹:Ι $νταεοαΙε νεαΙτ: ααα, ε::τεαΠε αετνΙε & ταΡτα ::ατε, Μ: οαιαΙ

εεΙετΙτατε ταε:ΙεΙααι ΡτοταεταΙτ , δ: Ιααα τεοεΙΙΙτ . τι

Β . Μ. ΙΞο:Ιεια τεταΡοτε , ααΙ:Ιατα Ραετ τααταε α:Ι ἴεΡαΙετατα νΙτΙ Ι)εΙ είΙ α:Ιάα&αε ,
ασ "ΙΙΙ".

ταμαΠι οΙΙΙεΙο ΙΙαζααα αι τείΙΙταταε . ΑΙΙαε ΙΙΙαΙΙΙτετ τααταε , οαΙαΠΙατα Α:ΙεΙατάΙ ΡτεΙοντε

' ===ΙΡΗΠα- τΙ ΡαεταΙαε , @τα α:Ι νΙτΙ Ι)εΙ ΙεΡαΙοτατα ταΙττΙτατ , Ια νΙα ΙοααΙτατ; :Ιοταατα τενετ

Ιαε , ΙΙοατ αατεα τααταε εΙΙΙοΙτατ : Ιτετατα εατα νοτΙε αιΙ ίεΡαΙοταια τειαΙττΙτατ , Ρετ

ίε&ε ίααατατα

μια αΙΙα_ η. (ΣιΙα:Ιατα ΠοταΙαΙ‹:α :Πε , :Μπα ααα::Ιααπ ΡαεΙΙα , εαΙαε ΒταοαΙααι νεαττΙ Ια

”'"'ω“ Ι1ατεΙ:ατ , α:Ι ΙεΡαΙοτατα ΙατααΙΙ Ι)εΙ $νταεοαΙε νεαΙίΤετ , αταεΙΙΙατα ααο:Ι εκοτε

Ιοεατο εαταε Ιατα να: νΙ:ΙετΙ Ροτετατ , Ρτα:Γεατε ΡοΡαΙο ε::ΙΙΙΙνΙτ, δ: ΡετίεόΙααι ΙααΙ

τατεΙα ααακα ΡετεΒατ ΡτοαΙεταΙτ. Ια αΙΙα ΠοταΙαΙοα ααα:Ιααι ιααΙΙετ , :Ιε νΙΙΙα Ιτα

ττατα 5 αααε νοοατατ ΜααὸΙτΙοΙατα,οατα ΡατναΙα ΙΙΙΙα,ααα: εαεεα α αατΙνΙτατε ίαετατ ,

νεαΙτ α‹Ι νΙτΙ Ι)εΙ ίεΡαΙοτατα. Ι)ατα ετΖαο ταΙΙΙα οεΙεοτατατ , ΡαεΙΙα ΙΙΙαα1Ιαατατ.Μα

ττετα Ι8Ιτατ τεΙΡΙ::Ιτ : ΙειΙ αοα εοααοΙ::Ιτ. ΙΙΙα Ιατεττοαααε ααΙ:Ι ΙΙΒΙ εΙΙετ, οοΖααο

νΙτ ααο:Ι ΙΙΙΙα Ιαα νΙοετετ. θανΙΙα, ία&ααι Ια Π: αΙΙΙετΙοοτ:ΙΙατα ΡοΡαΙο ααατΙατ , Ρο

ΡαΙαε νΙττατετα (ΙΙιτΙΙΙΙ Ια αιετΙτΙε νΙτΙ Ι)εΙ $νταεοαΙε Ιαα:Ιατ.δε:Ι εατα οΙεταε :αα

ΒαΙτα:ΙΙαετα ταατΙταΙταοαΙΙαοα οτε:ΙετεταίαΒΙτο Ρατεατεε ΙΙΙΙαε τααΙΙετΙε, δ: ταΙαΙ

ΙΙετΙαΙεε :Ιε νΙΙΙα α:ΙνεαΙαατ, ααΙ ΙΙΙατα α αατΙνΙτατε εςοαα1 τεΙΙΙΙΙοατΙ Ιαατ.Μο:: τοτα

ΞεοΙεΙΙα ΠατΙΙΙααπ Ιααάατ, ααΙ ΙατααΙατα Ιαατα $νταεοαεαι το: ταΙταοαΙΙε αΙοτΙΙΙ::ατ.

η.. (ΣΙΙ:Ιατα ΑὸαΙταααααε ΡτεΙοντετ, εΙνΙε ΤτενΙτεαίΙε, Ιτετ ίαοΙεαε, αοΙΡΙταταε

είΙ Ια :Ιοταο εαΙαί:Ιατα ΙΙοταΙαΙε, ααΙ ΗΙΙαια ΙΙαοεοατ ::ςοατα. δααΙΙτ ετζαο αιιΙα ΙΙ ΙΙΙααπ

α:Ι ΙεΡαΙοταα1 νΙτΙ Ι)εΙ :Ιαοετετ , ταΙΙετΙοοτ:ΙΙατα ΙανεαΙΙΙετ . ΙΙΙε νοτατα ΙαοΙεαε ::εα

ίατα αΙΙααοτ αααΙε νΙτο ΒεΙΡτοταΙττΙτ ταοκααε Ια :Ιοιαο εΙαε Ραετ Ιαιαεα τεεεΡΙτ.

νΙάεατειαΙταααε α:Ι ίεΡαΙοτατα α:Ι:Ια::Ιτ, δ: ατατΙαε νΙτο Ι)εΙ $νταεοαΙ τε:Ι:ΙΙ:ΙΙτ .

(ζαα:Ιατα τααΙΙετ :Ιε Ραμ ΤτενΙτεαΙΙ Ρετ τααΙτοε αααοε νΙΙα οεαΙοτατα ΡτΙνατα ,

:Ιατα ίεΡαΙοτααι νΙτΙ·Ι)εΙ Ρετ αΙΙααοτ :ΙΙεε ίτεααεατατετ , ταετΙτΙε ΙΙΙΙαε είΙ ΙΙΙαταΙ

αατα. Ιω ΙεΡαΙοτατα νΙτΙ Ι)εΙ ααα:Ιατα :ΙαααοαΙαοα α:Ι:ΙαδΙα, ααα ααοε Ροτετατ

:ΙεαιΙοαε ταοταεΒατ, 8:ΙαααΙΒαε ΙααΙαοατ, Ρετ αοδΙετα ΙΜ ΙΙαατα ταααΙΙτ. Μααε

ίαξΙο , :Ιαααιοαε ΙΙΒετατα , ΙαοοΙαταΙε τεταεανΙτ :ιο ΡτοΡτΙα &.

Μάι” τεμ · 2.3. .(ζαι:Ιατα Ιετναε ΡαΙατΙαΙ (ΙοΙαΙτΙε ΙιαΙ:αΙτ ααοΙΙΙατα, οαΙαε τααααε ααα ατΙ:Ια ,

α:πατ. ιταΒε::ΙΙΙιε δ: :ατα εΧΙΙΙε ετα, ατ α:Ι ααΙΙαα1 οΡιιε ναΙετετ. Οατα εταο ΙΙΙ›Ι αοα Ρτο:ΙεΙ

απ, ΙΡΙατα ααοΙΙΙατα ττα:ΙΙάΙτ α‹Ι ΙεΡαΙεταια νΙτΙ Ι)εΙ $νταεοαΙε. Ια ΙΡΙα αοδΙε πατα

Ια·ιαο:Ια ΙΡία ιααααε Ια τααταια οτενΙτ,ατααε Ιααατα είΙ,ατ αΙτετΙ :ΙΙΙΙΙταΙΙΙε αοα εΙΤετ.

. π. ΩαΙ:Ιατα ταΙΙεε ) αοταΙαε Βετττααααε, ααατα:Ιατα Ια ΙετνΙτΙο ΙιαοαΙτ ααεΙΙ

ΜΙ” .Μα Ιατα , ααα: Ιτα ΡαταΙνΙΙ :στο εοτΡοτε :ΙΙΠοΙατα είΙ , α: :Ιε Μάϊο Γαταετε , αε‹: Ια Ιαταε

μ” γεια . αΙΙα:Ι Ιο νεττετε ΡοίΙετ . Ια ::οΡΙΙΙαο ΙΒΙτατ α:Ι νΙτΙ Ι)εΙ ΙεΡαΙοτατα ὸεΡοττατα , Ρετ

αΙΙααοτ αεΒ:Ιοταα:Ιαε ΙΙ›Ι ΡτοΡε είΙ Ι1οΙΡΙτατα . (Ζωα εταο Ια αααιΙατα ΙοΙειααΙτατε

ΡοΡαΙααι νΙ:Ιετετ α:Ι Μἰίεαια ίεΙΙΙαατε, δ: ΙΡΓα ίαΒΙτο ‹Ιε ΙεδΙο εκΒΙΙεαε , εατα εΙε

οοεΡΙτ αταοαΙατε . Αα ΙεΡαΙετατα ΙΖαΙτατ νΙτΙ Ι)εΙ νεαΙεαε , δ: Μα νοτα εοτατα Ρο

ΡαΙο τοταΙττεαε , ααα αοΡοττατα ίαετατ αΙΙοτατα αιααΙΒαε , ίααα 8:ΙαεοΙαταΙε Ρτο

ΡτΙΙἐ:Ι ΡτοΡτΙααπ τεΡεἀανΙτ Ρε:ΙΙΒαε ρ

οο,,"άτω η. Ια (:αΙεα:ΙΙε ΝονεταατΙε οατα ΡΙαοαΙΙΙετ :Ιοτααο ΕΡΙΙ::οΡο Ια α::ΙΙΙΙοΙο ταττΙε,

=8Ιεωα· αΙ:Ι οοτΡαε νΙτΙ Ι)εΙ ίεΡαΙτατα ετατ , αααια αΙτατε Ια αοαοτε οιααΙατα Γαα&οταπι

οοα

η Μ:: ὰεΙἰαΙτ φάει ΒοαΙΙοατΙε Ια ΚεακαΙΙ :ΙΙαοείΙα ό ΗΙο ὸεΙΙαΙτ εοάεκ (ΣοΙοαΙεαία. Θ·
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τε , ιππΙτπε ππόἰοπε πο,οπΙπε εοεΡἰτ εοπΗπετε . Βιιπι ετΒο Η:: αΡΡοτετιιε , δε πο- ΑΝΝ.οΗ.

τππι;ε Ρτε:ΓπΙεκίΡε&πτιπ, οπἰὸεπ1 ΡπετοΙοε εοπττε.έΈπε απτο ΐεΡπΙοτυπι νὶτὶΠεὶ ω”

ετἱΒὶτπτ. '° Μ·

28. Εοπειπ ὸὶε εππι ππὶἀπππ.ῇπνεπἰε επ τοι1τοπ1Ιετἰτἱεπ1 εΠεεππετε νεΠετ σπιτι

τεΙὶοπο τππΙπτικΠπε , ππΙΙο ιποπο νει!ετ . ΙπιΡἰπ8ἰτιιτ ὶτεοπε ει ΡοΡπΙο , ττοπὶτιπ

δ( Ροι·πιτπτ : ίεά νὶτεε Ροι·τειππιππ ὁεπεὶιιπτ,δε ὶΡίε τοτο εοι·ποτε Ιεππε , τπειεπ οπι

ΒἰΙππε π; Ροποετοίπε.Οοιιίι1ΙτπεἐΒἰτιιτ,εοπἘεΙΠοπειπ πε Ρεεεετἰε ίιπε Βιο1τ;δε απ» εο[ΜΠο;

οεπι πο νεΓΡει·πιπ Ιενἱε Γειδϊοε εΠεεποπ: ετπεποε τ1οπετπ πιο ποτε κοπο Ι)ε1 $γ- πω: «πω.

τπεοπὶ Ρτοτπἰττὶτ,ίὶεοπε Μαιο ποτπιππ τεοπ .

πρ. ΑΙἰο τετπΡοτε επιπ οπιικάειτπ ιπετεττπ: :ιίΐεεποετε επ ίεΡπΙετιππ νπΕ Βεἰ

νεΙΙετ,οπειίὶ ο οποε!ειιπ τεΡεΙΙεπτε τεΡπΙΓε, πε @απο εεεπΠτ, δ: εκ επἰτπἰε ίεδὶπ επιπ Σ: “κ”

ΡπτειτετπτοΡοΡπΙο Πο.ππι τποτὶτπτο., ίοτεε ττειπξτιπ·; ίεά ειιτπ πε ΞΙΙο εεὸἰΗεὶο εκ

Ροι·πιτει εΙΤετ , :μπώ Μ! ππιΠ Ρείΐει πι Ρεπεε εοπίππτ , δ; όε1Πει εἰνΙτειτε εοπεπει

οπΪπ8ἱτ . ·

3ο. απίπειπ1 ι·πίπεπε , θοὸεΐτἰάιιε ποπιὶπε , ειιπ1 ᾶεΒἰΙε εοι·Ρπε ειε μεπε ΜΙΒ,

]ιιτπτπ,τπειπἱΒιιε παμε 8επὶΒπε ι·επεππο τπἰΓετειΒὶΙΙτετ ττεπει·ετ,& Ρετ οπἰποιιε :πε

ίεε νΙτί Βεἰ ΓεοπΙετιππ ἰπὸείὶπεπτετ ίτεοπεπτετετ , οπειςΙοιπ εΠε Ρτοίππε Ιοετγπιπ

νπ·ππ1 Βεὶ Με νοεἰοπε ὶπτετΡεΙΙειτε εεΡἱτ:Εὶο,ίοπ1πΙε Βεἱ δγππεοπ,οποπ1 @πιο δ:

οπ:ιπ1 ἰτππιἰἴετὶεοπ ππΙπ ΒιέΈπε εε ἔ' (ζιιοτίάΞε τε οποιο , οποτπϋε τε ὶπνοεο,τπ πο

ππίετὶεοτᾶἰειπ1 ποπ Ηεδὶει·π , ιπἰπἰ ίοΙΙ πεπε8ειπε Βεπεπεὶπιπ ποσά πο. ΙππΡεποπ .

(ζεττε ὸεἱπεεΡε Με τε νεπἰτε τεεπίο , πωπω πε ετεππε ποιππιπ τετπε ο . δα! πω!

επεειππ νΞεὶπἱε , @Με , δ: ΡτοΡἰποιιΞε πιείε ? Νο ἱ,ποΙἰ,ἴειπδὶε ΠεΙ,τειτπ ππιππετΕ

εοπΠτει· πιο τπἰΓετππι όππίττετε : νε! οπειπτπ!πτπεππποπε πιο: ΒεπὶΒπἰτετὶε ιππ

ππίεπΙππι ππΙπ ἰπὸἰ8επτἰ εοπεεοε . Τππε :ιπππο εοπεπτοετοε , πιο ποίΡἱτἱππι ίε τε

ττο.Ιπι ,οτάίπειτοτπε πι ετειίὶἰτιππι οπεΙὶτετ πό Ρειττπιπι τεΡοττπι·ὶ ΡοΠὶτ . Ι8ὶτπτ με:

πἰτπἰο @Με 8τεινἑ Γοτππο πεπτεππε , ποπ 8ειΠέ εοπτιππ Ποπ ἰπ εε:Πο.Π ίειέΈπε , νΙ

Με οπεκπάειιπ νεπιιΠο νπΙτιι επιπ τπειεπο Ιπιπὶπε εΠΞΗετε ΗΜ , ΙπΓοπε νετΒἰε ἱΡΓπιπ

ΒΙεπὸἱτετ οἱἶοτἰ: οπο ῇειεεε ποτπο ? $πι·Βε νεΙοεπετ , δ: επ νἱτἱ Βεἰ $γτπεοπὶε ίε

Ρι1Ιετιππ εοπεἰτπε Ρτοεεάε . Εππιοιιε Με τεΐΡοπόει·ετ ίε ποπ ΡοΙΤε πε , @μπε πιο

νεπΞΙΤε , δ: πὶπἱΙ ΡτοἴεεἰίΪε ; πο πω: ὶΠε: Εεο τε , Μεμίκ , εεϋπνο , ε8ο τε Ιο.ΐτεπτο ,

παπι πππε ποΙἰ τοτποτε , ΡταΠο πιω οιπιἰΙὶπιπ πω Ρτε:Βετε . ΕΧεἰτπτπε άεππ1ιιε Γεω

ο τπετποτοτππι νὶττπτετπ ΗΒἰτεἀἰἱΠε ; Παμε π1εΙἱοτετπε, πώ ίοΙεπειτ επτνπε ειτ

σ.1πε Ρτοίὶτοτπε ὶπίὶτιπὶε ι·επετε τποπἰοπε , ω! νὶτΞ Πεὶ ίεΡπΙει·ιππ , ιπὶτεπτε πὶτπἱε

πομπο , τοτο σο: οτε ει·εδΈπε , τεἴοΙὶὸειτἱε είἴεεπὸἰτ ΡεεΗΒιιε . _

3 1. Εει τετπΡε ὶοτε επιπ Ττενἱτοτπιπ εὶνἰτοε τειππε ΡοΙΙετετ πιἱτειεπΙἰε , πο πο- ΟΙΜα.

ιπἰπὶ δγιπεοπὶε ΓεοπΙετιιπ1 εΡΡοττειτπε πεμια οέϊο ειπποτιππ, απ πιοτοπε επεισο

ΚιιίΠεπ

οπο” .

@πώ ει·ΙΡπετειτ οΗΜππι,Ρτο «πιο πιω ττὶὸπο δγτπεοπεπι ὶπτετΡεΙΙειτοτ πενοπο Ρο

τεπτιππ . Έστω εαπ πΡπά ποε πε ΑΙΙειπεππἰο. πιοπειεππε, ποπ ππεεΙίοετπ:ετ ΙἰΒετεΙΕ

Με ὶπίὶἱτπτι1ε ἀὶΓεὶΡΙὶπἰε,νετππ1 πιππε ποπ πεπε ετεπεπε ππὶτοεπΙΙε,οπΙ ετπιπι τυπο

Ρτεε:ίεπε πάεπιτ,επιπ Πποετπ Ι)εΙ εππ18επτ τπἰτοεπΙε , δ: εποτεοὶΙε Με $γ:πεοπὶε

ιπετὶτιππ νοτἰε εᾶἴΡἱτειτ εὸίἴειπτἱπτπ. Ρπετ ιιτι·Ποπε τπειπίΒιιε :παπί ειόποτεοειτ , πο

πεε π1ετποτοτππι τείοΙπτει εοτπΡε8ε, Γεω εἀίἱἰτἱτ ετεδϊιιε ἱπ εοτΡοτε . Ιτποπε ποτε

πππτ ΡεαΠοπε , Μ! π·ειππΙΙ τὶτιιοειπτ ἱπεεΙΤπε , πιιοε ποποπτπ πειτιιτο: όοεπετειτ ιιίπε.

Τειπάετπ ίπππε απο ; ἰίππε , πε οπο οπεπππε , νἰίὶε ετεοπΠτ , Πεπτπ Ιεπὸονὶτ, πεε

:με εοιπτπεπιοτεπε Ιοετπε ππωπτ . ΝοποαΜι ἱ#εσπ «Με ωἱκοεαἰα Βο!ίωιάέωσέ έ!»

ω” , φω:Ροτϋπιπω ρωταω/απ: Ρο/ὶ ἀντὶΜε σακοπέζα:ίοπεπι . δεό οπο: πἱὑἰ!

/;πέαίοτε εοπτέ::εωπ ακί τα πο/ἰσ·ω ί!!π/ίυ·οπέπε, επ ταου: α] οακάτεπ· .

-.·ι.9€.ο.8 .1-*.π..-π.*Δεδ.π.λ.π. Σ οπο».ςπΧ.μ.μΧΖ..:-ΚΧ$λπολλλλλ

ΒΕ ΒΕΑΤο ΜεΙΝνεποοχεΚ·

ΕΡΙΣΠΟΡΟ ΡΑΒΕΚΒΟΚΝΕΝΕΙ. ε· Με·

ΠΜ πε ΜοπειίἱετΙο ΑΒὸἱπἔοΙΤεπίἰ , πΙπΓοπε π) εο εοπόίπε αυτ: όοτεπε.

τ. Η :Τβ Μπα: Μ π 1 π ν π τι ο π ε 'Ροάσποτ·πεπβαΜ απ:Ι|ίε: Μοπα/ἱἰΜΜ ρτο[εῇοπευπ παπ- Μ°ἱ""""

Π!! (ΐΙ'88

ανοεππω , ΜΜ<> ΜΜΜ ,πωσ «πσσώπωεπ , Μπι οϋ[14ΜΜιοπ@ο ἰπ (πωπω πωπω (Μ 5 Β

πο. σε. ο. π. τω. ΠΜ Υ Με Μκ,Μ,_



Η: :σε Β. Μετικινεκοο ετ>τεο. :>τω;τ>.Β.

ΑΝΝ. 014. ρτορτττβ:ιτ:Μ, ττττττττΙ:Μρ:τ Θ· πως:: βτ·υττ, Θ· ΜττΙττ: ττττ:τττΙ: ττοτττττττ, αυτ: :τι τ;ττβιτ: βρω::

1036 τα: τι: Μοτι:β:τι: °Ρτιά:τττ:τττ:ττβ 0τάττιτ: Β:ττ:τττδττττττ, μ:: :τττττ Μπιτ:: :β ::τιτίτττ«Μτιτ: Μ”.

ε. μη. Μ:: Ιο:τ: /:Μρ:τ τττΙ:.τ.·ιβ:τ , τπτ/τ Μοττ:Μ ΜττΙτι: τττττα:ιτίι: τ!!ττβτ:·υττ . Ν: πω:: :ττττ: Ιττττττ::

ττοτττ: ιιτ::βτττιτο: Ζοτιδτττ.τ :ίτττ: ·υτττ::ττττττ , ·υττ:Μ :)ιτ: ττττ:έτττττττ τ:[:ττ: ·υιβτΜ τι:: :β οτι:

τωρτ::ττιτττι, βτττ: :β: ττιττ , β :τι ΜτττττΜοττο ε.ττ::τραΜττ:4ιτ:τ τα! τ::Β:ττ:τττότττι:: :τιτττττττωΜ.

[:ττ: ροτ:ττττιτ, ττωτι: ρττβττττ τ.: τω: ττττά'οττττττ: ·τττττττ: τ:|τττττοττττ:, τω: κάτι: ρτ:[ττττττ: ::έ/τττττττ.

τττττιτ::, ρττ:βττττττ :τ Βτοττ·υ:το[οττετατι: ]:βτ ρτ::ττττ:τοθκτά:τρβο Ο·υεττιτττττο τττττττ::|:: Βεττ:τίτδτττιο

:6::τω 7·υ:τττττττ:τιβ:, :τπτ αυτ: ·υττατττ :β :τίτττττττ ποτέ: Θ'0:β·τωτττοτιτττττ::τττάττι:τ!!ιτβττω:ττττττ.

ΔΗΜ ω τ. Τατττττ: τω: Μ:ττι·ττ:τ:τ τη ::τιτί:τιτττ: Μοτι:βετττ: τττττοτ, ιττ τῇ:: τετ [Μπιτ :ττ:τττ :τι :.ττ:τττ:

,,,ο"ΜΜΜ τι:ττ:τι:: ρ:τ·υο!τιτ:τ. Ηττι: :ιτΜ Η:τττι:ιτΜ Ο:βιτ:Μ τη Ϊτατττιτττ _βτιίβτ ::Μτττττττ: , άτα:: τι Βο

6οπ:τεττάτε. Με:: ροτιττβ:: _β:β:_τττττ: :β, :τα :τ 2τιβτττι:: βττέτοττ:Μ Ματττττττττ τ:ττττττττι: :οτι::βιτ, μ:: :β :ο

τττττεττορ:τ: τττβτί:τττττ βτ:τττιτ , τι: Μοττττβ:τ·έα ::τιβτττ:ττττττ. ΙΜ, ττιτττττ: ω:: τιττττοτ τιττΜ. η.

όοτηττιτε ΑροΠοΙτευε, ( :ττιτττττττ τ:τττροτι: 8:τι:τττδτιτ: οδτα·τιιτ:) Μετττνετατω ερτΓεοριτω, μα::

:απο νἰττυτἰ5 8: ρτετεττε εκττπττε υΒτηιτε αιτιιπτ 8: ρταεΙτιτυπι ΜΜτιιπτ, ωστε:: Πιτεερττ, τ::

ετα: :ττ·όεττττΙΠτττ:ετττ Πειττττ εττΙεέττοτττ 8: όενοιτοτιτ εοττετιιιόεττ: δ: εοττετττιτΙ:ττε, :το οτ:1ττἱΒιτ:.

ιτε Μ.» εο ρεττττ, ρατ:τ.τε. δ: άενοτε αιτττ:ιττε ΒετττνοΙεττττα ίττττετ:εττ. Ι)ετττςιτε άεΜεττυπτετυ:

3: Κεττετιτίτε ἴετττᾶοτιττττ :τετ εοτ:ΠτιιέΒοηεω τττοττττΠεττοτυτττ :ιιιότεττ:, τεττττ.ττττ ὰἰττττὸτιττη απ

μι: τερτεττι Ρτ·τττιιτπ ΗΠοτυπτ Μάϊ: ΡεΙττ:τττττ:, :τω Μ: Ατττοτττττο ττττρεττττοτε :ΜΗ ίιιτπ,

ΡτττΙτρτττ ντάε!τεετ, ]ιτνεττττΙτε 8:ΡεΙτετε, δ: ει·εττειιπτ ἴτιττὁὶτ ΒΙττΠτ, :μη τ:: Ι.τεττττο, :Πω 130.

:ΜΜΜ Ιττετττκιττοτττε μι. ΒΙοτ·τοί: ρ:τ.ίΠοττε ττττ:ττεντ: τα! ε:τ:Ιοε. Βτττεττττττπ ττιτο:1ιτε ίαττᾶτΜἰ

ττί:ιττε, ετιτἰ Μ» Ι)τοτ:Ιετττιττο 8. Οττ!εττάτι: Νον:τηΒττε ρ:τΠιι: εί:, :στη ττΙτοτ·ιιπτ ΡΙιττττττοτυπι

ίεττ&οτιττη Κεττηιτίτε ττἱΒιτἰτ. .Αυτο ιστό. ττ:ττττττ έτι !ττττταΜ ρτ:βδττ:: :β Μ:τττ·ττ:τ:τ:: :τττττ

£:τττ:τἰ:, [ιττδίτ Η:τιττ:τ _βτ:::βοτ:: πως:: [:Μρ:τ :οττεττι Β:!ττμττ:: [τιττΕϊττττττττ τιτττι:τττίτ τι: :οτι

τίτττάτι τττοττττβεττττ τΙ:βττ:ττ: τ:ττ:τ:ττττ, ::τριτ: βττιδττ Ρ:ττ:τ: τι μυοας:τττο .Δ:τττ!:χτ:τι|τ:Ριβ:ρ: οτ.

ττττττττ, τα !αττάτιτττ: ιιττδτοτ τσάι:: τιιτΜ:τττ 96. Κε:: :ιι:ετττ τ:: Ι.οττ5οΒτιαΜι ττ·τε.ττεπτε, ννοτ£

8ττττευε ρττττἰετεττε ΑετιτἰΙε8ἰεττΠ: εἰ οΙσνττιτττ νεττἰτ, τωρτεετττιτίετιιε πονο Κε8τ ρτοίρετε, ερἰτεο

Ριιττι Μετττνετει:τη εοττίτττττι:τττειιπτ “που ίτιΙιττττνΙτ. Ερτίοορο τιιττεπι ει! εοττίττ·ιτ&τοπεπτ :πο

ττττΠεττοτυτττ τοΙτετιιτττε ίετττότοτιιτττ ετφετεστε, Ρ:τττττττεττ:τ ετ:τττττττετ :τττττιτττ,, 8: εοφ:: ί:η:ΞΗΡ-Ε.

Πειτε, :τπτ Μ: Βτοτ:Ιεττσ.ττο τωρετ·τιτοτε Ηετ·οτττο ρτωίτετε, απ:: ΗἰΙτιττο ερττεορο δ: Ττιετιτττο

:Η:εο:το, ροΠ: :::ιττειιτττ πειτε Με τοτ·τττεττττι ειττττΙ.ατΒο 8: υποΠΥΠ0 τττ:τ.ι·ιγι·τιττπ εοπίτιωτιιτι

Με, ροίττπο:τιττττ πιτίττ. δ”:ττέττ Ρεττ:τ: τητα: ιτι Μοτι:β:ττο .τ·2ττττττττΙ::β:ττβ τΙ:ροβτττΜ :β , τ::

τττβ·ττ άτδτττττ βτττιττ:, :Με τ:τττττττ:: ιτι τττττ: το:τ:. Ντττ:τ Βτοττ·ττ:τττ:, Θ· Ρ:β :τττττ Ου:τττιιΜττ:,

Μττιτατ:τττ β:: Β::το τι:Πτττττ [ιτιβ:, ιττττττττςττατττ Μ: έτι Πτι: βττττττ Μ:.ττ·ττ:τ:τ :]ιτ: ΜιττηττττΜ τα!

0το:Ι:ττ:τττ Ρ:τβ·:ττττοττ:Μ τ:·υο::ττττ·. Οτιβτ·υ:τ: :τττιΜ ροττττ|]:τιτ τιττ!!τττττ : βρτ:τττ Ρττττττττττ: τι::

ττ: Ρ:Ιττττττττ: β!ιι: |ιτυ:ττττΙ:Μ ττοττττττατττττι βττβ:. .Ποτ :ῇιτ/Μοτττ πω:: τι Μ:: :τιδτοττ ατίτττττβτ Μ:

:τττ:τττττττ: τι:: :β τττττΜιτ:.

Ητωννω ;. .κτττττο το: τ. :μέ βτττ Μ:ττιωτ:τ -οτττττι:ττοττΙ: τ:τττττ:, βαττ:: :τωτ:τ ροττ ΡευτεεοΠεπ

Φωτιώ"πωΗετπινν:ιτάεεΒιιίτιπ νεττττ, δ:: τττοττ:τΠετιιττπ φοιτ. ΕΚκιττετάιιε εοπτε: τη ρτορττεταττεττττετιιτι

το ΜοΜΜ-_ττο εοττΠ:τιικεττττ, :τι ττοττοτε Μπότα δ: ττκττντόυτττ Τττττττ:ιτε, Γτττάτ:1ιτε δειτν:ττοττε, & νάτο

ετττω.. τ·τοΠίεττττ:ε €τιτ:ἰε, 8: Μάϊ:: Μ:ττΙ:: ρετρετιτα νττ8ττπτε, ίτττέτ:τηιτε Ρετ:: Αροττωοτυιτι τπτττεί:

Ρἰ:, δ: οτττττἰιτττι ΑροΠοΙοτιττττ δ: δτττι&οτιτιπ οττττττιτττι Νοττ:τε ]ιτττττ ετ:άτεεινττ. Ηιι)τ::- Μ:

ττ:β:τττ ττττττττ :Μπιτ τττττ!:βτττο ::ττβξςτιατ :κτ-τετ Πττοτττ:τ .9::τοτττ:τ, :μετά μπι:: τι:: ΜατιττβττρτττΜ

τ::!τ:Μιτ:, ιττττ Μ:: Ι:ςττττττττ: €`αττοΒἱιτπτ ςιτοά ότοτττιι· ΗεΙπτνντιτάε:ττιτίεττ , 8: ΠΜ ντεττιι:ττι

Ηττάιτννετάεεττιτίεττ, τ:: τυρεττοττ μα: Πυττττιττε ( ννττωμ ) (Μπιτ, ΑΒ ΕΚΜΜι·άο τ:οτ:τττε

τττττάτττττιιτ. δ:: ε: ά: τ: τη: ::τ:ττ: τττττττ:τιάττ: :β Τ`τττ:τττττττττ::ῇττ[τὶ:τττ £::τ β::ιτττ β:ιτ:ττττ:ττττττο

τιττττα:, :τπτ ίπ τττβοττττ Τταττ:ταττοττι: [αττδΐτ Μοάοττττίτ @πιτ Βοίίτιτττττττττο: τω: τι. Μπιτ, έ: [πτωτ

τιττβ:τττ ·τττττττ: βτττιττιτ: [ττβιτ: τω. Β:τΓ:ττ τττττ:τττ::ρττ: τ. ΕΚΚ:τιττττττ:Μ::Μιτ:Μ, ετττ[τττ ιαοτ·:τττ

Ματτ:τττά:τττ, τοστ τἰοττιτττο: , ροβ τττττ:τ τι:: τττοττ:Μ, τί: :οττάετττίο Μετα/Μι: βττο :ο_ςτττιβ:, τη::

:τι ά: ::ττβι ΕΚΚ:ΙττττάιτΜ ΜΜΜ ρ:ττ·:.ττβ:, τ:: ρττω!:χτιτττι :Ρ:τττιβ::οττττττ:τ:τ: "στ, Θεμι

τω: τττττρτήττττττΜ, τι 8τ!·ιτ:βτο τ. τΜρ:ττττβ: βττττττ, τι:: ττεβτττ ΙΜρ:ττττοττ: :ττίτοτττα:: τ.: :τα

0ττο τ:τττττ:, :κτ :τττττ £`οΜττ:Μ ρτοττ: ττο/]:τ, τττττ::ττΜττττ: : Ρ:ττττβ:: οτττ:τιτττ β::τ:τττ τΜρεττ:Ιτ

ττττδτοττττττ: :οττβτΜαυττ, ό:: εοεττοττττ νττττ.!τεετ εοοβτιτέττοττε δ: Ιοετ ττΙιεττ::ιτε , :τε ατ.ττοτττε:ι

ττΙ:Βτιττ: ε!εέττοττε, 8: τόνο::ιττ Γι:ΗΜυττοττε, ὸεοτττττἱτττοτὶε τιτττιτοτιτττηιτε ί:τνττττττττωττπτωτε,

ότι:: ετ ίιτρετ Με ἱτττρετἰαὶἰε ρττντΙε8ϋ ετι.ιττ:τ.τττ, @ΠΠ ίιττττττρι·εβτοπε .το ρτ·ορττω ττττιττιτε Περο

τοΒοτεττιπτ . Ητ: Μττττττιτ: Εοτττ:: ττττττττττττ στα: βτττττττ :ττττιο·υττ, Μτττι::ττοβιττ:/ιτϋ ΙΙ:ττττ”: :ττττ:τ:

Πιτ ::τιβιτιτττ. ]ττττι, τ:: τα· το:: τι:: βιτιτίττ Μ:τττ·υ:τ:τ βτρ:ττττ: Ιττττττ:το τοτΙτές:τ·: βατ, :::τεβττ

τί:ιττ:ατιτ [ττ:ττιτ, αυτ: τα: ΕΚΚ:τιιττ·άττ: :τττβ;ττ: :οττττα ΜττττττΜτ: τΜΜ:τιττιτ Μοττ: ::::τττττιτ τ·

·υττττ. 'Ρ:βττΜάατιτ: Μ:: [τπτ τω:: Μοττττβετττ βτττττ:, τ:: τῇ:: άττττρτττττττ:, Ρτιαίττι ττ:τττιδττι, τρβι

τι:: :Μπιτ βτρ:ίτ:ττ τττβτρ:τα τι: ΕΚΚ:ττ:τάτ Ρτορττιςιττ:, ·υτττ: ιτι [απτο ροτ:ττττττιτ: , στ: :άπτ

τἰιτττι [:τ:ττττττττ:, Μ:: :τω βτττ Στιβ: ττ:ττ:ττ ατ!τιττ::ττττττττ, ‹ι βιο ρ:τ:τττ: :::Ι:β:::τττττττττ:/ιτιβ .

Η νἰΜΗΜ 4. Ι: :τα τ:ττττττ β:τττ: τω:: :οτ γ. :το ::Ι:ττττ: °1)ττ:τττιιτΜ-:οτιπτττττιτ: ιτι-Μο, :τι :τσάμ

Μεω","_ τω· Μπεστ, βετ:: :β, ρτωβτττ: ΙΜρ:τατοτ: :τττττ ΜττΙτι::ρώορτ:Φωττ:τιοθτττττιτ: . Π:: , ττιττττττ,

ω. ?του Μ:ττι·υ:τ:τ τιττδτ:τ ττιτΜ. μ. :Β ττετε:ττΙ:υ: Εκκτττω·:Ιτ εοπττττ: :τε :ΜΜΜ ΗεΙτττνν:ιτόε:·

:τούτο ςυετεΙ:τ ΜΝ:: , δ: ότι: τττιιΙτιιτττε1ιτε τοτε: Ρ:τττετρεε νετπἰττττε, ΜΜΜ:: τεειτο ετ: εκτώ

άτετττττ. Ε: ει:: κατ:: Ει:ιττττττιΒιι: , σε:: το τττττττΠ;εττ:Ιττπτετ τε8ττο ίει·ντ:το :Πε ροττιττ:, τοτε:

νετπιτ δ: εοττίτι!τιτ Ερττεοροτιιτττ 8: Ρττττετριττττ Ρτττ:εττέτοτυτπ, ερἰἴεορο Μετττν:τεο , τιττττ:τυε

τιτεεεΠοτϊβιτε, τι ρ:ιτττεττοτυττττεττΠ ἴεεἰε ερττεορττΙττει· ίεευττάιτ:ττ Κ:8ιτΙ:τττ Ωττττθ:τ Βεττετττέ:τ τε.

μα:: &Ροί:τάεπό:> :Η εοττττττι. Ηττ716 Μ:τττ·ιτ:ττττΜ:Ιτ ΙΜρ:ττττ:τ: ρ:ττττβ·ττβττ Ττττ:ττττ:τιτ:τιιττττ.

6. στα:: τττττττττ:τιέ τι:: τ: τία:τττττιτ ΜΜΜ ραττρ:τττττ: ::ρτ:τβ, ρτττττ:τ βτττ: .κροβοττ:: ρτττττΙ:

χω:
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ΗΜ, οέέςπο ε·:έαπι Μροπ::οι·έ:, π:: οΙ::›·έπ: πεποβιοΐου·έ: πππο:: έπάές:έ·επ: οι! /πο!έβεπιέπαπ· ΑΝΝ.@Η.

Ι3οπέι:έοπέ: 13έρέο:πέι ω: τ:[::επιέππ: σ:: 0·υ::έπυπο, π” πω:: Β:οπ·υε:πτπ πρ:·επεπάέ: , πποιέ, π: 1036

Ιο:έππ Μ: :πεπποτα:ππι έπ Βυ·ε:πεπβ ιέέα::|έ :οπβέ:ποπ:: , Ι.πετεπε ορρεέέαυέ:. Μοπα|έ::έ:ιπ: Μέ:: ;, μ”.

π:: Τπέ::πτα:·έ Ιο:ο :Μπι :β έπ[:·α 'Ραάο:Μπεπ|έ οέέασε|έ: έέπιέ::: |έ:ιππ[πέ1|ε. Σεπ ΜΜΜ:: ενέπ

::: Ηοπκέ:έ ππ_ςπβέ πιρέοιπο. Π: ποπιέπε Μιὰ:: 8: έπάΜάιια: Τι·έπέτω:, ΗΕ.ικιιιου: ΙΜ Ηωήάμ;.

€τε.τέα Κοπιαποτυπι έωρετ:ιτοι· ειιιευθυε: Οεποπιιπι Παπ:: πο:: στο Μπιέπιιω, Γοιἱ $ρέι·έτιι μπακ.

Ποἰ εοιπ:Ιέω ρι·ικέρέπιπ, π: ΕρΠοορέ Β·οςιιοπτει· οΙ:ο.ιΠι·ε ωοπο:Ιιοι·ιιπι νέίέτοιπ, 8ε.,κΕ :μια

απο. Ι$εειψιέπ Νέα έπνεπει·έπτ, πΒί::έοάπιτ δ: ::οπέεππτ. Η:πο νέεἰΙοπτετ έκποτέι:: εοπτυπι·

Ρέππα, 8: έ:: πω: νέα:: έτέτκτε οπο:: ποίὶπι Ερέίε:οΡΙε έωΡοπεο‹!ο ΙενέΒεπτε:,_ σ:ιτέτατέ: απ·

π, Με (μια ὸένεεραιιρει· εΠ:, απ:: έπτει·νοιπιι ειππιπέΓ:έωεε εοπέιπ;έο ποί:τσε, Ουκιοιικοπ

νέό€έἰεετ έωροτοι:έοέ: ειιευί::ε, απ:: :::ΒέσρέΓεοροτυπι ΕτάκιωΒο!άέ ΜιιΒοπιέπέ , ΡοΡροπἰ5

Τι·ενέι·επΠ:, (Ξετοπέ: Μεεο.:ΒαΒιιτεεπΠε , Πονιι:ιπέ ΒτοπιεπΠε; δ: ερέί::οροτιιω ΑτποΙάέ Η:ιΙ

νετΠοάεπΠε, Ερροπέ: ΒενεοΒο:ΒεπΠε , ΤΜοόοι·έ::έ Μεττοπίέε, Ηεέπτέεέ Πιιέτ::έΒιιι€επΠε ,

ΤΜεάοι·έεέ ΜέπιέΒαι·όενοτόοπΠε , ΤΜεωωοπέε ΜετέΒιιτεοπΠ: , Ει·έοϊ Ηανο!!κτεοπΠε ; Βιέ

εοτυπι 4110906 Βετικικέέ άικ:έ:, $έο,έΗ·έάέ, παμε ΕιιΞεοπέ: εοτπέωπη αΙ:Βετέ:ιτπ: πσπτἱπε

ΗεΙωνν:ιτόε:Βυίυπ, αυτ:: οιππέΒυ: Με ορροπεέέαέέε, πιοΒέΙέΒιι5 δ: έιππιοΒἰΙέΒιι:, ίαέέ Ραπ::

Βτιιππεπέὶ, π: Ιιοποτο Γατιά:: Μετα, ίππ&οι·υπηιιο ΚέΙέωπ απο:: Ι..ὶΕ›οτέέ απιίϊτιι&α , ω:

έπῦἔπἱε ασφέΠτέοπέ: Ρι·:είι:Ι Μεέπν:τ‹:Ιιιι: έποι·:οέεπτέετιιω ρτοει:ί:, έπ ρτορι·έπιπ όει!έπειι:, ά::

(μια ποίὶτο π:: 8: άοπιέπέο, έ:: πι: 8: εέφωέπέιιω έΡΒιι: ο πιαΙο ροτείΕιιένο, 8: έιατσ.Κι:Βιι- :

Επι: ί:ιοθεέ Βεπεάέ&έ ησέίσοραΙέτετ όέΓΡοι·ιεπόπω που:: ροί:έάεπάεω ττ:.άέο!έωιι:. Ε: π: Με::

ΜΙΒ:: :ι·αάέιέσπέ: Ρει8έπει Επι:: δ: ίπεουνιιπα Ρετππου:ειτ, :παπα ρτορι·έπ ι:οι·ι·οΒοτοπτε: ακου::

εοπΗι·ωπιπε:, @ΠΠ ποίΈι·έ έωρι·οί:έοπο Μπι:: ω:: ΠεέΠοτέ έιιί:έωι::. 8έ8επιπι άοιππέ ΕΜ::

τέεέ έττνἱἔὶὶἴεἰτπέ Κοιππιποι·ιιππ έωρει·οτοτέ: :ιυΒιιΠέ. (3ιιιπΒει·έιι: οεπι::ΙΙ:.τέιι: νέα ΕκπππΒαΙό.έ

ετεπέαροΙΙαπέι·οεο<έπονέτ. Μας. Μιι:]ιιΙΗ, Ιικέέ&έοιπ:η. οποοΒοπιέπέω Ιπαιτποιέοπέ:ιο17.

Λαοσ νετο όοπιπέ Ηεἱιπτέεέ (κοιτώ τεειπιπτέ5 ιό. έππΡετέέ π. Α&ιιπ1 Ι.έετιΒο Ϊ:Ιἰ‹:ἰτει·.

Ατιππι.

;. Ηοο άπσέο:ποτε σαορ:ο πεπ:π: ./:π:έ|έε: Η:έυπ·υνατά::ππ[π:π ·υ:πέ:, π: τποποβοτέο πιο :οπι

ππ]π: ρ›·ουέπετε:: ο: Μπα:: πάσο οπο:: οπο: ρ›·ο·υεπ:π:, π: τποπα|έέ:π ιέέβέρέέππ ·υποπυπ :οπ:α:ποπ

ρεππσ·έα[ποββετε πώ: ποπ μπακ:: οποτε, :ε/έε Τοέ::τποπο, εοπέ:ανέ: :ποπα:πο: αέέο ::απ:[Μο, έπ

ωβοέέππέ πω:: [πέ πω, ποπέέπε ννοι·ιπΒει·ε, οπο έπ έο:ο πιοπο/έετέππι πάέβα::ε :πειέέ:π!πι:π:·.

Μέ πεπ:έ·ππέ ρ::[ε:έ:, απο” έ‹έ έ:πρεάέσπ:ε ιέπροβ:έοπε. απ:: κ: [πο:οπ_|έέέο Μ:έπ·υ:›·οπ:π ποδέισ

πέ: ::έοτπ ·υέ]έοπέοπ: ιέε:ο:·πέ:πυπ [πέ[β πω:: έππκέπ:π: οπ:ϊου·.

6. .πππο Ιο24. :οπε:82π:έ: έπ :πέτο 7·έέο:έπ .9έαοπέω ρι·οοου·έοπ:, ποπ:: ο:οοποπεπι ποδίπ: π:

Μεέπυσέ·οπ: .ΕΚκεποπέέ :οσπέ:έ: Ιέο:::έο: π:: :οπ:έέέαπάέ, :μέ πιοποβο:·έππι Ηεέ:πυ·υαπέ::ππβπ|:α

κατ:: ποπέΙπ:π :ίε|έ::απ:. ,φαι έιέ πι:έοπε ρω|έέ:::έ:απάιοποπτπ ε:: π:: πέ:παπδέοπο πιο:: Μ· πω

π: έπέὺο:: ΙΜ άοιππι:: Μεέπννετσι18 εοέίοοριι:, 8: ΤΜειωει·ιι: Βετο: άιι::έ: 8:αοπέτο Βοι·π

πω: , οιιέόςιιέὸ έπήιιι·έ:ιτιιιτι νοΙ ::οπττονει·ίπιτιιω άι: :ΜΜΜ ΗοΙωνναι·άκ:Βυέιιο , οι:: :Με

τοΒιιε ω! έπνέ::οπι ΜΒιιετυπτ, παπα:: ὸέπιέέετιιοτ, 8:έπτει·νεπέεπιέΒυ:5έΒέθέάο ενυπειέΙο απο:

Ηοτἰωαπτιοὸενείὶἴώαπ, Βοοποπο, Δ:πυΙιιοΒο εοπιέ:έΒιι:, :ιΙέίίςιιε ρτωίεστέΒυ:, ΡΙεπειτέετε:οπ :

εέΙὶοιἰ, Βυέιιέςπε 1°€£οτ1£ἱΙἱ2Εἱ0Πἱ5 ΜΗ: Ιέττοι·έ: ω: πιοαόοτέ . Σορέι·Ι: ο:ππέππ: π: αποποβου·έέ

[πππο οοπ::ο·υ::·πέ:, [π:έ!έπ.: [πέ: :ποπατοο:·ππι π::εβ:α:έοπ: ;π·ο·υέιέ::·ε·. (."πυποπο β·ο::·ππι π: Μο

π::·υέσπ:έπ,π τεέέςιο, π:έ απ:: Τέ:έο:πέα:π: έ:: πω:: Τι·ππ:έο:έοπέ: πιο:: Ιππέέο:π πω. 9. Ιοπ:$ο

Ι:ιτεςιιε Μ ορέπέοποιη ὸἰΙατετοτ, ΡΙιι:εε (ΠιτέΠέ Ηόε!08, έΠοτυπι :κ:οεοΠ8: οτιέπι:ιτέ εκεπιρΙο,

κ: Μπι: εσεΙ:Πεε Μ: ::αροτιιέπ τεὸὸἰτέΒιιε όέΙα:πτε. Ιων· Ι:οπε:έρπο: έο:έ πεπε[πδέοπο: Ιοοππι

Ι›οΙέετε ιέεΙ:ε: @πωπω έτπρετπ:ο:, πππο 7·υέπο, |::ππάπ::πε:πο:α:έ :ποποβε›·έέ ποέυο:, ΡοιεΠατεπι

οΒτἱπυἰτ ::οτ:Πτυοπόέ πτεταιτιιττι , σουΠέτιιεπάέ πποπετειπ1, ποέ[.πεπόέ κΙσπέιιωέπ ΙοεοΗοέτπ

νν:ιτάε:Βιιίοπ άέδέ:ο, έτι απώτατο Βοποοπέε ::οιπέιέ:, 8: έ:: μη:: ΑπΒετέ πω. ΙΙ›έ :Μπι έιέεπέ

!πιροπ::ο:· τοτἰιι: ΡυΒΙἱο:ιε Γουδτέοπέε πε:Βοτέιιω όεετενέτ ::οΙεπεΙυππ , Βειιιά Και:: φωτ:: Μο

εοπτέεε, (ΣοΙοπέεε δ: Τι·υτωοπέ:2. Ωω: οαππέαέπιποπ:ισ έπ ιέιΡέο:πα:: :παο 'Νου·:ππ[ω απποιο33.

Ιπιέέ:?έοπο :. ::.ΚπΙσπάο: ]ππέέ, οπο:έ πιο 0·υο:·ποπ:ο Ιαπιέο:π:·, έππο:έ: ο‹έ πιππ.:ιι. υέ:::[απδ:Σέ

έΜοέπονο:οέ, π: π· 7·υέέιοπε π_ςέ:, μέ, π: Μπι”. ι:ο.ιέώέπιπ: , εκπέοποοπο 'Ροποποο:·πεπβ πο

ω: ΗοΙσπυποπάε:ππβπ|έ: |πᾶπ: π ὐεπ:ο .πωπω Ιε:·οβέππασπ π:έ[]π: [πέη π: πιά: |οπδέέ ω::

.ει·έ›·εέέοπέο: σ:#:Ψ78ϊ, πέέοςπερ:·οβα:::, πω: έοέέέοπι πιω. 122.Μ8Μ0Μπ:147. Σοοπεπ:ο: ο)π[έ:::: πιο.

παβε:έ: πΝέο:ο: σα· Βέρ::οπέ: Οου·οο)εππ: π:οπο/έεέ·έέ Ουο:πιπππ: παώ: πο: οπέέπο. 'Ρο/έ Παπ!

[έσπ 29 πυέποπ::π , ΛΙΒι·έ‹:ιιε , Τέιέετωετιι:, Βεττέ18ετιιο, ΤΜετωπυε Π. Κ:έσΒο!άυε ,

Ατ!ιοΙέυε , ννι:Πέετιι: , (.ἶοπι·πὸ.ιέ: , Κεέπέπιτόιι: , ννέτέτιι:: , Ατοο!άσε , Ηεπι·έου: . Ε::

Μ: Τπέεπππ:·π: ο::Ιε|έπ:π [Μπι :ππέ:έ: _[απ:ΐο:ποπ :·εέέοπέέ: έοοπρέο:πυέ: , ρο:έ||έπιππ: σωρο::

[·ιπδέέ ΜοάοαΜέ ερώορέ Τ:·ευέ:·οππ: , μα! π Β:·πποπο επι/έσω έσω: οπ:έβέ:εΔ έ:πρσ::πυέ: ·

πππο 1 ιο7. Ηπ]π: ·υε›·ο Τ:·οπ:έα:έοπέ: ΜΙονέ·ιπ: άοβ:·έρβ: :Με Τπέ::πέα:·π: , πω: ε.: υπο

.ππ_β::·ιπ::ο :Μέσο οιέέ:π έπιέέο:π›· :απο 3. Μα): Βοέππάέππέ απ πέσο: κ.. ο.: πω: :ππέ:π :έίσέ::έ

πω: ο: Μ0πα|έ87ί0 Η:Ι:π·υνατά::έ:π[οπ/έ. Οοπ›·ο‹ἰπ: οπ:οπέ μέ άεοέ:ππ: :ε:επ_β·:π›·, έπ οοποέέέο

Βε:πεπ|έ πο Επ(ςεπέο :οπέο Ροπ:έ[έα 1ϊοτποπο Ρ:έ·υέέ:χέο:ππέ [πέ πέοποβε:έέ εοπβ:ππι:έοποπι σο·

:έππέ: πππο 1:48. Ροβεο απο έ/έπιέ πιοπέι|έ:έ·έππι ο Ρπάε:οοπποπ(έππέ ορέπ.·ο_οοι·π:π :έοέπέπέο πω::

δππ: :Μπα πω: Ι:προέ·έπέέπ έο:π:π ΜΜΜ: οπο έπ πο: π[οπε Μ [ο:οπέππι ρτο.τέπιο οέορ[π0π

ροέ·π··υ:πο·υέ:: Μ! ΜΜΜ: απο έπ ΗοΠέπ Ι.οπ«ές:·ουέοτπ:π :έέ:ί0π:3 οοπ|έέ:π:πτπ σέβη εοτιιτπ::

πεπι ρέ::·ο:·π:ποπε Οεπποπέπ τποποβοι·έοπιπέ _ππ·:επέ π Ι.π:οοέ·ππέ: ευω·[οτπ:π ρο::π!έ:, έ.οιέέ:ςπε έπ

οπέ:π:π πιο::

πο:: ::. ο. π. Τοπέ. π:: τ: η

ννἰπο, δα.

ιΒΕπι:ε: .

7. Εο



3
μι' οι; π. Μπιπινπιεοο ι:ι>τεο.ιιπιοιιππ

ἈΝΝι (ΣΗ:
τι. Εοιίειιι οιιιιο , @πιει “Με οπο Μειιιτιοι·τιι: Ηε!ιο·ιιτιοΖάει:δοπιιβ: οοοιιτιο τιιτείοπι

.το36 _θώςοιτ , €οι·οειειιβιιι οι [κο ιιιιΖεπι δωσε/ι βιο” , ρι·ι_διιιο [πο |ιι!τιιιιοι·ε Ραπ Μπέκι: οπο

τι ]ιιιι.

(.`οτοειοε

όιίειρΙιππιπ

Μπεστ: .

.απο μονο

όετι,

[Με.

Μοπ:ι Π·

Ηετινοτ·

όειιΙε .

πιο , οι ιιιε!ιοι·ειια [Μαιο πωπω· τοιιιιιιι: ε/ἰ : οι ει: το: ποιοι:: :οι Ιοοοι·ε: Ριοοι·αιτιιι ,

4ιιοό πιοιιαβει·ιιιιιι πιο βιο ιιιιρει·οιοι·ι: οποιοι ριιτιοσιιιιο σιτ|ιβετετ . Και :απο με οιπιβι.

οι μιιιειιιιο , Φ'[ιιι τοιιότιιι απο σωρο: εβ [τύπο , ιι: απ· ψ:: ποιο Μπιτ ιιιιιιιτιο μ.

ΒΡΠεοΡιι: , ιιιοιιιι οπο οιιἄοι· , Έοι·τπιτιι (ΞοτΙιειοππ ττιιπίινιτ , δε τεεοτό:ιτπ: Βειιτι 5τερπ:ι
πι Ρι·οτοιπιιττγτι: στο Ιοεἰ Ρτιττοπι , ο Ρι·ο π: ίπιπιπε·οπιπιοπ: πι ιπειποι·ππι ειπε ποίΗοπι Γι·

Ιππιτειπ Βοπιιπο Βεο ιπιτποιοτε εο όἱνεττἰτ . Επόεπι ιιιιτειπ εεεΙείπι ιο του Πιινιἰ ννιΓεπιτ

Πιο , ο Ι.ιιτπεννιεο ΗΜ ΚοτοΙί ιπιρετοιοτι: πιειοπι οοπίτι·πέτει , ο οε:ιτο νετο Β2.όιιτοόο

Ρστοετοι·πππεπΠ εριίεοΡο οι όεόιειιτιι , ·τεπιΡοτππι πιει·επιεπειε ,ο τ:ιπι τεΙιιςἰοπιε οπιιτπ τεπι

ΡοττιΙἰ: ροπεΠιοπιε Ρτοποιεπε δε πιι:ετείεεπε οποτπεπτι: . δεό εππι απο τιοοι·επι εκπό

νιίΪεπτ όπειρΙιπ:ε , Μειπνετε:π: εΡἰἴεοΡπ: Βέτο: :ιό ειιιπ νεπει·οτ , πτ ίετιιπόιιτπ ε:ιποπι

επιπ :ιπέτοι·ιπιτειπ ε:οττιοετετ , οποό ιτι·εοπΙ:ιτε Μπι οπιπιιιόνει·τετ:ιτ . δεό εκρπιίπε επττ

οι·επόι Μι Γποι·πιποπε ιπιπτι:ι τεοεπι Ηειπτιεπιπ ωιπ, δ: πτ :ιοΒετε , ννοι ποτπιπε , όε:

Ροίιτο , οπο: ποπιἰπε Ι)τπττιππιτπ:, Ρετ οιιεπι τεΙἰοιο εΙππί'ττο.Ιιε τείοι·πι:ιτετιιτ , πιεεεόετετ

οΒιἰπιπτ . Ωιιοό πι: τε!ιΒιοΠε επιπ εοιπτπεπόειοι!ειπ , ιτε ιττε!ιοιοίιε απο τεόόιόιτ οόιοιΙεπι:

:ιόεο ιιτ όιιττιπτε οόἱι δ: ιπνιόιο Ιινοτε , ειιιἴόειπ εεε!επ:ι: απτο: , ποπιιπε Βοίο , τοπο

Ρ:ιτοτο πω: Β:οιπιιοπιιπόο ιιε:επιτεπε , Ρτο:Ρ:ιτειτοτπιπ όειιεει·ετ , δ: Γεεππόιιιτι τιιιέτοτιτοτειπ

ειιιίόετπ Ιοει δε Ιἰοεττιιτειπ , όινιππ εε!εΒτ:ιτι πιο Με ΡεττπιΠιοπε πιτετόιεει·ετ . Ωποό ΕΡἰ

ίεορπ: ιιπόιεπε , εοπνεπτπιπ ιπττεινιτ , δε π:ιΒιτο :ιό πατα:: νει·οο όε ΡτιεΙ:ιτοτππι τενετεπ

πιο , όε ίπτήεόεοτιιτπ ιποι·ιεόιεπτπι , πιό πιτιεθιδτιοπετπ δ: ιιιιιιτιοιπ Επ:ιεπτειπ δ: εοπ

ίεπτίεπτε: Ρτονοειιτε ππτππιτει· επτεινιτ , όιεεπε όεΒετε δε όεεει·ε ω: ποποτειπ όειεττε

ίεόι , ιο απο: εοπίιίτετεπτ όιτιεεεΒι στοπ: ΡτοΠόε: , επι ποπ οποτε ἰπτετόπτπ ἱπεεόετεπτ ,

εοτιιτπ εποτπιἱτο: όενιτ:ιπό:ι , ΡετνΞεοειο εΠετ ιιτοιιεπότι , ποπ οπτειπ ροττΠιι: ειιτπεότο,

οπο ποπ πω: πω: ΡτοΡτετ Ρει·ίοιιτιο, Μ! ΡτοΡτει· Μετα Μαι ΡετΓοπιε εοπεεόιτπτ, εοπθ:οτετ

ενετιεπό:ι . @οι σπιτι :ιό επιπ ιιπόιεπόιιιπ ίεΒπιοτεε ποοετεπιπι· , ΡπΙΡιτππι :ιΠεεπόἱτ , δε

Ροπειι Ρτο τε δε τεπιροτε πό ΡοΡιιΙππι !οε:πτπ: , οιππιοπ: οπο Ειδι::ι. Έπετειπτ ιπποτιιιτ:

επτποπε, οιιι ιπιπτι:ιπι Ξττοοενετοτ, ιό ίοτι:Ειδιιοπειπ ΡποΙπ:ε εοτειπι οπιπιοπε νοεενίτ . @π

ειιπι τετιιο φωτο: ποπ νεπιΠετ, ποπ νιπόιότπε νοτο, ίεό Ρτορπετι:ε Ρτωεοπἰο ει ρτεεεεΡιτ,

οι οιιοεπιποιιε όἰε οπο: όε οοτροτε εκιτετ , Με ίεεπιπ :ιό ιι·ιοιιπεΙ οιιποι τείΡοπἴπτιι: όε

οπο. Επιιιτιιι, πποτπτετ. Ο ποδια ιιπιτπιι! ο ουτε εοπΓειεπιπι ! οπο πως οποιο τιόπιπιάο.

νεπιτπιπε, ποιοι” @που εοτ:ιπι όινιπο ειιιοπιιπε. ΕΡἰίεοΡο επιτεπι τ:ιΠτετ όιίεεόεπτε, οποιο

επιπ ΐτοττιΒιιε επιπ ἱτι εινιτ:ιτεπι Ριιττιετοτπππεπιειπ Ρτοἴεεπτιιε , ΡΙεπιιτπιπι τε·εοπειιιιιτιο

πεπι οΒτιπιιιτ . δεό Ρτο εο οπι οοπτιιτπειι:ιιτι τεεετιιτ, ΐ:ερε δε πιπιτπιπ τοοιιτπ:, όει:τετπιπ

Ώει ποπ ΡοΠε ιιπτπιιτιιτι Ρετπἰοπἰτ . Επι/έτει ετιιιιιι οπο: ρει·τε!εδι·ι: Με ιιο!ιοτιο , οπο: ΜΒόί0$

οπο· Ι.ιιιοει·οπο: πιο ωιοοιιω αποτο τοιι[εΠἰοιιειιι, οι· Ρι·ιιιιιιιι: ιἰιςιιιτοτειιι »πωπω οι: οι:α[ι:

βια οδιιιιι€εβ οι «πιο [τιιιέΐι οΜΜατόι. Εμ: οπο οωνιιιιιιι €ατα!οχιιιιι ιἰιιρἰιτειιι ωιιω Βιο

σειιιιιι: οι θει·ιιιοπίο [πιο.

8. Με που:: πιο «οι πιο, οπο οι! ιιιοποβει·ια ιι!οιοιιο πιο:: @στα ΜΜΜ , ο: ίπ

Μο!ιοτειιι [ίπποι τουοοιιιιιίτι [ετε!ιοιιιι· , [τοπ , οι Ιιιιρει·ιιτοι· , ιιιβέςιιιιτε ροτιδίιιιιιιιι Εοιιιιιοιιιιιιιε

ριιβιιιιι ιιιι8ιι/ίο , Μοτο: οι Μπα/Μπι , ειιοιιι οπο: |ιιο ΙιοΡωτ Ρεοιιιιοι·ι »πωπω 87°αι12, τοπι

ιιιειιόοι·ει· . Η: οι: ιιιειιιοπιτ ἴδιο οιιδῖοι· πιιιιιει·ο 58. οΒο:ιτιιιιπ 5::εΙόιιε , Πισω ιπ Ροοο

ννετπει , π: ε:οιπιτ:ιτπ πιτιππει εοτπιπο. Βοπιιιιοπι: ιπ_βτιιικειιτιιιιι ι·ε[ει·ι Ο·υειο:ιιιιιι: , όα

τιιιιι Οο:!ιιι·ιιε πο· η. Κα!επότι: .οιρι·ι!;: οπου ιοιο. Ηι·ιιι·ιοι ποιοι η. Ιιιιρει·ιι δ. Επι·

3ιι: τιιοιιιιβει·ιι οό·υοοιιιιιι πο:: ψήφο.: °ΡοιΙει·οοι·πειιπ·: .οι ρει[ωειοιιιτ , [οι ροβεο πό το

πιο:: Πανειι:οιιι·χι ιι·ιιιιβιτ , οι ροτετ τι Βοιωτοι τΡιίοορι !ιιιει·ι: οικω ιοιιι. Θ· ι.·ιιιόειιι

πιο! νοτια: [οτιιιιιιι:, ιιιοιιαβειιιιιπ @βιο ιιιιιι]]ο οιιοπ τοπιο οι! αιιιοιιιτο: ιι·οιι/ϊιτ , οιωτιιΜ

Μάιο μι: ιιοτιοι· Οποοιιαιιιι ποιοι τετιιιεπι , :στα Ι.ιιτοετοιιιι πιο £`ιιΙοιιιΞοιιιι ταδε ιιι[εδιιιι

ο. “Νεο” Με οιιιιιτειιδο οπο ρ›·ιτβιιιι Μαι:: .Διιτιβε: οι διοτι” Ηοτιοοιόιοιι/ι: υποκο

βει·ιι , μα! Τιιιετοιαι·2 δΙ9]Β[όι1Μ Ρωτοιιι ω: τιειτοιιοπο ορριιιιιεοιιιιιι . Πι [οι:ιειιι οιιιρρε

Τοιειιιιοιο πο Μειιι·υεπιι: ι·εβιιιι , ειιιιιοιιε ποπ Μαιο αδ ι·εβιιιιειιτίο ει: οπο ·οιοΙειιιει· αο

βιιίετιιτ κιόεχιτ , τοπιο: :οίκοι ι·ευοαιτιιτ οτι υπο!ιοτειιι διοτι». Η ποιο: και οιιδίοι· ποιοι:

ι·ο μ. 5. 7ο. Τπιετππιτιιε Γεπιοι· ίτ:ιτετ Βετππιιτόι όποιο διιιεοπιπ, νἰτ ίπ Με πιππόο νοι

όε ιόοπεπε ΐπιτ, τω τιιπτιιτπ »πιο Ρ!επιιε οποπιππι τεΒιιε , ίπΡετοπι τιιτπιόιιε, ἰπ ποιή

τεπόι: κοπο :ινοτιτπε οπο: ιιεε:επίπε . Βεπιοιιε εοπττο πι: δε πιο ποιοπε ΠόεΙιπιπ τε: ιπ

νεόεπε δε όιτιριεπε, ἱπτετ εετετο. τγτοππιόι: πιο:: ορετ:ι , οποότιπι τεππΡοι·ε ἰτετ ίπιππ :ιό

πιοπιιίτετιππι Ηετινοτόι:ε όιτειειτ , ίετιεπΓοπε π: ιπποπειιπ τπππιτοτειπ , πιπέτοτιιτπ Μ·

όεπι τεοπἱεἴεεπιἱπτπ , δε πιο: ιοτοι·ί: ιιιωτιιιο, ποπιιπε Οοόείτι, δε εοπΒτεοπιιοπι: πιο·

έτι Ματια τπείιιπτιιπτ εοπί-τεοιτ, δε ιπόε ΡΜ: πιο: Ρει:ππιο όετττικιτ . Ροίτε:ι :ιό ίγπο

όπιπ ίεε:ππόπιπ ε:ιιποπιειιπι εοπίι:ιτπτιοπετπ :το εΡιίεοΡο Μειπννει·εο νοε:ιτιι:, :ιό τοι·τιοεπ

όπτπ εοτπππίπι οι πόπιοπιτπ: .

τπτππι οι , απο ΕΡἰΓεοΡο ότιι·ε :τοπιο τιιΙεπτο όοπτιι·ιοι·πιπ. Ε:τιπάε ιιιοπιιβει·ιιιιιι Ποτοπ

«πιο ραιι!!ιιτιιιι οι ριιβιιιισιι [ΜΜΜ τε[ίιτισι ταριι; σιιιιιοιιε ετο!εβα οι οοιιοτειιι οειιτιο Μο.

τω Μάταια , ρ!απε ρει·[εδίο [κοπο , εοπι Μειιι·ουειτπ: τοπ/εοι·ο·ιιιτ , κι οι: οπο: ιιιιέΐοι·τ

καποιο οι). όψιιιιιι.: : Ιπ Ηετινοτόιο. ΒιιίιΙΞεοιπ πιάτο Μτιτι.ε , οποτε νοι::.τπι· Αό ειπ

εττπ, όεόιαινιτ, οποιο πι: ποια πιο: τποι·τοΙιιιπι :ιό Πποιι!οι·ε πιο: ιππει·οι·ππι :τοπιο

πι:

(Μο ι:ιιιιοτιτει· εοτπΡππότο , δε πτΠιτετ εοττεᾶο ωποι. '



π:: π. ΜπιΝνεττεο τοπικ. τ>Αππττπ. 3τττ

τι:: :οπίτιτπ3 τποποονττ. 8τ τ1πτττοτττ ετ:τ:Μτ:τ Ηοτἰνοτὸοπίῖ: , Ποπ: εα:Ιοίτττ Οοτπτ:τοπίτε ἰπ ερτ1Σ ΑΝΝ_€Η_

οοπτιτπ ΡοτττοτοτπππεπΠ Πω τι Επτττπννττ:ο ΠΠ:: (ῖπτοΙἰ-Μο8πἱ οοπίττπάο, δε τι Μοτο πω”.

τττττοΡοτττοτ·Βτ·ππποπίτ ορτίοοπο ποπίττττ πεεΗεπτο, οπο οττττπ ρττίττπτ ττοποτ·τε δε ττοτ:οι·τε οτπτπιτ

τω:: Πτ·:εω·τοτ·πτπ ττονπίτοττοπο οποιο ΤΙττοττπο.ττ ττοτττε Βοτπ:ιτάτ :Μοτο $οττοπτ:οτπνοδοπο πω·

Μπι, μ·οροτποόπω έπεται: ττοίτττπτο.

το. Ε.το!ποτ (οπο: Μουτ ττττοϊοτ· πωπω: βοττοττττ, οττοτττοττο Μετα Ιἄτ·_ςο εττΙ:|τοτττ το ττοττίττ·τσέ

οτ εστίαση τοτο ποτροτ·τυπτ, μου: :αποτο Βοβἰτοο το οτπτ:επτ ττττποττροτο[ττοτττ. Επτά:ιτπ, τττοττττ,

@τα 8ε ττπτττττττο :τΡΗτέτο οτιπροττ τπ οπο: ποτοΙτο ίππέτοι·πτπ τττοττγτπτττ θοτ·ν:τίττ δε Ρτοτείττοτὶ

Ρτ·:τείοιππτ Ηοττνοτάεπτο τττοποίτοττππτ :πορτα οπάτττττττ τπττττ ΙππᾶὶτττοπἱτιΙἰπτπ τττππτΗτ:οπ

τἱοπι τα: νοΙοπτἰ, ποτε ρΜΙττπ:τ νττ·οο Μοτ·τ:τ Ειστε το Βάσω τιρΡοτεπε, :πωπω δείοτ·οττττττε

οττιίπετττ τττοποίὶετἰτ πππτἱοτε τττοπάττνττ, π:: τππττιτο. ρι·τίττπ:τ ντττι, τοπτιιτπ ίπττττποΙ1 τπΠίτοι·οπτ

οττοτ·ετττο, ττποπτπττι τοτπροτοΙτ τπΠοποπτ τοτττΕτ:το, τ!τεοπε το πο: :τοπ Γοποπτ ίπποι τοντίπτο.τττ,

δε τπνοετιπτοε το ποτροτπτι τπἰτἰοπο οπίτοάττπτ·οτπ: οόβα:πε ίπ Ιοτ:πτπ τη οπο ετ οποπτ·πττ, :τά

τπτ ποπτἱπΞε νοποτ·πτἰοποτττ ΟττττΠ:τοποτττττι πτ·τττεΙοπτΠε τπτοτεοίΠοποπτ , π:: Η πω: οτιτττ Η

Μάτια:: οποτΠοτ·ίτ τπνοπτοτ, δε ττποπ ῇτιίτο ρεττοι·ττ ίπ :ιστορτπτττ ετιπποτττ. Ρτιπποτο επτοπτ τοπ

τοπτ ντίτοττοτπ τππτεπτο ττορτά:ιπτο, δ: οτί ίπε Ιοποτἰοπτε νοι·ποτοτπ εοπΒι·τποπτΙοτπ Γεππττι

οΙἰττπο:| ίπορττοττετ ετφετοπττ:: Ηοτ: οτἱτ πι» Πεππτττ, το νἰτεο ρττΠττττο, ττποπ ππ.Πτπε :Ποτε

πατα, πο οἰεοττἰοἱε ττπτόοπτ πΙΙἰπε Μουτ το εοπτἰπεοτ τττοΙείτίο. @το οτ! τττοτπε νοτττττττε τπ

όττ:τπτπ, πΙἰπτὶ τιττττπτ: οφετεπτο Π8ππτττ: Ρ::ποτ.άο, οἰτ Πετ-8επττττττ, ΒοσπΙπτττ , δε πω::

Μάο αποτο (τοπτοπΙππτ, ροπο πο: τποοτππτ ίττττπτττ οοεπονοττ: οΙΤο ροάπτττ, δε Η ποπ στο

ετππτ νοι·'οο Βεπτ ΕτΞοττε, τ:τοττ:ττττ οίτοπίτοπτ ἴοοποπττ:: οπο: οποοππποπο τοπτροτε :τά Ιοτ:πτττ

πω:: νωωπτ, πιο ίπποι· ετιτπάοτττ ττπ:ττπ Ετέτπτ·πε ο: στποοπτ, :π οο!πττττ:τ:τε ίροπίο ίεόοπτετπ

ντόοττππτ. ττι:τωπ οτττο, ποττππο θοάοΒ:τ, τ:πτττ ίοι·οποπ: ποπ πωπω κοσμο , οπτίοορπε

Μετπννοι·τ:πε οπο: νττ:τπτε πτοττττττοι·πτπ τττοποιίτοττοτπτττ εΙοτἱεἱ: οποοτ·ίττπ:: οοπίπΙτπ οτππἱπτττ

τοτπππε δε οτοττοπτππε ο Ποπ το: ὶιτππἰτἰτπτ·, πππττπ: ῇπὰἱεἱο ποια τοτττε1πο τω: οττο.ττττπο

πιο, Γοτ:πτ·πε πετ:Ιοτοτπι·: τοΙπτττΙτα τη Ιοεο οίτοπίο τττττπτΠτο, ίπποι· οτποοπτ ίοόοτ·ο ἰπνεπττπτ·,

δε πτετττττπο. οτττπίπτττ άπνοττοπο δε νεποτ·ττττοπο πω: ΐοπττοπτπι· δε άτ:δίαττπι· , δε ποτποπ

το ετπεετττ ίοττττπτ. Τοτττοτττ @Με τττττ·ττεττΙτ Ιτιτ]ττ: [αποτο οΜετττοτ8τ·οτωοτ·τι:τπ ποτέ: το οπο::

ΜΜΜ, τι: τῷ:: τττετποτ·τοτπ Μοτο οπο:: το το :στήσω ροτβ:·υετοτ·ο αβττττοτ, τ:τττττττορττττ 1.τττττοτ·τι

πω, οτττ οποσ Ιοετττττ Απ ντΠοποτπ ορρο!!οπτ. Ρτ·ο!τ:ττοτ·ετττ ·ττοτ·ο ηττ/τἰοτττ οορτττ·τττοπτ: Ιττβο·

παπι ΜΒΜ οι τττ_β :Μέσο Βοοεεεττβ ΜτΙ: εβ 0·υετοοτττττ:, τττττ ίπποι: τπ_άτ·τρττοττοτττ οπο: Ιτοδτο·

πο: οι Με οοποπίατττωτ ·τττ]τετττ·, έτι οπο Με Ιταιτο: Ματέο πρραττττο οποιο τοι τ. [τιδίο @Με

τττοτοοπτττττ . £οτετ·ττπτ οι: Ηετ··υοττττοττβ τττοττοβοτ·το [ττβττ: οάτττττ :β τττοττβτ·ποττοτττοττ: ρτ·τοττττβ: οτί

Ητβοτ·τοπτ Ττ·τιπ:Ιοετοτττ: [τιττδἱτ Πτι, “τοτο ο.. Βοποιίτο”ττττο τω:: τ. οτί αποτο 856. μέ. 497.

69 τ”. Ηττ]ττ: τοστ [ττττεΐττποπτοΙο: [τοτ:ττ!ο το. τιτἰ οοπττοπτωτττττο που:: Θ· Ιτττοτττττττ ττοττβοτ·τττττ:

το :πω ττττττο η”. Ηεττ|οτττοττβ: ορτ`τἰτιττἑ Ι.τττΙοοτ·τ Ιττοτ·οβτττ πάττττ[τίβετττ, Με· Με: Μουτ ωτοπτατε

πουμε τττ[εοττ: ε.ττπάο ω: Με ο οκτώ: Ιοετοτοτἰοτττ: , τιοἰττΙτ δειτε:: κατ: [ετττροτ· οεττφοτττ:

ω.

τι. Μτι!το ρΖτττ·ο πο: ›·οτ”ετ·ττ ρο![οτττ του ·ττοτ·ττ: εττΙοβ2: οι: Ιοστ:|οστ·τ:, οπο: Μετττ·υττοπττ: πο:

το36_

τ. ]πττ. τ

Μοπ:τίτο·

τοβοτττοττοτ, οτι: :το πονο τοπτίτάτττ των” στου: :τι τοπττωττττοτίο ττοΙττ: ττττἔἔοτττὶτιρτοΜ/Ϊ#£είτ#1## :Ζω πω Ρο

ττά _ύτστ·ττττι ποβτ·τττττ οπίτττοτττ @Μακη ττΙττ: οτα/τι: οττττ_[|ἱ:, τίττετττττ: ο: .Λοάτηοποπβ ΜοπτύΜ0: *Μβο""'

μετά βιτιδέττ: οττττ]το: αρτιο °Ρατίου·οοττττττπ τοττβτ·ταττ το: ττοττι·ττττ. Μοττο|ίστττ πττ)ττ: Μετα ωτττοττ δ!

κτττδἱοτ· ἴἄττο [προ !ττττττοτττ: παω. το. πο: τττττ·τ·τιτ @τύπω Μποντ απο Ηεπτ·τζεοαττχττβο σετ (τοοτοστο·

άτοκων: ΟΙτττττοετττττ τττ·ττοτττ1]ο, προ· στ· επ Ιοτ:ο τττοποεπο: _β·τ:ττοτ °Ροάοτ·Ιτοτποπτ ττάάτττττ![ο, «πω,

οκτώ: ττοττττττ!Ιοτ·τττττ οτττττωοττττττ ροβττώτττ:, οι 0τ:στέοτττοίτ τττο2: ρττττο Μουτ: . ΌττπτΠο απ·

τεττ1, τττοττττ, Ιππροτοτοτ· πτωττ:ττπ ίπ τοττ·ο.πτ ίποτπ, τ·οοπτ πεποπτε ππἰττπο μ·πποπτετ τΙτίροίτ·

πο, πω· οττττπτι ντι·τττπ: δε ρτοτττττε "τίποτε ετοι·εΙτττπττ; δε τιπττ:πττηπε ίοτνοττττττ Πέ Μπίτο

τω: τπνοπτΠοτ, τ:οτ·πτττ το: πόττπο,οπε δε οπτρττΒεοπε, οτττπίπτττ Ε: οτ·ττττοπτοπο .οοττττποπττονττ.

ΕΙππτ:τεππτ φαμε πω:: :Με ποτοπο τοτ·ττττππτ πιο Με τοΙτετοπτε Γοτνοτο, δε τττπΙοοτ ποτπτ

πτιτπιττ, :ποι ο!οτττπο Μοτπννοτοο ερΠτ:ορο, δε :πατε ΕιττττΙτοτ·τοπο ίπτεοάπτ, δε τιποτα ίππότ:ί

τω: δε τεΙἰΒἱοπἱε τττττττ:τπ, οπο: οιττττοτ·τττ, νοτο. εΠο ποττηποποπε, ποτ·οποτττ οπτπιτπ ΡτοτἱώίΪἰ·

τπτ: εοπττπτεοποτπειτοτπ, οτί ΜἰΠοτττ οπο: πι: ::οτττοτ!τ:τ ΐοπέττ Ροττ·τ οοΙοπτοττττ· οτττπΗτ, δε θα·

τοτττττοτο τποπετεποτπτπ ΙτιττπτΙττοι· Ροτἰτο. δε πατηστε, τ:πτπ τττοττττπο ποτττττττοπο τω:: οτττοτπττο

το οτ·οττοπτΙ:π: οοττττποπτ!ανττ, δω. ΙΜ Ιππροτ·ποτο Ετνεπτο, δε ίππτττ το οτττπτοπο οπτπΗπτττ

Ιροττοοπτο , ορτΓπορπο Μετπννοι·οπε :το Απποτο δε ίξοποτ·οοπττοπο ττεάετ:ίπτ ττοττοε :ο οπο·

ίτι·ποποπτττ νἱτ:τε πιοποτττω τ:τοποοτπτττ ροτπτ, δε ττπροτττινττ. (Μπι ττπτοπο οΠπτπτο πω: :το

ττἰ: δ: ποτπ:, δε ΚοππΙο, δε οπτἰρποποττο ππο, δε ττγτττποττο, Η:Μποπτετ τπριττἱοπε, απο!

1:ττπ τ:: ττοποτο ίοπέτ:τ Βοποτττᾶ:ἰ το οποττ!επτοΠ ροττο-ΡοτττοτοτππποπΗε οτνἰτπτἰ:ίππὸο.νττ δε πε

Ιοτ·ττετ τοπίπτππτονττ. Μοποιοττοτ·πτττ οπττ:τττ ΜΜΜ πάνεπτπτπ οοι·πτπ οοιτίοπττπιτε, ετίττπο πά

Ιτπε ίοεππππιττ ποττττπ:: Γπτ τ:τγτττοΙοπ,τοτττ ο. τπτ·Βο δε οΜτοτο τοτττοτοο τοτο, ετνττττττ νετ·οπο

ποίττπε τπ επ Ιοπο οιεττποε νο! τττοπτο!πε όπεπτο οθτττπ:τπττοπο, νοττοτοΒἱΙτο ΙΞΡτί::ορπε ττπτπτΠ

τ:: τ:τττοποτττ τοτΜτττττ, τ:Ιττ:οπο: Ροττττποππτ ίοττπτπ πωπω το:: τ1ποΗτοτο Ε·οο!Ιοτπ οΠο, δεῖ::

δτ·τποτ·ππι οπττππ: πο: στο ίτοποο!ττοτο, δε ίοοπττοΙτετττ Μοτο Ροδο: τττοπτιοποε νετο εσωτε

πἰοπττπ: νττ:τποε δε οοπτππ&ο: οίΪο οΙοττοτο, φωτο οΙοτττ:οετ πε τ:: :πιάτο Ιππτ·τατι «πιο :κατά

οι:: δε ονοπττΒπε, το άτντπτε δε ττπτποπτ: Π·οττ:τ·πο απατα δε ππίτττο τπντεοτπ ίπεοπττ·στοπτ,

δε οοπΪπΙοτοπτ, δε ποτοτί: τοΐπάτ: ποττττο. δε: @Με δω, Ερτί::ορο Μο :Αττικ πωπω οπο.

τ=πτττ τοττπτοίσοτ·οπτ,=πτ τττττπ οπο ντα: πτοντΠοπο δε όίΤροίτττοπο οπτττΙτο δε οοπττΙτο ίοι·οπττ

οὸῇἰοἰοπε το άοετ:το, δε τω: ίἱοτὶ, πτ ειδ ίετντττπτττ Ιοτι:τ , δε :τά οοπτΠτπτττ οιττττττττοτ·οπτπτ

:Ιοττετ. @πο τοττοπο που. δε ττποΙττο, φαμε ποτπ δε :τω-ω άτέτο. οτπ:8ετπέτο προτοποπτε:,

οπο: ::. ο. το. πω. Μ”. Υ τη τοπο

άτττατ .
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,ιι ]οιι.

.ο δ. Ηειει

πιο οι"

πο.

Ριἰιοιιι πιο

Με.. "

° απο ειιιιινἱι .

ι:ιτιοιιοΒΠιτει· ταρω οικω ριοΐροι:ιι·ι δ: οοιιΓιιιοιο:ιιι ορτονοι·οοτ. $ιιοΠεε ιιιιτειο ΠοιιιιΒοε

τοο8:ιοοεοιοε, ὸἰΠἱιοἱΙιΒοε δι: ιοεΙιοιίΒοε ιονιι!ειο δ: ι!οι·οοει·ο που οείΕινειοοι.

Η.. Μοιιι·ιι·ιιοιοιιι οιιιιι [οιιδίο Ηειιιισο ΟΙιιιιιοοιιιιι οιιιιι οιιιιο ποιο. :κι οπου ιιιοιιοβει·ιι Ρο

άειοοιιισιιβι Μέσοι οοιι|οιιιοιιιἰο [πιο. Ε: οι: ·υοι·ο οπο Με ιιοι·ιοιιιιιι ιιιοιιιο Βιοιι·υειιι:ισάοιοιιι:

διοιιιιιι ει·ι·οιειιι ο Βοιοιιιο οι .ιιιιοιιωιιι.ι εοι!εβοβιοιε ιιιἰοριοιιιιιι, βιιοοιιι:ι, ιιιοιιοοιιοι ο @ίο

ιιιοσειιβ ιιιοιιαβειιο ο οοιιτο Ηειιιιοο οιιιιιοι (9 οὐ εοιΙοιιι ιιιιροιιιιοιε οι ικοιιαβοι·ιο Ψοι!ει!ιοι·ιιοιιβ

ιιιβιιιιιο: [οφ. Ηιιιιιἰ Ιουιοι·ι·ιιι ιειψιι·ιιιιι ιιιοιειιιι ,οιιιιοιιιιιιι Βοιοοιιιιιι οιιδι'οι, οιιι ριιιιο ι.ιι.

Ιιι·ο η. πο ιιιιιιιιιιι ω”. οτι ι·ο[ειι· 0ιιοιΙιιιιιιιιε, ιο οὐ Ηειιιισο ιιιιροι·οιοιε Ιαιο!οιιειιι οοοοτειιιι

£οιοειειι[ειιο Σοοο ιιιοιιιιιιιιιιι]ο, Φου: , οιιοιιιιιεχι·ιοιε.ι ιιο·ιισιοι, οι ιο [ιιιιδιιιοιι.ι άοιιιιιιιιο/οιι·όΐοι

[εοιιιιι Ροάει!ιοι·ιιοιιι άει2ιαιΠι·, πιο ροιιοιε·ιιι ιει.ιςιο[ιι κονέ οαιιοἰιιι [οιιάοιιιοιιτοι :μου οιιιιἰειιι οικ

ιιιο οιιιιι[οιιι απο οπο ειι·Μειιιιιυει·οι·ιιιτο |ιφιοριοιιιιιιιιιιι, ιιιιιι ει· ιι: οπο άισειιιιιειιι[ι·οιιιο

ιιιΪοβε [οι[οβιιι, βιι_ςι!!ιιιιιιι ιο[εΠειε ιιοο οποιο. £οιιιίο·ιιιι :οικω Ηοιιι·ισιι.ι (ιιοο Μοιιιυ·υοι·ο:οε

οοιιβιιιειιιὶο οριο Ροάσιοοιποιιι ιιιοιιο(ΐοιιο οοιι|ι!ιιιιιι , ειοιιε ιιοο οι” οι! οιιιιιιοπάοε ιιιιοιιοι ο

Οιιιιιιοοο ιιιοιιιισιιοι, οι |ιφιο οιιιιιιιιιε, ορειιι ιιιιιιειιιἰιι, ·υσιιιιιι ειιοιιι ό, οι! [ιιβειιιιιιιιιοιιιιοιιο

:Με ·ιιιιιιι.ι ιειιιροι·ιοιιι ιιιιι!ια οοιιιι οοιιιοιιι, οι βιο !οι:ο οποιοι”. Ηιοοιιιίιοιιάισε ο/ί πιο οιιδίοι·

ιιιοιιο/ιοιιι ιιιι:ιειιιιιιιο άεβι·ιοοιιι ποιο. 33: Ποιο ποο, οι ριο:ιοάιιιιι οι, :ιιιοο Ποιοιοιοιο Ιο

αιιιιιιτιοοιε ιο”. σειρεΙΙοιο οι ιιοιιοιε οποιο Βοοεο!ιάι ΕριΓι:οροε ιοοιιοιιΙΤοι , τοπιο οιιιοε,

οιιιιιιτο άονοτιοε απο ι:οοΐοιοιιι:ινιτ, δ: οι @ο ισιοιιιι ριοκιοιι ποιο ιό. Κιι!ειιά:ιε Μοιοι

ίοΠοιοοιτει ειιιιι οοιιιι:ι:ιιιοε, οι άοτειο ειιιε άοιοοιο οποιο ιο ΝοιιΒιιιΒοοο απο όα:ιιο:ι οι»

!ει;ονιτιο;ιο ιιοο οικω ει:ειοΒοΗε Ριονἰόειι Ιοιοιοιιιι:ι, δε ιοΒιιιιοιιιιιι ιιΠΒοε :ιοιοιοιΠι·οιιιιο

ι:επιιιιέ'οιόιο:ινιι. Ι)οιοοε ιιιιτοιοιιιΠοοοιοιιι Ρώπα ιτοοοοΠιιι&ε οι, ιιτοοοε ιοιιιοεοτιιιιο

αμε, εερε!!επι δε άοιοοιο τοοιοιιοοιετ, δ: ίπει·οοε εΠιίιοοε αΙιιιιι Ρετ ΐοοείιιιοπι ιοοιἱ οπο,

ιοοιιι οοιιιιοοοιοοιει. Ιρίιι οικω οι: οι:οιι:οτιοοιε ρω· ίοΙοτιιι·επι οοοιοΙΠοοιε ραοιο:οιιοιο,

ειιιιειαΙιτιο ιιιιιοΙοτιοιιιε Εριίοοροε ΡοροΙο τιιΒοιτ ιιιόιι!ει:οιί:ιιο; Ριοροικτοε οιε οι ίειιιιοιιο

:κι αειιιριιιιο ροι:οιτεοτι:ιι νιιιιιιι ροοιτεοτιοοι δε Ροορει·οοι νο!ιιιιτ:ιιἰε . Πο ίιιιιιιΒοε ιιιιτειιι

οιιοε ιιοιιιιχει:ιτ, οποιο, $ιοειιιιιοιιοι οοιοιιιο, οι οΒοοτειο ι:οοΐοοιοοε ιιΙιιε.ρι·προϊοιτ, δ:

ιιοίοιιιιι ροειοε τοιοιΠειιιι!ιοιιι δε ι:ινιοιο ίοοιοιο ιεειοΙειιι οοιιοιι ιιοΒοοιιοοε ιιιιι›ι ι:οοτιο..

Σάο, οιιι απο ιοοιιοι ι:οοτειοιο δε νιι·ιιιιιιιο :ιρρειἰιο ιοΒιι!οιιτει ιοοει!οιειιι, δε οιΙοιι:ιο

Βοο:οοριοιοοιε δε @θα τοονειΓιιτιοοιε Ιοοιιι: Ιιιτεοοε οι ροροΙοε ιιοοι·οοιοοεε δε· εοιινει·ιια

πιο οοιιιιο δε οοονειίοιἱοοε ιιοο ιιιοι!ια: ερἱίεοριιε !ιοτιιΒιιτοι , ιΙΙιιιο ριοίοοιιοοε ειιιοοι·ιιιο

ειδϊιοοο, οι: εοιοε ιοιιιιειε νειιἱι:, οι οἱ ο ΒόεΙἰΒοε Με @ο δκΙειοοειΒιιιιοι ίεινιιιιοι. Ποιοι

ποοοιιΡτειιι Ηιοδοιοοιοιε ροΠιιε, δ: εΙιιιιΠιοΙἰΒοε οΗὶειιιἰε ι:οινέι·οο οιίροΠιιε , ἰιιεΙιοοτιι οσο

ΐοιιιιοιιιι εισοεΙειιιο:ιτ εο ἰιιίἱοιπὶοε, ιιοο οι! :Με ιιιι:οο:ιοοιι ΐεινεοτιοε :ιοοε!ιι!ιοτ. Τειιοἱιιοιο

ειιι€ιο ι:Ιειοθι:ιΙεπι οοιετι δ: ιιιΠιτιιτι πιοιιοΠειιιιιι οοο8ι·οοιιι Με ριοΒιιιι : δ: οοιόοοιι:Ι ιο

Βγιο 'κι ι:ιιι:οιτοιιι ιοοοιιΠειιι ο Με ριιΒιιι:ιι, οοιιιο οιικιιι οι:ιεΠ ιοάοιο οΓοιιι: οι :σου-ι

οιιιιι Ερἰίεορἰ, εάβι:ετ, ιοιι ἱριῖοε οοι:Μια οδόιι:ιτ. Αιεειε ιιοτι:ιο νοι·ίοε Οοσιοι:οτειο οι οπο

οοε μπε Ριιιιιοι:ε οοοιιΒιιοε, ὸἰνειίἱε οοιιο ίεινιιοιιΒοε δε ιιιτιθοιΒιιε, δε οι! ιοιι.οό:ιιιιιιι

μοροιιιιο οι του Βοποοι άι:Ριιτονιι: δι οι οιιοτιιιοιιι ιοιιιιΠειιι οοσεΠιτοτιοοε, ιο :ι15ιοι:ο·

:οποιο νε!Ηιοεοιοιιιιιιοιιο ιιιιΠιοιιΒιιε, ιιοο ποιου οποιοι· οιιοιο οιιΠιοι ΗΠιε Με ρι·οίρι

@ιοτιοε Δοτειο ι:ιιιιιίιιιιιιι ιοτιοιπι:τ, ιι:Ιιδιιε ίοι·ιε ΡοιιοΙοιιιιιιεε οίΪιιιοτἰε μονι

Με δε ιο!ι8ιοοε ροιίοιιιε, (μια ίειοΒιιοτ δι Μι ιειέειο, ὰ :ήπιο οσο ΡοΒΙιι::ιιο , ι:!ιιοίιι·οιο

ιιιτιοινιτ. Ε: οσο όειοοερε Βοίοοοοιο, απο ι:ιιοοοοιιι τιιιι!ιτιοοε οικω ί.οο.ιοΠιτοτιοιιι: ιοιιο

οπο. Εοιίειιιιιιιιιο ρωιιιι Ι)οσΙοοοοΓοο δε θοΜιικΚε οι” ιιιοιιοβειιο οοιιιιαΙιτ Βοοιιιι.Αιιιιβοε:

ιι!ιοιοοιιιο ροβ ιιιοιιιιο ιιιιιιιο, Μακ ΕρΠοοριιε, οι: Και ιιιιΕΐοι ποιο. οι:: απο ίοιοιο πιο Βοοο.

οι:ιεάιτιιιιιιιο ἰοιὲιἱοιι τειιιι οιιιιοι, διιΠιι μιιιειο Ποιο ίοοέὶο νίιο οι ΕΙτι:οε εοοιέιοιιτο,ιΡίο

Ποιοι ι:ιΞοοΒιο οοοο οι οινιτοτε ΑΡειιοειΒιοιιοεοΠ, οι Ριπάι&οπι ι:Π:, ιοάιο:ινει·οι, Ιοει,:ινιτ.

ι 3. .οποσ :οη. οι Ριοοοιιιιιι οοιι·ιιοιιιιι οριώ Δισκοι” οι· ιιιιιι·ιιι «πιο οποιοι ιιιιιιο..μ. Ιιο

Ρειιποι· ο οοιιιοο Μειοννοιοο εριίι:ορο ιοοοιιιιοοειο ιιονι ιοοοιιΠειιι 1ιοεοΙ.ιιιε οιιοά:ιιιι

οποιο οιοε Ποιοι ιιοι:Πεοε, δε ιιονοτιοοι ειιιε οοιιοιιοόειιε, Βιιιιιιιιοιο :ι&ιοικε οι ιετοΗτ, δε

Ειι·:ιεόιοπι οοοάοιιιιι Ποιοι ιο ριιΒο Ηι:Πο-ΒιιΧοιιιι:ο, οι οοοιιτ:ιτο Ηειιιιιιιιιιι οοιιιιιιε, οι νιΙΙ:ι

Νεάειε οοιοἰοοτιι, απο ιοοοειριιε οιι·ιοΐοιιο ΐοιιοε, δε οιιιοἱΒοε οιι:ε ιιΙΙο ιιιοιιο Ποιο μονο

πιο: .ροΠοοι οιοοίἱΒΒοε, οιιοιἱ οιιιοοιιι, ΚιόιιιΙοοε οοιοιιιο, ω! ιοοοιιε ιιορειιιιΙοε ΙοοιιΙιιοι

δε ειιριποιοιιτει ιιει·ειιιτεινειιιι, Ε·οτιιΒιιε οι εοόειο ιοοοιιΠειιο ΠιιιίΙο ιοινιιιιιιε 6. Ιοοε ]οΙϋ

οοοτιι!ἰτ. .οπου ιἰειιἰοιιε πο”. απο Μοιιι·ιι·υεισιι: οι ι·οοοιιοι!ιοιιοι: οπο· β Ηειιιιοο Θ' Μοτο

ΗειιΙιοιιο οριβορο £οιοιιιοιι/ι, ιιιιι!ιιιιιι, ιιιιιοιιο Ιοοοιοιβι, α: ιαιιιἰοιιι ποοιιοι!ιοιιοιιε [οδΐο , Μι

ρειοιοι ιιοο έτειιι οποιοι» ιιιοιιοβοι·ιο Ροιἰειοοιιιειι[ϊ οοιιιιι!ιτ, οι οι· κι; ιιιιιιι. 65. ιιι[ωιιιιι:

νοοειοΒιιιε :Μαιο ιεριίεοροε Μειοννοιτοε οι: ιοσοοοιΙιιιιιοοε ιιιιιτο:ε οιΙεθιοοιε, οοιιιο οπο·

οσε, Ιιιιρειοιοιοιιι Μια-ι, ε? οοιιιιιιιι Ηειιοειιιιιιι, ιεΐοιιοιιιιο ί:ερο Ιιιοοιεινει.π, ιιοο ιοοιἱἰοε

ΜοιΒατιιι, δε οι μαπα Γοιι :μια οι ίιιοέὶοιο νιιοιο , Παει: ιιςοοιοοτοιοοοιοοιιίοιοτ , οιιἴο·

οοιόιει: ορειιοοε ρΙοοιιιιο οοιιιιο Βεο οιΙοειετ, ῖιορειοιοιοιιι ιιοιτιιιοοιιιι. Ιιοροιιιιοι· οιοο

ΠιιιΠ:ΕοοιΠιιιιιιε, ειοι:!ιτιιε οιιιοι ίι:ιειιιιιι Ιιττειιιιοιιι, ἄρα· Γι: οι ωφεοιιι: 61ο ιοιεΙΙἱικοε,

δε ι:οοιο!εοτι Ιιικοιιει· οΒιιιιοιεοε, Ρετ ιοτεινεοτοιο οι: ιιιάι.οξΠοιιι ΐοινιιιιιιιι ιιιίιοε οριίοορι

Μι:ιοννειει, Ριο ιεὸοιοιἱοοε ιιιιιιικι: 612, οιιο&:ιοοε ι:οοιιιοιε Με Βοοιμοιιο:ο ιιοροι·ιιτι·ιειε,

οιιοιοο:ιοι ποο Με ειιιτειο ΤιιΒιιι·ι ιιοοιιοειτοιοιιο φορ Βιικοοιι:ο ννοΠ:Ειιιι Ποιο, οι σο·

ιοἱτοιο Ηειἱιοοοοι οοιοΜε, απο οιιιιιιΒιιε ορρεοι.ιιιιιε, ίεινιε δ: ιιιιειΠιε, ΗΒειιε οιιοοοο

απο ου ίἐινἱτἱο δε ποιο, οοο.ιεπι @ο ρει·ί·οΙνοΒοοι δ: εεεΒοοτ , δ: εοτειιε οιοοιοοε :οι ι

ι·ιιιιοοειιι !οι:οιο ροιτιιιοο:Π:ιοε, ιιό ιιΒΒιιτιιιιο οι Ρ:ιτιιοιΒιιιοοο ο ρι:ικ!ιδιο εριίι:οροιιι:οο:ιτιιιο

δ: ΠοΒιΙἰτοιιι, ἱΒἱἀειο οι (ῖοΙοοἰ:ι π. ΚΑΙ. Μιιι·ιιι ιοΒοιοεοτοιο ιιιιάοι·ιοιτο οικοτι δε ιιοο:

οινε:ιτεοε ΒενεοΕιοιοε, (2ιιιιοι·ομΠοιοπι ιΒιο!ειο εειοΒιιινιτ . διο @ο ιοιΙοιοτιοιιε, οι Ροιοει·

@πιο



πε π. ινιειΝνειιοο Νικ. ΡΑιιιιιιιι. Μ

ΒιιιππειιΠ αεποΒιο ετείεεπτε ιεΙιΒιοιιε ειενιτ δ: εεπιιιε ιρΠιιε εεε!είι:ε , Γοιιιιοπι οιιπειιοΠειιο ΑΝΝ_ςΗ,

ιιοιιιι:ε τεδΗΠιιιιω, οι δε πιο ειιπᾶἱε :ιπιιιιω δε ::οιροι·ι πεεεΠιιτιι8, Ριπή @και ιι:ιεπτιοιιιά 1036

ποοιε πεεεΠε Πι: ιιενοιε ίεινι:ιιιιι·: πε οιιιπι ι·ειιι;ιο πω: οινιτιιιε, πινω ι·εΙιειοπειιι άεΠ:ι·ιιο.ιιτ, ,_ Μο

δε Πε ο.πιπο ρετειιιιτ ειιίει·ετε εεινε:ιτιιι.

η. .Απο οπιιιρε @Μάιο πιο: Μειπ·υυει·ι:ισ, πε πισίοεμιιιπ [Με ιποποοιπ: ιἰεε|]ει”, π: [πριιιι

υποπιιβειιιιιπ σιι·ειιιι·ε [πιο _|οΖιιιιι πο ιπ·υεβιππποπιπ πιω ει: οιππιιι πετεΠοι·ιο [ιιπρει!ιτπι·επιπι· ι

09 β [πιο αΙιοπιά παπι άεειβ άερι·επεπάιπει, Ριπει·πο ιιπππο ρι·ο·υιάεοπ:: οποοευιιίεπτΕπ.φατεοέι:

ω: ιρ_Πι οπο: ιιιιδίοι·ε, :μι πιιιπει·ο σ”. Θ· _θοπεπιιοπιβε παύει: @ιοοΙ:ιπιτειπροτε οίδειπ:ιε πιο.

πιιΠειιι ίιιι πονι ωστε ίοΙιτο ειτειιιιιιειιε, Γτατι·ιΒιιε επί αιριτοΙιιιπι εοπίεάεπιιΒιιε , εοι.1ιιιιιοπι

ιπιι·ιι.νιτ, δε ιει·νιε ΐοι·τιιιτιι ν:ιειιπτειπ ιπνεπιεπε , ιιινεπτο ίι·ιιΠο ροπιε πι οΠ:ιε @Η :ιΡΡοίιτειε

πω, πιιΙΙιιιε :ιιιτειιι ΡιπΒιιειιιιιιιι νε! οι:Ιιιιιιιιιοπιε ίρεειειιι, ρι:ετετ :ιοιιοπι 8: ειΒιιιιι ειιιιιιιιιιι

νεπεπε ιιιπριιεειιι, τειιιιιοι·ε Ιοοι.ιεποιεοπνεπιππι ιππ·οινιτ, 8ο ε:ιιιιο.ιιιε Βιιοι·ιιιπ ίιιοιιιιιι δ:

Η:ιτιιιπι οι·ιιιιιιιι ειιιιιιιι, ποπ ἰπ εοοιιἱιιο νἱιὶιίΪετ δε ι”εειΠετ ι·ετιιιιτ. ΑΒΒοτε ειιτειιι οι: νιι·ιιι·

τιιιιι ειιίιοοιιιιπ Γει·ν:ιπόιιιπ :ιΠειειιτε ροι·Πιποπιιιπι, ι·είροιιοιι νεπει·ιιιιιΙιε ΕριίεοΡιιε: πι Η ιρ

π: ι·εΙιΒιοίιιι είιε νε! νιοει·ι νει!ετ, ειπα νιτσ.ιιι ρι·ορι·ι:ιιπ ίενει·ιιε, απο ΐιιιιάιτοιιιιπ Βειιἰιέπιιε

επίιίι:ει·ετ, Εν:ιποο!ίειε δι! :ιροΠοΙιειε όοειιπιεπειε ρι·οροιιιιε, οιιοπιο‹ιο Ιοποπιπε οετιεοΙο. πιει·

εεόε ορει·ιε ίιιι ι:ΗΒιιιιε είιετ. Ετ ειπε. οιιᾶοιἰτοτε, οιιοιποπο Ι)οιιιιιιιιε .πωπω ειονεε Βειιτο

Ρετι·ο οποίιοΙο επιιιιάει·ιτ, δε Εα:Ιείιο πιιιτοπι ιιιιοεπε ροτείιοτειπ, 8επει·ιιΙι 5γποι;ιο πιοπιιειιιε,

οιιοπιιιιπ οιει @πω ποπ Επιπει·ειιτ, ποπ ε:ιι·πιιιιπ οιι:ιοι·πρεσιιιιιιι ειιιιπ ι οι ειιι·πιΒιιε εο

οποτπιπ ιιόιρειπ ιπόιιιίει·ιτ, :ιάνοειιιιε νιΙΙιειε, ροι·εοε @τι οι·ιιιιιανιτ, ιιε ι:ιιιοιιιιιι ί:ιΒιιπιιιε ά

ριπΒιιεοιπε ειιοπιιι πιο” παι·ιιι·ι πιοπάονιι. Εεεε ειιιοιποοΙο οιΙιοεπιιΒιιε Πειιιιι ιιιιιιο ιπ

Βοιιιιιιι εοορει:ιπτιιι·, 8ο ι·εοπιιιιι Πει δ: ιιιίιιιιιιιιι ειπε τιποτε εΙοιιιιτει!ιε άι(ειρΙιπ:ιε ιπποριτιιιο

οιι:ιιτειιτιοιιε, ειιτει·ιοι·ιε πιο πεεείΐετιιι οιιιιειιιπτιιι·. ι.ιπωιιιπ Ειπε ΡΗ Ροίιοτιεετε:ι ονεε οτε

οιπιε ιοιπ πεπιεπιιε ειιΐεέιιιε, ιιπιπιοιΙιε ςιιιοοιιε οιιι€επιιιιιιε Πειιιιι πι τεΙιειοπε δι: ειιίεειιτιο

πε ι:Ι:ιιιΠι·ο!ιε όιίειΡΙιπ:ιε ιιτοΐε&ιιε.

Ρι·οοοιε :ιιιτειιι νοΙειιε εριΓεοριιε άιίποιιτιοπιο Με οΒΓει·νοπτιοιιι, οιιιιοοπι ὁἰε ιπιιιιτιιε εορ

ρ:ι ΙειιεεΙι, οοοιιιποπι ιιετιιιιι πωπω ιπιι·οινιτ, 8ο οποίι οιινεπιι ιΒιιοιιιε οι: πιο , Ποια, πο

Μπι ιιιοποίὶιε:ιι εοπνει·ίιιιιοπιε, εΙ:ιιιίιτοΙιε ι·εΙιειοπιε, οιιοιιόιιιπω ι·ειΈέϊιοπιε ειιι·ιοίε ιματι

κοπο, Βε:ιπιιπ νιπιπι οιιιιπιππι πιο Βειιιπ ω» οπο, ιπιίει·ειιπ νει·ο οιιιιιιιιιιιι :κι εοι·ιιοτοΙιε

ιποιοεπτι:ε ιιίιιιιι οΒἰ ο εοοιιο :ιιιιιινιτ. Πποιε ι·-είϊιπιιε :κι εποιειιΙππι ι·εοιεπε, ΑΒΒοτειιι πόνο·

αιτι νεΙοειιετ ιιιιιπό:ινιι, δ: ‹!ε ίεΒιιι οιίροπτιοπιιιιι πωπω εκίεειιιιοπε επιπ οι·ιινιι:ει· ιπειι-

Ειπε, πονειιι ρεπι:ιε οιιτιπισ.ε ίεειιιιι πο! εΙοιιίιιιιιιι «Μι ιπιιπάονιι:. Εοικι!ιιιιπ _ςεπει·α!ε,

οιιοιι , »ο ιιε[επεπιε οποιο Μειπ·οοει·σο, ποιοι.: ιι[ιιιπ ιποποε!πι ιπέιι!βι , πιω ποπ εβ οι: .ποιού

_ιςι·οπεπβ $;ποιίο [πο £πιίο·υισο .Ρίο ποιοι, ὶπ πιο: αιριιε ει. ριπΒιιεόιπειπ οτι είπω, επεριι.ι

οιιι!ιιι|ιιαπι ι2ιεΙιπι· εοποειἰιιιιι·, πιω ιιισιάεπι ιπιίπξςεπιιιι ιιβ @πι Πιιπιπιτειιβι, ε πιιοι·ιιιοι [πιπι!ια

πιοπιιώι Ρπάει·οοι·πεπβι ρι·οιίιει·ιιπο. ο

η. Σεά ι·εοεπιπιιι οι! αποϊοι·επι και, πιο οι· Μοτο 'Ροπιιιΐι:ε βερι·ο[επιιιιπι·. Βιιεεεπίπειιιιτεπι

ιεπε ιιινιπι οπιοι·ιε , Μπι! ΠιοτετιιιΒιι ιει·ιεπι Ι:ιοοιιο, οιιιπ πιο Γιιιήε&οιππι Μοτο, εσε!είια:

ειπε Επι: ιιιιιιπιτε ιπΠΠει·ει οιππιοιιε πιοιιιε 8ε ιιοιιε: ιιιΐεέπιιιε άειιιοιιε ιιπ:ιειπειπ εοεΙεΒιιιιιι

ίριενιι Γρεοιεπι τει·ιεΠι·ιπιπ, πεε πιο Οιιι·ιΠο ιιιιπιιΙιοι·ι, πει: πιο ιρίο ει·ιιΒείεεπειιήιιι·ιοι·ι, δεσ.

Κεεοπι:ιιιιε ιιιιτειιι νοτι Μ, οιιοιι Καπο Βιπδιο νονετιιι Απο, πιοποίὶετιιιπι ειιπι :οποιε

Βιιτιοπε πι ιιοποιε ειπε, πι Ιοτ:ο πιιι διιιιιΙιε εΙιειιιιι·, πιιιιωε οιιροΓιιιι: ίεὸ τιιιιεπε Μαιο·

πιο πιιιπιΒἰΙιιοτἰε ιποει·τιιιιοιπειιι, ιπτειιιιι ει ρει·ίριοιιι ορετιε εειρεΙιοπι πι ιπποπιι ιιιΒιο, που ο Η 8.

το. ιιονιιιιι ιιιοπιιίιει·ιιιιιι εοπίιιιιι πω, ε:ιιιιοιιε ιιεε:ιιιιοτειι:ιο Ο:ιΙεπειιιο ΡεοιιιοιιιεοπΓεει·οπε,ΡιονιΠοπι ειιιίοεπι ιποποθετιι άεριιτεινιτ, δε ιπ εοπιιποπιοι·:ιτιοιιε παπι Μαιο, τοπ ιιιιε ιιιι- -

ιει·ιεοι·άι:ε ιιοτονιτ 8ε ιπίι€πινιτ, ιιτ πιιιι:ιιιιιοιιε Γοιεπιι Ιειι)ε εοπνιέιι.ιε, 8ε ίεπτεπτιοε ειιιιιιπιι

ιιοπιε ιιι:Ηιέι:ιιε ειιιιεΙΙιιιιι ι:οιιτιο)ιπετ, ιιειάιέϊ:ι: παπα οϋποιιιιιε ποπ εΠετ. 'Ροι·ι·ο ιποπιιβει·ιισοπ

βι·πδϊιοπειπ πι οοιιοι·επι |ἔιπδἱι .πιω ·υο·υει·πι Βοιπιο πεπιπ: Μειπ·υτιεισπ:, επιπ Μ :πιει Ηεπιισο

ιπιρει·οιοι·ε πιω-πιστα” ιιππο 1οιιι. π: παι·ι·ιιτ πώ και πεδία πιω. πο. (Μπι :ιιιτειιι, ιποιιιτ,

Εριιι:ορπε ιιιἰΒι, Εοιπιο, απο Κεεε οΙιειιιοιπάιιι πιοι·οτιιε Με ει·:ινιΠιιπ:ε πιοιτειιιτιιτιο , οπο:

ιιιιιιιοπιιΕπιε εκετεϊτιιιιι ιιεροριιΙ:ιοιιτιιι, ιππίιιιε εΠετ, :ιεεεΐειτ πο! επιιι οιιιιιιιιπ Κοιποποιιιιιι

εοπΗΠιιιιε ει, π: πιο Γποι·ιιιιι ιποο!ιιιπιτειτε ιι!ιοποιπ Γε νεπει·οτιοπεπι πι απο πιο Ει&ιιιιιιπ

ί:ιπέιο ΛΙειιι νονει·ετ. ῳι ιΙιοο ιιιοΙ:ιτιε επι αι:Ιππι ιιιιιπιΒιιε 8ο οειιΙιε, πι: ιιιοπιιΠει·ιιιιπ πο

ποι·ι 8ε ιιιιιοι·ἰ ειπε οοιι€ι·ιιιιιιι Βιέι:ιιι·ιιπι, (ι ίιιιε ρι··εειΒιιε ίιιοι·ιιιιι ιιιοοιιιιιιιτο.τεπι οι Βεο οι»

τιπειετ, ίιιιεει·ιτει· νονιτ. Ετ Π: ειπε ιπει·ιτιο ει. Πεοεκιιιιοπιιιιι, ιιιοι·ιιιιι οιπιιιιιιπ ιιιιιιεπτοιιιπι

8ο ιιοιιιιπππι ιπεοΙιιιπιιοπε ι·ει:ερτιοπε 8ε εοπίει·ν:ιτιοπε νει·:ιειτει· ρι·οοονιι. Μοπιιβεπιπιπ :ιι

ιπεπ οι ιιοποιεπι Ιιεπιι .πωιι οι [οπδίο Μειπ·ο·υει·έο σοπβι·πόΐιιπιι”πι1]ε πιι|οιιπιπ!εείιππι: οι εποε,

π: πω: ει· “οπο” ἴ/ῖτιο ιίπεοπιπιιι, ]π.ι:οπ πιοπιιβει·ιππι ι:πρε!!ιι ποιου .Μαιο [πει·ιι, πιο απο”,

οι:: Μία, πι πιο: !ιο.ιιιιι.ι· Ρατει·πιι: α!ιοιιαιπι:ιιιι ιπσἰιι[π.ι [ιιιι, π/οιιε _βι!ιοαπά "Με ιποεπιίέπιπ,

:πιο πιο [Μπι :πω Μία βιο βοιπιπιι: αὐ_βιι·ριπ: [πιε, π: @οι οπο” πο απο 1ο38. ποιοι

εοοεπι Ρατειπο. Τειπροι·ε Βιοιι·υει·ι πι: ιι!!ιιιπ πωπω ιιεβιςιππι[πρει·ει·ιιτ ./ι!!ε.ιοιππω οφε!!ιο, οι

απο ι6·7ο. πονο βι·ιαδίπι·ππι ιπσα·ριο Ηεπι·ιειιι ό. .Λοάιιιδιιο!β:πβι πιο , οποιοι Μεππίο ροβεα

εοπ[πιππιπ:οιπ, _βι!!επιπι πιο: ιρ[ιι οι: η. μια [οπέιΐο .Μαιο ιἰιειιτιιιπ , ποπ/οποιοι: σε!|ιβιππε

Ρι·ιπεερι Εει·άιπππόπι Ρπι·βεποει;Επι Ρπάει·οοιπεπβ.τ ΜΜΜ ειιιιἰιιι||ἱιππ.ι, ιιππιπ βί!επιπιππτειπβπ

@παπι Μάιο, Μοπιιιπεπιιιιπ Γειπέιο Μαιο εοπἴειΪοι·ἰ Ειι:ι·ιιιιι ιπ,!ει·ιμο , ροβει·ιιπτι ιπαπιία·υιι:

πω» πω”, π: σ:: Ο·υει·παιπι πω: άώππιι.ι.

ιό. 'Παοκ παπι: |ιιπδίι .ποιοι επρε!!πιπ, α!ιοπι οπος” ιπ |ιοποπειπ [Με Βιιι·τιιοΖοιππι πιο· Δω 8.13"

Οποιοι ορει·πι·ιο.ι ι:οπβι·πι οιιι·ιι·υιι Μειιι·υ·υει·επε, φαω [κο πιοπιιβειιο οποιοι· [ποιεσιτ, [άπο «ο ιιιοΙσιιιαι.

πο·υπιπ ριιι·οοιιιοΙειπ εο:Ιεβαιπ , οι· οιιιοπι πιιδίοι· απο πι‹πιειο @Η πι: Ριοπ·πιπισιιι· . ]ιιιαο

πιο $5°. Ο. Β. Τοπι. Ι/Π1. - Υ πι; Ρτιπ ο

 



ε=.ιι Μ: ε. Μεικνεκοοευιεε. ΡΑ13Ε.ΚΒ.

ΑΝΝ ςΗ_ ρι·1ιτοφεΙε φαμε πποηείΐαέιιω , ‹::η::Πετπ ευεωε!εω εερεΙΙω Μ Βοποτε Μιά:: Μετἱε: Ρετ

103_ό μπω νἰτεςἰιπἰε ε (3·στ0!όσ €ῖετο!ἰΜε8πἱ ἰτπμετετοτἰε εοπ(επειιΞικ.·ο δε θεπϋει·ο εοιπὶευεω,

<_ ]",,_ μι· 012805 ορετετἰοε εοπίἙπιικἰτ, εεττηικ: ἰπ Ειοττοι·ε ίεοδ6 ΒετιΙισΙοπιεὶ ερτέἙοΙἰ εει!ίκ:εν5τ.

Ισ Ρ!ετΕΚ1ιιε ρετοεὶιἰἰε πιἱἴετΞεοτὸΞτει· ίυϋνεπἱτ ρορυΠε ἰτι άιΙδευ!ιεω ΙοπεὶΒἱττιἰ εεε!εθει·ιιω

ΜΜΜ', Με: ρετοι:ΗΗε πον3ε, Με όΜθοπε ε!ἱ:ιι·ιιπι Δεκ., δε: οερεΙἱἱε Με εἰε σουΠτυθίε.

Ισια· αρεσε ΡοριιΙο ‹ὶε 56Βο.Ιυτ8ποπ , εὸ ρατοεΜεπτ ΐοτωθε εκκ:1εΠ:ε Πι ΡειΒετΒτιιπστωβ οΜ

ατε: Ρεττἱτκπιἱ, ει:ε!εΠεεπ εοηθεικτε εοποο2Βτ, εεευε Γυρετ τετι·εω ρεπἱσεοτεπι ω οιιτἰεπι

εἰ: «ο πεοιπιΠει·ίο ίι.ιο πονο ετ:τΜιαιωΕιπάετε, Βειπιο ερἰἴεορεΙἰ εε! ῇιιε πιειοτιε εεεΙ«Γι:ε τοπ

$ετνεεο, ώι:!επι ωοτιεΠει·Ιο ρτοριἱοτετἰο Με αυτι ροἴεἱὸεπὸεω όε!εεεν5:. °Ρο›·›·ο ε]ιι[πιοι!2 ει:

ρα!|ι:ε, με Μ: Μεεποππειιυ·, @και β· ι:Πιμιοιί ι!οπιι:Ηιωπ βα[981]]6 επτα ιίαΜοπ ώ, πι: Διυπο

Μβ:›·£οΖιι φαω: ω ρο[[επτ, έτι μάσα: ιμιατιιέοςπε πω" ω:: ω” , ιμιιιιιι!οιρισ Ματσε ρίιινι·:

εποπεώ2 ὺιιὑἐτιιτυπε, μέ ρι·ιπσάραΙιε πισπιιβι·πι αΜιιω [ιιἰήεᾶι :Παπ @πε ῇιιυι [παρω τιιωπιιε

Ριιιαπωπ πιοπιεσΙπιπι @και Με .ΑΜΘ £ιψΕπι1Μ ιπε!ιψιπι ιι|ιμε ιιάιιώιε άτπσπιιβεωιπσω

ι!2ιιΜρει·βπ·υσι·ιιψε εθΒκσιωετιιε τε[επ έ:: βπ.τΜε ιιιἰ Μ” [ιπδϊι ΜεΙπ·υυι·πι τω: Μπακ, θεια!

.Β'ατώυΜπιεί οτατοτὶωπ Με ΜΜ10Μ£ιω , απ» ιιιί)ιιπδ!ο [Μ άσπιισι!ιο, [ιιυεΜνπ :επρεπε ε.τβιππε.

«μια Με: βσΣεππι [πιο ιιιίΖπι1ώιτιιπάιιω ι:οπεεσιιε [ιιιψ ω, ει: @Η α!» ίεΜεφ·ιιπ:ι&ιι:, :ΜΠΙΝΙ

_ τιιιι2οπό.τ ΙΗΜίι2 Μετα _βι!ιιΙΙΙ:ιι.ε σε[Πβ·.

ἐΐεζτ::ικ 1 7. ΜΙ: @Με Μπι πο”. Μειπωιετιιιε Ηι·πι·Ιι·ιιεκ ω: @Με πάιιαπι έπτιέ2ιιτιιτ , α: ?Μάα

Μη πω· βοτιιιιυπ, αι:!εβιε πιοπαβει·Ιέ [κι εστιβωιιιοπι αιι[βιτκτω ·ρεπιτετ.- @ΜΜΜ Ι:πρεπι2οι·, Θ Με: οὐ

(ΕΕΖθβώ [επδἔιιιιτἰππ , πωσ ι;ιιο σεβ: 0°υ87]ΟΜΙ, άει!πιιιιο πι! «Με τετπρω Μετα [ιιιε·ιτ, πω.

'ΜΜΜ Νιι2ι:!ωι Βοεπιπέ σεΜπιιυέτ, Πιέςιισ ΜΜΜ· ιΙιεΙιιι: :πωπω ώ: μι: οσι:ιιβοπε πατιιί·υ2:ιε

ιιιιίέιπ :ΜΜΜ , μ; Μπι· [άπε!Ι4ΜήπίΙβίΐΒΜ Θ· ριιβωιιπι !ΜΡ27α20ΜΜ ι:οπη!ετε, ω: ιμίΙ1π.τ 84

ε” ιιιὶ ποβτιιπι ροπικεπε έκβπαιππι ι!εΜααὐέπιπε ε: πιστευα |Μιέσετ 77. Φ [εφυεπειΒιι:. ΕρΞίεο

ρω επεσε Μεὶπννεεειιε ωοετεΠει·ιυπι 3ποΒοετυπι εοσε!ετεπε τοπίιιππτιετο ε ίεπ8ιιει·Βο ω".

ὸἰτιετο Ιωρετειοι·επι ἰτι Νετἱνἰτετε Βοωἰτιἰ ΡετΙκτΒι·ιπιπο Ετινἰ:ενἰτ, 8ε ίρετεπε ειιπι Μ!»

Με επεει·ιεθοεπτΙε εΙἱει1ε ωειω μτωὸἰε, Με ρι·αίοιπΞε εμε Με άεόπει·ι: ρι·οροΓιήτε ως

ποριπετο ειιτοπ1 ΓεπέΙ:αεήπω, «είπω ἰΡΓπιιε εα:ΙεΠαΐιπατιιω μταΠεπεπε, εεοὶἀἰιε δί ἱτε

Ερἰἴσορο άοπεί ?οτά!ια: πεΒοτἰἱε τεεέοἰ τπιιἱτἰρΙὶεΙτεε σεε:ιιΡετο, πιοπεΓεετωπι Με: υἴςικ: εε!.

ετιπιππ Βοπτίτήσ:: ῖπσιιτπετἱοπἰε πεσει. ὶπόοἀἰσετπτπ Ρ6τπτεπίῖτ. πω· τω”, ει: 3478 @τα

Μια, Ραι!ΜΜπιια Μρπιποτ , άϋέιμε ΙΒΜιπέσιε Ήιι:Ι·υικιιιΔ ποδἱετπ έτι @ὁ πιοπιιβει·ιο ασκ

ΜΜι·υ·υετιιι σε!ε!πευέτ, σε· πω. 79. θεπτετἱε νείρετἱε, π: ίει:ι·Βε νΙΒἱΙΕΕε :πιω Ιωρετετοι· Με·

@επι πισω πιἰτἰθοΙ ορειεε απο Βεστε Ερἰἴτορο εοωωεπόεπε, 86 ρτεοἰρἱεπε πωπω, ιπποε

τει:Μετ ν1ίιει·υε ἴεεἰεπι Ε.ιειεπ Με ίσγρΒο. Βρἰίοοριιε ειιιεπτ εοπάϋέπε 8ιετἰετυπι εᾶἰοπε ωἰΠε

ίιά:ϋρέεπε, είυτΕπε δε νετίε νεώσωττι ε!τοι·εεεἱοτιε & ὸἱΙετἰοοε ειιπι ίει·επιε ΗεΒίτε, ΚΥ

ΡΒιιπι ποπ τεἀὸἱἀἰτ, εετεΠοευε τεπόσπι ω, οΒίει·ε:Βε Ητιπίπει· ροΠ: @τη ἱεπιιἱε, εάΠ:5τιίφιε

ευτΗὶοἰΒιιε Με ΒτιιοΒει·όο 8ι ΒΒο εῆυε Ετροπε, £ρίε Μάϊο Νετἱνἰιετἱε Ποπεἱπἰ εεΙἰεεπι «Με

ίεγρΗο- ίἰω·ὶ @Με ΙΥ!ετιιτίποειιω ειι:επι ΜΙεπιΜε ερικ! ωοπεΠ:ετ3ιιω πονιιπι , Ιπυρει·ετοτε

μ·ιείοπτε εεΙεΒΡειἰε , Μαΐ Ε.νει·ιμ!Ιυπι ίιιΒἴεςιιεπτἰε Μ5Πτε ττιετυιΙοεε Ερ$ίοομιε ρει·Βόεσω

σεΙ·5:επι εοιπΓεετενἰτ, 8ε ιιε πι ρτείωεἰ άΜπε τιπγίἱετὶε π: ω ς:εΙεΙπτετεπιιιτ ωᾶπἰίὶτ5ε καιει

ωεπὸενἱτ. €ερε!Ιεπεε ευτοπι Ιττιρετειοτἰε εε! απ» ΜἰίΪεπτ Μπὶἰεεοηὶ Ηαπ&ιιε οΗΜο, ερἰ

εμεωεπετε σεΠοϋε @Η , 8ε Ιεᾶε Ιωροτετοτἰ :ιό Ισεςρασ!ιιπι οΒιιιΠ:: ευἰΒι:ε ε!» Ιπερει·ετοτε

φοιμ1ε!εέΜε, ω Βρείοοριιω εεα:1Πτ, δε Γιιι·τί απο τειιπι πεσει”, Παω τηππεπιἰΙἱεπιοἀὶο

Μάτι: Η: ΒοιοοευΠο εϋκ5:: Εεσ ει·ηυείπ, φὶίτορυε πω» ι·ερϋπετα ία! ενετει:ίεω Με νεώ

τετἰε ωιωι ωετιεἰρενἰ ὸΜΩἰτετἱε . Το πιό ειιεπωπτυπι και! Ρετὰἱεὶοκιἱε ειιίε1· Πω, Η ειιόεε,

οΜει5οπεπι πω:: εεενοεΞοπΞε. Εμ” Ξκηεἰτ , Ιπιρετετοι· Πω πιεπεἰΡετε που ειιίετεω , Μ!

εμε ειπε ίου: εἰ ἴαρΡΙἱεἰτο1· οδετεω: ει: Γ18 :Με ΜΒε ΙεΒοτἰΒιιε Βοι·ιόι·ε ΒοπΜπειιτι, εΠ8πε

παπι 5ο Με ποέὶε Ρτο Μοτο πείςἰ οπιπἱιππ. Μοκ ει·Βο ἰπεΒοετο οίΐεττοτΞο, ΙωΡετεκα οεΗ

απο εε! εΙτετε ίοΙΙεπιπἰτετ οἱπυΗτ, ευἰππωςυε έιιε δ: «:οι·ροτ3 ἱιτιρτεεειιιε ΕρίΓΦορυερτοίρετε,

Μ” 1ΠοόΚεε ει·επει·υιπ εδωσα ι·ειιιΗ:. ΕΜ [στο πωσ Μ ,ΙΝ-σει ω: Με!πυ·υεπιι: Μπακ

@ιιαπιάιιω 7°ζ(ΜΜ ρω εεεΙεβιε Μι1]07ί αἱ, ωφετιι2οπ· αποψε.

18. @στο ειιτοπι Νοπεε ]ετιι:ετΠ ετγρτετη Π» πονο Πιο πτοπείὶετἱο ἱο Βοτιοι·ε ἴεπᾶἰ$τε

Μια ρυοεοπτεττγεϊε εοπἴεοτενὶτ, θε ΙερΜεκπ ειιετπὸεπ1 εΙτετἱε ίρεᾶεΒἰΙἱε τπεεπἰτιιἀἰπἰε ε.

Βοετο Ι.εοπε μη» σ::οΜεοπιτυπι , εε εεσ:ΙεΠε ΤΜετπτεΙΙο εΙΙετιιπι Π: εο :οΙΙο:ενἰτ , ά Μα

ε·επάεε @Μουτ ρτοτοωεττγτἱε ι·εΙΞευιεε ειιπι :Με ωι:Ιτοτυπ1 ίεπέεστυπι Μ σο ι·σΡοίιΜ. Με

η. ε]ιι[ι!επι ωεπ_Π.ε !τπρει·ιε:οι· Μείπυυοπο ι«Μιιο: Ρτιειὶἐιι εοπτιι!Ιτ, :ρω Με βιετέπι ει:ε!εβιειι|ε

φωιβτπδω ιιπήΒιιότ, κ: 710769 ΡιτιειικίΜ· πισω. 84. Βενοτιίδωιιε @πιτ ΙππΡει·ε;οι· σιτε πιε

πιοι·ετιιπι 1οι:ιπτι ΡειΙιετΒι·ιπιπω πιιιΜε ἀοπἰε 'ΜΒΜ Ιει·εμειε ειεΙεΒτετἰε , ειιεΠ Γρἱτὶτιι

ευοάεωτιιοεο ρι·ποεποίε:επε Γε σο ετειρΙἱιιε που νοτπετιιω5 οι·εε Πουπι θεεεωάεπι Ιοειιπι,

άΜ:&υττηιιε ΠΜ ερὶίτοριππ Με ὸΞΙεὸὶἱοΜε ἱπὸἰε1ε ποπ ιπΞπέωε ὸειτΙἰειιἰτ. Ιπτετνεκπιι πεπι

ιεικ: νεηετεΒἰΙἰε ει1τ1ἱΒι1πὁ2ἱτὺΡετετ1°ἱ©ἰε εΙΜιιε ωοπετπιε, ετευε ἰπεεΠεΒἱΙἰτετ εἰ Μ επε

πιοι·ϊεκτι ι·ενοεεπτΙε, Τα! εριίε:ορυε Μεἰπννετοιιε ρΙιιε εειει·ἱε ίἰὸεΙἱΒιιε_ Με @εἰ ὸενοτὶοπε

:η ίετνἰτιπε τεεὅἰε Π: είΪετ , εοιπυΙ5τ σε ρι·εεεΠεπι ι1ιισόάεπτ, ΗοωθΙε ὸἰᾶυιπ, ἱπ ρεφ

ΨνεΠΡεΙου Πειτε, Με εοπϋτετιι ΒετπΒετόἰ ωωεω, Με ΕρΠεορυε εεαΜϊ:ε θα @επεσε

ει·5Βιιπ ειιω σωπΕΒιιε οΜάεπτι μπω ερρεπὸἰιἰἰε. Με φ10εΙυε εεόεπε Μεὶπυυεπο ρωι!ιιιω

πυπι2πε .Μπι άσπα·υί2, εκει! ἰἰἰε πω” τυα]ου·ϊ [πιο εεεζι·βιε εοπτιιΙΙ:. 'Μειωσα @ματι πιά”

Μπέκι: μπώ!!! εἰ: οικω» Ιπαραιιεοπο πιοπιιβει·Ιο °Ραιω·ϋστπσπβ αποψε. Ιρίο , έπειΠΔ, άΞε

νΜ:Ιἰαπ ι9. Κε!επόεε ΡεΒτιιετἰ3 , ει:οΙώεπτ εΒ Ερἱἴεορσ πονἰτει· εοπΠτιι&εω Ιππροτε

τοι· ε!) σκεπή ίειευἰει·ἰ νἱοΙειπΙ εκεέὶτἰοειενεΙ Ειενείτοπε ΠεΒὶΙΙνἱτ ὰ εοτπωιι"Μι , ἰωρετἰεΙἰε

α!ιδΗ ευάοτΞτετε άεσετεεεε, ιιτ πειΙΙε Ρεείοπε ειιετΑΙΜετ εΒΒετεπε ἰΡίὶιιε εει:Μΐε: ειπε Με

?αττι



ΠΔΕ Β. ΜΕ1ΝνΕ11ΩΟ ΕΡΙδ(]. ΡΑΠΕΚΒ. ε”

[]·Μι·ιβη; Μ" Βοιιιε εοιιεεΠἰε νεΙ εοιιεεόειιεΠε ιιιοιιιετ:ιτε, πιο!είΒιι·ε , :πιτ τ!ινείι:ιι·ε μπω ΑΝΝ_ς .

πω, πο: 8Πειιιιι, ιι.ιε!ιει:ιτι:ι ροτείὶετε Γε ιιιττοιιιιττ:ιτι εκεερτο εάνοε:ιτο ει: ΑΒΒιιτε δε Π·επι·ιΒιιε 1036

ιο άείειιίοτειιι εΙεί.ϊοι εάβειειιε ιιοε ιιι ρι·σ:εερτο, ιιτ Η ειιιιε Με ιιιίτιιιι;ει·ετ, εετιιιιιιι ω” ,_ ΙΜ

ωιι-ιωωΡοιιεκτ, οιιιιιοοε8ιτιτο τεΒι:ε ε:ιιιιετω, οιιιιιοιιιιΒιιιτε. ειοειιιεεεΙεΠε:. δεά!ικρει·ιαίεεά2

88," Ρι·ρρεπηά"Μ ε/! επεε3ι·πικι σα· Οτει·|14Μ0 έτι πω” ει! Μ” ΚΜ Ιοσωπ, φαιά β· β: |Μ|182.

ιο. Ιιι ιιοπιιιιε ακα δε ιοάινιάιι:ε Τι·ιιιιτ:ιτιε, ΗΒικιιιοιιε οινιιι:ι ΐανειι:ε εΙειιιειιιια

Κοιι·ιαιιοι·ιιιιι ιιιιρετστοι· ιιιιΒιιίειιε. Ωιιοιιι:ιπι ὸἱνἱιιιε άιΒιιιιιιοιιιε εΙειιιειιτι:ι ιιεὶ ι·ε8ειιιιιιπι το

τιιιε Β.ειριιΒΙιε:ε ίιιιτιιιιι ιιοε ρι·ονεκιε Για: ιιιιιιιειιΓ:ε ριεωτιε ιιιιιιιιιιΗεειιτΙει ,ο Με ροιιιιιιιι :κι

Ιιοε Ιιι!ιοι·ιιι·ε οεοεπιιιε, ιιτ ειιιἰ εοτοτι:ι.εει·ι·ετιι ιιιιρει·ιι ΒΙοι·ιεπιιιι· , Με ιτιαΠιιιι:ιοιΙΞε Βιιιιάιι

@στο σου Μπιουτ: εισαι εει·τιιΕπιε ροΠε Βετι ει·ει:Ιιτιιι· , Η Ιοειι εεεΙείἶείὶἰείε οΒίεςιιιιε ε

(Βιι·ιίι:ιειιιιε Με άεριιτετε, ιιοΒι·ε ειιι&οιιτετε εοιιίιι·ιιιειιτιιι· 8ε εοι·ι·οοοι·ειιτιιι·: ιιτ οιιιιιι ειε.

τετιοι·ι ιιιοιιιετιιιιιιιε ι·ειιιοτε, οινιιιιε ΙειιιόιΒιιε ιτι ειε ιιιιιιιειρειτι, ιιι ρεεε δε οιιὶετε Ποιιιιιιο

ίειενιι·ε όεΙεθεειιτοι·ι δε ειιιἰ ειιι·ιε δε τιε8οτιιε ία:ειιΙστιοιιε Ε.;ι·ιιν:ιιιιιιι·, εοι·ιιιιι οιιι ιιι ιεεε ειιιε

άιε ιιε ιιοε”ὶε ιιιειιιτ:ιιιτιιι·, ρι·εειοιιε ειρεεεειοτιιιιι ιιοΠτοι·ιιιιι Μιωειιαιεωω. @ο ΡτοΡτετ

οιιιιιιιιιιι Βόε!ιιιιιι @Με ιιοΠτοι·ιιιιιοιιε ιιονει·ιτ ιιιιινει·Πτιιε, οιιειΙιτει· άΠε&ιιε ιιοοιε νειιει·:ιε

ΒιΙἰίοιιε Μειέιιιννετειιε Ρετιιει·οι·ιιιιιιειιΠε εεεΙείι:ε ειιιιίϊεε εεΙΠτιιάιιιειιι ιιοθ:ι·:ιτιι «ω, ίιιΡΡΙι

ειτε: εκοι·ει·ιε, ιιε ιιιιοτιΔΠ:ετιιιπι ιο οεειάειιτιιΙι Ρεττε ΡειΙιετΒιιιιιιιιετιβε ίιιΒιιτΒιι οι: εο ιιι Ιιει.

ποτε Μάϊο Βει εειιιιι·ιειε 8ε Ρει·ρετιι:ε νιι·8ιιιιε Με”, οπιιιιιιιιιοιιε ί:ιιι&οτιιπι Βιιιό:ιτιιπι

πιο!Έι·ει ιιιιρειιεΙἰ .ιιιδεοι·ιτιικε εοιιΒι·ιιιαι·ετιιι·, οιιιικιιιιιε ?τοπικ ιρίὶιιε ιιιοιιείὶετἰι ιιι οινιτιο ία·

νιτιο ιος)ιτει ρει·ιιιιιιιίιιι·ι, ει!ι οιιιιιι ί:εειι!ετι νιοΙειιτἰει 8ε ιιιο!εΠιιι. ι·επιοτι δε ιιιιιιιιιι, Μοτο

ειφεὸὶτἰιιε νιιιιιι ιιιιιιιοεϊοι·ιιιιι Πει ειιι·ι·ει·ειιτ, φωτο ειε τετοιο: Βιεοιπιπιοιιιτε.τιε ιιικρεάιιιιειι

τ:: ιιιιΙΙ:ι οιιΜ.ι·ειιτ. Οιιιιιε ιιιιιςΜιιΙιε Πιιόιι' ιιιτειιτιοιιε εοιι€ειιάειιτεε, 8ε ρει·ιιιτει·νειΜιτι ἀΗε

ᾶἰΠἱιιι:ε εοιιιιιΒιε ιιοΠται, ΩιιιιιΒιιιιόε νιοεΙιεεε ιιιιΡεωτιειε ιιιιΒιιίιε ε ιιΙιοτιιιιιςιιε ι:ιάε!ιιιιιι

ιιοΠι·οι·ιιιιι ῇιιΠἱε ρειιτιοιιιοιιε Βτετιιιτο ιιΠειιτιειιτεε , ιιιιιιει·ιεΙι ειιᾶοτιτιιιε άεει·ενιιιιιιε,, σε

οπιιιι:ι κι Με νεΙ ε!) ιρίο νειιει·εΒιιι Εριίεορο, ιιε Με. Ιιει·εε!ιαιτε, νε! ιιιιιιιιάε, Ρετ εοιιι

ιιιιιαιτιοπιειιι πι: ιιτεεω:ιιιι, νε! πιο εΙιιε Πει ειιΙτοι·ιΒιιε ειάεπι ιιιοιιιιΠετΙο εοΙΙιιτε, νιάεΙιεει:

ιιι τει·ι·ιτοτιιε, ειιιι5, ιιι·ειε, ειιιπιε, ωιιιειιε, ιιιπιιειριιε ιιτι·ιιιίςιιε Γειιιιε , τει·ι·ιε ειιΙιιε 8ε ιτι

ειιΜε, ρι·ετιε, Ρεΐειιιε, εατιιριε, πιιιιε ειιιιιιι·ιιιιιοιιε άεειιι·Ποι.ιε, ιιιοΠε, πιο!ειιόιιιιε, ΡιΓεειτιο

ιιι!ιιιε, ΠΜ” νειιιιτιοιιιΒιιε, ειιιτιιιιιε δε ι·εοιτιιιιιε , νἱιε δε ιτινιι5, ςιιεείὶτἰε 8ε ιιιςιιιτειιάιε,

ειιιιι οιιιιιι ιιιιΙιαιιιι 8ε ιιιτεει·ιτετε, ειιιειιΙΙο πιοιΙο ει: ειε ρτονειιιι·ε ροεει·ιτ, ιιιΠιιε ιιιοιιιιΠε

:Η εοε” ετιπι Με ίαιιιιιιιιιε ρι·ορτιεται·ιο μπε ιιοιεί!;ειινε ιιιιιιειιε ειτοιιε ροΡειιόειιτ, 8ε απο Β

ριίεορι Ιιεειιειο. ειιιἰὰοιιἰά Με ρΙιιειιεΗτ, ιιε! εοιιιιιιιιιιειιι ιιίιιπι εεεΙείι:ε Ειει:ιτ. Ιιιίιηιει· ειιειιιι

Έιι·πιιιιιι 8ε ΒιιιιιΙε ρει·ρετιιο ιιιτε ίιιιιειιιιιιε, ιιτ ιιιιΙΙιιε Πεκ πω: εοιιιεε, πια εΙἰειιιε ρει·Γοιια,

μενει νεΙ ιιι:ιει·ιει., <μιειιι!ιοετ ΑΒΒιιτιιιιι ἰρίῖιιε ιιιοιι:ιΠει·ιι απο Με ίι·ετιιιοι.ιε, ίιιρει·ειίάειιιοο.

Με ιιιιιιιιεαιτε, πιοΙείΙιιιε, ω: όινεΠ:ιτε, ω: αΙιειιι:ι ῇιιὸἰεἰιιτἰιι ροτειιΈπε ίε ιιιι:τοιιιιττει·ε μα·

Μπιτ, ιιιίἱ ειονοεετιιε εεε!ε!ι:ε :ιο ΑΒΒετε 8ε ίι·ιιττιΙιιιε ιιι όείετιίοτειιι εΙεδειιε, 8ε Μ: Ερἱίεορο

εοιιΙΙ:ιιιιιιιε: εο νΜεΙιεετ τειιοτε, ιιε Με εοιπειιιιιιι εεεΙείιπ, απο ρι·εεεερτο 6ε εοιιΠΠο εοε;»

το οιιιιιιοι Γιειετ ποια: οιίροιι:ιτ. ει οιιιιι ειιιεπι Ιιοε ιιο!ει·ε ιιιιρει·ιεΙιεεοιιΕι·ιιιιτιοιιιε εόι&ιιιιι

εΙιοι.ιε ριτείιιιιιρτιοιιε ιιιΪτιιι8ειε τειιιιιτ:ινει·1τ, εειιτιιιιι !ιοι·σ.ι·ιιιιι επειιιιιιιιτι ιιιιι·ί ε‹:ὶ_ ιιοΠι·ιιιιι

ροιιόιιε εοιιιροίιτιοιιε ιιιιιΙτει:ιιι·, ιιτ οι.ιιιιςιιο.Βιιιτ:ι ιιοίὶι·ε ειιιι·ιει·:ε ρετίοΙνειτ, οιιἰτιοιιε8ἰιιτε ειεΙεπι

εεε!είιο, οιιειιι ειιιΓιι τετιιετιιτίο ιιιιιιιιετιιι·ε Ρι·:είιιιιιρίι:. Ετ ιιτ Με εοτιίιι·πιετισ νει·ιιιε εκεάει

ιιιι·, ΠεΒιιιίοιιε 8ειιιεοι·ινι.ιΙίει οιιιιιι τειιιιιοι·ε ιιιιΕιεειιιι·, Με:: ιπιρετιαΙιε «και ιιιιΒιιιειιι ιιιάε

εοιιΓει·ιοι, δε ιιιειιιιι ιιτοιιιιιι. εοιιιιι·ιιιειπεεε, @Πιο ιιοΙὶι·ο ιιιιιΒιιιι·ι ιιιΒιιιιιιιε. διΒιιιιιιι ιιοπιιιι

Ηειιιτιει Κοπιιιιιοι·ιιπι ιιινιάΠειτιιι ιιιιιιει·ετοι·ιε ιιιιιςι.ιΒι. Οιιτιτιιετιιιε ε:ιιιεεΙΓετιιιε νιεε Αι·Πιοτιίε

ιιτειιιεειρεΙΙ:ιιιιι ι·εεοΒιιονιι: . Βιιτιιπι πο. Κ:ιΙειιό:ιε ΡεΒι·ιιει·ιι. Ιιιάἱᾶἰοιιε ό. ιιοτιο ΠοπιιιιιεεεΙιι

ειιι·ι·ιειτιοιιιε ιιιιΙΙείιιιιο νιεεΠιιιο-τει·ειο, ιιιιιιο νει·ο άοι·ιιιιι Ηειιιτιεί ίεειιιιό.ι ι·εΒιιιιιιτιε πι. Ἐπι

Ρωι νει·ο ειιι5 8. Αθειιιιι Ρεοει·Ειι·ιιιιιιοτι ίεΙιειτει·. Απιειι.

πο. Ροβ Ηειιι·2ε2 έωρει·α2οι·ίε οΙιετιιιιι €οκι·εάκ:, ε)ιι.τ ποπ πω:: οι Μεἰιιυυετειεικ [Με ὐειιε|ἱ- εοΜειε

εειιΜε 484772 2ιιιιιει·Ει [απε|βιι·, ι·εβε Με «Με επδίοι·ε, με εοιιιρΙιπε Μ” ιίυπει με Φωει·· ΜΡ·

|ιοι·πεπβ, Μάριο εεεἰεβι: εοπτιιΙΙ:, Ραβπι ι·εεεπ[ει:: ρε πι: εχετε Μετα: με πω: Μιριιβω [Με

άΙυειχειπαι·, ει: ῇιΖιιπιτειοάο ρ›·ο[ει·ειππ:, εμε εε ιιιυπεβει·έπω ε: Ικατο Μειιι·υ·υεπο εοπέιειιιπ βε

8ε1Πί, ειι]ιι: ιΙεάισε:2οπεπι πιστα: πακετο πιο. |ειμεπε2ϋπ.τ ·υει·ο [Μια άιβει·Ζτ εἰ6° Ματέι: :Μο

εισιιΗΜ.ι, με Με: 0€ε°α|ΪΜ£ ε2άεπι εεε!εβιε εοΙίαειε [κει·ππε. Μοτιαίι:ετιο ειιιτεπι, «μισό ιιι Με.

όειιαιΙι Ρεττε ΡιιτΙιει·Βι·ιιιιιιειιΒε Γιιιιιιι·Βιι Εριίεοριιε ιιιεΙιοτινει·ετ, ρΙειιιτει· 8ε όεεειιτει· απο

οιιιτιιΒιιε ε!ειιιΠταΙιοιιε οιἩειιιἰε εοιιίιιιιιπι:ιτο, ιιε Ιπιρει·ποι·ε Με άει:!ιεειιιιι δε εοιιίιιιιιιιιπι-·

:Η Ιίεετιιιιιιιι μια 8ε εεεερἱτι τεει·εΠιιΓοιιε άεάιειιιιοιιι ιιττιειειιτιε ειιιιι ίιιπιιιιε πιοιιτιάει'ιτιιι

ρτερει·ιιι·ι ιιι·εεεριτ. ΜΗΤο ιιιι:επι ει. ννοΙΠΒεο<έο μιτιιιιι·ειιε ΛοιιιΙεειειιίι εοτροι·ε ίειι&ι Ρε

Με απο όιιοοιιε ΙιεΠϋ5, οιιιιιτο Νοιιιιε ΟέεοΙπιε Βιιιίεοριιε ἱιι εοάεπι πιοιιιιΠει·ιο , επω

ιιιεκιιιιει εΙει·ι ιοτιιιίοιιε εινιτετιε ροριι!ι ίιεειιιειιιιε Μια! επεεριτ. Ε: ειφει·ιτι νοΙειιε ίαΙιιτιε

ιρι°ιω ειιικιΙιο, Η ΙΜ ίιιοςιιε ίιιιεειιι·ι·ει·ε μπε: ροριιΙο, το8ιιιιι ιιιιιιιιιιιιπι ιιι πιεειιο εΙιιιιΒιιι

Πιο άινο Επι Ρι·ιεεεριτ, ιιι οικω ειιιιι τει·τιοεοι·ιιιιε ιιιιΗΠετ, τοειειιίοιιε ιιι ΕινιΙΙεπι τειιι&ι:ιε

ιειιιε ειείΒιι6ειιε ΕιιΠετ, απο ιιισ.ιιιιιιιι οιιιιιιιιιιι ειιιιΙι:ιιιοπε 8ε !ειιι·Ιιιιιι ῇιιὶιιΙιιιιοιιε , εοι·ιιιιε·

πιειιιΒιιε ριοΡιιιε εκειριειιε Κιμ: ιιι·ιιιειμιε ιιΙτετε εεωιιι, εε οπιιιιιιπι νειιειωτιοιιι ίοΙΙειιιιιεπι

Ειιι&ιιιιι ιΠιιπι άειιιεειιε καιω ιιιίιιτιιιτ.

πι. ΟΙι!ει!στιιε απο ιιιιιιιιι με ίρείιι:ε Βιιιιτιε.8ε ιιιεοΙιιιιιιτειιε, μ·οι·ειιιεάιο ειιιιιιωίιιιεοιιι

ιιιιιπιεξιιε ρει·ειιιιιιιι ίιιοιιιιιι Πεο Μεινε άιΓροιιιιι, τείὶεε δε εοορει·ιιτοτειε ιτιοιιεοε ωιιιιιιιιι,

ιι6ΐειι·ι «με Ηιιιιι“Μο ει·ειιιεριίεορο Ρει·τιιειιοΡο!ιτειιο, Δε ΕριΓεοριε Βου:: ιιιειιιοι·ιε , Με.

ιιιιι·όο Ηι!όειιεεΙιειιιιειιΠ, δώσω ΜιιιόοιιειιΤε , $ιΞειΡτιόο· ΜοιιιιΠει·ιειιίε , αΙιιιοιιε ς3ιιειιιοι·,

εοε ιιιιριιι: Με :πινω ιιιτει·εΠε ρετιιτ . Μιι€οιιιιιιιιε ιιιιιειιι ΑτειιιειιιΓεοιιιιε Δτιιιοε επι ετι

ιιοΚο
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ε!οι!ιαιτιο. ι

τιο Κοτιιιιιιι ρι·οτοέτυο οπιτιοιιιο οιιιιίιι, ιιι ι·οτ!ιτιι 8. Πω Αρι·ιΙιε ο!ιιοι·ετ, 8ο Μάο ννοι·..

τ!ιοτιοιιιιε :ι!ι!ι:ιε , οιιἱ Ιτιιροτ:ιττιοιε ιιιοο!ιιτι:τπιοιιτο Πι!ιιιιτι·:ινοι·τιτ , οιιισ.ιιιο τυπο @οικω πιου

ίοε ΑιτιοΙ‹!ο οι Ηοι·νο!ο!οιι!ι τοΒιιιιιιιο ο!οροτιτο ίιτοοοΠοτ:ιτ, ν:ιι·ιιο ιιοιζοτιιε οοοιιρειτιιο !οοι.ιιι

ω” ὸοίὶὸοτἱιιιτι ΕρΠοορι ιιιτοι·οΙΤο που Ροτοιοτι 5ο!!οιιιιιιτοτο οιοο οπιιιιιιιτι 8οτιέτοι·ιιιιι Κο

!οιιτ!ιε Νονοιυ!ιι·ιε ιτι οινιτ:ιτο Ρ.ιτ!ιοι·οτυιιιιοιι!! απο Ρτ:οι!ιάιο ορ!!οοριε, δ: ιιιιιυιιιοι·:ι!ιι!ι πιο!

τιτιιι!ιιιο ρτοπιι!οικο τοτ:ιτιε 8ο ο!ιΒιιιτιιτιο το!!ινο οο!ο!ιι·ιιτο, ίοοιιοιιτι τυο Ερἰίοοριε ρι·ι:ίοιιτι!ιιιο ,

δ: Πιο. :ιιιέιοτιτ:ιτο Ηινοιιτι!ιτιο, ιιιοτι:ι!!οι·ιιιιιι ίιιιιιιι ιτι !ιοιιοι·ο !ιοιιττο Μιιι·ι:ο ροι·ροτυωνιτο,ιιι!ε ,

ίιιιιέτοτυττιςυο ιιρο!!ο!οτιιιιι Ροττι δε Ρ:ιιι!ι ατομο οπιιιιυπι Ειιι&οτυτιιοονοτιί!!πιο οοιι!οοι·:ι

νιτ, 8ο ιτι ο!οτοιιι @κι ρι·οοι!ια !ι:οο !ο!!οπιιιιιοι·ο!ο!οοειιιε, ννιτ!ιιιτι, Οο!οιιο!οι·Ρ!ι, Μοι·ο!ιο1τοοιιιτι

οοο!οίιει , Χιού , !)τι!ιιιι·ι , Οο!τ!ιοκο, Βοι!οιι!ιιιιοτι , ννο!τ!ιιιΔιιιιιτιο!ιυ!οτι, Ηονοι··έο , Νο

ι!οι·ο, Βα!ο!ιοτιιοτι απο ο!οοιιιι:ι, Ι.οί!οτο απο ο!οοιτιιο, νν:ιιι!ιοο!ιο, (ΒοοιιίιΙο, το Κ:ιι!ίιιο!ιοιιιι

οιιι·τοπι οιιιιι Ειιιιι!ιο, οιιπι οιιρο!!τι δε ο!οο!πιο ίιιροι· οιιτιι!ι!ι:ιπι νι!!:ιιιι. Ισ Ριιττοτι οιιι·τοπιουιιι

Ειιιιι!ιιι, οοο!οΠ:ι, 8ο άοοιιιιο (ιιροι· οιιιιιοιιι ρ:ιτοο!ιιιιιιιι οιιξο!Ιοπι ιτι ννοι·ι!ιιιίοιι :κι οιιιιιτ!οιιι

ΜΜΜ ροττιτιοιιτοιιι, ιτι Το!!οι·Βιιιιτ οιιττοπι οιιιιι τοτ:ι πιι!ἰο, ιτιατι·οπιοοο!ο!ιιιτιιιιι ιτι Τιτί

!οιι απο οιιιοτιιοτ ο:ιρο!!ιε ιιττιτιοτιτι!συε, Νιιινο!:ι, Ηο!νο, Η:ιίτοιι, θειι·ι!ιοι·οπι ουιιι ι!οοιττιιο

οιιιΉΠι. Βυι·Βιιοτι, ιτοπι !ζιιιτοτιοιι, Αιιι!ορο αυτι οιιιιιι!ιιιείιι!ε ροι·τιιιουτιιο, 8οοοτοτιεοτιιιιι!ιιιο,

ουτε οιιοτιιοο!οουιιηιιο ε!οιι:ιτι ιιοΠιιιιτ , ιιτἰ!ιτ:ιτι!›ιιε, ιιι πιιιιιι!ι!ιιιτάιιιιιι8οτυιτιοιιοπι οπιιιτρο

τοι·ιτιε Με, οιιιτιιυιιιουο !οτιέ!:οι·υπι οοιιιιιιι!!τ: ιιο!ιιιοιιοτιο δ: οοιιτοί!:τιιε Γυ!ι ιιοπιιτιο Ι)οτιιιιιι

Μου ]ουι ο!ιι·ι!!!, υτ ιιιι!!ι.ιε ίυοοο!!οτυπι ίυοι·ιιαι, !ινο ιι!!ιι ο!ιοιιιι Ροτίοτιο, ιιιοΒιιιι νο! μου·

να, εαυτο οοο!ο!!:ιε Πο! ί.ιονιοιιείοι·ιε :πιο ιιιτυο, οιι!οπι πιοτι:ιίτοι·ιο , το!ιιιίουο ευ οοιιοοΠιε

ίου οοιιοοι!οικ!!ε, οι!ιου:ιπι νιο!οιιτιοπι ίου ι·:ιριιιιιπι ιι!!ει τοπιοι·ιτιιτο ιτιίοι·ιο, νο! όορι·οοβτο πιο.

ιιιι!!οι·ιο ιι!ι‹ιιι:ι :ιιι!!οιιτο νο! πιιιιιιοιτο, ο!ο τ!ιο!ιιυτιε νο! Ρι·οι!!!ε, νο! πιοιιιιο!·ιιε !!ιιο!οτιι οοιι!!ι

τιιτιε νο! οοιιί!ιτιιοιιο!ιε νιτιι ει!ιοιυοπι !ινο πιο!οί!ι:ιπι ιι·ι·οοιιτο ρτ:ο!υτιιιιτ. Εοο!οίιιιπι οτυοουο ιτι Ηο!‹:!ιιι

ε!ιυίοιιουιι·ι!::ιιιιιοοιιιίοομ!ι8:ττι!ιιιε οιιρο!!ιε οττιιιοτιτι!συεο!ι!οιιι ιιιοιιιιίτοι·ιοόο!οοινιτ: 8ο πο τιιιιι!.

οοο!οίι:ι!!ιοα ι!!8τιιτειτιο αυτ- τοτιιΡοτει!!ειτι ει!ιοιιιο οι τ!οο!!οτ, ίο!!οττοι· ρτοίριοοι·ο οιιι·:ινιτ. Ποτ: Με

απδίοι·, [Μ ρι·Σ·υ2Ιοδέκπτ τρ[ωπ,· που: ΗΜ! ιίε|τι·έρβτ 0·υοοϋπιππ.ι, ωτω!ιοι·ο οίκω ο/!.

πιο. Ιτι ιιοιιιιιιο ίειιιέτ:ο 8ο ιιιι!ινιι!ιια: Τι·ιιιιιιιτιο. Ιζοι·υπι οπιιιιυιιι τ:το:ιτοιοτιι !)οιιιιι Πιπι

πιιιιιι 8ο ιιιοοπιιιιυτιιοιΙο ο!Το !ιοιιιιιιι, οιιιιιιυιιι οοτιί!ειτ πιτιοιιο Ητιο!ιιιιιι , ουιιιε οιιιιιιροτοιι

τι:τττι :ι!ιοιιο ιι·κ!ιοοι·ο !ιιροι·!!ιιιιιιι ο!! :ο!!ιπι:ττο νο! οι·οι!οι·ο. (Βοι·ιι:ιπι νοτο ιτι !ι!ιι·οδο!οπιοτιιο

ίοτυπιιπι ιιινοιιιιιιιιε: αντιο !ιοιιιιιιιε ι·οο!οιιιτιο :ιιιιιιιο ι!!ιιιει 8ο οτι ιρΐο Αιιέτοι·ο ιιιιιιιι;!ι

ρι·ιοοορτυιιι !οεἰπιυε: Βετο ο!οοπιο!γιιοπι δ: οιιιιιιιι τιιυτιάει !!ιιιτ ι·ο!ιιι; το!!τιιτ υτ οι: !ιοιιοΒοιιι

:το οο ιιο!:ιε οο!!:ιτιο, ο!ι ι·οο!οπιτιοιιοπι τιιιιπι:ιι·ιιπι ιιο!!:τιιτιιιιι ουιι!ιιιουιιιοιιο ροί!ιιιιιιιο, ιιι

οιιιε ίοι·νιτιο οιφοιιο!:τιιιιιει ρειυροι·ι!:υίουο ουκ ιιιοιιιΒτἰ5 !υοοιιτι·ουτ!ο, το ιιιιιπιιιιοτιει ιιιιουιτο

τιε ί!ιοιιιιιιιιε ιιτιιιοοε, ου! πω ι·οοιιιιιιιιτ ιο τ:ι!ιοι·τι:ιοιι!:ι τετοιο.: !ιοατιτιιο!ιιιιε . Ηο.ο ι€ιτιιι· το·

τίοιιο σ.ιιιιιιοιιιτυο οΒο Μοοιιιννοι·οιιε , υτιιιειπι Ερι!οοριιε! οοιιυ!ιο δε :ιιικι!ιο !ιοιιτ:ι: πιοπιο

τι:ο Ηοιιιι·ιοι ιττιΡοι·:ιτοι·ιο, ρω ι·οιιιοι!ιο :ιιιιπι:ο οπο: Ροιι·οιιιιιπιουο πιοοι·ιιιιι, ιιι ίιι!ιυτ!ιιο

οιιιίοοριι πιο! τιιοιι:ιί!οι·ιιιπι οοτιί!;ι·ιιιιι, δε ιτι !ιοιιοτο οπιιιιιιιτι !:ιτιθτοι·ιιιιι ο!ονοτι1!!πιο οοιιίο

οι·ιινι, οιυ!ι:!οιτιοιιο ιτι ι!οτοπι οοο!ο!ι.ο οι: !ιοι·οι!!το.το Ρειτοιιτυπι πιοοιιιιιι , (ινε οοοιιιυτιοιιο

ρι·ορτιο, οποια ίιι!ιιιιε ιιοπιιιι:ιτ:ι απο οιιιιιι!σιιε Με ροι·τιιιοτιτιιε ίο!!οιιιιιιτοι· ττ:ιτ!!άι, (Μοδι

νἰ, οοιιοοίΒ: ννιι!ιιιι απο οοο!οΒιι, Οο!οιιτ!οι·ρ , Κυιιιοοκο , Μοι·ο!ιοκο απο οοο!ο!ιιι, Βο

τοτι!ιυΤοιι, ννο!!πιιιιιιιιτιο!ιυΐου, Κιιιιο, !)τι!ιιιτι , (Ξο!!!ιο!€ο , Η:ινοι·ορ , Νοο!οι·ο , Βο!ο!ιοι·

που ουιιι ι!οοιιιι:ι, Σ.ιι!!οτ!ιο αυτι οοοιπια, ννειιιι!ιο!ιο, Ηοοιι!ο!ο, Κιιτ!οτιο!ιοιιιι οιιιιι οοο!ο!!:ι

8ο όοοιπιο, Ρυττοτι αυτι οοο!ο!ιο δ: τ!οοιιιιιι, δ: οοο!οίι:ιπι ιτι ννοι·τ!ιιι!ιιι; Τοί!οτ!ιατιτ ουσι

οοο!ο!!ιε Τιι!οιι , Η:ιΠιιιιι , Ο:ιπι!ποτι , Ηο!νι, Νιιινο!οιι 8ο τ!οοιπιιε οποιο; Βιιτευοιι αυτι

οοοιιιιιι, δ: άι: οριίοορατιι πιοο ιτοπι Βιιτοιιοιι ουιτι ο!οοιιιιιι , Λιιτ!ορο απο όοοιιιιιι, !ιοτιιε

:ποιο οοιιοἱο: ι·ο!!!τυτ:ι8ο οοάοπιιιτ:τ. Ηοο @τικ οπιιιιιι ραοΕιτο ιιιοτιιι!!οτιο :ι πιο οο!!ιιτο. απο

ίυ!ε ιιοπιιιοτιττιο, τοπιο ν!ο!ο!!οοτ ου!τ!ε 8ο ιιιοιι!ιιε , τιιιιιιοιριιε ιιιι·ιυίουο ίοιτιιε , νι!!ιε , μι!

οιιιο, ρι·:ιτιο , Β!νίε , νοιιιιιιοτιι!ιιιε , :ιουιο, ιιοιι.ιτυτιιοτιο όοοιιι·ιιουε, Ρ!!οιιτιοτιι!ιιιε, τιιο!οτιόι

πιο, νιιε 8ο ιιινιιο , οκιτι!ουε 8ο τοτ!ιτιοιιο, οιιιοΠτιε δ: ιιιου!ι·οτιο!ιε , οοτοτιίτιιιο οιιιτιι!ιιιε οτα

ουοιιιοι!οοιιιιιοιιο @πιο ιιο!!υιιτ υιι!ιτιιτι!ιιιε, ιτι ιιιυτιι!!!ιιιι·άιιιιιι 8ο τιιιτιοιιοπι οπιιιιροτοιιτιε

αι ίιιιιέτοι·υπιιιιιο οιιιιιιιιιιι οοιιιιιιιτιο, επιιιιοιιοτιο 8ο οοιιτοίτιιι·ιε Μ: ιιοτιιιιιο Ποιιιιιιι ιιοί!τι

]οίιι (:!ιι·ι!!ι , οι τιιι!!υε !τιοοοί!οι· ιιιουο, ίινο Με ο!ιτιιιο Ροτίοιιιι , πιοΒιι:ι νο! ριιτν:ι, οοιιτι·ει

οοο!ουιιε Πο! ίενιοτιο , Με ου: ιιιτιιε οιι!οπι ιτιοιιιιΒοτιο ι·ο!ιιιίοιιο οοιιοο1Πε Ιου οοιιοοι!οιιόιε

ο!ιουιιιτι νιο!οιιτι:ιιιι ίου ι·:ιριιιιιιιι ιι!!τι τοιιιοι·ιτιιτο ιιιίι:τι·ο ρι·:οίυιιιιιτ. δ! οιυιε εικοσι ο!ο ρτοοίἔιτο

πιοιιο!!οι·ιο ε!ιοι.ιο ιιιιίοι·ι·ο νο! πιιτιι.ιοτο τ!ο τ!ιο!:ιιιτιο νο! ρι·α:ι:!!ιε ιιιιιιί!ο τουιρτεινοτιτ , νο! πιο

ιιιιο!ιιε ιο!τ!οιιι οοιιί!ιτιιτιο νιο!οτιτι:ιιιι οι!ιοιιιιιιι Μο τιιο!οίτιιιπι ιιιτιι!οι·ιτ , οιιιιιιροτοιιτιο Πο!

Ειτιάοι·υπιουο ουκ ιι·οπι ατομο οίΐοτιἴοιτι ιτιοιιττιιτ , δε ιιι ι!ιο ιιιτ!!οιι ιι ιιοτιουιοτιτ!ιινοτιτ,Βο

πιιιιιοο ιιιιι!οι:!ιθο ίιι!ήοοοιιτ: Ιτο τιι:ι!οο!ιέτι ιτι ιΒιιοτιι ετοι·ιιιιιιι, ου! ρι·:οοιιι·τιιυε ο!! ι!ιει!ιοΙο 8ο

ιιτιοο!ιε οιιιε. Οοιι!!ιιιιιιιιυε ιιιιτοιιι 8ο νο!ιιιιιιιε, που οοιιιιιε νο! οιοιιιιι, Μ! !τινιοΙιι!ιι!ιο οοιιίιι

όι!οέτιοτιιε , ιιτ Λ!ι!:ειε ρτ:οτιοπιιτι:ιτι τιιοιιιιί!οι·ἰι οπιιιι οιιιιο ιιι ι!οο!ιοιιτιοτιο οοο!ο!ιαιίυα;, Ερι(.

οοριιτιι, Η ιιτιιιίοιιο οί!, οιιιιοιιιοοίοιιο Γιιοε π! οοτινινιιιιτι ιιινιτοτι ιιι!ιι!τιιιο ει!ιυε! :τ!ιοιιιτ!,ρι·:ο.

τοι· φα! οοι·ιτιιε ο!ιότιινοτιτ, :ι!ιουειιιόο ροι·ίο!νοτο οοι;οιτυι·. Πο!!ιιι&ονοτοε!)!3ειτο, !ι:ι!›οιιτιτ πιο

ιιοο!ιι ροτοί!ιιτοπι ο!ι!οιιτοτιι ίοοιιιιο!υιιι Ι)οι τιιιιοι·οιτι ο!ιοοιιι!ιε ιιοο ουιίουιιιιι οιε ροκ ιι!ιοιι:ιιιι

νιο!οιιτιο.πι ίου μοι· ιιιο!ιιιιιυιτι οοιιιι!ιυπι ιτι !ι:ιο το ο!ι!ιί!ιιτ. Ηοο :ιιιτοπι νοτυιιι ιιιουτιι, Πο

τιιιτιο ]οίιιΟ!ιι·ι!!ο, ροτο ιιτ ο!οιιιοτιτοι· ίυΓοἰρἰιιε, τι·ι!ιιιιιίουο, ιιτ ουιοιιπιουο !ιιιιιο τιιιτ!ιτιοιιοπι

ποί!ι·:ιιτι ατομο !ιοοιιτιιιιιι !ι!ιοτ:ι!ουι ιιιίι·ιτιοοτο νο! ροτιιιιιτ:ιι·ο οιιιο!ι!ιοτιτιοοιιιοτοιιιρτ:ινοτιτ,πιο

!οτ!ιότιοτιοτιι & ιι!τιοιιοπι , οιιιιιτι ιιινιιίοι·ιΒιιε οοο!ου:ιτιυτι τιιιιτυιιι ρτ:οριιτοί!ι, ιιιοιιι·ι·ιιτ. Αθτιιπι

ιτι τυο οοιιιοοι·ιιτιοτιιε οιιιίο!οτιι ιιιοτιιιί!οτιι, ιιιιιιο :ιο Ιτιοαι·τιιιτιοιιο !.)οπιιτιι ιοΒι.Ιιιο!ιθτιοτιο η.

οιιιιιττο Νοτι:ιε Νονοτιι!πιε , μ:ιτιοιιτι!ιιιο δε ιιι!ιιινειιιτιοιιε :ιιιδιοτιτιιτο Πιο οριίοοιιιε , :Μπι

ΠΟ



ΒΕ ε. ΜιιιΝνειιοο ειπε; ι>Λοειιιι. Μ·

πο ΗιιιιΠ·ι‹ἱο Ριιι·ιιιεπορο!ιτεπο, θοάειιιιι·όο ΗιΙοεπεειιειιιιεπίε, διΒεβει·το Μιπάειιίε. Ηειιιεειιι- ΛΝΝ_ΟΗ_

τεπι ττει:Ητίοπειιι Αιπ:ιΙιιπΒιιε εοπιεε ίιιιιιιιιιιε πιεττιε εεεϊεΠ.ε εε!νοαιτιιε ιπιι.πιι Πιο. ίιιίεεΡιτ:δε

εφε ΡοτεΠειτιε Β:ιππο ίπ Οοιπιιιιιιι πιο Πιιοι!ινιτ. 8ι1Ρει° Με ρι·:είετιιιιιιιι ετοιιεΐιιτιιι·οι·ιιιιι οια

ιἱοπειιι ποΒιε ΡιοᾶείΪε οιιίεει·ειιιιιε, ιι: ιιιΓε ιιιιιιι πιει·εει!επι ιο οἱ: ῇιιόἰεἰΙτεἱΗτιιετ, ιιτοειιιιιε

επιοι·ε πετ ἰπεοερι :ιτουε Ρωεει. ι Μεειπννετειιε Ρ:ιτετιιιιι·πεπΠε εΡἰἴεοριιε.

2.3. Ειπ[ιΙσπι :ποιοι/Μέι άεάΙαπίοπεπι ασκοπα: Οποπισιιιιι $ιαοπιοιυπ Μαπιώι·ιΡεπιπ, πω Με

ίιι·υ·υσι.°α.ι πιοπεειιιειιιπ οι·όιπεπι (Πιιιιιεεεπΐεπι ἰΙιΞάεπι ιιιβέιπέ1]ε άίωται·,` :τα ·υει·ο βἰππιΜοιἰσ

εριβορο,ι κατώι φα ΜΙσπιιιιτα:ι αάι'αεπιπι , «Μακ @Μη ειιι πι Με2πυ·υεπει :Μπα Ιπι!ιεπ

τω, παω 8ιωεωι Μοιιαβει·ισπβ.ι ερώορέ, πιο α!ιοι·πιπ μπεστ [εέΐα ιπειιποπε, πιο πιο”, β

Πω αιιέΐοτι σι·εάωπισ.ι, α! Μπι· άει!έσειιοπεπι οσσαι·τω·ιοι:. .ΜΙ Θ· α!ία πιστευω:: Μπιτ Ι/πιε ειι

ι907 α Μεἰιιυυεπο ειιἰειιι εσσἰεβα ΜΜΜ, με ίπ ι·Ιιει·ια ποπ Ιιαὐειιτω· : με” @στο ρι·ετιιιιπ

ω: ή” ·υει·Ιπι άοβι·2Ιιει·ε, ε: πιιικετο [Μέσοι 3. £9_|ξηκεπτ2Βιι.τ. Με εΡε ιιιιτειιι οι·π:ιτιιε, οιιειιι

εἰόειιι ιποπιιίἰετἰο τι·εάιοιτ, οιιεκποι,ιε Π·:ιτει· Απόι·επε, εοπίιεπεπτε ειι:ιΒιιιε δι8επιιι·όο, ιο τεθο

πιεπι τεεεριτ. ΤεΒιιΙιι απο: Ρι·ιπειριιΙε ει!τειι·ε ιιι·8επτεε, «ΜΙΧ ειιι·επε ο&ο πιει·ειιιιιιπι ειπιιιιἰπιι

τι απο, ΓερτιιιιΒιπι;ι όιιοι·ιιιιι !ιιρἰὸιιιιι άεεοι·ιιτιιε οι·πιιιιιι τοϋ:: πιο :ιτεεπτειιεκτιειιιτε πιατα

ι·ιιιπ, πι οπο ορει·ε ριιίΠοί:ιπ&ί $τερΙιεπι Ρτοτοιιι:ιι·τγι·ιε εοπιἰπεΒετιιι·> “ια ιιι·Ξεπτειιε ιπἰποι·

νἱΒιπτἱ ειιιιιι·ιιιιι ιπετε:ιτιιπι, ι:ε!ιεεε ιιιιποι·εε οινει·ΐ:ε οιιιιΙιτιιτιε 8ε πιιιιπτιτ:ιιιε ριιτιΠιιπιιιτεεπτι

Και ει·ιιεεε ιι.τεεπτειε οπο: :πιο ιΜειω εσ.πάειιιΒι·τι οπο, τεττπιπι άιτιιιοι:ιτπ ιιιιιτειιιιι εκπιπ

πιιτι ει·Βεπτι πωπω ι εορρε ετ8ετιτεο. , ειιιριιΙΙσε 2.τΒεπτεεε οιιἰποιιε , ά:ιΙπιειιεε οιιιιιοι.ιε ,

ειιίιι|ε οιι:ιτυοι·όεειιιιΓΠο!ει αυτο τεκτ:ε Γερτειιι, ει: οιιἰΒιιε οπο. ΜΜΕ: νι8ιπτι ίεριεκπ τἱπτιπ-.

Μωιιι, Με νἰεἰπτἱ δε ιιιιιιπι, ιιοιιιπέιιε ειπΒιιΙοτιιιιι δ: Μ:ιΡΡιψιτυΙΠ ρει·τιπεπτιιε. Ιιειπ Με

ιεριεπι Μπα, ίιιΒτἰΙἰε Με, ειιρρε νἱειππ οιιἰποιιε, ριιΙΙιει εοεοιπειι οιιοάεοιπι , εοορεττοι·ίε

εΙτιιι·ιε "πι €επει·ιε Με, ιιιιιριιιιΙ:ιι εοεεἰπε:ιι πονειιι , οδει·τοι·ιοΙο. εοτειπεε «πιο , άοι·ίεΙπι Ιε

πω. «:ιιιιποιιε, ειιοι·ιι!ιε. ιιιποιιε, :στοπ οιιἰποιιε , Βιιπι:εΙιιι Γειιτειπ, ωραιο ττεάεειιπ, Μπι:

οϋιιποιιεειπτιι απο ίιιιιετ ιιιιιετε!ιΒιιε Με δ: ιοπἰε, εοορεττοιἰιιιιι ειπε!οειι εοεοιπειιιιι , Ιερι

«Με ει·γΒιιΙΙιποε ιι·ιΒιιιιιι πω, εοι·οιιιιπι :ιι·8επτειιτπ επτε ρτἰπἱειΡεΙε ιιΙτιιτε εοπτιπεπτειιιιπ ΗΜ

ΡτωΡω όιιοοεειτπ αποψε ιπ ιιοιιοι·ε οπιπιιιπι ΑροίὶοΙοι·ιιιιι, Μπι εοι·οπεπι :εφε εφετι

ιεεπι πι ιπεὸἰο πιοπείξει·ϋ, εοπτιπεπτεπι αποψε ιπ ιιιεπιοτιεπι ΓεριιιιιΒιπτιι άιιοπιιπι @ΜΗ

Διίειριιιοτιιιιι, βε Με ιιιιιΙι:ει όινει·ίε. ειιι εεεΙείιιιίΒειιιιι ιιιηιει·ετιιπι Ρει·τιπεπιιιι.

ιιωιω ειπαμε Ειοιείιατειιι ειιιιιιτειιι εΠερποι Γεειιπάιιιιι τιιιιοτειιι Πει ω ι·εΒιιΙιιι·ιε πᾶσ

τιιετιε Βι·πιειπειιτιιιιι, Με ειιιίεομΒ εοπι:εΠιοπε ειιιίάειιι εεε!εΠιε ΠΙϋε ΙὶεΜἰνἰτ δ: εοπΕι·πιιι

πι; ιτε ιιτ ὸειππιιτἱοπειιι δε ιιΜοπεπι ἱπνειἴοτἱΒιιε εεεΙεΠιιι·ιιπι ει Πω ρι·εεειείι:ιπιιτειπιπειιιτει,

-ιιιειιιιιοιιε ίπ Με το μι· ιιΙιοιιιιιπ νἱο¦ειιιιειιι, νε! μι· ιιιιι!ι8πιιιπ εοπίιΙιιιιπ ειε οΜΗτετιτ,8:

2ιεπι επιε!Μοπειπ ο: εοπίΝιιιιιοπειπ ετοιιε Ιιεεπτιεπι ΙΞΒει·ιιΙειιι ιιιιιιιι€ω νε! ρει·ιιιιιτει·ε φωτ
Μια ιπ8ειιιο τεπτ:ινει·ιτ. - Δ

8ιιρει· Με ετοιιε πιο πιοιιεΠετἱἱ ιιπΙιτετιιιιιε Ειέιο τείιιιιπεπτο, ιρΓεοιίΙΒιιιιιερειει·, 8εεειει·ι

ερἰίεορι ιιι·ιιιΓεπιεε ΠΜ πι εοιιΕι·ιπειιοπε ΙῖπἔἰΙΙετἰιιι ω ιιΙριιιισι ίιισεεάεπιεε,ίιιε ιΙΙιιό.ροπ:16

:επι ιιιι&οτιτιιτε, δε Βεππο τετι·ιΒΗι εε τωΠιωιιιιιι πιω ω, Ηι·επιιι·ε δε ι·ο!ιοτειι·ε ειιτεινετιιπτι

οι: νἰἀεΠεετ Π οπο εοπτι·ε ιιιιιιιε τείι:ιιιιειιτι ίει·ιειπ σαποΒιο Μ ειιιαΠιΒετ ὸἰἴρεπἀὶιιιιι ίινε

ιιιιιιι·ιαιτι ιι·τοΒιιι·ε τειιτεινετιτ, οιιιιιιροιεπτιε ω, πιπδιοι·ιιτπουε ειπε παπι παρε οιι:επίειιι ιπ

ειιι·ι·ετι δ: ιο :Πε ῇιιὁἱεἱἰ, Η ποπ επιεπόεινειιτ, ι:Ηνιπο ιπ:ιΙεοι&ο ΓιιΒιιιεειιτ: Ιτε ιιι:ι!εάιέΗ πι

ιεπεπι :ετει·πιιιτι, ειιιι ριιερει·ιιτιιε εΠ: όιιιΒο!ο 8: ιιπεεΠε ειιιε. -

ΟοπΠιτιιιτ ειιτεπι ποπ εεπίιιε νεΙ άεΒιιι, ίεά ἰπνἱοΙεΒἱΙιε τοπιο οιΙ:&ιοπιε, πι: ΑΒΒαε Ρτο:

ποπιΞπειι ιιιοπεΠει·ιι οιππι ιιππο πι άεάιε:ι:ιοπε εεε!είι.ε ω, ΕριιΕοιιιιιπ, Π Ρι·:είεπε είὶ, εε

ποπιεοΓ3ιιε πιω :κι εοπνινἱιιιιι ιπνἰτετ: πιιιιΙοιιε :ιΙιιιά ιιΙίοιιιο μα" (Με @Με (ιιᾶινωε

οΙἰοιι:ιπ ο `ρει·ίοΙνει·ε εοΒιιτιιτ. Ηπα: ττ:ιάιτιοπεπι εοπιεε Λιιιιι!οπΒιιιι , ίιιπιιπιιε ιιιιιτι·ιε εεειεε

Με ιιάνοειιιιιε, ιιιιιιιιι πιο. οι: Μαιο ίιιίεεριτ, 8: @ο ΡοτεΠ:ιιιιε Β:ιππο ιπ οοιπἰτετιι Πιο πω.

Ιινιτ. @Ρετ Με ρι·είεπτιιιιιι παρε ίιιτιιτοτυπι οι·ειιοπεε ΠΜ κιμά Ι)ειιιπ ΕιιιίεοΡιιε ρι·οοεπε

οΒίεει·ενιτ, οι Με ΠΜ πιειτεοεπι ἱπ οι: ;ωιειι ι·είΒιιιετ, Ρτο ειιιιιε ιιιιιοι·ε ίε ιποοεριΠε ειπε

82 ρετίεειΠε. Ι)ε Μάικ ιιιιτεΠι ειάεπι εεεΙείιιε εοΙΙιιτιε ννιτιιιιπ, Κιιιιε, Μει:εΒει:Ιιε, Οσιτ

ΙιεΙιε , ΒοτειιιιιιΓοπ , ννιιΙιπι:ιππιπάιιιίοπ , Ηεινει·εο, ννειιΒιεΙιε 8ε παπι πι ωεπω τει·ι·ε

ἔιειεὸἰτετἰο Με ροΠεόει·ετι Νεάειε νει·ο & ΒιιΒιιι·ι εε ΗοεπΠΙε ιπιρει·ετοι· Ηειππειιε ει πι

ἱρἴιιπι ιποπεΠει·ιιιιιι άεόετεω Οε!επτοι·ρΙι οιιοοιιε, πι: ρι·τειιι&ιιπι Μ, ο @πιο `θοάτιιιιιι8:

Πιο ειπε Ηοοεπ οιιτιπιιει·ει:: ΕείΪειε νει·ο οιιπάοιπ ποΒΙΙἰε πιιιἱἰει· ω! ιΡΓιιιτι ιιιοπεΠει·ιιιπιάε·

:Πτι άε οπο ΕΡἱίεοριιε σ:απιιιιι Ε·:ιτι·ιΒιιε ρτονιόετἱ οπιιοίιτιοπε εεΙΙετιιιἰἰ ιπίΗτιιιε . Βεεἰπιεε

ειιιτειπ ίιιΡει· ειιι·τεε Μ" εριίΕομιιιιπ ίιιιιπι εοπΠιτιιτιιε, εἰάεπι ιιιοπιιΠει·ιο οε!ε8ιιτ:ιε, εποπ

εε1Βι,.8ε ίπΡει· ιιιιιπίοε επιπεπτεε , οιιοά μπω Γο!νετιιιιτ, ίοΙνι ΡειπιιΠω ποΙεπε ιιιιιειιΙειι·ειιΙ

ποιο ιιιι·ιε ιιιιιιιιπιιιιοπε, τεπτ:ι ε Γε εοπΠι·ιιθ:ιιιπ άενοτιοπε . Μι οπιπι ειιτειιι ΙιοίΗΠειο 8:

ί:ιεειι!ιιι·ιιιπι ειωδτιοπιιπι πε3οτιο Ρπίππι ιποπιιθετιιιιιι Ιι!ιει·ιιιιι & ΞπιπιιιπεεΠεεοπΠίτιιιτι δεει:ί

ιππιιεπό:ιιπ Γιιτιιι·ιε, & ιικειι!ιε ιρ ιιιε ιι·επίιιιιι·ιε, Μπι τοπΠι·ιιεπιιε όενοποπειπ, οιιιιιπεοπίιτι1

ᾶι πι ετιιειε τιιοριι:εο ιρεειειιι 8: όε!επΠοπειπ, Ρετ σκοπια ρι:εάιιι εο Ρει·τιπειιιιιι, επιεεπι Με

ιο Ροι·τιε, ίειι πιο επιἰπεπιΞοιὶΒιιιι Με πει ρι·:εεεΡιτ.

η, ΜοπιιιΕει·ιο σερ Με :ιππο Βοιπιπιειε Ιπε:ιτπειιοπισ πιει. Ιπάι&ιοπε η.. 4. Νοιιιιε

Νονεκποι·ιε, οι ὸἰᾶιιπι είὶ, ίοΙΙειππἰτει· εοπΓεει·ειτο, ροΠ ιΕΠιιπι Ρτοιοιιιιιιπ ΝιιιαΙιε Ποιιιιπι,

Εριι”εοριιε Ιιπρει·ετοι·ειπ ΡετιιειΒιιιιιποπ ιπνιτιινιτ, ιιΒὶ ιιιτεινεπτιι (ΗΕ: ιιιιρει·εττιειε, ίπποι.:

ειπειπτιίΒιιι:ε ρι·οΠε Ηεἰπιιει @ο 8: ΕΒἰΙΒεττι Ρι·ιιιπ8επίιε ερἰίεορἱ, οιι:ε εΜωι πιοΜΩωο

ἱπ οιιιΒιιίειιπιππε ι·εΒιιε ΕριΓοοριιε εοπτιι!ει·ετ, ἱιπρετιιιἰι ρι·:ι:εεριο 1ιιιΡει·πτοχ· [ω)ιΜΜ(1ω;ιπο

Γερτἰιιιο Κε!επό:ιε Ρεοι·ιιιιι·ιι εοπίιι·πι:ινιτ δ: εοι·ι·οβοι·:ινιτ, :ο ιτιιιεΠεετ τεποιε , ιι: πιο ρ!επιβ

Μπα ιιπιιιιιιιιτιιιιε τιιιτιοιιε Με εοπίιΠιιπτ , 8: πιο ιιιιΡετιειΙΙε ιιιι&οι·ιτ:ιτιε άείειι(ιοπε ει·ιεΓειιε

εεεΙε

ω
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348 Μ; πι. Με1Ννεκε:ο Ειεε:. ΡΑ1σεω.

ΑΝ. εως. εα:ιείιει: Μετα π. ροΠιάεατιτ; ι;:ι ω: ιιυΠιιε ιυόειε -ρυΒιιευε, να! ερυιεΙιικι: :ιιιειιιιι ιυόιεισιτιο ρο

1036 τείεε.τε ρι·α:άιτυε, !οσ:ι. νει ροΠείδοτικ:ε ει:Ιοττι ΜΜΜ εοιιεειιζιε νε εοιιε:εάοιιό:ι, ω ι:ειυθιειυ

, ΙΗΠ, άιειιιι·ιο :ποτε ιιυάιειιει:ιε, νει Πετάει, ττιιιυτ:ι οιειξειιάει, τιι:ιτιΠ0ιι€5, νει ρει·ειι:ιεΐεισιοπιάεε, αυτ

παω-Μαι

σιτσιευε σ..

·ι·;ρόει·ειυτ ιτι ειειυἴἱι°ο ΐ:ιιιιιε δε ιυεο]υυιιε, ιπιτυριιε ιιιιυευτεε,

θάειυίιειι·εε ιοΙιειιόοε, αυτ: ιιοπιιιπ:ε ιρίοτυιτι,τιιιιι Παπ υυ:ιπι δ: ιτι8ετιιιοε Γυρει·τει·ι·ωιεοι·υιιι

εοπιιιι:ιι·ιευτεε, εοιιτι·:ι ι·ιιτιοιιειιι διΠτιιι€ειιάοε, υΙΙουιι·ιςιιιιιιι ιετιιροι·ε: @και ευὸευτ, σα: ω.

Με ρυΒιιι::ιε Ϊυιιέὶιοτιεε αυτ ι·εάιρικιοιιεε, νει ιΠισιτειε οεε:ι.ιιουεει·ευυιτει·ε, νει ειειρει·ε υιΙουιο

ειο ρταεἴυιιιατι ία! ρτειιοττιιιι:ιτ:ιε @ευρω ΑΒΒ:ιε αυτι Πιο εάνοαιτο, ειυσπι εοπιιιιυιιιτ:ιπο δε.

ττυπι ίυοτυιτι εοτιίιΙιο ιιι όεΐειιίοι·ετιι εΙερει·ι:, ε:ιυΐειε τε:τυπι ειρειισιιιτυττι Ωιρασιτει· ρι·ονιάω,δι_

Γιιριετικει· όιιροιιοιιε, Με ίυοι·υιιιυυε ιι:ιει·υιιι υιιΙιτειιιιιυε, ιτι οιιιτιιΒυε ΗΔειιιει·δε υει!ι;ει·ριο

ίριε:ιετ. ΗοπιιιιιΒυε ειυτοπι Ιιρει·ιε, ειάεπι :οσιείια: εο!ιειτιε, ειυι $εικοιικ:ε ειιειιιιτυι· Μ:ιιιιωτι,

εοπιάεπι τοριε ειυέϊοι·ιτο.τιε άείειιιιοτιεπι ε:οτιεεόετιε, φωςιωι Μακ ιτἔιυε ει:: ειε εοτιίαιυι δε

Βυιτ, ειειειιι πιοπιιιίιοτιο εοτιτυΙιτ, φαι Εριίσορυε όινετίιε υΒιιυε ιιίΠετι:ιτιε , εειιΓυτιι ιιοτυπι

1.εΠετε ΓοΙνειιιιυιτι, θα ρτονιΠουειιι ιιιιτιιιιιε ιιι άοι·τυιιοι·ιο ειερυιανιτ. .Μπιουτ ε·β £οιιι·ωι δε.

ρίοπω :ιτιιιο Βοιιιιιιισσ: Ιιιο:ιι·ιιιιιιοπιε Μ;; π. η. ΚειΙετιάεεΡώτυ:ιτιι, ωιιειωικ η. ευρο (Επι.

:Μι ι”εουιιε!ι ι·εριιι δ. Ιπιρετιι :ιυτοττι ;. Λέι;υτιι Ρ:ιάε:τΕιτυιιιιωι. Οειο,ιτιουε εαπεεΙΙ:ιι·ιυε νιο=

Β:ιι·όοτιι5 ει·ειιι::ιρειιιιιιι ι·εοοριπονιι. Ωω απιροπεπι ποτε, π: ούβι··υανι:Ουενωωρι·, Ιωπη",”-;,,

φυχι·αρΙσο τω: αυτο. Ποτ: αα£επι είιρΖοικ:ι Μινι Μέι: Μια ΜΜΜ έ» ε)α[άεπι πιοικυβει·β ι @περυσι

ιἰαε2: Ξει·είειιαπάκ: ε. Εσιπαποτωπ Μιρει·ατοι· εοπ_δι·πικιωτ κου” απο 16:.8. @ο πο., 'ΜΜΜ.

Ι»·ι:, τομεα: ε: ιίοΜπο μ·υΙΙΙ:είωσ πωω ι:ΗΜεε α2ϋάιπχροίεπ[ .

η. ΤαΙιτει· νιι· Πει, π:: Ρι·ο/δηισιτκι· Κω “δία :τυπικο ι ιό. τμ εα:ιείιιυπι Βοιιοτυιτιειιιι

πιω”, δε οοιιίιιιο εε:αυ2ιιιο σιωιιωιιιιιιιιι τεΒιε Ηειιιι·ιοι ειυιάεπι ιιοιιιιιιιε ίσοιιτιάι , ιιιιΡε

τρ.τοι·ιε ρι·ιπιι, νετιει·ειΒιιιίυυε: Ουιιιευιιά:ε ιιιιρει·:ιτι·ιςιε ιτι οιιιιιιΒυε πειιυτυε δε εουΓοι·ιατυε,

πιοιιαΠι:τιυπι Με, υΒι ιιονιιΕπιυπι τυΒιιτιι εκΤρεάειτε όιΓροΓυιτ, πιοιιιιΠισω νικ: ευιοτε πιει

κιπια άενοτιοιιε ιιιι;:ιιοανιτ, δε :ριΐεορειευε Μι :ι.ιιιιο η. τερτιι (:οτιταεΙι ειυΓειοπι τιουιιιιιε Β:

ευιιάι Γερπιπιο, Ιπιρει·ιι ειυιιι·ιο, υπ άιέευπι είε, ε:οιιίυιιιπι:ι.νιτ, δε :κι :Με οοιιρετυετιά:ι Μαι·

ιιειιιι αρ εοιιετιι Ιτιιρετειτοι·ε ρετιιι: δε ιιιιρεττ:ινιτ. @κι @κι πω» οωιωι ποβκιωοπαβεπα ε.τ/Μι

:Με θεατιι: Μειπυ·υοι·εω·, ποιιἰυμεε. Εε·ε!εβιιπι ἰπ |ιοιιοι·επι [ωιέϊ.ε ω: Μιπωι Μ” :Μάτι

άϊοι·ιεπι απ: 27- ./2πάι·ω αρ ω ωιβεαεατκ πιιιΖηίςπε ρο|]ε[βοηι!ια: ΙοεαρΖεεωεω αιωνα: ·υέω

πεδίο, πρωινο υ.ι./?·ά 84771 αιιιοιιέει: “πωπω επ ακοπυβειίο πιο φαει' αρκά Σιι£πω επ Μπιο

ι·επε βιπδϋ .λεει-ω αάιβωι·ε ·υο!ισει·υτ, άι.τέπιπ.τ, βά π: ὶπ[ε·ἄα Μείπυρετεπω οι:ειΠε ι_-0ι“3;Μ”, θ:

πισιπει·ο πω.. Μ: β: Ζοιμαι:ιιι· άι: Μουαβει·22: @ο εο @και Ραδει·ύοι·υειω επωάι|ισαε1.ι . πιω ω"

Πει ρι·οι ίρο α:τει·τιιτιιτιε ορει·ει, Με ι:ιτε:α εινιτατειιι υΒι εοπιπιιΠαπι ειιιεόειοτιιε Μάιου! (μια

νικιΠετ, ιτι οινιτιιτειιι ιιοιιοι·ιε δεειεεοι·ιε εεπι ιτι κρυο ρτοπιονιΠετ. Ναπιίιευε ω οτε:ιειειιι:ιΙι

δε οι·ιειιτ:ιιι μια: εινιτ:ιτιε ε:οκιει·ε8ατιοιιε8 ιετνοι·ιιιιι Πει εοιιίι:ι·υκει·υτ, ευ ιιι ειυΡει·πιι ρ:ιπειυ

Ο:ιτιιρο, ιτιειειυιΙοιι:ι.ιι, ΜΜΜ: ιιι πιο:ιυτιι ει·υειεεοιιΠ:ι·υει·ο άιίροιυετιιτ: ω: δευτ υΒ εφέ;; ω.

τρια ριιυρεττετε :επι ιιοι·εάιωτιιι ττεάιτιοτιε, τρωω ἰυἔἱ ιιιΜΜιει & ίεΓνιτιο, ε τεεεΠιυε :ιιιιίςυε

Ηειειιρυε ·ειεςυιιιιιοτι:: Μετα υιτειαι δε ρι·οιιιοτα, ιτα :ι ε:τωεΧο ΓετνιειιιιΒιιε, δε πι” σπάει·

ι·ιυτιι Γυο.ι·υπι ειι·ιτιιεε!είειιυετιτιρυε οοτιει·ει οπιτιιιι ιτιιπιιει ιειειιιιι ΗΕ: ιιιυιιιτειδε υιΠΒυιπ.

26. Με2π·υνεπε οΙιετωπ πιιιισει·ο βρακιά άε·βι·ι!πτ υπο «Μία, φαω εοπτιρι|]ε· ω, ώμο:

ιΙΞεδιιε.τ ροβ ιίεάέεαιωκ /αιιδἔοηιιπ πω» ε? Μπάκα: Μειωω, φαιά αἱ: ευ απο ιο; ό. Ματ»

Κιι!επιία: 1ινωη%ωω πακετο πι. άέπει·αι. Ροτι:ι, Μαριε, έπρεπε, ι;εττι:ι που: Αίεετιίιοπιειπι

Ποιιιιιιι Με όεδιαιτιοιιε ρετ:ιέι;:ι, ΓοΙΙειιιιιιτ:ιτευυε ΛίΪσειιίἱοτιιε Βουιιιιι σεΙερι·ατιι, εαριε

ειιιυυ:ιιιτυ!υιιι ιιιιιτττι:ιτι, ι”ειιτιειιίυυε ειιευι Με νοαιτιοιιιε ιιιίιπιτε, ρτεςιιιυε δε οι.εοπιοίγιιιε

οοιιτιιιυο «:α:ρι: ορει·:ιιιι Δω. Ει·επιτ ειυτεπι δω ε:ιρειια: :ιό άοπιυπι εριίεορειΙεπι, υπο. ιη

ει·ιιιι!ιτυ, Με ώρα· εο!ιιτιιιι:ιε Γιιᾶ:ι ιιι ιιοιιοι·επι Ει.υδιοτυπι Ρτιιιιι δε ΡεΙιει:ιιιι ειστε εα:ιείι:ιπι

ρι·ιιιειρειεπι. Ιιι ιιιιιισ επτα απο Μπι ειι:ι ρτιπιει, ιτι νιειΙι:ι Ρειιιι:ι:οΠεε, Νοτιι5 ]υιιιι ία

αυτή ιτι:ιτιειιινιτ, δε Ποτιιιιιιοι αιι·ροτιε δε Γ:ιτιρυιιιιε ροτοερτιουι: πιυιιιιυε , ίυρι;ιτιιςιιε :κι

ε;εΙυιτι πιιιτιιβυεδε φαω, Μοτο ω τοι·ι:ιο., κι ιικιυειτιι Ποτε, τρια δριτιι:υεωι&υε ίιιρει·

.ΔροΠοισε ιιι ιιι·ιρυιε ιριιει3 όείσειιειω·μ, ειυιεΙυειιιειυε πιουτερεειτυιτυπι πι:ιιιίιοτιετιι ιιιιι:ιυενετ,

Με" νευρα δωσω :ΜΜΜ πω» ιτι υι:ιτιυ Ραετιεσουιπισιάανιτ. υιωιι1ε α ιιιΒικιο, ευιυε

νεΓρετ:ι ιτι ρι·ιιτιει Ιυε:είειτ ίαΒΒιιτι, ( ευιυε Γ:ιει·ατιΓειιιια πο:: αυτι ίετιιρει· Παπ ριιυειιο με,

τω: ΟΙιτιΠι ι·οΐυττεάιοιιιε, Μπι επειρα&ατιοικ νοτιτυι·ι, υ: ει·ρ‹ἰιπυι·, επιευιιιοδι;ε ]υειιε:ιε)

α: αρτιο ειυιιιεΙυεεείιιιιυε Μάιο :ιτυι·: ειυι ιιυυι€ι°115 τσιπ Πεειιιος;ι Ιε8:ι|ιε, ειυιιιιι ματια ίριτι

ευυΙιε ιιιόυΙρειιτιει ω: ι·ειιιιΒιοιιι: θα:: ιιΔικτυτ οι: ρι·ιιτάιοιιτυι·. Αιιτιυε ως να: ιυΒιιΙουε εριβ

ευρο εκΓτιιιτ, δυο ΔβίοιιιΕο ω ιιιιιΙι δε ωειωι ειι:Βιτο, Ιιβετι:ιτι Βιοτι:εΕΙιοτυιιι Με ι·εΗιτυι

ιιιι:τιιιτ. Ε:ιεΙεπι ιιυτεπ1 διο δε, στα, εμε ΕριΓεορυε ει; Με: νιτ ιιιιρωνιι, ΒοΓο(;οιΒι:ιευίιε

εεεΙεΠεε τιιοιυιοιιυε, ω, ω: [αρεσε @πιω ε:: Με καποιο 4;.Ριεσωεπώιειι·ψτεται, ευπι

, :ι ιοςυ::τι8 :ιΙΙουυευτε,ι, :ερωτα

ειειριωνιι, δε ω” ιπιτευειυπι $ριι·ιιυιτι-ίευέι;ιιιιι ιο τοτάιι:»υε ΗὰεΙιυπι ιι:ιΒιιευτειιι, εκευιρΙο

ίυι τει·ι·ιΒιιιιει· ός:ειιιι·ιινιτ. @ευρω ιιυτεπι _Ερι!”ι:ρρι ιι·ι εσεΙείιοιιιι Ιιεει:ο:ιιιιι ΑροΠοΙυιιυπι Ρεττι

δε ΡειυΙι δειειιυπι, ιδιώτη, ιιτιρίε νίνειι5 διίρωυει·:ιε ,| ιερειιτι.ιτ: υΒι φαι ιιρυει Πευιτι ρω

πιει·υιτ ΜεΙιτευ ε!εροΓεειιε ΓειυΒι·ιτει· εκρει·ιευτ, Τ:ιιιτει ειυτειιιοειιιιιυπι επετυπι είαιι·ιιαι

ιψυκιόπιιτι:ι ιιι Εριτωρι Μρειτρ,.;Π,ΓιψΒιιυ:ια, Μ. ΐρεει;ιιι (μιεό:ι.ιτι πιπΒιιι αυτια ρυυρει·ιρυε

δε οπιτιι ριέονιποιο,πεευττειιιιΒιιε («φαω ιιοβ:ιΒυι ει·ορει·ετυ: οιεοιιιοίγυα. Βε:ιτυε νει·ο Ουδε

»πιω Ηιι-ιεΠωειωυιω εριιεορυε μι· ι·ιενειιιιιυιιει·υ οιιιτυ ειυε :ιριιιτο, ατιιιιι:ιπι ειυε σΙινι

οφ ριετιιτι ειττευειυε εοπιτιιειιδανι:, δε ιιοι·ιι @κι τοπια, άιΓρειιΙειτοτε ειυε ρτιιιικιιυπι ριιαιτυιιι

ιιυιιιι:ιιιτε, ιρΓε υ: μπω ρειι·:ιτιε ω ρι·ειιιόιυτιι.ειρρουετει, πιιιιιόενιι, «Παω, Κ: υυιιιιυπι

υιιωιό.ιπι :ιε:εερτυι·υττι, δε ειστε ρι·ειτιάιυτιι τιιιίΐ:ιτυπι ΓοΙΙουιτιιε αειοΒι·:ιτυι·υπι. Μοι: ποιου,

τε ιιυιιι.ιο οισιτυε Εριίοορι, ΙποίΒιιυι Γειιυιιιτοιιι Ποιιιιιιο ρω @Με ε:ιυε τι:ιτιεάιο ιυιπιοΙανιε.·

ΐθΒΐ(ϊ



ΒΕ Β. ΜεΙΝν1εο00 ΒΡΙδί:. ΡΑΠΕΚΒ. 3.ιρ

ιοοι·οΠοιοιιο:ιά Ριοποιοιο, ιιοοορτο ιιιοπιιπο:. ιπ:ιοιπο:Πιοιιιιι :ιρροπιο, Ο .πο:ι.το, ιοτιοιτ.-Μοιορ ΑΝΝ_ΟΗ

ννοι·‹το οριιοορο, οιιοιοοιιο το πι:: το: Ποιο: ιι ιοοι·το οοιοιοοπι ποοιιποι·ιινιι? Ε: οοο, ο 1038

οπο, οοοιιιιοιίοροιίιο: ιιιοι·ο, «ιο :πιο ιιιιπο ποπ Βιιίι:.>πο. Ε: πιοποιο οκοοριι: οι.ιιιτιιοι·ποπ- ;_ι:!οποιοιπο: δ: ιιιπιι: όιοπο:, ιιοο ίοροι·νιιιιτ, οοιιιρΙονιιοοοιι οιιιιι. Ει:οονιι·οοι ρι·οποπιιοιο ,

ροι·ιοέιι: Ρετ οοιοι:ι. ιιιιιτοπιιοιιι, ιο οοο πιω ιοοοιιοπο: :μαι πιιιιιι·οιοι·, οιοι·ιοο: δε ι:ιιοο:

οοοει ιιοιιοιοι·, οιοοι: ιιοοιι:ιοο πιιοιι: οποιοι φαι νοοοι·οιοι·. Οιοπι οι·οοιρι·ιιιοιοιιπάο: Βιο

το, όιοπιι ι:ιοΓτοιοιοιιι νοοοιοτοι· οιοιοοι·ι:ι, ιιτοοο ιοοιοοι· ιοοιοοι·οιο πρωι. ]οιοοι-Οπτιιι:οοι

Βοοιιποιο, επι οι ποποι· ὰ οπο μ:: οιποιιι ιιιιοοιοιιιιπ (ποιο. Αιοοπ.

η. Ε.: πι: μι” οι: αροι·ιο ραιοι Μπακ: Μειιι·υ·ιιοιιιιιιι οπιι][ο αιιιιο ιού. οι ιιιιι·ιιιιι |ιι νιο:ιϊωιιι

Ραροιιιοεπιιιιιι επι: τονισω αι! αιιιιιιιιι ιι|Σμι· ιοα.ο. @Μωβ : οπο στοπ: χω: οι αιιιιιιι ιϋ- Σα ω"

Ιαρ[ιι: οι, ωω “πιο οι·ι·οι·ιιιι αβιιιιιιι:, μοβ Λεω: [απο ιιιαιι ·υίι·ι οπο" Μαιο ιοιι|ιχιιο- '

πιο, πιο οπο· οι: πιο/α σοιιιιχιιι; ι. !ιιιισιμο οι:: αιιιΐοιιιαιειιι ιιιιιικειο·οοιιοιιι: οι οι αρ..

Μάιο οι! 19. .αρι·ιπ:, “οι οι οπο: Ειιιιιιιι αδειο, π: ιοςιιιιιιι: Ε: νοτο οοι ποιοι ποπ

ειιιοοοτ ροίι ι:οοοιο τωι:οπο νιάοι·ι, οοι ιο ι·οίοι·οοό:ι οι: οποι ιοοι·το οιιάιο Ροοτοι:οίιο:

:ιοοο ιοοιιιι οοιιοοιιοι οοιοοοιιοοιιιοο Ωω, πιω τοιοιτοι· οποιοι, οτ οοοοιιιιο Ποιο: ]οοιι

ίειοδιο: Μοιοννοιοο: οοιιιοι·, οιιιιοιο οιι:ιιο οπιιιιο οι·οοιιιιοιιτ: ποπ ιιοιιιι:ιονοττοο: φαι :ο

αοποιοιιτο ΡιιιοπιιΙο: ογοιο: Ροπιοοοιιο ι:οιοπιιιτοοι Μο ;. πιο: ]οοιι: οοι οι:: απο :πο ι

οιιοο ιι:ιοοοιι: οίΪοτ Ρ.ιοιοοειι: οιιιοοοιι: , οι·ιόιο ιι ποιο Εριίοορο, Μπι ίοοτ π:: οποιο οι

οποιοι ιοιτι:ιιο Ροοιοοοιιιιιι: ποποοιπιιό:ιι ιοιιιιιι: τω: οοιιοοιοοι: δ:: π:: ο:: :οποσ οπο: οι:

ιιοιποοιι: οπιιοιιττο οιοοιοι·ιιπι . οι οιιιιιιιιι "πιο Μια ιοπι:οι·άαπι Πιι·οιιιιιιιιι ΗιΜι:πιιιιιιιιβ,

Οιιι·οιιισιιιιιι .ΐακοιιιιιιιιι ιιιαιιιώι·ιριιιιιι , αΙιαιμο ·υοιοι·α ιιιοιιαιιιιιιια , οι μιὰ:: αώ·ιιο Μειο

·υ·ιιοπα: αιιιιο ιο; 6. οπο- ιιιιιιιιι·. Όιιιιι· ο: ω: [οπο αι: Ο·υοι·παιιιιι οοιιιιιιιιοιιιιι:: 'Ραριιιι·οοπιιι:

_ιΕ·ιιιοιιιιαιιι ιιιιιια·ιιιι : Ιιοαιἰ ωιι ιιιοι·ιοιιι αιιιιο ιο;6. ι:οιιπχιιαιιιιο οι ;. ]ιιιιιι Βο!!αιιιιιαιιι.

Μοιιι·υ·υει·:ι ιιιιιιιοι·ια, οι|ὶ ιιοιιάαιιι οι οιιιιιι ριιππιο απ ::ιίς|ια οιιι·οιιι οι!επι·οιιιι·, [οιιιροι· ια

ιιιιιι ·υοιιοι·ιιπιιι: Μ». απο πιο αιιιιο ιο:ι.8. πιο: ορΦοριι: 'Ραιίοι·ποι·πιιιβ: ιιιιιιιιι|ιοι·ιο αι

ιιιιι_ςποβιιιβ, :οι πιο: Ρ·ιιο%ιαιιμ: ρι·αιει·αι, ιιοιιιιιιΙΙα άοιε·ιια·ι.ιιι, :ιο οοιπιι: οοοιιοοοιο ιοιοοιι

ιιά ιοροιοι·οιο άοιοοι Μοιοννοι·ι:ι οριιοορι ρι·ονιειοατιιι_ Επι: ιιιιιιιοι·ιαιιι ι·οιο!αιιι Μαιι_ιιιιίο

Σουι: Βιι/ιοιιιιιιιιιιιι, ιιιοιιιιβει·ιι ριωι-ι, φαιά οι Μποστ» [αιιθυι·ιιιιι Ροιι·ι Ο ΜΜΜ:: ρω :οι

ποιοι: οιίιιισα·υιι, Φ 'Νοει·οιο8ιιιιιι αιιιιιιςωιιωιι . 6`οΙοπιαικι· οσοι α (Μαιο ο Τοεοάοι·ο οι:

Μου, απ α!ιοιχαο ραβιιι αιιδιοι·ιιια: . :πιω επι: σοφια: , :οι οι 0·υει·παιιιο ιιιβιιιιιι: , οι

:ορια ιιιοιιαβιι·ίί οι .Απάιιιοπο2[οιιβ:, :οι ιιιιβι·ιιι , _β·ριιιιαιιι , απου 1376. α δοιιιιιάο αποα

το ιι·αιι:ιιιιιιιιι :β οι οῇι‹[ἰιιιι :Μο/πο ω”, οι ο ιιιια ρααΙΙο ο!ουαιιιιιι ποιίιεςαι· ·υιβιιιι· .

Ηαι οι ιι·αιι:Ιαιιυπο ιο[ιιία επι: ιιι:οι·ι·ιιρισ οιιιιιιιιο ι·ιρει·ια οι! . Ούι:: ιιοβι·πιιιυιιιιιι ω: .ΜΒΜ

ιιιιιιιιιαιιι οιιι[άοιιι ιιιοιια/ιοι·ιι ι·ιιιιιιι Βιοιιοοιιι: , ματι: οι ρι·ο[ει·ι·ο ποιοι ιιιχι·αιιιιιι πο: ιω

ιιιαιιιιι:. - . ο

2.8. Λο ιοιιοι:οιοιο οποιο ·ιοοιοοι·ιιι ιιιοοοοι οι, φαι οιιοπ.ιο, ίοιι ρ:ιιιιοιο ίοοι·οιο, @Μια Μ

οπο οποσ οιιιιιιι ιο36. ιιιιιιέι:ο: ίοροι:οι·.ι: Μου: :ο ποιοιιτοι· ιο στομα πο&ι $το- οοιιοΡ"_

οπιιοι Ρτοτοιπιιιιγ:ι: ιοπ οι·ιοοιΡ:Ιι οποιο, ετοιμο ιπιάοοι ιι·οοοοτι: δ:: οοιιο:ιιοιοιιι οοοι: οι

ιοιιιιιιο ιιοιονιτ Μοτο: Μοιοννοι·ι:πο: οριιοορο:, πιο: νοι·ιοο:, οοο ιιιιτιοιιο τοιοιο ιιπίοοιριο·

ιιιπτ. Νιιιο οιιιιοιοιιιιι ιο ιποποίιοι·ιο οποιο ποιιιο οσοι: οοιο οτιοιο ποιοοιι: ιιοιιι:, :μιο

οι ιιιο Μ:: ]οοιι, οοοικιο Μοιοννοι·οο: νιτ: ποοιιιο:ι οιιοιοτο: οι, ιοοποίιοιιι ποιο: οπτι

πο: ιο οιιιιοιπ οιιιοπι ιιιιοιποπι ποναει: Γιοιιιιπ. Ηιπο πω: νοι·ιο:, οοι, οι: :οπο καποιο,

σοιοοοιιιι, ειπα ιιοποιιι, πο:: ρ:ι.ιιιοιο οιιίιοιιιι, [Μπι πιο::

ποιοι”, οποιο οοι·οι:, δ: ρι·ιιιιοο: οοοιιοοι πιο: ,

Μοιοννοι·οι οοι·οοιι ρι·οίοιι: ιΡο ω.

Π: ποιοι: νοτοι·ο: ο. ποι· 4ο. οπο ιο οοπτοι·, .

.Αοπι: πι: ιιιτοιτ ι:οι·ρο:, 8: πιο ποιοι.

Ρ.ιιιιοπι οιιιοιιι πο: Γι.οι·ιιιο οι: :πιο Ποιοοιοοπο οοιιιο&οοι , οοιιιι: οιιιπο: παπι: οτιιοοι

ιισιιιιοιιοιιι οιιοιιιιιο οι. Νοιο :πιο 8: :οπο 8ο ιο οι οο πιιοι·ο οι:ιοίοιο 8ιτιπτοοι·ιιιο, ιοί::

οιιιι:ιιοιπ , ι·οιοπάοιο 8: ιιροι·ιοιιι , οι! οπο: ραπ:: ιιιιοι πιο, ιορι·ο Γοιοιοοο Ρο: φαι οικοτο

το οι: ποιοιοι: οιιροτ ροιΙιτ, π:ιποο:. Ριιιιπι·ιο: οοοοοο π:ιποι: ο ίι·οοτο δ: ο οποσ οοι·οι:ιιτ

ται: νοι·οιο οιιοιοιοοοι:ιπο: ιοτοκτο:. Ηοιο: Μο Μοἱοννοι·‹:ἰ οοι·ροι·ι: τοιισιοπι: , δε οιιιοπιιο

ρι:οι:ιιιιιι, οι: ιοπιιιοι·ι οι·γρτ:ι :ιο Γοροι·ιοι·οοι οποιοιο άοιοιπο: Ποοι·οειο: οι: Αιιοοπιιοιοο,

οπο:: οι·ιιιπο νιοοπιπο: ιοοιιοιιο: "Μάιο Έκο, :οπο Βοιιιιοι ι3·76. ιο ΐοίιο ίιιοδιι Μαι·

οι Ενοιιοοιιιι:οι Τοοιπιο οιιιιποοιιοιι :πιο :ι.οπο: οποιοι :οι ιοοιιοοι πιο ειιιιιοποπ, ιπιιιοιιι

οι οποιο οποι·ἱ. “ι

Ηιο πιο: :ο Γροοιοιιι Μοιοννοιοι ιι:οΙρτο:, οοιιιιιοιο °

ΡΙοι·ιιοο οιιι οιιιιιιι απο ειιοοι·ο, το8ιτ.

πο. Ειπα: οιιαιιιιιιιιισ ι!!αβι·ι Μειιι·ιι·ιιιι·ιι ρισιαιι: ιιιοιιιιιιιειιιιιιιι , ιιιοιιαβιιιιιιιι [αιιδιοι·ιιιιι

.Αροβοιοι·ιιιιι Ρειι·ι οι Φακο οπο: ποιο: Ραιιοι·πυι·ιιοπβ·: |ιιαιιι , μα! «Μου .αὶιιἰιιιἔποι[ιιιβ

άισιιιιι·. Ϊ/αιΙα:, οι [οι :απο πιιιιιαιιαι·αιιι σοιιαιιιο, ραι]ιιιιι οι «απο ιιιιιΡοι·ιιια:[οιιαηα:: πω:

ι·ειέςιοιιο ·υα!ιιιι, :ιι οι: Μάιο: οι· :ο 'Ρι·αιίαιο: Θ· απισιιιε: α/Ταιιιιο: [ιτιοιιαι·ιιιιιι απιιαιιιιιι αποπ

πιο:: αρρο!!αιιιιιι πισω; οοιιιριιιιιιιιι: :μπει ρι·ιοιίοςιι:, φβιι|οαι· αιιιι|ιε: :ιο/ι ορώοριιιιι οι

ιοιιι @πιο ρι·ιιπιιιιι Ιοσιιιιι οιιιιιιει . Ριν:: Μάιο _ιιοΠιιιιι αρκά Βικι!ιιιιιιιι οι Οοι·ιιιαιιια [αιι·α,

πιο :Μαι-ιι πιο αΙι!ιαιαιιι αιιαίοχιιιιι ιιιο[οιι, ιιοιιιιιιιιι ιαιιιιιι ε.: 0·ιιιιιπαιιιι ποιο οι Ποια ποιοι

Μοίιι·υ·ιιοι·ιι οιιιιιιάαιιιιαιιι. γι.
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ντιπ: ο οσυεΗΑκυ1 Ει>1:‹:ο1>1

Ηιιυπε.κειμπιέει: :τι εωεοΝιιι.

Αιιδίοτε ννοι.Ρεπο τήν:: :ιςυ:ιΙΞ δ: ὁἱΓοὶΡυΙο, ιήιιίάειπ

. 6001θΠΒΕ σειιιοριεο..

Ε:: εοιἰ. 0οιπιπεπόιεπΆοεπιπ Μιά: εο!ίαιπα

ΟΒΞΕΚ7ἄΤΪΟΝΕδ ΡΚ.ΧΕΡΊεΕι

832 ω''Ρ· :. ΙΜΕΤΕΒι |απδιπιπ Βει·π·υ·υαπΙππι, ειπα: ·πιι·απι [ηπα απ επιπιππ ιο:3. αειιιιιιιι:, πι»

' πειππ: πο: [πειιΙο ιι!ιει·ιππ κάψα Οει·ιπαπιι:α Ιππιεπ, μαι ποὶιι: [ιιρρεαπα: (παπι-πιει

Μωβ: εεε!εβα . Ι: πι θοάεπαι·απ: , απ: αδἔα απ αιιδιοι·ε («παπι Θ· ειμαι; ΓεηΡεα, δ';"·ιμ_ς,

Β,οιιιιει·ιι:, α: ιαπιέειπ Βο!!απαιαπι πρ: ειιιιΙειε. Βε πιο" °υι2°2 αιιάϊοι·ιιαιε πειποαιππιχιιι απαιπ

οι: πε πω: αιι6ΐοιι: ποπιπιε ποπ π: πω: οιππιππι [επιεπιια . 8ιοιι·οειιι: απιιπιε απ· πω" θα”

ωίπιοπιο σιιιιίαιπαιιι·πιιιιιπι, ε.: |ἱιὶε ωιίιειιπι αἰιπιιοι α· αιιιπιι: [ε εαπι άε[σιζιι|ιπε £εβαπιιιι·,

.Δι ΒοΗαπάιαπι, εειει·ιππε πεεεπιιοι·ε: 7·υοί[ει·ιαπι επι: πιω [ιιι[|ε ρι·ιπιιιιπ ιιιιέΐοι·ειπ ι:οπιεπιίιπιι,

ε:: απιιαιιιοιε τοπια· Οπει·ιεπ[ι: πωπω. °Ρι·αιειεα τοπιο π. πι): ιπ .πρροππιεε πιο”, πω" ω.

ι!π:ειπ Ιαιιιίαπι, 8αιππεηςεπππι πιω, ιι!ιι πιω ·υιια αιιδιοι· ννοΠαι·ιιιε αψιιε πω” :πιρο

πεποπ πεπιεπιπε [αει!ε ιιΠεπιιαιιι·, π εοπεειίαιιιι· παπι· ·ιιιιαιπ, :μια α ΙΧ·ιιοπειο ρι·ιιππιι: εοππ;,-ι

μια [πεια:, πάει: απ .ο·πποπίο ι·ε!εέΐππι [πιιβ, α :πιο ποππιιΖΙα ιππαιιιΙα , α" ;” Ριπή ω”

αεβαει·απαπιπι·, αά]εΕΐα [πει·ιιιιι. Μπα οριι: 7·υοπει·π: ,Μπι /πο .ΔΠιιιπιο πιπιοπρα·υιι , αποά

.πιι·πο!αιι: μπαι· Μεπέπαι·αο ιιιπι·ιρβι: ιιπάε μπω» πι π: π ποπππιπ: επεπιρ!αι·ιππ: πωιπι επι

πιο” , .πι απ: οπο, Θ· πιιιαεπι ιιΙπι·ππι:, πιει ι·εσειιιιοιι!ιιι:, ΑπποΜι απ ΜεπδιΜηι"Μ

π - πιιπτιιιιαιιι ιπ·υεπίαιιπ·.

··'Ε(1ΠΕΠ8· π. Ρ”ει·πιπ παο ιιπ]ίοιιιια: πωπω [ασε]]ει·ε πι" πεεοι·ιιιιιι, παιιιαειιι οπιπε: [αιεπιιιι· ρι·ππιππ

Βιι]ιι: πω: αιιδίοι·ειπ πω:: θοάεπιπάο απιια!επι [ιιι]β, α: ]αιριιι: :ιππ ευ, Φ'πιιιιίειπ[απιι!ιαι·ιπ:

μπι τοπ·υει·|'αιππι.· μα! ε.: :στο φαι: εοπιε.τιιι πιαππεβιιιπ ε/ἱ, ε.: ποιο ειιαιπ αριιαιει επι/άσε:

αιιδιοι·ι: Θ· ίπ βι·ιΙιεπάο [ιπεει·ιια:, Ο πι πω: αιβει·πεπέι: πιιωπ. £αποπιειιπι [ιιι[β ε.τιπαε

σο!!εςιιπι·, πιιοιί ι·ε[ει·αι [ε απάιιπε Οιιπιπει·ιιπι ιι!ι!ιαιεπι β·αιιιππ: |ιιι: ιπ σαρππΙο εοποιοπαπιεπι,

ιππι ιαπιεπ πιιο οιππ πιο επτα εαριιιιΙππι ειπε, μα! πειππιι πι πα!πιιι εαποπιοο εαριιιι!πιπ πι”.

ιι Μ:: ιποιιαβιτα ρειιπιιιει·ει. πιο.: ιαιπεπ πιππειε ·υιαειπι· [ε ·υιιαπι Μπα/πινω αιπριε.τππι

[ιιιΠε, ειιπι π· ιπ ιποιιαβει·ιο- .ΔΙιαπεπ[ὶ επιιεαιιιιπ ρι·οβιειιιιιι·, Θ· αΙι!ιαιεπι [πιππ .4ιπε!πειιιιιιι

αρρε!Ιει. 6'ειειιιπι παπι· «πω» α ροβει·ιοι·ι απόιοι·ε ποππιππ αιπριι|ίοαιαιπ [πι|]ε οοπάισιιππ: , μα!

π: ποππιι!!ι: εοιιιεΠιιι: ιιαιι!!ο ρι·ο!ι.ιιιοι αιπιπι ιπ εειει·ι: παπεατιιι. .7πιεςιαιπ ·υει·ο π» εαπι εαπ

κ |ιειπιι:, [Η πε ιι: εα απο ποπ οπιπε: εοιπεε: παπα: ιπσΙπιίαπιιπ· απ[ιι!ι:, πι: μινι: [Με .π

. . εει·πει·ε @Ηδη μια πι οιππιππ:, ππιιι·ιιε πι ώμο: βΙιπππιοαο ιοαιει!ιιι: παπεαιιιι·.

Έ'ω?Ι'Μ9“ 7' π· “ ' ' πι: ι ε'ιι[ιἰειπ [απδἰι π έ? ' !
ΠυΚ"Μτω 3. πι:: [ιι ]ιεππιι: ιΙι/ππιππι Παπ: ιοπ: Π; τι ι, πιιαπι απ οι· ειιαπι οιιι αιιι:

άς. πωπω πει: επιπι [Μπιτ οπιιιιει·ε ιαπιιρι·ειιι πιοπιππεπιιππ, απ· πιιο πεππιε πιππα ει·πιρο[]ππε

..ο Ιιι]ιοι·ιαιπ Εεο!επιι/π:απι ι!!ιι|π·απάαπι . Ε:: πι: πάπια: 6'αποπιπ.αιιοπειπ ποπ ΟοιΙεπιπαι ιπ

Οοπει!ιο Βειπειι|ι [Μι Ιπποιεπιιο Π. ]ιπππιο °Ροπιιβιε, π!ιι ιρ/Ζ·ριποει·αι, [αἄαπι [πιπ'ε, ειι]π:ειιαιπ

ιίεοι·ειππι ιείειιπι. πιω αιιιιιεπι πι οιππιΙιιι: εοπειιιοπιπ ειιιιιοπιππ: αεβαειαπαπιιιι·. Ηιπε- ετιαιπ

ραπ: .9ιποαιιιπ: πω: πρωι £εοιπιιπι /πΙιεοπειπ ροπιι|πε πιιΙιιια πι, Κεεπεπ]επι [Μπι ε: ππαιπ

πι.: Χεπιειιβ ιπιπιιι: Ιοοιι: παπι: π. α Ι.`οπει!ιοι·πιπ εάιιοι·ιπιι:, πιει πι |ιοο[απδιιΒει-παται ·υιια· απ

δΐοι·ειπ ιπεαιι:ε παπι [ιπιι, π: ιιπιιππάυει·ιιι Βιοιωει·ιι:. £'ειειιιιπ 8ειπαπαιι:ερώορπ:, ειι]π:ρι·α

σιριιε ορεια [απίιιι: σοπιιπω ιπ [απδιοι·ιιιπ 6`αια!οειιιπ αιι|Ει·ιριπ: Καπ, ιπ[8πε ΜοΠαβετιπη;

πι ε)ιιβειπ @ιδή/Μι πιππιιιπ πο-εεπι οοπαπιιι: :κι ααι|ιοιιππο ρι·ιιιιπιπ ιπιρο/πιι Ιαρπ!επι αππο

ΑΠΠΠΠ"Μ ιοΒ. πιί·υοεαιι: ει: ιποποβει·ιο Γιι!ιιεπβ 8επειιιίππι: πιοιιασ|ιι:., απ; Μ μι, ειππωσο πιω:

ή” "πωϊο_ ιπ_βιιιιιι, ποάιεπιιε 1πεο [α·υειιιε ρεψυει·απι. Μπι ίιοαεΙππιιι οπιιιιπι οπιπε: [σε αεί π. Μαπι

Μ, ω. πω: εε[ει·ιιπι, ποπππΙΙι οι ποπεπιειπ: ρ›·ιοι·ειπ π·πιεπιπππ, με ρο/!ει·ιοιε σει·ιιοι· «ποιοι, ριπ

ιπιιιιιιιι:: πι! ιἰε αππο παπι· πι απ]ίσπΙια:. Βιοπ·ιιει·π: επι: οπιιιππ αι: αππιππ ιο; 7. ι·ε·υοσπ·υιιι

πο: :ιππ Ηεπ_Ωπεπιο παι«επιι εοπ[ιδπαπιπ:, φαιά ει· ..πω πιο ι·ε!αιι: ρ.·οΙιαιι ροιε/ί. Ιάεπι πιω:

·υει·πι: παπειιιι· πι Πιι·οπιι:ο δα.τοιιιιο ιιιπι πι Οπι·οππο Ηι!ιίε:|ιειιπεπβ, πιιοα Ι·'ιαπεψι:: @ωτ

σειππιι: :ππο ;. βι·ιριοι·ιιπι οιππιπ Γιαπεοι·ιιιπ ειίιιι.ι. £ε!ε!πι: π Με» Οοιιι·παι·πι πιειποι·πι

φπα οπιπε: [ειπε 6'επιπαπια: |ειιριοι·ε: , απ: ποπιεπ ›·ερπο[επιππι ρα//ππ [πω εσε!επιπιιιπ [α

βι, πρ πι Μαι·ιποΙοξειο Βοπια10 άεπάειειιιι·. Βάια: πιε α. Μπι πι Βεπειιιδίιπο . δπειιιπι επι:

ιοπριι: πι σημα /ππιεπαπεα [απ πω εει!επα ιιππ-ιωπ αά[επιιαιιιι, μα! ποπ ιπιρεάι: απο

πιΕπιι: πω, π· πιιιι!επι πιιι!ιιο εσε!εβαι, [ο α!ιαιιοι ε)ιι[αεπι [απέϊι ι·ε!ιοπιαιπιπ μη” ρο!|Επειε

χίοτιεπιιιι. ·

·ΕΡΙ
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~'°ε__...·2ψ-δ-1€-2;δ

ΑΝΝ. αι.

“ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ννοι.1ΤΕ1:1 αδ Αί.ΒΠΙΝΠΜ. ΙΟέδ

. ιι. μ.

'Η ιι κι ε τενει·ειιτικ δεεοι·ε νειιει·αιιδο δοιιιιιιο ιιιεο δ: ιιια8ιΠι·ο Α ι. ιι ιι ι Ν ο ι:

8 :στο ίετιιΡετ δενο:ίοιιιε διιδιο εοΙειιδο, ννοΙίετιιε ίιιιι·ιτιι δ: εοι·Ροι·ε ιιιοδιειιι,

:1ιιιε:1ιιιδ με ΡΙιιι·ιιΙι ίιιιήεδιιοιιιε δεδιτο ιιιτε Ρι·ειιι·ιιιε . ΗιΠοι·ιαιτι δε νιτα δ: Με.

τιιτιοιιε Βεατε τιιειιιοτιιε Ραττιε , δε Ρειίιοι·ιε ιιοίἰτι Ο ο ε ε ιι ιι ιι ι: ι ειιιΓεοιιι Βήμα

ι·ιιε , ιδια· ΓΡειιι δ: ιιιετιιιιι ειιιιιιιιε δια ιιιιιΙτιιιιιιιιιε δεΙιΒεταιιδο διιιιιτεινι ; :μια εεε

αδ :επι ατδιιιιιιι,αε ΡτεεΙαι·ιιιτι οιιιιε ιιιιΡατεπι,ιιιιιιιιΓ:Βιδοτιειιιιι ιιοιι ιειιοι·ανι.Νατιι

διιαιιτιιιιι ίΡε δ: δεΙεἐῖαιιοτιε νιι·τιιτιιιιι ,ειιαε Ρετ ιΠιιιιι Ποιιιιιιιιε οδειιδιτ,δειεδ:α

τικ :ιδνοειιΒαι·,ταιιτιιιιι ιιιιιΙτιΡΙιει ΡιοΡι·ιε ιιε8ΙιΒειιιιε :οτι Γειειιτια δ: Μετα τετι·αΙιε

Βατιδοιιεε τακιδειιι Ρι·ιιιεεΡτοιιιιιι,ιιε ίτατι·ιιιιι, ιιιακιπιε:ι; Βεατι νιιιι δ: νετι Πει ειδ

Με: Α τ· ιι ιι ι. ιι τι ιι τι αΒΒιιτιε ποδιά μπι , Ριιι·τιιιι ίροιιτε , Ριιιιιιιι ιιινιιιιε οδε

διειιε , Με ίαΠιειιιιιι ιιιιιιι8ειε τειιτανι , τιιιιΕ2με εΙειιιειιτιιε , ο ΡταιεεΡτοτ ΜΜΕ: ,

ίεει·ετιιιε οδει·ειιδιιιιι α:Πιιιιανι ; αΡιιδ :με δ: με ετι·α:ιε εδω Ιοειιε εδο:: νε

ιιιι.ε , 8: με δετιιειιιδιε νε! αδδειιδιε , Ρι·οιιιτιοι· , δ: που ίιιΓΡεδια Βειιιειιιταε εαιιτεΙιε;

νει ίαΙιειτι ιιιδιδ'αιιιιιτα εεΙει·ιτειε :δειτε τιιιτειιιε ιιιτει·ιιιι: . Νε: ετἰαιιι , Ρατει Ενειιε

πω: , δε: δεδιειιαιιδο ιιιιι·ει·ιε , απ: αδιιιιταιιδο δεδι8ιιετιε, διιοδ ιι: ΓοΙιιε ει: δεικ

“Η Ροιιτιδειιιιι, ΑΒΒατι“Ξ, α: Βοδἱοτιἶι εοΠε8ιο,:ιιιαδ αδ ιι:ιεω ιιιιΒιιειτατιε ιιιίΡεδιιο

ιιειιι ΓΡεειαΙιτει· εΙἱ8ατΞε; ειιιιι δ: Με Ρι·ιιδειι: Ρπεδι6Η ιιιοιιιτοι·ιε, δ: ιιιιΡιιΙίοι·ιε ιιιει

ιιιδιιΡετιιι Ρι·ονιδετις ιιιαι:ιιιιε ι1εωιιιι με ιὶδει δ: διΙεθειοιιιε τιιιε ιτιετιτο, ειιιίδειιι

Μαι: ιιοιιτι νιτα , δ: αιιτε δ: Ροδ: ΡοιιτιΒεαΙειιι Ρτοιιιοτιοιιειιι , με εετε:ιε ΓειιιΡει·

ειιιι·ιιιτιδ: Ίδια ιΡίε δω Γεει·ετιιιε αε ίαιιιιΙιαι·ιιιε, ει:ειιιΡΙο(Πιι·ιδι α: διίειΡιιΙι ειιιεπι

διΙιΒεΒατ ,εοι·διε τω ειι·εαιια μα: ειιιιδιιε αΡει·ιιιτ : ιδεο:1ιιε δ: Με, ιιτ Ρι·ιιιδιι:ι , Επιμ

ι·ειιι , ιιιιιιιιίειιιε ιδοιιειιιιι ειδ ιδειιι οΡιιε Ρι·2Γει·ι:ιιιι ιιιιιιιιΙιτ , διιοδ Ρετ ιιδοΙείεειιτιιιε

πιει: τετιιΡοι·α Με:: Ηει·νεΙδειιίε δ: ΑΙτιιΙιειιΓε εεειιοΒιιιιιι , :1ιιαΠ 0ι·οΒι ύ :ποτε ,

διίειιτΗτανετιιιι, δ:Ρτιιιιιενα ειδε Βείια, α ::ιιιιιιι Ηδειδιιιε δ: ίι·ε:1ιιειιτει· αιιδιετιιιι,

δ: ειιατιι Ρτο Ρατνα αδιιιιε ιιιεειιιοΙι εαΡαειτατε , Ιδιειιτει· ι·ετιιιιιει·ιιιι . Βειιιιι ετ8ο,

διιι ΐεετετα εοτδιιιιιι ιιιτιιειιδο τιιιιατιιι· , :εδω , πι:: ιιιιιιΙ ιιι ειιιε ιιιειιιοι·ια: Ιειιιδε

δείετιΡτιιι·ιιιιι ,ω διιοδ αυτ ιΡίε νιδι δ: αιιδινι , αιιτ α νετε νει·ιδιειε δ: ετιιιιιι Ριο

Με: αειιονι . Μειιιιτιιε :ιιιιιειι ειιιιι ΑΙταιια διιδιι εαιιία ει:ίιιΙαι·ειιι , ειιιιιίδατιι νετ::

Με ΡτεεΒντετι , Κε8ἱιιοΙδἱ ε ιιοιιιιι·ιε , :1ιιειιι δ: ιιι τιιεΙιιιε ιιονειαε, ΒιτιιιΙιατιτιιτε δο Α"&οή8

εοΙΙοδιιιο ία:Ριιιε ιιτε!ιατ , δ: Η Βειιε :ιιιαιιδο:1ιιε δι8ιιαι·ετιιι· , ειδε νετιιο:1ιια τεΙατιο- Με: .

ιιε αδ Με ιιιίιιιιι ιιιΠιτιιεΒατ; :μι :ειτε ει ει: ΕΡΓα ιιιίαιιτια ΗδεΙι ιιιιιιὶίὶετὶο ίειιιΡει·

ειδιιεει·ειιατ, ειιτιι:1ιιε ίδετε ει·ιιδιτιοιιιε Ιιτι:ει·αε Ρτιιιιιιε ιιιδι·ιιεΒειτ , δ: οιιιιιιιι ειιιε δι

θα δ: ίαδια, ιιΓ:1ιιε αδ ιιιοιιαειιιεαιιι ΡτοίείΠοιιειιι, δ: ετιαιιι ειδ ΡοιιτΕΗεειΙεπι Ρι·οιτιο

τιοιιειιι , ιιιίε ιιιεΙιιιε ιιονετατ .

α. δεδδ: εθίοΙιτο Ρι·ιΙειε οΒεδιειιτἰα: ιιιοι·ε , ε :1ιιιδ ίσα:: νεΙ αΡτιιιιι , νεΙιιιε

1ιτιιιιι εοιιιΡιΙατε :1ιιἰνετὶιιι , Ρτιιιιο ίαΒαειτατι πι:: ιιιετιτο οδετειιδιιιιι δεει·ενι )· ιι:

εεττ:: Ρετ τε ει·τατα εοι·τι8:ιιιτιιτ, Ιιιαιιτια ίιιΡΡΙεαιιιιιτ, ΓιιΡει·Βιιει διι·αδαιιτιιτ, ιιε::εί

ίαιια ιιιΡΡοιιιιιιτιιι· , δ: , ιδή ιιΒι δενιανει·ιιτι , ιιιιοδ ΐατεοι· ίαειΙε Ε: , ΠοΙιδιταε πιεα.

νειιιατιι εοιιίε:1ιιατιιι· , @Η δ: εοιιττει ιιιίιιΙταιιτιιιιιι ιιι·ιΠοιιεπι αιιδιοτιτατιε ταιιτα:

δείετιίιοιιε ιιιιιιιἰατιιτ . Οιιπι ταιιιειι , Πεο τείιε , `ΡτοΙιοε ιιιιιιιιιιε ιιιονειιιτ, Η :ιιιιε

ιιιε ταΙιιιιιι εΙατιιε ιττιΓει·ιτ , νεΙ ιιιιιιδιατιιιιιι διιιε:1ιιαπι εοιιΒιιίΐε νετΒοίιιιε οΒιεεε

τι: , ιιι τατιτιιιιι ίιιιδιοίιε δ: Βειιιιι τιιιιετιιιΒιιε ΠιιιιιΙιεειιι νετιτατιε ίειιτειιτίαιτι :οτι

Πτιιι:ει·ιτιι; δ: Με :ιιιι ίοι·τε , ΒΡιτιιιιε Ποπιιιιι ιιιΓΡιτατιοιιε ειιιιιιιειιτε , Ροίὶ Με δικη

Ενω· ιιινιδιω ιιιιΒιια Ρι·αιτειιδειιε οεειδειιτ , Ρωιιειι Αιιτἰίὶἰτιε :ιδιιιε,δ: νιταιιι εστι

δι8ιια ι·ενετειιιια εοτιδεεοτατε ιιονει·ιιιτ δ: νοΙιιει·ιιιι: , τετοιο δ: τειιιΡοι·ιιιτι εεττιιιιι

οι·διιιειιι δειιιιιι:ετιιιι .Μοι·ε ίιδιιιδειιι ίαΒαειοτιε εαιιιε , ειιιιατιιιιιειιτε νετιατοτε ,

νει ιιιιτιι , νει @με επιιίΐιιε , :στα διε ιιιδείιιιειιτει·, δ: :1ιιαίι ὶιιΪατὶΒαΒἰΙἰτετ Ιαι:οκατ,

που ιιτ ΠΜ ίοΙιιιιιιιιοδο , :1ιιοδ ιιεε Ρι·:είιιιτιιτ , Ρτιιιδαιιι ειτι·ιΡιειτ , ίεδ ιι: ιιιΒειιτιε. δο

πιιιιι Ιιιδιεταιιι νοΙιιιιτατειιι Ρειδεια:,ι·ατιιιιι ΓειΠεετ δ: ιιιίοΙιτιιιτι :ιιιιδδαιιι εαΡιειι

δο , ιιτιδε ιιοτι ίοΙιιιιι δοτιιιτιιιε ειιιτι Γιιιε δοιιιεΠ:ιειε ίείΗνιιιε Ιαιετιιι· , ίεδ δ: Μικτ

νειιτιιτιε ίοι·ιε αιιιιειε Ιαιιιιοι·ι.ε εεειια: ιοειιιιδιταε τείετνετιιι·. Ηιιιιιε, ιιι:1ιιαιιι , ιιιοι·ε

ε ιιιε

 

κι Βιοιινει·ιιε δ: :ιιιι Μυπεύιιι·δο, δ: Πέτα έι·ποίάκ:, ιιιδιό:ιιιιι :ιι ιιι οϋίει·νιιτιοιιιιιιιερι:ενιιε.ΝοιιιιιιΙΙιεο

δια: ειδιιιιειι: ΐοιιιιιιιιιοδο ρι·ιιιιιιιιι Ιιττει·ιιιιι ιιιι·ιι.ιΓ:ιιιε ι·ιοιι·ιιιιιι Μ. Α.

& οι·οΠιιε ρι·εειινιει· ν:ιτι:ι ΓιιΓεεριτ ιιιιιει·:ι :ειδα διΓ:ει·ιδι. ει: ιιιιΠιιε ει! :δι ΑιιειιΠιιιοεδ Ηιει·οιινιι;ιιιιιι,

: ΜΗ: α.. ιιιιιιδ ΒοΙΙ. 1ΜΜιππιίι . ιιΙιι δυο, ΜιποΙϋ.
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ΑΝ επι:. πιο Ιιιιοπτει· ιαΒοτατο Ρι·οιιτοοι·5 ποπ πι: πιω Ιαιι:ιειιι , οιιαπι ιιι πο: ποπ πιοι·οοι· ,

1 ο 38 Πες: ςΙι8ποτ ) αοοπιιαιπ ; Μι ιιτ νει ιποάοιππ , νει Ροιιοτιο , πω: Ρι·απιιι:ι , α:τοτπαπι

4· Μ°ιἰ· πιω ιτιοπιοιιαπι οπαπινιε ιπ:ιοειιι ται:ατιοπο ΡτοΡοπαιπ . @απο :ποιο ετιιιιοΓοαπι

πιο εαπιιιιιε , οιιι απο ιπαιοι·επι δ: επει!επτιοι·οιπ ιπτει· πιατα αιιιπιαΙια, ποπο μι.

:ο Ωκεατοτιε , ιπτοΙιοδιιιτπ ιιαΙιεπτ, αΠιπιιιατι , παπι πα; Εναπ86ιιοπ πια (ζιιαπ_αππα

ετιιΒιιετιι, ιπιιπο δ: 8ανιίαΙιτ , Το α Ποιπιπο οαπιιιιιε ποποιαι·ατι , πο:: απατηπω

Με ΓΡι·ετιιε α (πω: ιιοππαιτ Με. Ιιποοπτιιιιιε οοπίοΙατι ! Ναπι οιιαπιιππ Μπι οι:

α:Ιιεπτιοτοε , ταπτυπι τατιοπαιιιιιιιιιε πω: ΡτοΡιποπιοτοε , Νοε [αποφ (πμ: πω; π.

:ι::Ιιιππ οιιιίοιιο πιονεατιπ , οιιο:ἱ α Ρτα:πιδιιε ιΙΙιιίοι·ιιιιιε ίατιιιταιι πιο;» πωπω”

ιιοπ παοκ ταπι Ρτα:::ιατι α:: ιππ8πιε ππ οιιαΙι ιπιιτπειτπ κι 8οποαιοειαιπ ιιιιιαπιαι·ο ,

ι ίοει τπαξοιε , ιιτ ιΡΗ Ριιταπτ , ιπ Ιαιι:ιοιπ ειπε ίιιοπιιο οοΙαι·ο: :;ππι οπιιιΒοι: παρω;; [α
' Ριοπτοε ποπ α:ιοο απεπ:ιαπτ ναπαιπ 8επετοΠτατιε ιαδιαπτιαπι , οιιαπι ιιτιιιοτιπποι-ι

οπο" Νσω ·νιπαε ιπίΡιτατιοπιε οταετοοατινατπ , (πω: απο ποπιο ποοιιιε νιάτα; , πε οιιοπι

Μ” ο απ- νιι·τιιε ποιιιΙιται·ο ΡιοΒατιιτ , οιιπι ιοτιοτπιπ πι ; Π&ι δΡΜιωΠωπικέ , έύέ ίι&επικ .

""'· Ε: Ρι·οοιι6: τα πιει: : ΒοπσιππιΖιακΡεποπ /ατέα(Τ απο: ,[π/σίτιπ :ἰεΡιιἰυεκε @οποιοι ,

Θ" όσβσπ·οτε ει·οοι:Ραιφετειπ , ατ[οα'εκπ επιπιπέπειρέθα: , (7βϋωπ 8!στ·ια: τομεα: ,

@ποπ ιπ πιο νεταοιτοι· ιιιιΡΙετιιπι απ, τοτα ίαπ&αΕοοιείια τοίιε , ιιοιοτιοιπιιιε, οπια

πιο!. π.. σπιτι μι· νιαε α Ποπιιποποουδιπιπ τοδιαε , δ: ιπ οοπΓΡοδιιι ιζοξοιιτπ ιπαξοπιθοατιιιπ,

απο ΡπππΡιιππ ΒΙοι·ιοίο οοπΓ:::ιιίΐο , δ: ιτπε: ΡτιποιΡοε ίαΡιοπτιαπι Ιοειιτιιπι απ ,

δ: Γοιιιππ οιοι·ιαι πικαπ τοπιιιΙΤο νι:ιιπιπε . πω: δ: α πιιΠο πωιπιπ :ιιιΒιιατιιτι

οπο‹ι ιπο:ισιπ ίαπδιοτιιιπ παω ίααπ:ιοτπιπ :οι·απι πωπω Ρτοεπι:ιιιιιιο ιαατατιιτ .

δι εοφ ιαιπιι·ινοια Ιοοπαειτατιε τοσοι [επτοπτια πιπα1ιππιπ νει ΡΙαοιτιιιιι Γεωπο

οιπαπ‹ιο ΡιοοεΙΙιτ , οιιοπ :οπο τιτπιάιταε οπιπια οτιαπι τιιτα τιιποπε εΙΤε:;ιτ , το Ρατει·

δ: Ι)ο&οι· εξοτεειο, οιιι πο:: ποπ ίοΙππι Ρπα1ιαιΡωπιπ πιοτποκια, ία! δ: ποίιτα: ιπι

Ρει·ιτια δ: :ιοΒοτε οι·:::ιετιε , δ: πιω ; πι, ιποιιαπι , ιπ οπο οι δ: αΡΡτοιιαπόι Ροι·ιεια,

δ: ιτπΡτοιιαπόι Ροτειιτια , οιιοτιιπιιιοετ οιιΙοοπτιοπο εοπτοιπτα , ίαΡιεπτετ Ιστοπ

Με , ιιτ δ: ιποιιια , δ: ιπιπιιια αποτπα ταοιτιιιπιτατο Γερο1ιαπιπτ ο 8: Ρτοϊιι

τιιτα , Ι)οπιιπο :ιοπαπτε, Ειπε αάιιΙατιοπιε πιω Ρτοΐεταπτιιτ.απια Η οιιι:ι α νετο :Πί

Β:ιετ , ποπ πιω ιπι1:ειιιτια: , ίε:ι πιο ιπιμιτατιιτ πωπω . 86ο , Η πιτ:: οπιάαΡει_πε οι

ει: ,ποπ ιποα , οι :πα Ραπαιτ , ιιτ οιιι:ιατπ ο ιππιπαπε απ ;

24%». ο.

' δι οιιι:ι απ στο οικω, Ιαιιε ιποπιτοτιε απ:

1) Κ Ο Ε Ο Ο Η δ:

Ι. ΠιαεναπεεΙιοα νοοο νοτιτατιε Ρι·ει:οιΡιτιιι·, ιιτ Ιοσει·πα α::οοπία ποπ πιο

Μ". 5._ πιο:ιιο ,ίσο ποσοι· οαπποΙαιιι·ιιιπ απ ιΙΙππιιπατιοποιπ ιι:Ιοιιιιιπ ::οπίιιτιια

α· τπτ ; δ: οπια ίεοπ:·τα ΚεΒιιπι ::εΙατι πιιιοπιιιτ , οΡετα νετο Με τενοΙαπ:ια δ: πια8πι

ω. π... @Μπα ιιιτο Ραπόιιπτιιι· ; πιω :ιιέπιππ δ: οτιατπ 8Ιοι·ιοίπιπ Ριιιανιιιβ νιταπι παπι

δ: νεποταποι Ρατιιοποίιτι Ο ο π ε Η ιι π ο ι €ΡιίεοΡι, οιιαπτιιπι :ιινιπαοΙοπι-οπτια :ιο

πανει·ιτ , ιτι οκοπιΡιιιτπ τποδοτπιε δ: Ροίιετιε ΡτοΡοποιο , δ: Βοποτιιπι ειπε Ρι·οΒαοι

Ι:: ιπαειίιει·ιυπι Βοππι τιτποπτιιιιιε ει:Ροποιο . να: ετιαπι πιοτιιιπιιιε πω ωιΡα πε

ΒιιΒεπτια: ποπ οατοτε , π Ρατιαπιιιι· αει :μια απ :το ιαπ:ιαιιιΙια δ: νι:Ιιτιιιιε δ: αποπο

ιπιιε, πιο ΠΙεπτιο 1ατοτε. @ματι επιτπ Βαιοατια οΙππ αι› ιπιτιο νετπι1)οινοπιοτε οι:

ειιΙτα , δ: Γαοι·α: πιο ίεπιιπε ίιιΒιοιοπτετ ίοεει.ιπ:ιατα , νετιιπι τοΙιοιοπιε οτπ:ιιτοτειπ,

ποΒιε οπιιιιιε οιιιιε :πιτ πιοάιοιιε , εοποεάεπτο ()ιιτιίιο τταπίτπιίιτ .· ποπ δαι:οποε νει

απο δακιΒοπα: , δ: ιιτ νεται ποιοιε , Ρτο :Ιοιοι· , ιπίπιτατιοπιε ιιτιίιοπο οιιιι::ιτιιτ, νει·

Ισο Β::ι απ ιπόοιπαιιιΙεε , Ροτιειιιο ποπ ::ατοπιιιε , Η ειπε εΙοτιαπι :ιοπι€:ίι:ι::α :οποια

οιι:ιπταπτο Πιοπ:ιο ποεΙιδιπιπε .

- 1ΝειΡ1Τν1Τ.Α.

α. Ι(ιιτιπ· ίεοτιποοπτείιτπο οιια:ιτα8επιποοιιπιο Ιποατπατιοπιε Ποπιιπι αππο,

οπο ύ Κατοιιιε Ρτιπιπε πω ΡιΡΡιπι Ρτιπιι , επι Αποιιιιι : επι ΑτπιιΠι ) οι:

Ν πει:

η ει: Βοιι:ιππιπ, δ: οπι:ιειπ ι·οέιιιια :κι Απόιοι·ιε κατω, οιιι πια οι:: δ. 0ωπιπαι δαπιιιι:ε οιιιι:ιιι·ιτατο ω

·οπιπιι·; Βι·οιινετπε πικαπ δ: :Μα Μ" πω: Εκκιωκιω . Οπει·πιπ οι: ιιοι:Ιο:ο τειι:ιτιιι·οι·απαιι8:αιιο.

Μπι ποτιιιπιιαπι Τοπτοπτια, οιιι Οοε!ειι:ιι·:ιιιπι ει: Βοιωτια: Ρτιπειριιιπ πωπω οι·ιππόπιπ ριιι.ιιι·ιιπτ. -

ό π πω” (:ατοΙππι Μαι·τειιιιπι φωτα: Ο:ιτοιιιπι Ι. Με: επιπι Κεειε ποπιιπε Μπα ποπ €πωι, οπιπια

'πιπιοπ ιτα ρεπεε πω] επιπτ,ιιιτοεπιιιιι ΗΜ: Με ι·εΙιοιππιι εοπεπι ιιιοπο α:Ιιπιπιίιπιπάπιπ, πισινα: τιιπάοιπ

:ικαιιέιοκατο ΟιιιΙάοι·ι:ο, Ριπριπιιε πωπω Ι::ει:, οπο! το ιπιπ παιιώπη αΠιιιιιιιτι
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ππ88ε , " (ἰπὶΒπΙτΙΡ Κπάτεποππ εοιππιεπτὶπτπτ , δ: επττίττπππ τεΙτέττο ΙΒτάετπ ότΒπε

Με ντιπ άετπΞ8τππε πωπωΕπτοΙοπιπππο δε ΡὶΡΡἱπο τεττπππι τεΙΙοιιττ,οτιο ειπιτπ ΑΝΝ. επ.

Γεοπεπτὶπππο Με ΡΓΡΡίππε ()πτοΙπτπ τππ8ππτπ 8εππττ , τπτττππι τι ΑΙτπΙιεπΠε τπο- ΙΟ 5δ

ππΓτετττ π ΦΗΜΗ επΙτοττΙ:πε ΓπΡἱεπτετὶπεεΡτπττι,δττπ τεΙὶΒιοπε ττ1οππεπιεπ ιπίτι- Α1:031:2β
τυποπτε ΓεΙἰεὶτετ επ ΡετΓεδτιττπ !:,ππτε εΠΠτΙουττοπεπι ΕΡτΓεοΡτοτπιπ, φωτ όεεππο πωτππτωτ δ

ΡοΠ πππο τπ Βπτοπτέει π ΓππδτοΒοπἰΓπεΞοΑτεπἱεΡΓΙεοΡο είτ Γπέτπ,εΧ άεοτετοΖπεππ- Μ”

τπτ ΡπΡπι, δ: εοπΓεπΓπ ΡΓΡΡἱπἰ Κεἔὶε, επἰ ππτε τυπο τεπ1Ροττε τττεππὶπτπ Γτπτετ Οπ

τοΙοτπππππε Κοτπε τοπΓοτπτπε δε π1οππεπτ2πτπε πετεεΗτπτΕππι Ρπττειπ τε8πἱ δ: Ρτο

Ρτἱετπτἰε όττπτΠτ,οπππάο ννΙΙΙεοπΙάο ΕτΓίππ,]οππππτ ΣπΙΖεοπτΚ, Ετεπιβεττο Ήττ

. . . . . . . . . . ' (ΗΜΜ

-Ι)εο τ.οττοποτπτπτ; ίπ Ρτπιότότο εεττ:: εοεποΒιο Γετνιπ·τεπ (Π1τιίτιπο ιπιτιο ΓεΙιειτετ τω.

Γπεετενττ, δ: Ρετ εεπτεποε Γετε ππποε ὶπ τποππεπιεο ΡτοΡοίὶτο ΙππππΒΓΙἰτετ ΡτοΓεεἰτ

πΓοπε πι οετεΓτπΒΠετπ ΠΙπτπ τὶὶΙΓεπΓὶοπεπη πω: εοεΡττ τπτετ Ι.πάοντεπτπ τπ1Ρετπτο- ·

τετπ πΙἰπτπ (Ξπτο!ὶ-Μπ8πὶ, δε πΙτοε ετπε Ιζ.πάοντευπι, Ι.οτππτπιτπ δ: (ΣπτοΙιιτπ ; πι: -

άετπόε ΙτπΡετπτοτε ἀεΓππδὶο τπτετ τΡΓοε Γτπττεε, Ρετ τππΙτοε π_πποε,ιιτ (ζΙ1τοπτεπ τε

Γτππτπτ, ΡεττπππΠτ. Ιπ επ ετ8ο τετπΡείτπτεεεεΙεπετ ΡΙπτεε τὶεΙΡοΙὶπΒππτιιτ,ε‹:εποΒὶπ .

ότίτπτοππππτπτ: τπτετ πω: δ: εῇπΓὸετπ ΑΙτππεπΠε εεεΙεΠπι ΡτοΡτὶετπε τοτάεπ1 π Γι· Πω"""” ·

ὸεΙἰππε εοΗπτπ , & εοτεπιτε ίπεοπνπΙΓπ πτττΡίεΒ_ειτπτ , δ: πατε ΓεεΙεττ π11Ιττππττοπε,

@απ όεοπεεΙπππττιττπ νοΙππτπτεπι , ιτπωτττ, ττπτπο τππΙεπεπ επι1Γπ άΙντάεοπτιιτ .

Ηπε επίτπ πεεεΠἱτπτε π1οπποπτεπ ὶΒἰὸετπ ποτπιπ άεΓεεττ : Γπο τε8πΙπ τπιπεπ (Σπιτιο

ππ:οτιιτπ Μεπ1Ιοεπε πΓοπε πι τετπΡοτπ Ρὶπ: τπεπιοττπ: τ· Πεπττετ 1)πετε , οικωΡο

Πεπ ΙτπΡετπτοτετπ ντάπππε , ὶτετπ Ρετ εεπτιττπ ππποε ΡετΓΗτττ. @ποπ δ: Οττο ΡΙιτε

τα ΗΠιιε τεττίε ΗεπτΞεὶ δπκοπτί ΓπεΡὶπε ὸεετενἰτ πι πΙἰοπἰοπε Ιοετε τεὸἱπτετττπτε: Γεά

ΡΙπτπΙὶ ὶπΓοττππὶο οπίτππτε , π1πκτπιε τπιπεπ Γτπτττε Πιτ Ηεπττεἰ Βποὶε Βπτοπττετ ›

τππεπὶππτὶοπε ΡτπεΡεὸἰεπτε , ποπ Ροτπὶι: ΡετΠεετε. @ή εεττε ΠΜ Ξπ Ρτἰτππ τεεπΗ

οττΠππττοπε πι Ρτε1επτΕπ Ρπττὶε πε τἰπεΙΡιιπι «μπώ ῇοειιΙπτὶπ τπάΞέππττοπε Γε πωπ

Ηοτετπ ῇπδὶἰτππε τεΓΗτίτ , δε ίπ επ επι νπππ νοΙππτπτε ΓετπΡετ εοπττπ Γτπττειπ Βε

Βεπ1 Ρττνπτττπ8τ ΓπΒόοΙε , εοπττπ-ΒΙτππι Κεετε "Ι.ικΙοντεπιπ , π: Βπτοπτιπ πτΠπιε 4! ή! ω

τείτπτιιτ , ΡπΒΠεε ΡετΓτἱτἰτ . “ άο][μηχ _ .

5. ΡτπεΙπτπ: ὶΒὶτπτ τπάοΙτε Ρπετ, θοάεππτάπε ποτπἰπε, παπι ΑΙτππεπΓε τποππ

Πεττπιπ εκ εῇπΓτἰεπι εεεΙεΓἰπε ΓπτπὶΗπ , ὶπ νὶΗπ Κίτπεποπε εΠεεεπε Ρπτπνἰεπίἰε, π νε- δε οσωπτ·

τε ετωπτω Ρπε δ: ποπεΓΗε Ρπτεπττοπε,Γε1ίεττετ ππτιτε επ δε επιτττττπε, Πιιόττε Πτ- (Με “

τετπτπτπ πω: ἱπΓππτπΙπε εοπττπ Ξπτσιιτὶοπετπ οποάπτππποεΙο Ρπτεπτιτπι Γποτπτπ ,

·Γε ττπὸὶὸἰτ. [ ό Ετππτ ΓετιοΙπε πιτπε νίΠτπνττ, ΡτοΡε τποππίὶετὶππι ΑΙτπεπ, ττππε Ηπ

απεπ ΠππιτΜππ1. (Μπι πιπετπ τπππε Γιττττεπε Γππ&ιιε Ρπετ , Βτπτίπ νὶΓἱτππτΗ ΓεποΙππ

νεπττετ ΡτοΡε Βππιτοτυπι , οποττ Ροπε τω ποπ ετπτ, ιιτ ΡοΓΓετ Ηπντι.τιπ Ρετττππίἱτε ,

Πεο όππτε,νπάεπε πά ΓεποΙπε , πιιτ ἱπ‹ἰε τετΠεπε , οι1επτόπππ τεΡετΞτ τ1ιττ πω Ρετ Πιτ·

τπεπ εοπτὶπππτπ & Γππιππ Ρτπ:οπττ εοπππ&πττι Ιπ εοάεπτ :ποππίὶετἰο Ρπετ Ρτπ:

ὸἰδὶιιτ ΒόεΙττε? Ρπτεπτἰοπε οΜπτπε, π ΡτπττΙππε όενοτε ΓπΓεεΡτπε, ΙἰττετπΙἰε Γετεπ- ΜοΠαΜΜ

Ηπα τιππίτιιτπ οτπἱπο τττοπεπτε ΙππεΙποτΙττετ τπιΜΜτ , δτάτντππε Ιε8ἱε ποτὶτἰπτπ Ρτο Α1τπωπ π

ΡπτνπΙο Μπα: π:τπτίε τπ8επτοΙο ΗΒεπτετ πεεεΡίτ , @και οποτὶ άτεττπτ : ἙπεΞΙΙἰτπε Σῖὶἱῖ?ιξ;ιῖ”*

τΠΓεττπτ, πΒἰ ΒΡττττπε Ι)ετ όοετοτ πάεΓτ. ( ΟεΡὶτ πππιττιιε Γππδὶπε μια, ὶπ Ρτἱττιπενο

πττπτίε , Γεπ ῇπνεπτπτΓε Για Ποτε νππίτπτεε ὸεεΙἰππτε, παμε Ιενττπτεε ε νἰτπτε , τππ

Βίε εΠ8επε τπ8πτπ Πεἱ Γπ!πτε , δ; ντττπτπτπ ττπιτπτεε πάττε , :μπω νππττπττοπε Ιππ

τπε τπιιπάτ , ιιτ ΠΙπ ΓετπΡετ πΙΓοΙετ π:τπε: εοεΡὶτοπε ‹Ιε οοπο τπ τπεΗπε , τἱε τπεΙἱοτὶ

ὶπ οΡτπππτπ ποπ Γε8πἰτετ Γε ττππεΓεττε . σε Με ΓεωΡετ τετεΒπτ εεεΙεΓὶπ: Ιὶτπἰππ ,

υτ τοτάετπ πππτττετ Γπετπ: Ιε8ἱε Ηππιὶππ , ιιτ εκτπάε τπεπτετπ Ετπιπ τπεπττπτετ ΙΜ

Βπποπτπ . Αάετπτ εἰ Βετ τττποτ , ἱΡΓπτπ πο οιππτ τεττππεπε ΙπΓοἱνἰπ ΡπετΠἰ . Στο

τ8Ιτιττ Γε οπτπτοπε εκπτοπίτ , πι: οτ8ππππτ οποτΗπτπ $Ρἰτἰτπε-Γππδ'τὶ είΓε νεττΓΠπτε

πΡΡπτετετ : ππάε & Γπέτππι εΓτ ιιτ ὶπ ππΒττπ ΓπιεπΙπτἱ , ι1ιιοτπ τετ ΧεΙπποΓοε τπππε
Γ Με , τππΙτοε άε ΒεΙἱΒἱοΓἰε ίπ νττπ: Γππδὶττπτε ΡεΙΙἰεετετ "Με πτετ .

ό. (Σπιτι πικαπ Βοπππι πτοττοπΓοπε ποπείπε ππτιιΓπιοτΠ νττπτπ ΙππόποτΙετπ ὶπ άτ

τίδϊτι ΣΣ. Ο. Β. Τοπ. Ϊ/ΠΪ. Ζ δω

___ε

τι Μοπ:ιίτεττιιιπ Α!τππ:ε ἰπίετὶοτἱε ἱπ Β:τ.ν:ιτία. ίπ ΕΡἰΓεΟΡπτιι Ρπτπνὶεπίἱ, (μετά ΡετΓὶπτ ετἰππιπιιπε πι)

ΚεεπΙπ 8. Ρ- Ν. Βεπεάτέττ.

ό ΕάΜ ΜικΠΜ ῇΪΪ#ἰ#στ` ή ετ|οδτττ»Γ πτσἱπιἰετἰω π" ωμή: , τω:: ιώδτΕδκήυπωι ΕΡί/-τσρΙοτκω, τμπροβ

πτωση έ» ΒτηοπτΜ τι [τιω!ΐο Βο›ιἰ ω., Αττωεμβυμ [κάτι α!. ΜίΪ πιιτεπι Οτ..·εετεπΓε ἱ_π Νοτἱ8 Βο!Ι:ιπ‹ὶἰ Πε

πω. Κ! 5. Ρἱτωἰπἰσ ό· έυ»ϋπο (ΜΜΜ Πισω ΒπιστωτΕτο, ττΙτέ[με 6!πφέ οο!ωτΕύκτ /τιρίωτοτ Μτα·μωπ, ό

Ε» τε!Ιείο[π :κοπο/Ήττα πι/Πτωτοπε βΙΜπτ σ|ἔ μτβίι'αυι, απο τἰψτέόπτἰσ›ιωι ΕΡέ[τσΡοτττω , με τίτττωο ροβ παι

ω τ» ΙΜα·υπτία τι [σπίτο Βοπέβτάσ , ότ.

τ: 1ο επ Ηεπτττιιε ε ω” Βικε τπτΡετ:1τοτ, ΓαπόΗτπτε εεὶεοι·ἰτ.

ά Ηοε ππτπεπΙππι τὶεείτ ἰπ ποίττο ιπΓ εοἀἰτε. πω: ά :ιΠ:ι ιππΙτπ, τ1π:εΓ.ιπ ΙοτΞεΞπε!πάυπτυτππώΗ5.
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ΑΙΜ. στ. ετο πιοπ:ιττεττο ΑΙττιετι Ρετ αΙτιιιιοτ ετιποε Ρεϊε8τΓΓει, δε ειετοΙεΓεεπτττε ειπποε ειτττ,ετΓ

,το38

- τι. Μεττ

Γετ, δε νττει: Γτιπδττε Γειιτιει Ρετ τοττιττι Βειντιττειττι Γε άττετεΓΓετ) εο τεττιΡοτε Ματσε ντι·

ΕΙιττίττειππεαΡειτο.ντ:ε ΕΡτΓεοΡιιε Μενα τποπειττεττιιτπ ΒεπεΓτεττ εε.ιιΓτι 8ιιΒεττιεινττ

τετιιΡοτε Ηεπττετ ιτιιετε Ρττοττε.Ετ Έτιιττεε τετ τπ τττντπο Γετντττιτπε>εο:ι.άιτπειττ, Ρώτ

ειιι:ιττι ετιιΓετεπι Ριιετττειιάσ.ΒτΙεπι πι τττποτε Πετ τπετοΙετπ εο8πονετιιπτ , ειιττι ( Ρετ

τεινἱεπΓὶεΡτΓεοΡο , τιιιτ τιιπε τε!ετπ πιοπείτεττιιτπ ΒετιεΓιεττειιιιΓε 8ιιΒετπενττ , ειιττι

εοτπτπεπιτειπάο ποττΗεενετιιπτ.ὐ) απο τΠε ειιιετττο ιιτ εεττε ετα ΡτιιιτετιττΠτπιιιε

·Πεο 8ττιττ:ιε τετιιΙττ, τΠιιτπειιιε τπιτε εετιιδτιιπι τπ ττι:ιπι ΓεττιτΙτετττετεπι ειΓΓιιιτιΠτ.

(1ιιετπ ιιΒτ‹τε ντττιιτε ττι νττιιιτειπ , μπει (Πιττίττ Ρτονετιεπτε , Γεειπετετε εο8πο

νττ , τιττιΡΙτιιε ειιτπ Ρτο εοΙΙιιτει τιτντπιτιιε τπειιτίτττει 8τειτι118τ18 ειιπεινττ , (εε Παπατ

Ι:ιτττε ετοΗτετιιττι εοττιπιτΠτ , τιι ι1ιιο οΗτετο τεΙειτι Γε ειιΙιτΙ:ιιιτι: ιιτ εττνττια: οτεειπιιττι

ΓειΡτεπττει: Γι: οττιπτειιε εκτιτι:ετετ ,) εε Ρετ τττεππτιιιτι Γεειιπι Ρετ εΠνεττει ει:Ρετττττο

τιιιτπ , εετετοτυπιτ1ιιε εοιππιεειτυιιπι εΙττττετΙτοτει τττπετει , φωτ Ρτεετεπτειπεττ Ρωτώ.

εττειιττινεττττ , δε Μετατω :τε τεΙτ8τοπτε εειτεετιτΓτπο ιτενοττιιε τπίττιικττ - ( Ττιτιιιιτ

πικαπ Γειιιθτιιε τιινεπτε (τοετε!ιατάιιε, πε επτά τπ τειπττε ειιιττιιιε Ρτε:Ρεττττιιε ετειτ πε

Βοτττε , νο.πιττπ τΙΙειΒετετιιτ ειπττπο : τιτεο ει εΙτέτο Ρο.τειντεπίτ τεεειτε πιὶτ Ρετττει 1τεεπ

Με , δε ντι: οΒτεπτει , τε) ειιιτι ετιιΓδειπ εοεποεττ ΓτιιτττΒιιε τπ ΓιιΡΡΙεττιεπτιιιτι τττντ

πε Γετνττιιττε οτιπικε τεΡετεπττΒιιε , Γιιιιεττο.εοπττ 8το.ετιι ιτεεοτειτιιτπ τεττιτίττ . @ετ

τϋτεΙετπ πι Γεπδτσε εοπνετίειττοπτε Γτιιιιτο ιτε ότε ττι εττεπι Ρετ τιετοΙεΓεεπττε τεττιΡιιε Γε

8:ιετιιε τπντ8ττειπε , εοτπιπιιπτ εττιιτπ Γτο.ττιιιτι εοτππιοτΙο δε ιιττ1ττεττ ττενοττιιε τπτεπ

ιτεπε, ιπειιοτεε ΓετΙτεεττιιιττε ΑΡοΓτοΙοτιιπι, Ιιοποτε Ρτενεπτεπάο, εοτενοε τιιτττε·

ειιετπΡΙτε ειότιοττει·ιττο , ΓιιΒτεθτοε τειει·τε @μια ττιοπτττε :ιτι πιεΙτοτε ΓοΠτεττεπετο ,· δε

τετ ιττνττ12 εΙεπιεπττε εοτπττειπτε,τπ Ιιτεντ νεα τεΙτ,ετοπτε τττΓετΡΙτπατιι ειδ τπτετι,τιιιπ

εοπΓεειιτιιε , άττιεοπττ ειιοι:1ιτε Ιιοποτε ΓιιΒΙττπετιιε , ετττεττι πιοπειίτεττο , πε νετε

Ροίτ Ρο.τιιττ , Πεο ΡτωετεΓτιπειπτε , ΡταΡοτττιιε εΓτ εοπΓτττιιτιιε . -

7. Αππο άετπάε Ροττ Ρεττιιτπ νττ8ἰπτε ποτιέεπτείττπο οδτο,εεΙτιπο οέτεινο τ: , Οτ

τοπε τττιΡετειτοτε Γεειιπάο,Ροίτ ΡεττειιΙοΓἰΠὶπιιιτπ δε εττ:ιττι τπΓεΙτετΠῖπιιιιιι ΟιιτειΒττ:τ

ΒεΠιιττι , ειΠιιιε Ρετ οτΒεπι τετττε εΙειεὶε δε τπΓ:ιπιτε ποττΠτττιιιτπ , εΧ Με νται ΓιιΒΙετο,

δε Κοτπτε ειιτπ Γιιτιιττιο τοττιτε ΕτιττίττετιτΓτιιτ πιτετοτε , Γειττε ττιττιεπ ΙιοποττΓιεε Γε ΡιιΙ

το, Ροίτ τπεοπΓτάετετιιττι έΜετΓτιιιτ8επίτε εΡτΓεοΡειτιιε ετεΓττιιδττοπεπι , δε Ριιίτ τπ

ιιοεεπτειτι @Με νοεετιι ΡοΡιιττ θετοπτε εοπιτττε πεεεπι Ρττικττετιιε Ηεπττειιε Βιιιτ

. Βειτοειττειι, Ριιτετ Ηεπττετ ΙτιιΡετειτοττε , ε!» ΙτπΡετε.τοτε ΡειττιιεΙε εεττε Γιιο , ειπε Γε

Μσπ:ιΠτε:ι #

ι·εττετσ Μ·

“Με πίττ

"Πτι σ

Ρτεππτιιττι σε τπΓτάεΙττ:ιτεττι δε τγττειπττιεπι ειιιιιτπ εοπττε επιπ Ρετετπο πιοτε εκει·

ειιττ , :ιτι τιοιιοτε Γιιιππιοτιιε. Τοπ:: οεεειΠοπε ντπτὶτεεπεΙτ " τπ ΓΡεπι τε8πειιεττ, τιπο
τ Ρεπττε Γιιτοτε τιιεειΓΓιιτπ εΙετιιε,τιεττΙετπ ττΙτιιτιι εὶτΒπιιιτι Βετ οτεττπειττοπε τε,επτ Πετε

ετεπι οΡΡττπιετε , Γετιιετιιιιε τπ Μοπιιτετιταπι τεζειιτ Γιι:ιετεπτε Γετττιδτοτε εοπετιιτ εττ

Βετε. (Σιιτιιε τετπεπ πιι8ειΙτε τπ:ιετιτπειττο τι Ρτιπιοτττιιιε τε,επτ Ι)ειιπι Γειπε ττπι€τιεπε ,

δειπειτἱτπε τι νντΠεετΓε ΜεττοΡοτττειπο Μει,ιτιιπττεεο δε ΒετπειτεΙο ετιιεε 8ειιτοπτεο

Ρ:ιετΓτεε Γεετατιιτ,ετειιιε Ροίτ πιπΙτα εμε δε τπεΡτο. ειπε τποτὶο τπεΙτιιε ΠΙεπτιιτ,ειιτο. ιπ

(]τιτοπτετε ΡΙεπτιιε εοπττπετιτιιτ, ΡττΓειτε ετιιε;ιτιιε τειτοπιιτιιτ . Ιπ Ρτοιττττιο ειιιτεττι πο.

τιιΙτε Ποτπτπτ ειτε, Οττο Ριιει· εοτοπ:ιττι τεεπτ τι Ρττιεποπιτπετο ΜεττοΡο1τττιπο Μπο

ττττεε ΡετεεΡττ , δε τιι οτππτεεετεΓτιιίττεε ΡετΓεεττοπε ΓεΙτεττετ ωστε εινττο ετετεετε

εεΡττ.(Σιιτιιε ειιιτάεπι ττιπιτεΙιτΙτε τπάιτΓττττε τπτττει!ε Γιιττ τπάτετιιιτι , ε1ιιοιτ Γε Ρττπιο Για

οτοτττιεττοπτε ειππο ΓεΡε εττδτι”τ ΑιτιιτιεπΓε τιιοπείτεττίτ ΕΡτΓεοΡοτιΞ εοπίτττο,ειικτΙταπ

τε άετιιιτπι Βιιεε ΡτεΓ:ι.το,τπ ΡττΡττπιΈ πιοπ:ιετιτεε τεττ8τοπτε τεΓοττπειττ Γεεττ Γτειτιιττι.

δ. (ζιιτττο.πι τεττιιτ νεττετειετΙτε νττ,Ε τι ε: τι ε τι τι ε ιι τ ο ε ποπιτπε,τΙΙτε ΑΒΒειε Ρη

Ροι1ιτιιτ , Ρετ ιιιιειπ , ειιικτΙτεπτε Ι)οπιτπο , τττντπιιπι τω ιπτπτΓτεττιιπι @και τε8ιι

Ι:ιτπ

 

ιι ο Βοττεπι:Ιιιε τω", ΕτΜει·τσα.ι μ·υπ·υτπ[:, το! εΓἱ -δ:ιττΓΒιιτ8Φπω . Αττ:τιτερτΓεοΡιιε, δ: ηιιτττειιιδ ῇΡῇ ντςιςη_"·, εποε! Ηππώπι Τοιιι. π., ΜειτοΡ. δετιιιτιιιι·τιεπττο ιιΒι ιτε ιιιεπεΓτει·ιο τ'ιΙτιιτι:ε ιιιΓεττοι·ιε,

"Γεια (Ξοδετιτικτιιπι ιι Ρττάεττεο διτττΙ:ιιτ;ωδ ΑτΦτιτΟΡάορ0 ο ΦΠ "ΠΝ Αιϊωτ 'Η Μπάσο Μω[Μι ΑφΙΥ·

ιτιιιπι ει: ττετιιεΙε 8πΒάτ:ιεστιιιτιι οι·άτπετιιπι ΜΠΕ, πειτε ετι:ιιιι θειιοιιισοτιιπ·ι ΡτεεΡοτττιιιιι. (με οπιιιι:ι τιιεττε

·()!ιττΓττ:ιιισ ιττιΈττι ποπ Γτιττε εοτιαετετε ειιτίιτιτιετ, ειιπι τΡΓε :ιιιπο Ρετ. Ρ:ιτεντεπίτε ΕΡτΓεοΡιτε εΙεδτιιε πι, ειιιο

ιεπιΡοι·ε τσιπ ΕτετιωιΒετιιιι ιιιοπιιΓτεττιιπι ΑιιιιτιεπΓε τιττιπτπτΠτ:ιδαι·, τιιιτ τιιιτιιε Ιοετ τεετπιετι ;ιτιιι0 99ο. τιιιιΓ

Γε ι:Ιτεττιιι· :ι πιτ Ηππάτιιιιι τοτε Μπάκα . - - ' . .

ύ 5τε εο‹€. Βοττεε το ΑΡΡεπότεε ΒοιΙατιττι απ", "στα πισττττι Ρωιτι_|ἰτι: ιιιττωσ·ικτακτ.

: 1.εμπόιιιιι ω Με! ιυιΜινττο': πιω σΙετιιιι€τιιε εττ οπο τ.. . ' . .

ή Η:ιτιε εεετεΓτ:ε Μετ ὶιιιτ8ειιΓἰε ι!εΓτι·ιι&τοπειπ @Με ετΡοπιτ Βιιτιπιιιτιιε ΙιΙιτο 3. ςιηιιε !ιοπτι εετ δινει·

Γεε τ.ττΓτττιότε Μ", τΡΓετιιιε Ρττν:ιι:ι Γει·Ιε εΡτΓεοΡεΙι Η:ιΙΒει·Γτετιεπίτ εεετεΓτα ΓιιΒιεξτ:ι .Με , Αι3τι:ιτιιι ιτι Ιοειιι·π

Οιττιειττ:ιττε εεετεΠω ει·εέττι: φοιτ τα! εππιιιπ ιοο,·. ΡετΓενει·:ινιτ. Τιιπε Μπι”, τι: ιε!ειιι τι:ιεετ Βιττιιιι:ι1°ι19 τι

Βι·ο 6. Ηεπτιεπε Κε: επτεεεΠετιιπι Γιιοτιιπι τι;ενιιιπ ειιΡιετιιι επ·ιεπε!τιι·ε , ΕΡιΓεοΡ:ιτιιιιι Μει·ΓώιιτεεπΓειιι ιτι

Π:ιιιτηττ, δ: νντεΒεττο Πιο εεΡεΠειιο ττετττι, ιιιτειιι ΡοιΕπιοιτιιιτι πιιιττιε Μπι: ΙοειιΡΙετενιτ.
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Με ίιίτιδτι Βετιεὸἰξὶι τεΙιειοΓε τἰιἴΡοιι·ἱτιιτ.ΑτΙ ειιῇιιε ίτε.τιιτι ΩιΙιιΒεττιιτιειιι·ι επιιιιειιι- ΑΝΝ. οτε

τιοτιετιι Ρτοιιιτε σΒετιιεπτιιι: ιιινειιιε θσεεΒετάιιεί εοττΙε δ: ειιιιιτιο ειιεεειιΙι νο.τιιτε- 1 ο 38

1 τε εριινετΠιε , ειιτιι εΙιτιιιειτιτἰε εμιίτἰειτι Ιοει ιτιιττιΒιιε ιτιοι·ιειειιιιε είτ ίειδτιιε , ετιιιο , #· Μ”

` στ ἰΡίε @ιτε ιιοΒιε ιτιτιτιιο.νιτ , τετ:ιτιε Με ττιεεβιτιε-Ρτιιπο 2 ΡΙιιτιισιιε τεττπει·ι εκ εο- 'εἴτε βια·

'Παπ εοετιοΒιο,ιιτ τιοιι ι€τιοτιιττι Ρο1τιτιοάιιτι·ι ττιετιιοι·ιτε , ίτειτ-τιΒιιε δι8τεάιειιτιδιιε,ιτι- α” "δ02:

τετ ειιιοε ετα τ1ιιιάει.τιι Τ. τι φωτ ΡοΠεττΜιτιάετιβε ΕεεΙείὶε: εΡιΙΪεεΡιιττι ττιάιπτιιε : Β:ιτάιιει

δεά1·ιο%ΙΙιιε ιιονε τεΙιζειοτιιε τγτο ετὶεΡτειτιιε ττιεΙιοτιε κατα: τγτοειιιιο , ιιτ ιτιΡτιοτι

Ρι·σΡοΗτο 161εΒετ,τοτο εοττΠε στο τιπετιτιε ειίΐεδτιι ετά εεειείτειτι ειιιιιιιτι ειιΙιεΙειΒετ;ειάεο

ιιτ ιιονιιε ΡτεεεεΡτοτ πονο ειιιόιτετι., τ1ιιοττεεττειη`τεΙιΒιιειιιΓοΙιτιιπι είϊ , εοτιίὶἀετει

τα ειιιε "' ΡτοΒειΒιιιτειτε οπιιιεω διεπει οτιιΙιε ειιτειπ1 Ροτιξίε Ρετιιτιιε εοιππιεπάετετ ,

ειιττιτ1ιιε ειιι ιτι ίΡιτἰτεΙἰε εΧετειτιι ΒΙιειτιοτιεττι ιιιιΒιιΙειτιτετ-Ρι·τεοΡωτετ.(Ετειτ ετιιιτι

ειιτιτατε ίετνιάιιε , ίπ Ιο.Βοτε Πτετιιιιιε ,° Με οτετιειιε τὶενοτιιε , ιπετὶιτειτιοιιε Ρτοίιιιι

ὸιιε,εοτιτετιιΡΙετὶοτιε ΠιἴΡειιίυεἑεστΡοτεΊιστιειτιιε, εοττὶε ιι·ιιιηόιιετΗΒι ι·ι8ιόιιε, όετε

θιίΒιιε ειΙιοτιιιτι εσττιΡετιειιε , τιιιττιιΙιτειτε ΡτεεειΡιιιιε,ΐιτ ΡειιΡετττιτε Ιωτιιε, δε ιτι νει·ιι

ιιιτιάιιε εειΡιἰτιιτε.)(Ζιιὶ τειτι·ιειι Ρττεάι&ιιε ΑΒΒεεΡοιτ ττἑειιτιἰιιττι νε1εειιίο. ὶτιΒτιτιιτε

ω, νεΙ ωωιο ουτε: ΓιιτειιΙετιε ιάετιιι τεειιιιετττεΙιειιιτ ,δτ τα! ίεετετὶοτὶε νται: ίοΙιτιιόι

τιετιιιιι εσιιΓΡεξτε ιιιτετιιἱ ΑτΒιττι «απο ὸεετενἱτεω- Μ : · · ε

ρ. Ι Πε ετἰειω τὶἱεΒιιε Ρτεεπτειιιοτετιιε Βεῇοεπιτε ειιι( 6Βιιτ , ειιῇιιε Ιοεσ Ρτιιε Ηετιτι- Β 32ιττ<ν=

ειιε ΒΙἰιιε ειιιε Γιιττε1τιτ , που Ρ:1ττιε ιιιίοΙετιτιειττ1 ,· ίεά ιτιίτιιιτη [εΡὶετιτἰεε τιτι16τεπι _ “ 'Με

_Ι)οπιιΜ ΡΙεπιτετ ίεειιτι1ε,τιιιι:ι ετειτ αυτή Ιιττει·ετιιιτι ίτιττΠο Ρτιι·ιειΡειΙιτετ ιττιΒιετιιε,

δε τοτι1ετε.ι·ιε Με δε ειέτιι ωιτΙ:οΙιειιε . @τι ίτετιιτι ιο τΠνιιιι ίετιιιιΙειττιιιιίε ειιΙτιι Βιε

εειιίιιε , Ρι·ιττιοιτιιιπιτιιπι εαετιοΒιιιτιι ὶτετιιτι·ι ἴΡἰτΕτιιειΙὶ Ρτινειτι Ρέιίτοι·ε ἰτιὰοΙιιἰτ , δ:

ευπιτιετιι θοάεΙιειτόιιττ1 τσιπ: ΡτεεΒγτετιιιιι , ΑΒΒτιτεττ1 Πει Ρτε:Ροτιετε νοΙιιιτ.· ειιι οαΜα_

Με Ρετ Βιετιι·ιιιιπι @θα ίο.τιε εΧειιΐειτιοτιε Πειτε @Με ἴεὸειτι δε Ιοειιτυ. Ρειίτοι·ιεΓιιι ἐστι ΜΈ

ιΡΙτ› ΓιιΡει·ίτιτε ιιίιιτΡ:ιτε ι·ιοτι ὸεΒιιὶτ . δώ Ροίτευσ.ιιι ΑΒΒειε ει ίτειττιΒι.ιε δ: ετἰεττι ειΒ ε; [Με `

ΕΡἰίεοΡἱε νοεειτιιε τενετιιτε τεειιίεινιτ , ειΓτ1υεΙιεετιτιεπι ειιιετιι ιο Ιοειιττι ειιιε νει

1ειπτ ΓιιΜΗτιιετε τιιειτιόεινιτ; τετιειεττι εΡἰίεσΡει!ἰ ειιιδτοτιτε.τεε δε ίτεττιιτιι ιιτιειιιττιὶ

ειτε νιδτιιε ιοΙεττι τε8ἰω επ @και (Με όεετετιιτυ ίιιίεεΡιτ. ίτειτἰτι1 ἰτι ειτοττΠο Με

Ρτοτιο οτιοτιιε τοτιιττι ίε (ΣΙιτιΡτο ν·ιειΙειιτετ ιιιειτιεἱΡεϋἰτ , `ἶδτ·°ὸἰίττιξὶιοτετιι τε 8ιιΙο.τιε

ειτε ττειιιιιτειπ αυτι εοπΓοειειτιε ΠΜ ίτε.ττίΒ ιιε ιιιέπει ειωτιε ειιτενἰτ , δέ ιιιττιΙι Πιτ

εΠο Η ιδιάεττι Ρετ εδώ ε.τιτιοε ἱιιτὶείὶιι_ειιτετ·εκετειιἰτ , δε μπει· Με τεττιεει ωεωωιι

ΙειΒοτε ιτιιιΙτιΡΙιεεπι ίτιιθιιιττι :το τιεεεΙΤετἱειιι ιιτι!ιτετεττι ειετιιιΞΗνιτ . @Η δε τω τη

τιιοτιτε τιιιοάεπι, ειιι ΗεΙιτιιιειετείβετε ύτττιειτιιτ, ()ειΠεΙΙιιτιι ί:ιτιτιιιττιδτ ιτι εο εε

εΙεΠειιτι ΡιιΙετιεττιπιειττι ω Ιιοιιοτεττι ίιιίιιδὶεε τιιτιτι·ιε @πιω Ματια , ιη :αμε ίΡεειει

.Η Ϊετνἰτιπειι ίιιτιιτιιε ετειτ , ειπε εοιιόεεετιτι ακΠΗειο εοπίττιιΧιτι δε είτειιττ1τ1ιιετ1ιιε ›

ττιωτιττιε Με Γο.Ιτιι Βοεττιἰεο , ειιι εἰὸει·ιι Ρτονιιιειιε Ρτοκιιτιε ιιάίτετ ;' Μ ττιζείτιτει δ:

6ο 2.ιτιΡΙιιιε ττιειιιίοε Ιε.Βοτε τειιιτιιιιι τιιειτιιιιιιη ειιτη ίτεττιΒιιε ΑΡοΠοΙιεο εκεττιΡΙο

ΠΙνιε δε νεΡι·ιΒιιε ει·ιιτιε , :αδ ιιΓιιτι·ι ιιτιΙιτετιε Π1ιΒΠ)εσ ίετνιετιτιυιτι τείοτττιεινιτ. Ιπ

τετιτι1 1 οο2. Ιηε:ιτικιτιοιιιε Ποιτιιιιὶ :ιτιτιο , τιοΒὶΙἰε ἰττιΡετειτοτ Οττο τεττιιιε εκ πάτε.

Με ιιιιττιετιιτει ιτιοττε όιίεείΠτ , τη ειιιιιε τεττηιιιτι Ρτεεόιδτιιε Ηειιτιειιε άτα αυτή

Ρίετειτε ΡετίΡἰειιιιε ίιιεεεΠιτ .

το. Ετειτ ιη ιΠο ιεττιΡοτε ἰτι ο ΗετνεΙὸετιίὶ πιοιιείὶετὶο ί:ιηθι ννἰεΙιΒεττἱ Β. ειΒ- ΜοιιιιΠει·ίί

Με ε? νετιετειΒὶΙιε Βετιει·ε δε όι8ιιιτετε υιεττιοωΜΙιε ; τ1ιιἰ τειττιετι , ιιτ ίειΙνο. * Ρεεε ἔἐ°ἙΐΙἀ°Π·

_ . . _ η _ _ _ ω:

διαιτα: , ιιΙττει ίιιι ΡτοΡοίἰτι οτάιιιεττι ,Βιιττιειτιο ωστε ΡοΡιιΙειτιε Γειττιω Ιτιιιάι ιιιτετι- πω”.

Αεωεε.ο.Β.ΤοΜ.πιιι. · Ζ η τω, °' ε·

- π

'Ε. δε!. Ρτο.

Βιτ:ιτε .

η α: $Ξε εοόειτ Ποπιρειιά. Βι·οιινετιιε τειιιειι δ: ΗειιίεΙιειιιιιε εΠε τι. Μιιἰι ΒοΙἱει1ἄἱετιἱ ΜΜΜ ΤΜετωπηω·,

Ήετιωιετιιιιε αΙιτιιιιά Ξτιτε:ττιι άεεΠε Γιιΐριε:ιτιιε ρωτάτε Ξτιτει·ροίιιιτ, σπιτι Με νοειιΙἱεβά πυιι,`τιιι;ιε πετ αμκ!

Βτοννει·ιιω, πεειιι τιοίὶτο εκετιιρΙ:ιτι ΜΒειιτιιι· οι::ΙψΒ...[Μπου κριβορκω. Ιάειιι|ιιιιεΕπ ωδιεειιι θι·ιεειετιίειπ

ηιιι Πειτε Ιοειιιτι Η:: ειιιιιβετ: μΜουι Ιδιωεω μου», (ἐκ. Μ! Μπι: Ιεᾶἰοιιετιιι·εῇἱεΞ: , :μισά ιιειι·ιο οςςι1ττ:ιτ,

υπ ιΡε νἰίἰιτπ είτ , πιω: τειιπροι·ιε εριίεοριιε Μὶτιἀειιίἱε τιοε ΜΜΜ άοιιατιιε. Ηιιτιε τ:ιιιτειι ίιιιεει·:ιιιι ειτε Ιε

&ιοιιειτι νωεωιιωε εειιίΠιιιο, Μπι τη ΩΙιτοιιἱεο 5:ικοιιἰεο τιιιοά ?ειπε Με ΜΒεπιιιε τιιΕ :τά ειιιιιιιιπ το”.

Β:ιβετιιτ Τὺοσἐωπἱ:π.τ ΜΜέω/ΐ.τ ρπ[ει!ιι. Κα! Μππϋ έστε0ΐ2.(1τιι ματι! όιιΒιο Με ττιειιιοτατιιτ: ιιειτιο ετιιιιι

ιπεΓειτ, υιωωωι ό· Τύ:ΜετΙ:α»ι Μακ Με πιοπιει·ι.

& ]ειεοΒιιε (3τεττετιιε π! αι!ι:ειι·ι Ντικ δ. Ηετιτἰεἰ, Πι Ιἱτιτοόε άἰνἱε Β:ιιιιΒετεεπΠβιιε, "Για «σπιτι άιρΙοιιι:ιτε.

με ετιιτι:ιιι~ι ιΜΜιωτι ΑΙιεΙιειιίἰ.τ, ειιι των: δ. Οοάει1ετάιιε ρι·πετ:ιτ. (Φἰιιτιιιπ ε(Ι;"δε ΗΜ. ΗτΙίπεε:ήετεε

ει:ιτιιιτι :Πωσ ιοοο. «μιά Μει·ίεΒιιτε. ' ·`

[ ε ΗετείεΙάιεε τιιωι:ιΙτει·ιιιιτι εε!εΒει·ι·ιωιιπι Οττἰἰιιἱ: ιιοθ:ι·ι ἱτι ΕΜΠ, ιιΙ›ἰ εοι·ρίιε ΜΜΕ ννι€τωι ἀφοῦ

τιιιη τω. · τ · ·

έ ει: τιιιιιιε εΒΒατἰε πωπω Πι πω'. ιιοίττο ειτρτἰπιἰτιιι·. Βτοιινει·ιιε δ: ΒοΠατιά. Βει·τωΜιυπ :ι.οοεΙΙ:ιτιτ : εο-`

ἀειεθτπειειιίἰε, ιιτ ιιοιιιτΗεπΐεΒετιιιιε, ε"πω"κιω, ειπε ντάετιιι· 8ετιιιιιιι:Ε Νότιο: ετετιιιτι (Ε!ιι·οήτειιω Με

:τοιιιειιιιι ιτιίἱ Με:: Οοάετι:ιτάι Μι ΗετνεΙἀειιίἱε ινοτιαττετιι ι·ειςιπιετι ιιιιΉτιιτιοτιεπι Μωβ: Βιιιιι.τ για: νετΙ:ιιε

κάποτε , Βετκὐιιτἰιιω εδώτα» 1ΡΡεΠιιτ . ουδε:: Βοι!ετ. τα Αρμειιάι ΒοΙΙ; ΜΒετ -Βστ·έτ:Μι·έ::τ·- ·

 



:ιό ·νιΤΑ

ιιιι.οιικ τιιε , ειιι_ίοςιιι_ι;οι;ιιοΒιιίι·οτιοε ίσια: 2ιΙιοιιιιιιοο άεΒιιιι οοιινοτίιιιίοιιο ξονιιι ιιιοιιι

ι ο3β ἑφιι_ιιιιε , Επι. ιιτ οποιο (ζιιιιοιιιοοιιιιιι Ρτοιιι·ιετοιεε Μή απο Ριιιιιιτιἔ@Μο, Βιβζη

. ο· Μπιι· ω" αιιιιε , δ: οιιΙτιοτιοιιο οιιοιιιις Ρ1ιιτιιιιιο ν:Βιιιιειιιιο , οι; Μακ :ιιμης]_;πι% 810.

πιο; Ροιιιιιιίε νειιοιςο.τειιτ , 8: Βοοιιιιιιιτι οιι_οιιιιο οιιιιιιιι8ι εισειριειιεΙΙ απο ι1Ιιςιτιέιιο

ίιιιιειΒιιιε ι:οιι νινιιε ροεοι·ιίοι,ιο οιιι)ιιι ιι_ίι,ιιμοι·οοι ι @κι οποιο ΑΒΒιιτε ιιιςιιιιιο

πιο Ειικιιι οι Φωτοιιτε ι 8: Μπα Βιιιιι=ιοι Βιιιικιι ιο ιιιι9οτι ο ουσ Με ιιιιοιι.ιιΒιιι

# πιο ἱιι !ιοιιοιοιιει ίιιιιέΈι ΡετιιοΒοβο1ι οοιιΠι·ιιιιιτ, οιιιτι ιιιιΙιτιοιιο :ιο ι:οτι:ιέιε Ωω [ο.

ιιιι.ι1ιοιιιιιιετσίιι€οιιιω”οοιιιιιιοτοιιικ 1£Γ3Ξῖς|ξἰ'ΠἀΕιΒΠ3Ε@ΟΠβ ιιοιιιιιοτι 45; @Με

. ιι μια; οοιικιιιιτι, ω, ΒοΒοιιι και Ρετ [οιιιςτιΡίοε 1 οιιιιιιιι μι· Ιιττοτειε οι: [ο εποε

[οιΡιιιε οινοτίοε οιιφ·ιοιοιιιοε οιι·18ιιιιτ , ειιι κάβο; 8; γι;ίιιιιιε οοιιο8ειιι :ικα ιιιι ,

8: Με απο οποιο θιιιιΒί ΡοιιΡοτιοιιι είιιιιι:οτιιιιιιε , κι» σοο1:ΙΜιαιε κι νοτια &

ιιιιιιι1ιιι ιιιοιίυεό1ΙΒιιιιιι_. @Μπι :τοπιο <ιιιοτιιιιοοὶΜ Μι Βιι>ιοιιε ο.Ιτιιιε απο

< @Π οΡιιιειιειιτιιτ ιιιτοΠιέειιε , ίσο 8ς νιιςιιιιι ιΙΙοι:ιιιπι οσο ιιο(οιειιε , οιιιιιιιε οι φο

Ιειτιάο ΜΜΜ ; @ο :κι Ροϋκιιιιιιιι ιιιιιιοι·τιιιιιςει;ς: οοι·ιιιιιι @Μάιος , ιιιοςιιβοειιοξςι

οποιοι ι·είροιιάιτ , Ιιιιοιιι‹π ιι: Ροιιι:ιιιι οποιο , 5 @οι ςὶοιιο οοιινοΙιιι:ιιτ οι: οιΙι βιιε

ειιιιιιιοιιιιιιιιιιιιι , οι νοτο οιιιετιτ , :ο ιιιι_ιιιο 8ς @Μι Ρεσειιοιιοιιόο ΡιιΠοι·ι; οι (ω.

Με 8ε ιιιιιιιιιιιιε , ί:ιοιοιιιιιιιι οοιιίΠιο @κι τιιιιοι·ι:ιιι Ι)οπιιιιι Ρτονιίιιι·ιιιτι .

-Βοδοιιιιιαιιἐ μ, Α: ηι::ιτιοι·ιιτο ΑΒιιιιςς Ρ;ιιιΠοΕοίϊόε:ίιιιιξιο ι οτεεάιι€ΙΗΠ1 80οοοει·ά_ιιιιι οιε

ιιιιιιι ίοιιιθ.ο

ο...ι.ιι.ιιι; ΡΘικΠι ενιι€ιιιιιτοκοοιιο Ειιιί9οι>οινω αιιιΒΙὶ<> ιιι==ι><>Γιιιι › «Μο <=ιιιιιιι οι οι

ιιιιιιιιιιι. οιιιιιιιιιιε οιε ιιιιιςο τιιιιοιοιιι Ποι·ι·ιιιιι , 8: ιιιιοιισ.οιιιοοιιι ι:οΙ.ιδιοοειιι ΡΓΩνωςκΕ [οι

@και ιιιοιοιοιιιιιτι @ιι @Με οφ· νιωΙρειίιιιιι Ατς!ιιοΡιίοοιιιιπι Ροι·οιιδιιιε , 8ς Ρετ

ώ €τἰειιη, (Κιν: Πω Ζω” οιι_ιιιιτιο ιιογοτειτι κι Βςιιι: Βιοιοιιοιιοι [ειΡ,ιεχιτει· ιηβι;ι,ι

βιο; οι οι·ιιιιο ειονοιιτιι, 8:ιιιιιιε @Μο Πθϊζιζι. ιείιπειιε ! ειιιΓοιιο οιιοξιιοιιςιιι ιτι

οιιοικιΜι ι ι>τιιίοοιιΒιιι δι Φωτο@Μισο οιιιιικοι ι ιπὶιιιιιιιι οι μια το8ν!8Γ€

ι>τοσερτιιιιι οιιτιοιιι δι ιιίι>Βιιιουι ιιιοιι<ἱω ιιιοΡοίιιιτ › 8ο !ιαιιιιιιιιι οι οι Μισο

ο Μιιιιορολιτιιιο Μια@οιΜε =ειι=ιιιιιιιοιι =ιιιι να ν=!Ι<:ιιι <1ιιο=οειιοιοοιιιιΜιο

. @ιι “πιο ιιιι=ιιιιιιιιοι ι;οιιΓοιιιιιι Βου!ΜΜε ι Ρουειε :ποιοι ίἔιιὶοτὶϋιι8 κι! Με·

ιιιΙιε ι·ειιιιοιιειιτιοιμ ,ις:ειςΩι ,.Ροι·ιΙινει·(:ι Ιορει πως: ίιιιιτ οιίιιοτίι ι οιιο; τειιιις;ι Ρο

β€2 Βιιιιο;ι οοιιιιΙιο, ι:ο_τιιιηοοιιι οιιιι ιιςτιιοιιίςτειιιτ απτο ιιιοιιβι·ιειιιι @η οι: :μειο

1ξιιετιιόιιιοπι ιιιιςΙιι8οιιιιιιιτι ειιιιιιΙιο , οιιοίοοιιι οιιιιιε ] οιιοΓοαιιι πιο 1]ειιιιιεδ Ριου::

οιιιιιοε ειιι οιιιΙο ι·οιςοο;ινιι; ς:οξιιιιο Γιιιι Ιενι ιιιδο ΟΙιιιίΗ ίειςιΙε , [1οιιιιτιο ιιοςι·#

φωτο:: , ι:οοοιιιιανιτ . Ωινιτειτοιιι πιω φωτο δ; οι:ιιιιιςτοΙεε ςοΙιειοις;ιιιοιιοε πέη;;

Με δ: ὶιιειπιε ΒΙιιτιοιιο ειιοιίιι:ιιε @ο Ριιι·Βιινι: Ἀ δ: οι ς:οιιοιιιιιιιιιι οιοτι:ιο!ιιοιι; χιο

1ιωτο..ςι;ΠιτοτΞε ιιο.Βιιιιοιιιετιιι Ιιοιιι:Πο ι·οίοιιιιιιένιΗ 8ςοιιιιι ιιιιοιιιινοιιιιε 8::ιΙιιιιιο: ιικ

€Ἑξ:ἔΜ_ οιιιΒιιιιίιιιτιιιιιιιι ιο ςοοειιιι εοιπισιιιο Ρετ ΐοιιιιιιιι ειιιιιιοε ΜοΦ ποδι ΜΜιιιω!8

ο ιιιιιοιωικτ ιιιιιιιιϊωιιι-θοοιιι=ο<Μι Με οι δε 81ο Φιοιιιιοιιιι «πιο › Β:ειιισιί=

- @τ Οτοιποιιίε ο ουσ: μοι οιιοοιιο οιΙιεριιιιιι ς1ιιιιιι ξει·ιιιιιιιιις Βιιοοιιι;ινιτ , . ·

Ιξ22ι_ΈΒ_ ·ι το Ιιίοοιιιφοροτιω ίιικι_Π Τωι€Φ8% Βιιιτιιι08ουιΜπ οι ιιοβιομ Μοι

ιΜ.ιο_ @με , δ: ιιιοι·ιτιε ιιιιιίὶτιε , ιιοιιιιης άι Ο ο Ν π· ι-ι ιι ιι. ιι ε: , ειιιι Βτοιιελιξιιε Βιιιιοιιτιιιιε

ιι;ι8οιηιίοι:ιιιι , 8: σοιιΜει·ειτο οιιιιιφιιιιιιε σ.ιθιιιιιτι ίιιοι·ιιιιι οιιιιιιτειιο ρω»βοιω

οι ιιι οοιιίεΠιοιιε Ρι·ιι:νειιιοιιει ία! Ρι·οοι·ιιιι οιΠιοειιε ιιιιιιφειΠιοι;ι οοι·Ειοι·ιε δ; @μοι

[ΗοινοΙςιιειιιι οι! ιιονιιιιι ΑΒΒειεςιτι@με , ιιτ οὐ;; ιιιιιιιις , ΡοιιιτειιςΙο ειι:οςιΠτ ,

ς:ιςιιι6 σοχο;; ίς:ι;το τιιιιι ι:οι·οιε οι: νοΙιιτιτει;ιε Με: Ρο ιιοιτιιε ιι.Ειι::ιιιτ . @απο ΑΒΒιιε Ιο

Βιο ιη Πω@φοτο τιιε , ΒΙειιιοει οοιιίοιειιιοιιο , δ; ι:οΠΦ$Μ ςειο.ιιι Ριέονιίιοτιο , Ρα

ιιιφιιτειιι ίιιίεεΡιτ , δ: ειο ιιιοιιιιεΙιιοειιτι ιιίοιιο 1ιτοξοβιοιιςιιι ίειιμοςιιιιιιο (οι οσοι

πιοιιιτιοιιε Ποπιιιιο εοοΡοτειιιτε , οοιινι:ιτιτ . οιιι Μοτο ) :κι Ροιιιτιιε ειΒοιοειιιοει.

ι οιιιει:ιιιιιοιιε ίιιιιτ τωιιι , ιιιιιΙτιΡΙιοεπι Με Ιιει·εε!ιεειειε Ρι·οιιτιετιιτειιι οιιειοι εκει:

ιέπειτ ο ιιιοεειιιτοιιουι ι 0089 γιιιΩΝ>ειτο απο οοιιίωιι@Φο ίιιοτιιιτι ίιτιιιιιι

ετιιοΜοιιε οεΙοοιινιτ , ιιιιιιιιιτιιε φταιω , τω) τοίὶιιιιιε τε!ϊιιιιιοιιιτο Ρει&ιιε , οι φορο

ι:1ιιιι Μια ΝΟΜΜϊιιουοό σ Θε!ιοε: ΜιιιιΜ&ιιι & ιιιιωτιιι ιιιιιτιιιιιι>Γο ΜΒ·
- ά ο @τα ›

ο ΒοΙΙ. Τάμπιιβ ό· Ούπνκβπβ . Πιι·ιιιιιιοιιο @οι μι” ῆιβοςἐιἴοιάἱιιἱ-Βοιιεἀὶᾶιιιο`ος!ῶᾶιιω.1"Έφιβ , γιιι$ο η ι;ιειι ιήοιιιο οιξιιιιιι -, ιι; Β:ιγοι;ιρι ίιιροι·ιοι·ι, @Με @Με ιιιιιοι· Ει·ιιιςι οι ιιι·ιξει·ιι Ιοειιι·ι=ι

Μι ιιιι, ιι: μια ρ:Δ ι·ι_νιΙοειο Ι.ιιοονι:ι 2. ιιιιιιο η”. οπο:: ;!τιει·ιιιιι πιο κι Αιιιιτιοιιροι·ιοτι Οτςηππαρ.

ὅ' χ!" οιέιιιιιι, ο!ι ω ειοι·ιιιτι ιτιπειιι5ι:ειιιιιιιπ, 8α:.ι:ε!ώοι·ι·ιιιιιιιτι. ΜιιιιΜΜεω [πιιΞΙι @πιω "ω [ποιο ή

έκ |ςσσ μέ .ιιοηψιμηχ 1°ρει·βώ, @οι ιι·ιιιιιίος @Με Ηοιιι·ιςΨ Μη» το ρειιιἱοιιφιιι Οβιρικςμιιίο ζου; τοπ

ιιι€ιε οι Οοιε!ιοι·άζιιοΒιιιιε, ειιιιιε οιρΙοιιιιιι οποσ ποιο. οποιο , ωιιιιι θι·ειΓοι·ιιε οι! τιιιεάπι-νιιΔι ΗΜ·

ι·ιοϊ α οωιιιιοι·ο ιιεςι·ιοιιιιι @ιη μι :ιιιιιι.ιιιι το”, οι ω” :Με εήιιβεβιιιιιι;.

ο ΟεΙΙιιιρ_ι: πιοιιιΩει·ιιιιιι,-οιιοο οΙίιιι ει:: ιιι Τοπικοι: . 1ιιιΔι·ιιο1οιιι. δ. Οοιιο:ιι:ςιι ιι; β€τ:Μοοιιδ ιΩεἱ

ι·ιιιιιο ΠιταΠοι·, οιιιιι "πιο ι ο". οι Ι.ιιιιιιιαιο Ξεοξιι:οιπμιιΠ.

ΒοΗ.. Μπ

ΕΜΠ ο.
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τωι18τεΙΤιι εδωσε ..Ωω Ρεεωἰττετιτε έτ , δε τεδὶτ , τειπδεωε1ι1ε επτε εΙτετε ἴετιδὶἰ Η

δετετ,:ιε ίτετ1·1Βιιε Με: (ζω1Πο ΓετνἰειπὶΒττε @απο ὶτιδε ιιεεείἱετὶε· Ρτονἱδετετ. δεδ ΑΝ.εωε.

ΑΒΒεε Ρτιιδετιτἰ Ρετττεέτετιε εοπΗΠο Ηοωιω πονΞτετεοδνετίο τε!εω Ρεδτισπεω Ι 038

ω Με ωεπδετοτυω Βεἰ ωεκἰωο ίιιτι1τεω ε1ΐε ΡετΞειιΙο , δε ΡΜ: 1οδε Ρετ διεε εω- Φ Μ" °ε

πω: :ιείεἐ δἱίΡεηδἰιιω ε1ιεεω εοτΡοτἱε ιιτ ΡιιτεΒετ ἴιδσἰἱδὶιιω, ἰτιτετὶω ἰΠιιω Ρεον1δε

ωετιτε εΙ: ωεςΡτο ίιιίΡευδάτ, δε Ιεὶεο ΙιεΒἰτιι εδΒιιε δίδει ειδ Α1τεΙιειιίε .ωοπείτε

εωω-[εευω Ρετδιυεἰτ.ΙΒἰδεω νὶτ Ρτεεδἱδτυε εοιεδε τεειιιε εοωΡιωδτυε Ρετιι,τ εΒ ΑΒ

Βετε , ετ :σιτε ΡτοίεΙΠοιεεω Πεετετ δω Κσωεω Ρετετε δε ΑΡοίτοΙοτιΔω (Π1τιίδ,

εΙἰοτιιωεμιε δεπδτοτυω ωτετεεΙΠοπεω με ετεπίεδτει Με:: δενΗε , δε Ρτο πιονεε νι

. . . δ !'ΠΟΠΐζ·

Μειιτἰεϋ κι ετη8υΙιιω δεΡοττεπε,εεΡιετ δε ΒετΒεω τοτοκιδιτ,δε Γεθτε δε ωστε Ρετιτιεε- ω" ΑΙΜ

δε ίιιίεεΡτιιε,εε εΙΞδι1εωδ1ιι ι·εΒιιΙε;ιτετ ΡεοΒετιιε, εΙ› εοδεω ΡεΪτοτε ωοπεδιεεε νι- Με· τ

τε: Ι1εωτιιω είτ εδεΡτιιε . - °

τ 3. νετιιω Ροίτ νοτιιω ΡτοίεΙΠοωε ποπ ἱωωεωοτ Με: ε1ιεεω ΡτεείετἱΡίἱωιιε Ρε

δὶἰοπἰε,εδὶεηε ΑΒΒετεω Ιὶεεητἰεω Ρετὶτ Ρεττὶεω τεΡετετιδὶ , δε Ιοειιω δι1εω ΡεΡἱ

Βεεετ ῇιυετε εοτιδἰδὶιιω ἰτιεοΙειιδἰ . (ιιιοδ Ρἰιιε μια:: ωτετἱω εοτιίετιΙὶτ , δώστε εδω

οδίὶἰτιετε εοιιττεδἰἐὶἰουε εἰ: εδεε?τιι δι1εωνΙε δωρο ΡτοΙ·δΙσετε , δο:ιεε τετἰοπε δὶ

έτειιτε ἰΠὶεὶτε ευΡἰετιτεω εωωιιω ΡειιΙΙετἱω ΡοΙΤετ ωττΞ8ετε . νεωεωτ @τικ εδ @ΙΜ Ξ

Ιοειιω (ΞεΙωΒε δ1δτιιω , δε δΞΓΡοτιετιτὶ τιεεεΠῖτετεε 1Μδεω εοωωετιεδτωω , εκ σε· Ργ_χεεξι"··

ειδτἰε τεπτετοτΞε ΜΜΜ , Πεο , οτ εεττε ει·εδτωιιε εδ εσεεωΡΙιιω Ι:εεττ ΙοΒ Ρετωἱτ

τετιτε , ωιιΙτε δε νετἱε εἰ οεευττετωπ ωεοωωοδε , Ρτο.εΙιιὶΒι.ιε διιω ἰΡίε ίεὶΙΞεετ ετι

τεε ΡειιΡεττετἰε εε ΙεΒοτὶε ωίοΙετιε ειδ ΑΒΒετεω ΙὲεΡἰιιε ε1ι1ετἰτειιδο εοπίι.ιεετετ ,

ε)ιιίε1ιιε Ρεο τεΙἰΒιιε εοτιίὶΙἰι1ω δε ειυεἰΙἰιιω εωεὶε Ρεεε1ιτττετετ , ΓοΙΙΞεἰτιιε Ρετει· δε·

δτιιετΙοηεω ωει1τίε εδω ΡτοΪιωδε ΡτοΓΡἰεὶεπε., δε ίιιΒΓεειιτιιτεω ίοττε ε:οτδΞε ωστε

' ΜΙίτετεω ν.ε!ιεωεπτετ Ρετττωείεεηε, ΒΙεπιδε ἰωετδιιω εοτιΓοΙετὶοτιε δε ίιιενδοε1ιιε

εοωωοωτΞοτιε ωεείΒτίεω εῇιιε πιιἰτὶεετιε; ωτετδιιω νετο @Με ΑΡοίτοΙιιω ετευεπ- · - ε

δε: ,ὶοΒἴεετεηδο , ἰπετεΡετιδο , οΡοττιωε , ἰωΡοττιιπεπιιτεητεω εῇιιε εωωιιω εείὶἰ

Βεπε,εδ νἰεω ίεΙιττΙε εδω τεδι1εετε διιδιω, εδώ τεωεπ εδΙτι1ε ωοδτει1ω Ρτοῖεεὶτ.

δεδ εδω ω·Ι1εε εΙτετεετὶοτιε ίεεΡὶιιε Ιυθετευτιιτ , δε ω Ιιιιῇιιἴωοδὶ ωοΙείὶὶε εωΒο

ετεΒτὶιιε ίετἰ8ετεπτι1τ , δ!! ὶτετιιω εΙυεδεω δἰε-ίιιε: ίοΙΙὶεττιιδἰτιἰε εΙυετεΙεω ίιι88ε

τετιτἰ,νἰι· Ι)εά δεΒἰτο ῇυίτὶτὶεε εεΙο Ρετωοτι1ε, τυτεεπιτε·, ιιεεῇιιτιτ , Ριδωοπε ι·είΡοτι

δττ,ειιτω ΡτοωἰΠ`ε οΒεδὶεωὶε ίὶεΒὶΙὶτετε Βετο δενοττιιείεενίτετ , εεε εεττε ειδ Πω

τεω ίεειδὶ νεωτετεω ΙεεΙυεΞε ἰτετιιω ίετε:ιεε ἰττετὶτιτε , εΒ)εθτο Ι1εωτιι τεδὶτετ . Δε!

εΙυεω νοεεω δι1Ρείεεδυε ειιδίτοι·ωτεεωιιττ , δε εττοτἱε ίιιἰ ωωὶετετεω ίετο εσει

δεω ΡετΙιοττεΐεετιε ἰτιἔεωυἰτ & , οωω Ρι·ωδτε”τε Ρεέττοκιε εοι·δε τειιιιε οΒΙἱτε , δε το

τε ειήι1ΐειιωειι1εἱπεοωωοδἰδιιετἱωοτιὶε εΒοΗτε , εδ ΑΙτεΒεπίε ωοτιείτετὶι1ω , δω ΑἔωΗΙΠ

ταδε Μ: ε@ίδετε Ρεττὶε ειπε ,` οτ ω 8τετἰε οωωι:ω Ιοδι:ετ , ΙὶιπζευΙει·ε δἰνωἰ ειιΙτι1ε κ π”

ίτιιδ1ιιω ίετνεΒετ,ίε εοτιτιιΙἱτ; δε ΙΙΙτε ίτεττΙΒι:ε ΙιυωὶΙΗωε ίιι!ήεδτικ , δε τη Μετα τε

ΙὐΒὶοηἰε δἰίὶτὶἐτἰοηε ΡΙεωτετ ω Βτενά εεωΡοτε δὶνὶω τοτὶε ωίιιΒοηε ἰιιίὶτιιδὶιιε,ιιΙ

σε τεΒιιΙετε ΡιεεεΡτιιω Γεωετ ετἱεω ΡτιεΙετἰε εδωἰτεωὶδυε εΓΗὶΧὶτ .

η.. Τετττο πεωε1ιιε Για εοιηετΗοωε εδω τη Ρτειδἰδδτο Βοεωἰεο ίεΙτιτ ετεωι1ω Με".

ΡετΠτ , ω εμε ειδ ττὶ8ἰτιτείε1ίτεω ε επεσε ω ίἰιιδὶο Γετ1ξτε: τεΙἰ8ἰοωε δε ω Γιπωωε ω ΦΗΜΗ"

νεεεεὶτετ δὶίὶτ1δὶἰοτιε·ἴΡοτιτεπεε: ΡειιΡεττετΙε,ευω ΗΜ εσωωεηεπτὶΒικ νὶΧὶτ. Ατι
τιοπε δετιίε1ιιε εοτιιω εαπ ΙὶωΡΙε›ε δε ωοδὶεεδ, ε8ἰΙἐ διιδΙο τί ε Κεεε Ππ8ετἑεο δε δε

ΒοΗεωἱε δε ΡοΙοτιἰε , Μαιου δε εετετὶεδἰνετίὶε ΡτονὶτιεὶΙε ΠωειΙειιω νείΗτι: εστι-

τρωω: δε Ροτιι,ιιτ οωτιἰΒιιε ποτιιω είὶ , εδώ Ρι·οτίι1ε τω ωίὶ Με εδω ΙιεΒεΒετιιτ ,ε

δε 1Ρίε ετἰεω ΙιοἴΡἰτἱΒιιε εδ ΓιιΠὶεἰειπτἰεω , ίτεττὶΒιιε νετο εδ ωεπίιπεω δεδετιπ.

ΝεωΙ1ττετεε οωωπο Πειτε: ὶΙΙε , πίδ·τεπτυω ΡίεΙωοε , :τοπ δΞδΙεἱτ ,δε τεωειι σω

ι1εω ·ι:ετεοτιεω δε ωτεΙ!ε&εω Ενεε8εΙΞΙ , Ιε8ἱε δε ΡτοΡΙιετεωω δε ΜίτοτΙετιιω

ε1ιιοε1ιιε , εεε ει·εΒτε Ηεττιιω τεΙετὶοπε , δε ετὶεω ενἱδὶοτε νετω Πεἰ ειεειιδἰτἱο

πε ωὶτεΒὶΙἰτετ Ρετεεωτ; εδεο ω: ίαΡΠΠωε οΒΓειπΙοτε ε ωΥΠὶεεε ΞτιτεΙΙὶΒειιτΞεε

ωτετδιιω ῇοεειπδο , ωτε:δι1ω νετο εωωο:ιετιδο ΠιιΡεωὶΒιιε ευδΙτοτδωε Ρι·οίεε

εεε. (Συοδ Με εΙυΙδεω δω εδω ίεωὶΙὶετὶιτε :ιονἱωι:ε , ίτεε1ιιεπτετ ειιδἰνὶωιτε ,.

ε?δία δεῖ. Ο. Β. Τουι. ?ΠΠ Ζ Η ] Ρι·:ε-·

Δ: διε ΒοΙΙειιδ. ειδ εοιιΙεωιτ Μπι δ. ΟιιπτΒετἰ. €οδει ειιεεω ποδι:: εδω Βτοιινει·ο δε ε!ΗεωΠ: 8.ΜΜΒ'

& θα!. Βοδεε. εριιδ ΒοΗ. Πι Αρρεεδ.Μεβ εδδἱτ: διά ό· Με: επεσε/δινω Ρέα: έωμτεευή Ι·Ιεπτέεσ μι· οκάἰωπι ΑΗ::

τοΜω[επωω· Μείωευέε , 6ο. εμε: Βεβετιειιτ ω ὶρίεθτιπεἔιετἰ νἱτε , ειδ εοδεω ννοΙίετο Βυ)υίεε 0οδεΓιει·δΙ Με::

δωρα” εδω , εμ.ιεω Μίκα δώσω ειδ απ. 1 οι ε.

ε Ιδεω εοδεκ δε Βειωεετ8. [απο ει·έ!ωω β.: Με ' .

δ δἰεἱἱδωΠ "τα πω : ω::Με Με.. απο |Ιικιδίο. Βι·οιινει·. δε εοδ. ΌοωΡεπιδ. ἰπίτε, Ηνιμύσσόε 8οσωπ ύ·

Ροίίευσόιεε:ετί: ε €οδ. Β:ιιιιδετ8. α! πο›ιειτιπιειωυπ οὑ[στιν·¦οτε μη”. ' τ '
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338 ε νιτιι

ΑΝΝ. οτι. Ρτιι:ειιιιιε ισ.ιιιειι ειιιιι ιιι Γιιιιιιιιιι Γιιιι Γειιινιω.τε,ιιι ιιιιιινιιιιτε ΓειΙιεετ Γεώ-ιι ]οιι:ιιι

1 03 Με ΒιιιιιιΓια ΓΡεειαΙιε Γιιι μιττοιιι , Γει·ιτισιιι εμε ιιιΓιιιιιι σε , :με ιιι αιειιιιΙ:ιτι τω»

*° Μ" τιοιιε εο:ιειιι :Πε Γτειιτεε Γιιοε εττιιιιοτιεεει:::ιιιιιι εοε δε ειιιΓοΙειιι Ριιττιε νιτιι δ: ωστι

Με, κάθε δ: ετιιιιιι νεΓιιτιι , δ: οιιετιειιε ω ΡειιιΡεττιιτιε Για Ποιιιιιιο Πεο Ρειειταιιι

τοΙΙετειιιτιετιι ιιιΓιτιιεε:ιτ . νετιιιιι ειιιττι :ιιοο δ: εοτειιιι Πεο ιιοιι ιτιειιτιοτ , τμιιι σει

τιεε μπε :μι εάετιιιιτ ει:ιετιι Γετιιιοιιι, ετ! ιιεεττιιι·ιιιιιι 1εετγιιιιιτιιιιι ειΓιιΠοτιειιι ιιο

ιιο Ι)ει Γιιιιτ εοιιιιιιιιιδιι . ΑΓΓε:ιιτ ιει νετιετεειιιε Αεεεε ΑΙιο.ιιειιιιε Κ Α. π· ινι ιι Ν τι ιι ε

ειιιιι ΡΙιιτιειιε Γιιι εοειιοειι Γτιιιτιειιε,8: :Με ιιιΓιιιιετ πωπω εοιειιιειιε , Ρτει:ιετ πο: ,

εποε ιιι επιιοτιιεο ιιεειιιι Με:: ιιιιιτε:ιι τε1ιειο νεται: , τμοε τιιιιιετι Γτιιττιιιτι Γιιιιιιιιιι

πω: δ: τιιιιιιιττιε Δεειιτιε Ιιεειιτιει ειτειιτιι:1ιια:με ειδ Γειιεθτιιε , εοιιειοιιιιτοτε ιδεο

5- 9:=ε-ι- =- τιιιιτε, εΙειιι::ιιΙο εοΙΙοειινιτ . Επι: ετιιιτι , ιιτ δε Γετιδἰο Βειιεἀιεῖο :ιιι:ιιιιτ , ιμειιι ιιοΓιτ

ΕΞΙῖἔ”τ' Πειιιιι νιτε. δ: πιοτιειιε Γε:μεεετιιτ , δ: Γι:ιειιτετ ιιεΓειιιε δ: Γειριετιτετιιι:ιοδιιιε .

τ 5. Βειιιιιε @και θο:ιεεειτ:ΙιιεΓειιιο δ: Ι:ιεοτε μπι ΓεΓΓιιε , δ: ειιιιιιι τεεάιο ΓιεειιΙει

(ΐέ323=ειι·- τι·ε ουτε: τεΡΙετιιε , ειιιιιιιειιτε Κει<ιε ΗεΙνεΙδετιΓε τεΒιιιιειι ιΙΙιιίιτι.νιτο Α ιι. τι ο ι. πιο

"Μ @Θ Γιιο Ιιτιιιε εο Ιοει ΡτεεΡοίιτο , δ: Β ε ι: π· ι-ι ο ι. ι: ο ιι αιμε νειιετο.ειΙι Γιιο ιιτιιτιιεετιο

2::(ιδι::. 1)ιιβετειιΓε εοιιιτιιειιιιεινιτ;Γιο:1ιιε ω Αιι:ειειι τειιιεο.ιιιι,ιιει, Η Ι)εο τιιιιιιιιιι ΡΙειειιε

° τιτ,ιιι Γιτιετιι νιτα Γιιτε ιιι :ιεειτο :μια τειιδιοιιιε Μάιο τιετΓε νετιιτε δεετενιι.Ι:ιειτι

ειιιιιι τιιοιιιιΓιει·ιιιιιι οιιιιιι :ιενοτιοιιε,ιιτ νει εοόιε ιει Ιιειιετ,α:Ιοτιιο.τε Γιιιιιεειιτ , Πέ

ετιε Γειιιεετ δ: ΡτετιοΠΓειτιιε ιτιιιΓεΙιειιε , ιιιδιιιιιειιτιε , ειιιιετιιιμε νσ.τιιε δ: ιιτιιιειιε

εεεΙεΓιο.Γιιειε οτιιιι.ιιιειιιιε ; τιιιιι:ιιιιε τιιιιιετι , :μαι δ: ιιει:με ιιοιιΓειιιιιιιι είι , μυτι

τιιοε ιιι εο:ιειιι εειιοειο Γτιιττεε Γειειιτιιι δ: τιιοτιειιε ιΙΙιιιιτεε ειιιιττινιτ , ειιοε ιιοΓεε:ι

μια :ΙινετΓιι ιτιοιιιιΓιετιιι, ιιιιιτεε δ: :ιο&οτεε , Βειιιε ει:: ΕΡιΓεοΡοτιιιιι Ρειιιιοιιε :ιι

ΓΡετιινιτ. δει! ειιιιι μπι ιιι ΙειεοτιοΓε , Πει τιιττιετι Ριιι::ιτει , Με Γοιι ιμιειε Ρετ :ιεεειιι

ειιιτιοει ει ιιιιιιιΓιιιοιιι Μάιο ΡειιιΓ:ιτε: , τοιιιιμε εοιιιιε ιιιτειιιιοιιε ιιι τεΒιοτιε νινο

τιιττι Ποιτιιιιο ΡΙεεετε ιιιιιτιιιε τιοθιιτιιιΓ:με ΓιιΓειτιιε εταοετο.τετ, πιιτειειΙε ιιιιι:Γειτι

Γοιτιτιιιιιιι ιιιιιιτ,ιιτ ιΡΓε ιιοειε Γιετιιιιε ιιιτιιι·ιενιτ,εοΓι :μπει :ειτε νιΓιοιιειτι Γε ιιε εε::

τιιιιιι:ιο,ιιιιο Ι)ειιε. ιιιΓΓει·ιτ,οειιιιτιιιιι ιιοτι ιιιιειιενιι ύ .

Εμ” ίσα” τ 6. αιιο.ιιιιιιι ι8ιτιιτ ιιοδιε,ιιτ ΓειτιΡετ μι· ιτιΒιιιιε μπι ειιιτιοε ι:οιιίιιενιτ, Ροίι ετι

ιιιιιιτι .. ιτιειιτι τιιιιτιιιτι ιιο&ιε ιμιει:ειιι εε:ΙεΓιιιιιι ιιι8ι·ε:Ιιειιε , ΡΓ:ιΙιιιο:Ιιεε εετετιΓιμε τ:ιΙιειιε

οΗιειιε ιτιτειιτιιε, Ρετιιοδιιι.εατ; τω δ: με ιιιιιτιιτιιιιιε ιιι ιιιεοειιτο ιιεετειο ΡετΓιιιετιι:

ιιιιτι:με ιιιιτοτει ιττει:ιιειιτε,ιιιο:ιιεε :ιοτττιιιο.ιιε ειιειειιιιιιτι ιιιετιινιτ,Γειιιιε ΓιιΡετ Γαι

ιτιιιιιιιι τιιιιτιιιιι ιιιεΙιτιειιε,ειιιιιΓιιιο:ιι Γοιτιι·ιιιιιιι μια . Νεττι σενα ?ειστε ιιιιιειιιτιι

ειιιιιε,ιει ιιι ::Ιαιιίιτιιιι πιιο Πιιε:ιτ ,. δ: ιιιιτ:ιεειτ Γε Γιιε ειι:ιετιι ιιτεοτε Ιεδιιοιιιε Γιιι:ιιο

Γε:ιετε,δ: ω Γε ιμιιΓ:ιειιτι 8το.νιοτεε δ: ιΒιιοτειε ΡετΓοιιιιε παπιετε,ιμιε Γε ε. Κε8ε Πιο

με” αΓΓετετειιτ,ιιτ ειιιιιιιειιι ο1ινιιιιι ΓιιίΓοΓΓιιιιι, Γιει ιτι τεεειιε Γετνιιτιειι :ιεΓειτειιτ .

Νεο ωστε, ιιτ Πει νι:ιεεειιιιτ, Γεειιτεε δ: ΓοΠετιιι Με ιιιιιι: , ειιιιιιμε Γιιιιιιιιιι Γείιιιιιι

πιοιιε ει:Γιιτειιτε οοιιτειι:Ιιιιιτ . δειι :μπειτε ιι1τιιιε ιιι (Με , τιιι·ιτο άειιΓιοτειιι Μάι-τ

σπιτι τειιεειιιιτειιι ιτινειιιιιιιτ.Ωιιο:ι ιΡε νιιιειιτεε, Γείιιιιιιιιοιιιε ειιιιΓο. ΜΜΜΓεω·

τιειιε τιιιιιεεε Γεειιιι:Ιο Ρτιεει:Ιιιιιι , ιῖειμε ειιιι1Γειιιι ιιτεοτειιι Γεειιιτι ιιιιΓει·ειιτεε :ιι

Γεειιιιιιτ,δ: Πιιιιιτι,ιιι ειιιιιιιιεετ, ει: τεΙιθιι τειιιιειιιιι εΙειιΓιτιιτε ιιιιιιιιιιετ:ι 8: ΓΡεειοΓιι

νιτΒιιιιιι Γιιεετενετιιιιτ,ιμε ετιιιτιι τοτιιιι·ι ειττιιιιιι Γεια ιιιιιΙιιΡΙιειιτιοιιε τεμενετιιτιτ,

ιτε ιιτ δ: νιιΙΒιιε δινετε Γειιιιε δ: πειτε :ιεεεΓΓετιι: , δ: δε ιιιιιειτι Γτιι&ειιε ειιιιιιιιτιο.

με”. ενεΙΙειιε Ρετ τοτε. δ: εοι:ιιιιιτιι :ιιιΓειτιιιιεινετιι: . Α: ιΠε ενι8ιΙε.τιε εεειειιιιιτι

Γειτιιτι ιιιττεινιτ , τοτιιιιιιμε Γε Γε , εο8ιτειιιιιιι Γιιιιιτι ιιι Βοιιιιτιο ιειδιιιιιε , :Μάτια :Ιε

ιιιειιτιιτ ιιιιειιτιιιε εοττιττιειι:Ιεινιτ , :μια Γε ΡοΡι ι:ιειτι Γοιιιιιιιιιι·ι ιιιΓεεΠιιτιιτιι εεττιιιε ι:

ιτίιιτιιεειιτ . @μαι ιιιιιιετι Γειιιετιε ιμιιμε Με. ενιιιειιιετ Ροι·ιετι:ιετε Ρε.τειιτετ ιτι

τεΙΙιΒιι , ειιι ιιιιιιιιΡΙιεειιι δοθιτιιιτε ιΙΙιιιε τιιιιτιετοΗτιιτειιι ιεΙΙιειτε Ρει·Ρετιάετιι , δ:

Πει: ιιι ιιτιοτιε τεΙιΒιοιιιε ει:ετειτιο τεΙιδιιιιιι , δ: ΡοΠειι ιιει‹με Ρετ όινετΓιι :ιινιτιι

τοτιε όοΒιιιιιτει ΓειΙιιετιτετ :ιιΓΡει·Γιιιιι . _

ΡτοιοΒιιε 1 7. (ζιιειιιιοιμιάειιι ιι εεειιι νει «Με ιιοιι Ρτομ·ιιι Γειειιτιιι :με εεττε ιιιιΙΙ:ι.

^ω9άτ ω , Γειά :Ιινιιιιι εΙειιιειιιιο. Γεινειιτε , πε ειιοτ:!ιο ειι&ειιιιε Ρετ ιιιιιιιιι Ιιιιιιιιιειιιιιιιε

Μ" Γοιι

 

ιι Οο:ιετ (3ι·εειειιιιε ειιεετ Βιικειωίο. Ιιι ιιοιιι·ο ιιιιτειιι ετει·ιιρειτι ρι·ιι·ιιι Γοιιιιιι ειιιιιιι ιιοιτιιιιιε πω”

Β εε.εεε:τιιτ, Για" δ: Γυρω με .ωιιιιιι, Α. ι

6 ιιιιιιωε. μεμε: .καί [ο οι: ω: επιπεδο ττΜιβ'ΗτιΔω εοπ:ι[ιωσ Μειω μιιιι·ιιιι·.

2 τω» μια βειιιΜιιικ Μιά |ιωικιιωι β ει!. ιίι|ει[ισιιυι :με αϋΗισιο·υιω

δ Πι:: ιιι:ιριτ Γεειιιιιι:ι. μα: νιτ:: ειιετι Οοιιειιατάι , ΓειΙιεε: δε εμε εειΓεορειε , ιιι τιοιιιιιιι!ιε. τω!. δι:

«μιά Βτοιινετιιπι , ει ιιιιιιιε ιιιιιιιει·ι ιιιιιιιιιιι ω με:: «ω» , Απο, δα. "επι ρι·ει:Γειιο μπειτε Μ τω”

[σπιτι ωειιιιω. Ι .παπι πειτε Με ει! τε εε ειιι ριιιιιιιιιι μττειιι ιιιιιιι:ιιεενιτ ; ιιτ ει: εμε Μάιοιιε 'κι.

τει. _,ι - .



δ. (ΞΟΒΕΗΑΚΒΙ ΕΡιδ(:ΟΡι. 35ο

ΓετιΡΓετιτιι , 8τει:ιεε Ρτο Γειτε εοτιδιΒιιεε ειδεττι εΙειιιετιτιω τεΓετο , τιιιιιτι:1ιιε νειιε- ΑΝΝ οι.

τετιδε Ρετετ ειιιιιιιιιττι , εΙυειτι ε. Γιτιε :δειτε ιιι ιιτιεττι ιτι οττιιιιΒιιε δ: ιιι ιιοε Ρτει:ειΡιιε 1038

ι ιιεεοτιο ετιιδιτοτετιι , δεΓειιΓοτετιι , εοττεδιοτειτι:1ιιε ΡτειιεΙετιι , τιιιιιτι , ιτι:1ιιατιι , δ Μ"

τιιιτιιιε Γιττιιιιιιττι ειιι:ιιιιιττι δ: ιιιτετνετιτιιιιι ειδ Βειιττι ιτιιΡΙοτο , ιιτ δειιιεεΡε ττιειοτε

δ: ιειιδειδιιιοτε ιιιιιτε διτεξιιοιιε Γιιιε ιτιειιδαειι Γιιεο νετεειτετ δ: εοιι8τιιε δει::τι

ιιεττι . Αιιιιο ι8ιτιιτ ΡοΓτ ιιιεεττιετι νετιιι ι)ει ττινίιετιιιιτι τ οι: . τετττιι νετο δοττιιιιι 5- (Φτι

Ηετιτιει νι8είιττιο-Ρτιττιο , ΙττιΡετιι ειιτετιι τιοτιο , Γειιειε τιιετιιοι·ιτε ο Β ε τι Ν νν .ι ι:

τ: ιι ε νετιετε.Βιιιε Με” εεεΙειι:ε ειιτιίτεε ει: Με νιτε εδ ΡετΡετιιετιι ττιι8τενιτ , :ιι

ιιιε εεττε οι:ιιτιιε τοτετιι τε8ιοτιετιι ιιιει:ιτιιε εοτιττιΓιανιτ . Επι: ετιιιιι , ιιτ Γειιιτιετιδο

οιιιτιεττι νιτει ειδε ιιιΓιοτιεττι ττετιΓειιττειτι, ω ειιτι:9:ο δινω Γετνιτιιτιε Γετι:διε: Γιιιδιο

ιιιΓιε Γετνιδιιε, δ: ιτι τοτε ττιιιτιδετιε: ιιτιιιτετιε Γεξεεειτατε ΓεΡιετιτετ Ρτονιδιιε, εοτιττε

τεοεΠεε δ: ιιιδιιτετοε ιιιτε Γε νετο: , ετ8ε οιιεδιετιτεε δ: ττιοδείιοε τιτε τιιατιΓιιετιιε ,

ιτι εΙεεττιοΓντιιε δ: ττιιΓετατιοιιε εοτιιΡετιειιε δ: Ιετιιιιε , νιΒιιιιε , ιειιιτιιιε δ: οτετιοιιιι

Βιιε εοτινετιιετιτετ ιιιτετιτιιε . ύ Μοιιείτετιιιτιι τιοΓι:τιιττι ιτα:1ιιε ιιιιτιε, Γετιεο, αυτο , ετ

Βετιτο , Βετιιττιιε , Ριδιιιτιε , ειιιΓ:1ιιε εεειεΓιεΓὶιειε οτιιεττιετιτιε ΡΙιιτιιιιιε δεεειιτετ

τεδιττιινιτ,εΙετιεοε ειιι:ιιιατιτε Βεο ιιιιιιτοε δ: ετιετιι ιτι δινω) Γετνιτιο ιιτιιεε ειιιιττι

νι: . νετιετειιιιε τεττιΡιιιττι ειτε: ΜιειιεεΙιε ΡτοΡτιο ιαΒοτε εοτιίττιιδ:ιιιιι , Γιιε:1ιιε

ιιετεδιτετε δ: εε:1ιιιίιτιοιιε Γιιδιειετιτετ δοτετιιττι , ιιι ττιοτιεειιιεεττι τειι€ιοιιετιι Ι)εο

εοτιΓεετενιτ . Τιιττεε νετο ττιιιιιιτιΓιιττιεε δ: ετιεττι ι:ιοιιοτιΓιεεε ειιιιι εδιι:ετετιτε ττιιιτο

ιιι οτιετιτειι δ: οεειδειιτειι Ρεττε κοίτα:: εινιτατιι=. , ιιι τιιιτιοτιεττι εινιιιτι·ι εοτιίιτιιιιιτ .

Εεειειιεε ττιιιιτεε ειιττι νετιιε δ: ιιτιιιιιιιε ειδιΓιειιε , Ρετ δινετΓεε εΡιΓεοΡιι ειιττεε ε:δι.

Γιεενιτ , δ: οττιτιι ΡτοτΓιιε Ροτιτιιιεειιε ΡτονιΓιοιιιε ιι:ιτιείτετε ιη δινιιιιε δ: ιιιιττιετιιε
ΓοΙΙεττετ ιτινιειιενιτ . Π '

τ 8. Εοδειτι τειιιΡοτε ΙττιΡετατοτ (ιτιιοιιε ΓεδεΒατ, δ: Ρτεειιιεττιοτετιιιιι ΑΒΒετεττι θοδ:=_διι·

Γοιιτο ΓεττιΡετ Ριετετιε ιτιοτε Γεειιττι ιιεΒειιετ.Αδνετιιετιτε ι8ιτιιτ ιε8ατο ειιτιι Εεε ω. 5έΐμέ):α'

δε:: ιε8ετιοιιε, ΙιτιΡετετοτ Γιδειετιι ειδα: Γιιι:1ιιε ετιιιοιιιιι,εοιιδιέτιο τιιιττοτε δε

Βενιτ , δ: Ριεττι ειδε ετιιττιειτι Ι)εο δ: Γετιθ:ιε Πει Αιιεειιε δειιιτε εοττιτιιετιιοτετιοιιε

εοττιτιιειιδενιτ . Ι)ειιιδε ΑΒΒετεττι Γεετετο Γοιιιο:1ιιιο εοιινετιιτ , ει:1ιιε Για νοΙιιτι

τω: ετεετιιιττι δε εΡιΓεοΡετιι ειιιΓδεττι Γεδιε εΡετιιιτ. (Ζει Γιατιττι ιΙιε ιτι Γεειεττι τείτι

τι: , δ: Γε ιτιδιΒιιιιιιι τετιτο ε: τειι οΗιειο δ: ιιοτιοτε τεΓΡοτιδιτ . Ωιιεττι τω:: ιτετιι:1ιιε

ει: ειιιιτιδετιτιε εοτδιε δενοτιιιε εττιττιοιιιιιτ. ΙΙΙ:: νετο ιιι εοεΡτε ει:ειιΓετιοτιε Γιττιιιτετ

ΡετΓιιτιτ , διεετιε εεττε Γε ττιειοτε οιιετε δινιτιετιιιιι οιι ιιοε τειεειΓΓε , τι: Γοιι Πεο

ιιιιετιιιε νεεετετ , δ: Γτε8ιιιε νιτω Ητιεττι ιτι ΓοΙιτε , διΙεδιε:1ιιε τι: Ρα.ιιΡεττετε Γεειι

τω: ει:Ρεθετετ . ΙιιιΡετετοτ νετο Ρετ ΕΡιΓεοΡοε εοτδιε ειιιε διιτιτιεττι ειτιοιιιτε ται-ι

τενιτ , εοΓ:ιιιε δε τεΙιιιιιε ιΠιιτιι εοτινετιιτε το8ενιτ )· ιτι :ιιιοτιιττι ιΙΙε εοΙΙο:ιιιιο Γοιιτε

ίιδιιειε τείιιτιτ , δ: Γε τετιδετιι ε ιιοε τεττιετι ιιοττιιιιε διετιιιε ει: νιδετετιιτ , δοτιεε

Κεδιειιοιιε ευ: Ρατενιε νεεετετ , :δει ιιοιι ΓιιιιΓεδ Γιιιε τετιτιιτιι ΡτοδεΓΓε μι:: , ιι

Βετιτιιιε ει:Ρεδιετε τετιιιιτ.διε:1ιιε ιιιιδεττι Ρετ τοτεττι ιιει·ιδοτιιεδεττι δε ιιοε ιιιτετ εεε

εειιΓε ττεθειιετιιτ, Γεδ Με ΓεττιΡετ ιιι εειδετιι Για Γετιτετιτι.εε τετιεειτετε τετιιτειιετιιτ .

1 τι. Τετιδεττι ιιι νι8ιιιιε Γετιδτι Αιιδτεεε εΡοΓιοιι , :μια τιιτιε ιτι :ιιιιτιτε Γετιε ειπε νιΓιοιιε ω.

.Αδνειιτιιτιι Ποτιιιτιι ενειιετειιτ , ιτεττι Γοττιτιιιιιιι νιδιτ , :1ιιοδ τιιτιε Γοιι Ιιτιοετετοτι , Με 'κή·

ΡοΓιεε νετο δ: ιιοιιιε 8τετιιιετιδο δ: ετιατιι ιεετντιιετιδο Γε:Ριιιε ιιιτιττιανιτ . ΑΓΡει:ιτ τι:δι.”. 1

ετιιττι ιτι νιΓιοτιε ΡοΓτ Γοιιτεε τιοδιιιττιεε νιΒιιιεε εε Ρτεεεε τιιετιιτιτιεε , ιιτ Με νιδε

Βετο: , ω αττιο ειιιΓδειιι εεειείιει , ιιι :με Ροίτ ττιδιιιιττι Ι)εο εοιιΓεετειιδιιε ετετ , ιιι

τιιιετιι εει·τε ττιιιιτιτιιδιτιεττι ιιιτετ Γε τιιιτιιιιτιιειιτεττι δ: δε εΡιΓεοΡιο ΗιΙδετιεειιει

ττιειιίι Γετιο εοτιεεττειιτε . Τιιιιε εεεεΠιτ ειδ ειιτιι ιτι τιιεδιε τιιιιΙτιτιιδιτιε ειιτιι Ριιιετε

ΡιιεΠετιιττι εετετνε , :1ιιτι:δετιι τιιεττοτιε νετιετεΒιΙιε , νιιιτιι δ: ιιειιιτιι ιιιιτειιιΙιε , δ:

εΡΡτειιετιΓε ιιιετιιι ειδε δε Γτε:1ιιετιτιε τιιτιιετιιτιι ειιιτι ιιι εετιιδετιιεεεΙεΓιατιι ιιιττο

διιι:ιτ , δ: ειέτετιτε δειτττα ιιιιτιι τετιτιιττι ειιιτι εδ εττετιδεττι ετιτε ετιιειιιι:ιιιτι νετιιεττι

ο εττιτιιοτιιιιτ; Πετιιτιοιιε ιΡΓο Γε εδ Ρτεεεειτιειιτιετιτε , ιΡΓα ειιτιι ειτειιιτιίιειιτιιιιιε

ειιιτε νοεε Ι)εο ιτε ΡΓεΙΙετε εοετιιτ : ΙτιΓιιιιδε ιιτιδτιοτιεττι τιιετιι εΙετιιειιε τιοίττιε Γετι

τω: . Αδ :ιιιετιι νοεειιι ιΡΓε τι Ιοττιτιο ενι8ιιατιε δ: ειιιΓδεττι νιΓιοτιιε ιιιγΓιετιο εοιτι

Ριιιιδιιιε εεεΙεΓιαιτι ιτιττενιτ , δ: εοτειιι εΙτετι Ι)οττιιιιι Ρτοίττετιιε , δινιιι:.ε Ριετετι Γε

ιιιειιι:1ιιε νιΓιοτιετιι εοιιιιιιετιδενιτ . Έαξιο ειιτετιι διε ΙττιΡετετοτετιι Γεετετιιιε εστι

.ἄἄἄ ΣΣ. Ο. Β. Τσοκ. ?Πλ Ζ ιι ιι νετιιτ ,

ιι δετιότι Βει·τινναι·δι νιτι.ιιιι Γιι ετιιιε ει:ιιιιιιιιιιιιιε εδ ετιιιιιιιι τση. :με τιιιτιο :πιο αυτια, ειδε: Οοδε
ιιιιτδιιιιι Γιι:εεΠιΠιε Με:: νιΓιιιιι ε νετο Γιιιιιιιιιι.

δ Μοιιτιιιει·ιιιιιι νοετιτ εεεΙεΓιαιιι (δετιιεδι·ιιιειιι.

: Ιδ Μ, τι: ιιι::ιιιιετο εοτι:ιοτε τενετειιιιιιιι ει ειιιιιδειετ.

 



3όο ` ν1Τιι

ΑΝΝ. (πι. νειιιτ , 8ο ιιιειιτιε Για Ρεττιιι:ιειο τετιιιΙΤει , νΗιοιιιε ει Γετἰειιι ειιιετιιιτ , & τιιιιοετιι Γε

1 ο 38 ιιινωιι Ρωιεαιωιοει 8ι: εμε ειιιιιιιι οοιιι61ιο οι: νοιιιιιωτι οιιίοοιιιιιτιι_ιι·ι οενο

4· Μ°ι'· νιτ . Νεο τιποτε εοοεπι εΙιε οιΙιιοιιΙο οΙει·ιιε ιιοίιετ αυτι φώκια ηιάνειιις .· ειιιιβιιε

άιιτιιΙι11Ρετο.τοτ Γιιιιπι ίει:ιιετιιιιι , Ποιοι: άινιιιιιιιι £16€ιετιιιιι ιιιιιιιιεινιτ, απο εοι°ιιιτι

ιιιιιιιιιιιιιι:ιε Βιιιτειιιτει· Πειιιιι Ιειιιιιιιιιόο ίιιιεεΡιτ, ειιιιιιιινιε μπω @οι πιει: ιιιιιιιιιιι

ει”, :ιΙιοιιι νει σε ὶειιοτειπι ει” πιάτων, νεΙ ετιιιιιι σο 8.ιιιιιταιτι οιιιιι ιιινειιιιιτιε ειιιε

ιιιιιιιετιιτειιι , ω τεπιΡιιε εκο:ινείεετειιτ , Ποιιιιι€ Με ειιιιιιιιό Ρεττιιιιείεετειιτ . Σε

οιιειιτι νετο Με ιιι ιιιιιο11ΑΡοι"ιοΙιειιπιίιιιιιιιιο ι:Ιετι ιι1εοιΙοιιε τιιιιιιάιο ειιισιιι μι·

ιιοπι1ιε απο εοοιιι·ιειιόειιιιι· , ειιιι ρτοκιιιι:ι όοιιιιιιιοπ :ιάνειιιιιε Ποιιιιιιι οι: Ατι

!ιοιιε Μετι·οοοΙιτιι.ιιο ΜιιΒοτιτιοεο οι” Πω οοιιΙερι·ιιιιιτ . ο

κι ο” 20- δω Μαιου ιιι ιιιίο ειιιιΠειιι Ιιοιιοτιε, Με, ω: ιιιΓε Ριιτονιτ, οιιετιε ιιιιιιο,ιιιίΙιε

::ξζιι=ι-Μ ο Ι)εο , ιιτ ιιει·ε οποιοι; , Ρια!εΠιιιοπο ποπ ιιείιιιτ ιειιαιτιο.. Νιιιιι ιιιιειτι ειιιε σοπ

Ποναζ ιεε-ι·ιιτοι Λαοσ εοιὶετιι άιε ειπε ιιιιΙΓιιι·ιιιιιι ίοΙΙοιιιιιιει ίσετειιιιιι ειιιτι απο εοιίεοΒιε

εστι νειιιτ , ειειιιε ιτι ο θιιιιάετε!ιειιιιειιίι Ι000 , δ: ειτε ιιι;ηιιιι:ειιι;ι τετι·ιτοι·ιο οιιιιιεπι

ΡοιιιιθειιΙιε οΗιειι Ρι·ονιΠοιιειιι οποιο οι ιιιιει·ροϋτιοικ ΡτοιιιΒιιιΜζιιειιι οιιιόειιι

Βιιιιιιιιιτι ΕΡΓε Πω ΠιιιΡΙιειιιιτιε ιιιοτε , ως :ιορτοοιινιι: η" ιετιιιιιιτ , ίεά Πιιιιιιι ω

ΙιιιΡει·:ιιοτειτι , πο εο ιοΙιιιτιιιιοόο Ρειιτοοιιιιιιτι1 ιιι τιιΙιβιιε ιιι12τειιε , οοιιίιιΒιι ;· (Ιω

ι:οιιίείιιιιι Ατειιιειιιίοορο απο Ϊι°8τΚιΒιι8 ΪΩιιιιΙἱιιτἱ£€Ε 80081°Π το , 8€ €ΜΠιιιιιιστο εοτ

ιιε Γιιι πιοΙείΗ;ι, Μπι; ιιονιιιιι εοιιΗιδὶιιιιι Β:ιιιιιο [οικω ί]ιιΡιιΒιιτει Ριιειβεειιιιε :Πιε

ιιιιτ. Ετ Πε Ρωιιειο εοιιίεοπιτιοιιε ίεΠινε σε1εοτιιτει, εει.ιιιόετιι οιεσι ιο τιιιιοτε Ι)ει

ειιιιΙτιιιιτεε Μπι Ρετε8ετιιιιτ , δ: ιτε ω ικα Πιιιιιι εοιινειιτιιιιι ίοΙνετιιιιι .

Ηιιιιιι Μ ο ι. Νου ετιιιο νοοιε ο Ιοδιοτεε ιι·ιοοιιιτιιοόιιιιι νει ωιωωιιιω νιιιεειιιτ Η Ιιιιιιιί

ε: ιιιετ εοιιΗιδιιιε ιιιιτιιιιιι , νοοιε εεττε ιιι Ροίϊει·ιε τιεοείΐο.τιιιιιι ειιιιιιε ι·ιεεεΠιτσ.τι8 απι

7° Μ. Υιιιι- Γε ιειιετατιιι· . Ωιιιόειτιι ω διιιιοιιισιιε 1.ιιιτοΙίιιε ιιοιιιιιιε απο Με. εοιιιιι€ε (Με , “

απο εοιιίὶΙιο δ€ Ιιο€ιιτι8 & ίαιιξιι Α ι. Τ Ε ιι ι ι:1οιιιιττιιιοίιττε Εεε Μια εΡιτωΡι Κο

πιππι Ρετιιτ, 86 οικειτο δετέιο Ραμ τεΙἰοιιιιιε ίσ.ιιδιοτιιτιι ΡαείιιΙιιιιι ΑιιοίὶειΠι δ:

Ιιιιιοοει·ιι:ιι ιιιιρετισ.τει5 όοιιιιιιιι άετιιΙιτ . Ιιι ιιιιοι·ιιιιι Ιιοιιοτε ιιιοικιΠετιιιιιι δ: αι:

ιιοιιιιιιιι νιτΒιιιιιιιι Ρτιιτιο ιο ΒιιιιιεΠεειιιιΓειι , άειτιάε ειιιιιττο ιιοΠ Μισο ιτι δειπ

εΙει·ιιιειιιι οοιιίιι·ιιιιιτ: 8: εο.ϊόειτι οι” απο ειόιειοειιιε τετι·ιτοτιο , δε οιιιιιι (ιιε Βε

τειιιιιιτε ιΠιιο Πι ιιτιΙἰιειτειιι @Με τιιιΙιτιιιιιιιιιιι εοιιτιιΙιι , δ: Με Γιιοιιι Η ιιε

π· ιι ιι :νι ιι ισ ιι Μ " ΑΒΒο.τιίΤειιιι Μ Ρτιιιισ.ιιι εοόειιι εΡιΓεοΡο οιιιιιιιιιιιε εοιιίιιιιιιι.Βιο

οιιε :οποιο Μετα τει·ι·ιτοτιιιπι οι: ιιιιιιο ΙειιιΡει· επι ΗιΙοειιεεΙιειιιιετιίεε ΕΡιίεοΡοε

Ρει·ιιιιοειιιοε οιιοοιοΒιιιτει ο ειιιιιοε Ρει·τιιιιιιτ , δ: ιιιιΠιιε Μιι8οιιιιιιιιε Ριεωι εμπε

οικωΜε νε! ΗΜ νει Με εα:ΙεΠειι νειιοιωνιτ,οοιιεε ει. Κειοειιιο όιιοοεειιιιιιε νω

Ιεειίιιε ΜεττοιιοΙιτιιιιιιε Μο8οιιτιοειιιιι εατιιεότειιτι Μαιο )· νιτ εεττε οι οιιιιιι εο

τΙιοΙιεει Ριετιιτε Ρι·ιιιεΙετιιε , 1εεΙ ιο Κα: ίσιο τιιιιτιιιιι Ρετιειι1οίε τειιιετιιτιιιε ,οιιι Πιο

άειιτε , ιιτ ιιιιΡιιιιε νειιαιτειιι Ιοιιιιοτ , όοιιιιιιει 5οΡΙιιει ίοτοιε Ιιιιοει·ιιτοτιρ Οττοιιιε

πετώ, :μια ῇιινειιὶΙι ιο&ειιιτιο δε Βει·ιετιε οιΒιιι.ιιιιε ειπα ο. ΡεΙΙι8ει·ο ά ιιιιιιιιιιι νεΙει

τι δείιινιτ, ειιιιιιιειιι Ιοειιιιι ΗΜ ιιίιιτΡειι·ε ι:ειιτεινιτ. @με τ:ιιιιειι τιιειι:Ιιιιι:ι.τιο ιο σου

ΓΡεδιιι Κειιιε δ: ΡτιιιοιΡιιιιι , Οίιιιι€ο οθιεινο Ροίι ΑΜιιόιιιιι ιιοΠι·ω εοοιείιοι ειιιιεο

Ρο, νει·ιιιιιιε οι δ: ιιιίϊιτι:ιε νο0€ τειιίὶειιτε όιΙρετιιςοιιιιιιάο νικ οοτειιτιι Β.ε8ιε εΜ?

‹ιιιε ιιιιιιιιε Ιιεειιίιιαι·ιι 81ο εοόειτι εΡιΓεοΡοΓοΒιιτιιιιι , ιιτ ιο Μου ΜΜΕ Μισο:

Ενοιιοε1ιιιοι πιι απο εε ειιιεκτ Ατειιιορι οοριιε , δε με ι. ει: 5ορ1ιιιι: νεΙειτιοιιειιι

Πιι·ιιιι€ιιιτι εο ει.8ετετ; ιιε ι:οτειιε νετο νιειιιιιιιι8 νιτΒιιιιΒιι8 , ιι0ίιετ Ρι·ι.ιιίιι| Πιο ιιιτε

Ρωνωεω . Ροιι μπαι Ριοιιἰιδὶο ι· Οἴἀοἔο ΕΡιίεορο όεϊιιιιέιο , & θετοιιιιο ειιιιτιι

ιιοιιιε εΙεδὶο,8ε Ροίὶ Βιοιιιιιιιιιι Ποια) , Βοτιιιιιιιε Βεπιννοτόνε Β.εΒιιιε Ε.ειοεΙΙ:ιιιιιε

ειιιιιι1ειιι ίειιειιι οοιιιιιιιι, ιιιιειιι ιειειιι Αιοιιιεριίοοιιιιε αιτιίεειονιι, ΓεεΙ ιιιΡετ “σε

ιειιε·

,

:" κά. Η:ιάε

ιιιιιτειιι .

 

ι (Μια μπι Γιιει·ιιιε ειιειιιιιι ιιιιιιιιΙειιε ρω ιιιι·ιίιΠ&ιοιιε ιιι Ο:ιιιάει·ιιιαιιιιειιΠ ιικιι.ιθει·ιο, πρωι Αι·ειιιε

ρι[εοριιε Μοειιι·ιιιιιιιιι ΗΜ τσιπ". ιο: ΗιΙάεεΙιεΕπιειιβε ΕΡιίωρι ;ιι·ι·ο8:ιΙπι, μα:: ει: Υιτιι ΜΜΜ Βειοννωιι,

ιιΒι ειι:ιιιι εριίοορι ΗιΜεειιειιιιειιΠε ιιιε πάει Γι:ιΒιιιιιιι· 8: το" Με: εοιιιι·ονει·Π:ι ίιιΠιιε ειφοιιιτιιι·.

6 ΑΜι·ιειιιε ίιιι:εειΠι ΜΜΜ Κοιτιοι·ιιπι Αι·ι:Μεριιεορο ιο ΕριΒιιιιιωι ΗιΜειιιιιιιιιειιίι ο οιιι ΕΒΕ» ε ίεὸε

Κειιιειιίἱ ειιε&ιιι οι: εοπιιιιιιιιοιιειιι οι Ι.ιιςιονι.ειιιιι Ρἰιιιιι ιιιιιιιι.·ιιιιιιιιι Μακ: ει:εΙ9ίισιι2 ι·επιι. απο ΑΙιΜοιιε οικω

Με. ω ςιιιειτι :ιιιιιιιιιι ειπε Ε!οειιιιιι εεωιι ε. ριιι·τε ίει:ιιιιιι;ι εάιάιιιιι.ιε.

σ Ι.εεειιάιιιιι ρισειιΜιιΒιο Μπάσο» 9απιθιπΖωΜ , και :Μπι ΡΙιιι·ει οποιοι: ιιιιιιο ”6.ειιιο ιιιοιιιαει·ιιιιιι Οροι

ειρι·ειιειιιιριιίε ιιιι ΑΙτίι·ιειο εοι·ιΠι·ιι&ιικι Μια, :οι ννιιιεειο :ιαιτειιι ιιιτει·ι:εΠει·ε.

8 Η .ο ωιιεριτωΡο. Μ”. ΜΗΚΗ Μια, ιι έ(σέβηι πωπω» ε2]τυρο .

ο Λαοσ μι). ιι: !ιιιιιιιιιιι· ιο Πιι·οιιιτο Ηιιιίωιειιιιειιίι αρκει Έτοιιειθιιιιι Ωι_ιει·εεωιιιιιιι 'Μπι. ι.‹Ιε $ει·ιΡεο

ω” ιιιΠοι·ιιε Ρι·:ιιιεοτιιιιι. Βωωιω ειι.ιε οΒιιιιιτι ει! ειιιιιιιιι ΐεςιιειιτειτι ι·είοι·τ , εφ φαιά ίοπ:ιΠισ οεωιμ

Ι·ιοι: Μο ιιιιιιο ?σαιτ οι·ι:ιιιιοιιιε: Ιω ΟΠοΒιι8 ειπα 6ιιειιι Με πο. «Μι . θειάφι» ενιαία ]ιιιιιιιιτιο =ιιιιιι

99ο. οι·ειιιιιιιιι: Με·



Σ. ΟΟΠΕΗΑΚΒΙΕΡΙ$ΠΟΡΙ. 36:

Έ-________ίδ-πΐ-Ρ|.....

τεΡετἰτὶοπε ΡτοτΓιτε οπτἰεπἰτ,:ἰοπει: :ἰοτπἰππ ο δετΒετ8π πΒΒπτἱΙΓπ νεπετπΜπε, πο.. ΑΝΝ, ςΗ_

νιππ ττιοππΙτετπιιπ , :μισά ΞΡΓπ Ροίτ Ιπεεπ:πππι :οπίττιππτ , νοΙππ οοπΓε:1°πτἱ.·Γε€ἰ Ξ Ο 3 δ

:μπι ὶΡΓπ :Ιετεπτπ τπΗτιππ;πτε επ Ρτονάδετε ποπ "τω, Ρτα:πεί2 δοΡπὶπτ ΓΡ1τπππ: π· Μ#7ἱ·

Η εεττ:: Με, π: εππιπ πεΡπ πω:: Ρτοοπτπποπεπι εοτπΙπεπἀπνἱτ . @απο Ρ:πτππ ΓοΙτ.

το τποτε ΡτοΡτπππ ΕΡΙΓεοΡπιτι εοπτεπιπτ,ΑτεπτεΡ1ΓεοΡιππ :τά τπΙΕπ ποποττπσε νο

επνττ,:1ιιτττετιιιπι Ρτο Ι·ππιιΓιπο:π Γιιπίὶοπε τω: οΒΙππε , επιτι:Ιετπ Ιο::ιππ ἱπν2ᾶετε

ΓείΙΞππν1τ , Γε:ἰ Μπιτ: ποδιά 1πτετπ ::οττπποπππε :ΙτίτπΙττ . Ιτετπ ἰπνΕτπτπτ, πεπτ

:με επδιοτττπτΓε τπτε ττ:ΡεΙΙππτ . Α::Ι τεττπιπι νετ:: ἐπνττπτὶοπεπι ΑτεπἱεΡΞΓεοΡιιε

πω: πτΙνεπττ,εεεΙεππτπ ιιτ Ριιτπππτ :ἰεἀἱοπτπτυε; :πιώ ::εττε ετ Ε88έ.πτάπε δΙεΓν ντ

εεπΠε ΕΡτΓεοΡπε νετ:: πω:: ποίττπ εεεΙείπτ πω: , π1ο ειιτπ εΙετο π ποίττο ὸστπἰπο

πιτΙΤπε,ΓεττΡτπτπτυτπ ππδτοτὶτπτε ἱπτετεεΡὶτ.Ροπ τπιπτπε πιιτεπι δ: νπτὶπε πιιτιιΓτπο

π1:ΗΓεεΡεπτΕοπεε , επ:Ιεττι εππΓπ τ9.πάεπι πΙ› ΕΡ1ΓεοΡτε εοιπΡτο νὶποτπΙὶπιιε πΓ:1ιιε πι

ΡτπεΓεπτπιτπ Ρ:οιππτπ Ροπτπὶεπ 6 εοτπΡετεπὸὶππτπτ .

ω. Βε:1 εο τεπ·ιΡοτε πο: Ο τ· ·τ ο τω:: ΙιτιΡετπτοτ ειδ ΕπτΜπιπ Μπαντ: , οπ- (Μ(Μ Πι

πιο Ιο::ο , π: Ρτπαποτπτυπι επ , Η ε π τ: τ ο υ ε ὶπ τ:38πιττπ τπττπντ: , :μιὰ Μάσι 0:44:81:: οδΙτιπ.

πω: Ι.πιιτεπτπ ΡπτπετΙππππε :εΙεπτπνττ , ιιΙπ :ἰοππἰπει (Σιιππτππά τε8πΙετπ οοτο- .

πππ1 ΡετεεΡπ . Ρτπτ:ττ&π ετἰπτπ Ο ε τ. π ε τ: ο Α θππὸετεπεὶτπεπίἱε πΒΒ8.τίΓΓει Γ9σσι1Ιο

εκετπτπ , 5 ο ο π τ Α ετ Γιπ:εε:Γεπε ΓοΙπο π:ετιιτπ π1οτετπτάεππ οπτ8πτπ Ρττπετ :τι ,

ή πεεπτἰπτπ δοιπΞπτ Βετπννπτ:π πΡπΙΙπτετο πεπε:Ι1::επότ τττιΡεττπνπ. πω” ε πο

νπε Κε:: Ρτππιππ Γπἰ ποποτιε πππιππ ιπ ππτπΙε Ποτπιπι ΡπΙι:ὶι ιποποπ.νιτ , πεπιεσ

τπτπ :ο Ρετ Ρττπ:ΕΡεπ ΓπεΡπιε :Ιτέτπ ΕΡΓΓεοΡοτπτπ Ιπε τεεἰτπτπ ::οτ:!ε τεππεπτάο

πω, δ: π:ὶ τ11πτπ Γε:τππ:Ιπππ Γ2Ρε τπτετεεΡτπτπ άεδπ:πττοπεπι ε::::ΙεΠπε θππ:Γετεπεί

τπεπΠε,εοΙΙεθττε ποππιιΙΙὶε εΡἰΓεοΡἰε , πι ν1ετΙΞπ ΕΡΓΡπππὶπτ Ι)οιπππ εεΙεπτπτε :ἱε

ΓΗππνπ.ΙΙΙιπ: εποε ίτπτπτο :πε πάνεπτεπτεε,δ: άεδτοπττοπτε οΓΕεπιτπ ὶποποππτε8,ἱπ

Με Γπετο τπγίτεττο Ρετιι&ο,Κεκ ειππ ΕΡἰΓεοΡἰε δ: Ρτἱτππ:ὶΒιιε πω: Γοτεε ειδ ΡοΡιι

Ιιππ Ρτο:είπτ , πΜ[ ειππ Μοεππτπιπε π1εττοΡοΙἰτπππε πππ επτπ π:: εΡὶΓεοΡὶε πά

νεπτΙΤετ,δ: άε:πεπττοπτε οίΒεπιτπ ::οπΓιττπιππΓΓετ , :τοτπππε : ] ννΗΙε8τΓπε πτεπὶεΡὶ

ΓεοΡπε ΡυπΙἰεο Γετπποπε πεπττππττοπε πιο. επΙΡπτπ ΡτοΓεΓΓπε,ῇπτἰδ: τεΡετἱτὶοπἱ ετιιΓ

:ἰετπ Ιο::ἰ ( Ρτπ:Γεπτε ΚεΒε δ: ττιπΙτἰε Ρτττππττππε πι: ) πΒτεπππτὶπνἰτ,δ: πι πωπω

ππππ τω:: ππτεπππτ1πττοπίε ΓετπΙπππ εΡἰΓεοΡπΙετπ δοπππο Βετπντπτόο, ιιτ Ρο·

πω· ἰπ ΡτππΙ:επε νοτ:ΙεπΠ εοπεπτο πω: , εοτπτπ :Ιετο δ: ΡοΡπΙο εοπἀοππνὶτ .

ΑτεπἰεΡἰΓεοΡιιε νετο ππε Με 1εόπτπ , ΡτπιΓπΙεττι ποίττπτπ οτππτ ποποτε δ: επτττπτε

πΙττπ,:1ιιοπ:Ι Ντιπ, :πΙεκπ, δ: πι ποίττο εοεποπτο Γτπτετπππτε ποποτίπ::ε Με:::π ,

Γιππτππτπ :ϊτΙεδποπεπι δ: Ιο:ο δ: Γτπττπ:πε ΡτονΜττ. @τή ιΙππιτο Ροίὶεπ τιππο ΡΙε

Με :πετιππ δ: Βοποτιππ ετὶππι οΡετππι π:ἰ (Ξπτπὶπτπ ττιπττπνττ , ειπα: Γιιο::εποτε:Π

Ε τ: Ι: Α Μ τ: τι τ. ο υ π ΡπΙ:Ιεπίπι επεποππ (μπω ΑΒΒπτεττι όοπππιτε Βετπννπτ- ΕτΙ:π»τω

:Με ΚπΙεπ:Ι. ΑΡτἰΙἰε ΜπΒοπτἰπ: ::οπΓεετπνττ . (Στή ππάεπι πονεπ1 πππ08 Ρτο:Π- Ήπω, οτ:πππτοτεττι Γπιππ , εοπΓππἔπἰπἰτπτε ετἱπτπ ΗΜ ΡτοΡἱποπιππ , :ἰεΒἰτπὸενο- στ.

τὶοπε Ρετ::οΙιπτ,δ: πε ΓπΡτπ:ΙΙδτπ εοπττονετΓἱπ οτπππιο εοπττειπτ . ΗΜ:: πιπετπ Ατἱ- _

πο τε8ίπε ::πΡεΙΙπππε ΓπεεεΠὶτ , οικω ἱτπΡετἰπΙἰε ππιιπ άοπο,τεετο :ποτε Ρτπ:Πεππ- 23,ΙΡ8

τιππ , Βετπννπτ:ὶιιε εΡτΓεοΡιιε πό ΡτἰπεἰΡπΙε πΙτπτε Ρταποτπτπε θππάετεπεππεππε
δ εε:Ιείπε ΡτεεΒγτετιιπι οτ:Ιτππνττ,ετπιτε πω): Ι)ετ, δ: Ιππππὶ Γππέττ Ρεπτἱ 8πδῖοτὶτπ

τε,εῇπΓ:ἰεπι πΙτπτἱε δ: ετὶπτπ Ιοεὶ νεΙ::ττειιτπτπεεπτπ τεττὶτοτπ πΓπτΡπ:τοπεπι, πινπ

- Ποπετπ,νεΙ τεΡετπἰοπετπ π:ΠΙππτε ΙιπΡετπτοτε επτπ ΕΡἰΓεοΡπ Ρππποε ίπτετ:ΙΞκττ.

Ιπ τω:: Βπππὶ νἰπεὶἰδὶπτπ , ΠΙ:: πονο ποΓϊτο Ρειττἰ τπτπΙπ τεπτπποπεπι Ρτπιάτδτ8πτ:

Ετπτ τπτπεπ,πτ νετππτεπ1 ποπ οεεπΙτετππε, τόετπ ΑτετττεΡτΓεοΡπτ μπειτε δαπετύ· @ή απ·

τπτε,8: ΡτοππΙππ ετὶπτπ τποτπτπ 8τπνττπτε , νετε, Γε:ἰ π. Με τππτυτπ τετ:πετττετε ετ- Β"

:τει πο: Ρτο Ρπττε επΙΡπΒὶΙἰε . τω: ετεοτω:εοπΗτθ:πο πΒΒτεντπττο πἰεο Με πππο

τπτυτ , ιπ ΓππΓε:1πεπττε :πΓεεΡτπποπτε :Ιε εο::Γετπ (ἰππἀετεπεὶιπεπΠ τεττἰτοτὶο κατά·

πιο δ: τπτΞο ::Ιπτπτε ::ο€ποΓεπτιιτ .

2 3. Βεπτπε τππιιτ θοάεππτόπε Ροπτὶπεπτπε ἰπίπὶπ άε:οτπτυ5,ποππε Βεεετπβτἱε 5ροπ:1ω.

ΗτΙ:!επεεπετττι πάνεππ , οτππεΓ:1πε Ιπ Γπο πάνεπτιτ 8τειτπΙππτεε τπνεπττ . @Η πωσ: °2::ΐξ:8

π: εεποπ€1ποίὶτττεΙὶ8ἱοπεπι επτεππετπποπππτΙπετ, Πεο 8τπττπε, εοπΓετνπτππι τω.

πππον:τ ,

τι θετβετΕπ, έπ :ο:ὶ. Βπι1ιΒετ8. θετόπέι, ΜΜΕ:: Οοτύπτε, ετα: Γοτοτ Ο:1οπὶε Γ:εππ:Π, 5οΡππι πιπεπι

:με ει:: δ: Γοτοτ ΟττοπτεΙΙΙ.

6 :πω Ροί: νο:ετπ τ>τωπεπ πδάτιπω ΙυφωστοπΙ[με , δ: π! νετιππ :τι ε:: ντε δ. Βετπννπτάπ

6°. Ωω:: ΜΒΜ: :Ιου:πιπτιιτ ε: ΓοΙο :ο:Ι. ΒπωΙοετ8. π:Φεπτιπ·.

 



362 νιτα

ἈΝΝ.€Η. αΒιιονιτ , εοιιεΠΒιιαε Πιεο ειινιιια ιιιἰΓετατἰοιιὶ Ιαιιειεε Ρει·ΓοΓνειιε , οιιιιιι εατιι δενω

1 03ξδ τίοιιιε πωιο αιιιΡΓιατε, δε ιτι ειινωι ειιΙτιιε ειεει·ειτιο εοιιεΓεεοι·ατε Γατεείτ . Γοι·ιιιΓε

“δ Μ“,':° ειιε νει·ο , δε 8ειιει·αΙι εΙειιι δε ΡοΡιιΙι Βιιοετιιατιοιιε εΡιΓεοΡαΙἰ ΓΡεειιΙατιοηε ΓοΠει·

τετ ιιινιειΙανιτ ,Γε ειιια ετιατιι εΠε αε ιιοδτε , οιιιιιι νιτα Γιια: τειιιΡοι·ε , ιιιάεΓεεδτινο

Μ8νω"_ 8ειιιιτιι , Πεο ιτι εΓιιιειιτει· ΓιιΡΡΙιεανιτ . δετιιετιΡΓιιιιι αιιτετιι ιτι ΓαιιέΗιτιοιιια ΓοΙιτα,

κι. δε ιιι Ριιιιιιτιιε εοεΡτα Βοιιοιιιιιι οιιει·ιιιιι αΓΠειιιιτατε που ΓοΙιιιιι εαιιτε ειιΠοε!ινιτ ,

ΓεεΙ ετιαιιι τεΠειοΓε ειιε τιιτι αιι8πιειιτανιτ , ιτι νι8ιΙιιε δε οτατιοιιιοιιε , αε εοιιτιιιιια δε

οεττε νικ ειεεὶιΒὶΗ ιε)ιιιιιοι·ιιπι Γτεε1ιιειιτατιοτιε , δε !ατ8ιΓΠτιια εΙεειιιοΓγιιατιιιιι Ρεο

ΓιιΓιοτιε, δε ιτι Γιιιιιιιια τοτὶιιε ειινιι·ιι τιιιιοιιε 8τανιτατε , ιιΓε1ιιειιι δεκτη , δΡιτιτιι-Γαιι

διο εο τι·οοο ταιιτε,ΡειΓενετανιτ.Ρυιτ ει·.<εο,ιιτ ιιιιΙΙα ΡεοτΓιιε νιττιιτιε ειιιε Ρατιε8γει

αι Ριατειιιιιτταιιι,ΒεαιΒιιε δε Ρι·ιιιιοτιοιιε,δε Γοι·ιιιιε!ιιιι δε Γιοτιοι·ιεεετειιε νετο ιιιιί

ειιιε1ιιε Γεειιιιειιιιιι Γε τιιιιοι·ι Ρατιτει δε απιοτι , με ειιιιδτιε ΓειΙιεετ ειτε ΓοΙΙιειτιιε , δε

ιιι ΌΙιιιΓτο οιιιιιιΒιιε οιιιιιια Με” , ΓοΙι ταιιτιιιιι ΗΜ 8ι·ανιε δε αιιΓτετιιε ΡετΓΗτιτ δε

Ρατειιε . ()οειιοΒιιιιιι Γιιιιιιι ΡαΠοιαΙι ειιι·α ΓαΡἰειιτει· Βιιοετιιανιτ , δε Ει·ατι·ιιιιι εστει

ιιιοεια ιη νιδτιι δε νείτιτιι,εετειιΓο; ιιιειΕ8ειιτιω ιιιιτιιαιιαε ιιεεεΓΓατιιε,Γ2Ριιιε αειαυ:ειτ)·

ειιιοε ετὶαιιι αει Γαετα=: ι·εΙι8ιοιιιιε οΒΓετναιιτιαιιι αΡοΓτοΠεε ατ8ιιετιειο δε οΒΓεεταιιεἱο,

ιιιιιΙτιΡΙιειτετειιιε ιιιΓοι·ιιιατιειο,εοιιεΓιικιτ . ]ιινειιεε ειιιοειιιε δε Ριιετοε:,οιιοε ιιιιΒι Βο

ἔ::ξ8"ῖ!*ἰ- Με ιιιειοΙιε δε Γαιαιειοε ιιινειιιτ,Ρει εΠνει·Γα ΓεΙιοΙατιιιιι Γτιιόια ειιειιιιιειιιαοιιε ειιΓΡει

τειριιωε τινιτ,ειιιοι·ιιπι εει·τε Ροίεεα Γεινιιιιιιιε ναι·ιαιιι αε ιιιιιΙτιΡΙιεειιι Για εεεΙεΓὶα: ιιτιΙἰτα- τ

::έξ'"* δ" τειιι ιτι Ιεθιοιιε,Γει·ιιιτιιτα,δε Ριδτιιτα,αε ΡΙιιι·αΙι ΙιοιιεΓΗοτι εΙετιεαΙιε οΓΗειι ὸἰΓεὶΡΙὶ

ιια εοιτειιιιΓινιτ . ΤΙιεΓαιιιιιιιι ιιιΜΙοιιιιιιιιε εεεΙεΠαΓΗειιιιι , ε1ιιετιι ιιιιοι ιιιιιιιει·οΓιιιιι

ιιινειιιτ,τατιι εὶεεειιτει· ε1ιιαπι δε ιιτΠιτει· αιι1ΡΙιανιτ,δε ειιιιεε1ιιιεΠιι ωιεωε εεεΙεΓἱα

Γτὶεὶε ιιοτι ΓοΙιιιτι Ρι·ιτιειΡα!ιε Γεω εὶνιτατἰε,ΓεεΙ δε ιτι Με Γιια: ΡτονιΓιοιιιε Ιοειε , διευ

τιιιιι νε! νετετατιιιιιι ι·εοει·ιτ, τοτιιιιι Γιιιιιιιια εεΙει·ιτατε ε!ιίτι·αΙιετε , ι·ειιονατε δε πιε

ΒαΙΒΜη Ιιοτατε ΓείΠιιανιτ . Ιιιτει· ειιιαατατιιει·ι οιιιιιια ΒαΡτιΓιιιαΙειιι εεεΙεΠαπι , φαω ΓεΙἰειε

8_ ΕΡἱΡΜ_ πιεπιοι·ια Ο τ· ταν ι Ν υ ο , ε!εειιιιιιε πείτε: Αιιτιίτεε , ιιι Γιοιιοτε Γατιάτα: Ματια: Γαιιδει

και Με» ειιιε ΕΡΓΡΓιαιιιι εΡἱΓεοΡΙ,οιιετιι δε ΡαΡια εἰνιτατε,ῖ)εὶ ειοιιο, Ρατι·οιιιιιιι ιιοΒιε ειδου

Μ ` Με τι , ιιι ωιωι Ραι·τε ιιοΓεται εεεΙεΓιαι εοιιίτιιικιτ,Γειτιο εειτε , δε ιιε8Ιιαειιτια Μια

ΡΓαιιι (Με, δε ιτι εοόειιι Ιοεο ιιιοιιαΓτει·ιιιιιι ΙιοιιεΓτιιιιι ιιι ΡιεετιτιιΙατο Γιοιιοτε , ιστι

πιο Με οιεὶιιιατιοιιὶε αιιτιο Γιιιιόανιτ,οιιαιτο εοιιΓιιιιιιιιανιτ , δε ιδιόετιι εοιι8τε8ατιο

ιπειιι εαιιοιιἱεαιιι,ΡΙιιι·ιε Γαιιε Ιτοιιοι·ιε δε ιιτιΠτατιε ιτι Βει τιιιιοι·ε εοαειιιιιανιτ , οι·αιιι

εοιιεαιιιοιι Γιιι αεε1ιιιΓιτιοιιε ΓιιΒιειειιτει· νείτινιτ δε Ρανιτ , αΒιιιιειαιιτειιιοιιε πως ιιι

Γιιτιιι·ιιιιι αεὶ ταΠα ΓιιΗιειειιτιαιτι εοιπιοιιανιτ . -

ΜΜΜ” τα. ΜιταειιΙιιιτι ιδιτιιι· Ριιιιιιιιιι, ειιιοεὶ Ρετ ειιιιι 8ι·ατια (Πιι·ιΓτι ιΡΓο Γιιο Ρι·ιιιιο ατι

ιιιττεφιιιιιι ιιο οι·ε!ιτιατιοιιιε Με Γεεει·ατ,ιιι ΓΡειιι δε 8αιιειιιιιιι Ιεδιοι·ιιιιι Με ιιιειιτο ιιιτει·Ροιιειι

:::"Ρ““)Ρ*Ϊ δω οιιιιιοι· , εποε!. ὶΡΓα νετιτατε οσα: Βειιε είτ πείτε, ιιοτι ιιιειιτιοι, αι: ιΡΓο ειιιιεΙειιι

ιιΓειιιε ιιι Βιιεπι Ρειιιτιιε εεΙατιιιιι ,ω α εΙειτο δ: ΡοΡιιΙο ειιιι ιιιτει·εταιιτ ειινιιΙ8ατιιιιι.

$γιιοε!ιι:Τ Εοειειιι αιιιιο ΑτιΒο Αι·ειιιεοιΓεοΡιιε ΙιτιΡει·ατοτειιι ιη ΡειιτεεοΓτεε Μαἔοιπιατιι ιτι

Μ°$"*""°'° νιτανιτ, ιιοι (:οτιεΠιιιπι 8ειιειταΓε εοαειιιιιανιτ , ιτι ειιιο ΕΡιΓεοΡοτιιτιι εοιιίΠιο ΡΙιιτα.

ουκ εἰενιανειιαιιτ εοιι·ειειτ, ΡιεειΡιιε ταιπιειι Οττοιιειιι εοιιιἱτειιι δε ΗαιιιετΓτειιι δε

Ιτιιιει18αιεΙατιι ΗΠειτε εοιιιιτιαιιειπεε Γεμπειτε εΠΓοοΓιιιτ.Ωιιοει τατιιειι Ρειιιτιιε Ρετ

Γιεετε ιιοτι Ροτιιιτ , ειιιια ὶΠε Γε Ραετιιιι ι·ε8αΙι τιιιιοι·ε , Ραι·τιιιιι εΡιΓεοΡαΠ εοτιπιιοιιι

τἱοιιε ιιτειιιιιε1ιιε εοι·ιεκιτ;ιΙΙα νετο ΡιιοΙιεε Μουσε Ριαιναι·ιεαιιε,ιΒιεΙειιι ιιιε @των

εμε , οι νε! Γιοειιε εΙαι·ετ , Γιιιιιιιτιιε Ρει·ειιόιτ . Διὶ ιεΙετιι (ΣοτιειΙιιιιιι Ρι·α:ΓιιΙ ιιοΓτει· , δε

ιιιιΡειιαΙι δε ΡοιπιθεαΙι νοεατιοι·ιε αΙΙειιατιιε , ΡιιΙετα εΙειι δε ιιιιΙίτια: Γιεειιιειιτια ,

ετΓι ιιοιι ΓΡοι·ιτε,εοιιιιτατιιε Με ΡτοΡει·αΒατ , δε ειιιαειαιιι εΠε ιτι Ραμ , ειιιι Ι.οιι8ΓιιΒα

Για εΠειτιιτ, @και Ρι·ετάιδτιιιιι εαΓτεΙΙιιιτι θι·ιιοιια,ιιΒι Ι)ει Βι·ατια δε εΙεδ)ειιε , δε εοι·ιΓε

Β2ΝΟΜ- ετατιιε είε, πει εατΡεοατ . Ετ εοιιτἱ8ὶτ τω ιτι «πιο ειιιαεἱαιιι ιιιιιΙιετειιι :το ΓΡιιιτιι Πτι

απο τω”. ιιιιιιιειο νειεατι,δε α Ρατειιτιοιιε νεΙ ΡτοΡιτιειιιιε , Ρετ εεεΙεΓιαε ω δαιιδιοτιιιιι Ρασο

ειιιια εἱιειιιιιεἱιιει . @μι εΓιιιιι ιιονιιιιι εΡἰΓεοΡιιιιι αεὶνειιται·ε ιΠιιε εο8ιιονεταιιτ , ιτι

οεειιι·Γιιιτι ει ΓαιιΘεα ειιιε οΡιιιὶοιιε ΓιεΓιιειατι , Γὶιιιιι! ειιιιι ιιιΗι·ιτια εοιιειτε ΡτοΡεια

Μπιτ. ΙιιιιιιιιιιεΓιιε πιο ΓΡιι·ιτιιε ιΡΓα εοτιιτιι Γείτιιιατιοιιε ΡανεΓαδτιιε , με: οε ιιιΒιιιιαι

απιειο εΙατιιοτε ειιιο ειιιεει·ετιιτ ιιιοιιἱΓὶνἰτ . Ωω ειιιιι εὶἰεετετιτ ε1ιωτιω οεειιτΓιιττι (ιο

όε!ιατάι εΡιΓεοΡι τιαΙιει·ετιιι , ΙιοτιιΓιεο Γτατιιιι ιιιιιΒἰτιι δε ιιΙιιΙατιι εοεΡιτ ιιιιΓει·αοιΙι

τει·
--~

η οι ιι·ιιιιεΙαιιοτιεπι ΓΗΠεει εῇιιε εοιροτιε ε: ΡαρἱειιΓἱ ιιτικ το ΗἱΙἀεεΒεἰπιειιΓειιι , ιρΓο Οτννιιιο ει»

ι·:ιι·ιτε, Γαᾶαιιι :πιω 963. ειιιιιε ιι·ιιι··ε!πτιοιιιε ΗιΓιοτι:ιιιι ωιιικ Βιοιινει·ιιε . Μαξ δε Βο!!:ιιιά. ε!ιε τι. ]:ιιι.

ΗοεΕεεμιε τω” ωειι νιτι ι·εΙιειιιιιε ΗιΜεε!ιειπιιι !ιιιοειιτιιτ ,Γεε! ιτι εεε!εΓἱα (`ατΓιεὸι·αΙι . Μοι·ιαΓτει·ιιιιτι νετο

οποσ! Με: ιιιοπιοι·αιιιι·, οτειιραιιι Ραιι·ε: 5οειειαει: ]εΓιι, ιτι Βι·οιινετιιε δε ΗειιΓεΙιειιἰιιε ιιιοιιειιι.
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τετ τείττι8ατι, δ: ιιε ειδ ΕΡ!ίεοΡιιττι νειι!τετ, ἰΡ!!ε ειιι! ειιιιι :!ιιεε!ιειιιτ ιιιιιτοιιτι!ιιιε Ρτι- ΑΝ. απ.

τι!ετ δ: Ρενείεειιτι!ιιιε τε!ιιδιοτι , ε!ιι!τιιιε νοειίετιιιιε Ποι!ε!ιετάιιτιιίε πει: ιιιιιι!!τε, ! Ο 38

πει: Ρο!!ε ν!:!ετε . !τι εο εεττιιττιιτιε , :Μπι ιιι!ιτιιιει τι Η:!ε!ι!ιιιε Με δ: ίΡε , ιι: νετε Ριι- 'ο Μ°"·

τιι!τ, ίετνετιι!Βιιοττει!ιε!ιοτιιτ ; ΓΡιτιιιιε ιιιιτειιι τιεοιιειιιι τοτε νιο!ειιτιιι τε!ιιέ!ε!ιετιιτ: °

τιιιι:!ετιι , Πεο έτοτιοε τ ίιι8ετο :!τειιιοτιε ιιιιι!!ετ !ι!ιετιιτιιτ , 8: οι! νιτιιττι Πει , ιι!ι!

Μ: οιιιιι!ιιττι ετ!:ιοιε τείττεετιι έτειιιτεοτιίεο!τ, Μια οστά:: δ: εοτΡοτε Ρεττ!ιιεττιιτ.

@οι εοΒιιιτιε τε!τιιε , τιτιιοτε Ρετ!τετ δ: 8τιιι:!ιο οοττιΡιιτιιί!ιιε , !!ιετνιιιιιιιε 8ττιττειε τ!!

νιτιτε Ρ!ετε.τι οι ίεειεττι Ρτο!!τιιτιιε μια: Ρετίο!νιτ , ειι!ετιιοιιε τιιιιτιιιε ιιιιΡοτιετιε εειτι

!ιειιει!!Ε!ιοτιε ιιτ!τετ δ: Ρτεεε το Με ι:οιιίοτττινιτ , δ: νει!ειιτειτι !τιιττιο δ: Βιιιι€!ειι·

τειτι ειιιτι ειιι ειιτι!ιιιε ε!ν!!ιιιε δ: ιιτιι!είε τεττιἰ!ὶτ , !ιοιΡιιε ττετ οσοι! εοεΡετειτ Ρετ::

81τ : ιιιιι!ε ειιιιιι οτιιιιεε ι1ιι!ειιττι εο εοτιιιτε!ιοτιτιιτ ειττιΡ ω: δ: επιιι!τειιτ δ: ι!ιιιε!ιτιιιτ ,

ειιιιιε εοτειιι Πεο :Με ττιετἰτιιιιι εοετιοΓοεΒιιιιτ , οιιι!ιιιε τετιιετι ( δ: :ειιι Ροτειιτι!ιιιε

Ριιε!!ω οποιο 8: Με ειιι! Γεειιιιι ετιιιιτ ] ΓιιΡετ !ιοε Βιδ!ο ΓετΞε. ειιιε!οτιτειτε !!!ετιτιιιτιι

!ιι:!ιιιιτ , Μ! πιει: εεττ στι: Γειιίἱτ, ιιεο τιιτ!ιο ουτε Γει!ιιτειτε ιτιιτειειι!ιιττι νι:!ιτ, τετιι:ιιιτ.

ε 5. Στο.: ετἰειιι ιο τιειιωι Ρεττε εινττετιε ιιο!!τιτι Ρο!τιε !ιοττι!ιοει , & είτειιιιι- Χοποζω

ιιιιιιιετιιι!ιιιε οττιτιιτιο Ρ!ιιτο.!! ίοτιιιι:!!τιε !τινιίο , εο οσοι! Μ, ιι: σΡ!τιει!ιοτιιτ, απο ττιε- εδω." Με

τι:!!ιτιο :τοσοι τιοδ!ιιτιιο τειιιΡοτε !!!ιτΠοτιεε οιιοίοοιτι !ιοττ!!ι!!ετ νε! τιικ!ιτετιτ νε! ν!- τ!"

δεκτης :μια ο ίοιιτε ίε!!ιι8ιτιιτ,οιιι !!ιιι!εττι οι ιιιει!ιο !ιιι!!ιε!ιε.τ,διι!πι. :!!ειι:ιιτηιια ι!!ε

ίΡεδιετο , δ: ι!!ιι!ιοτιε ετιιιιτι !οτιτο!!ιεο. :μια Μοτο Ρ!ε!ιε τεττεΒιιιιτιιτ ιιιιτ!!τιι, εοτιι

:!ετιι Ρει!ιιι!ετιι ίεοιιιι:!ο τω σ.:!νετιτιιε οτιτιο , απο ετιιεε δ: τε!ιοιι!ιε δειτιδ!0τιιττι οινο

!!τ , δ: !ιο!ι!τοττοιιειιι ίιιεττι !!ι!:!ετιι ιιΡτεινττ , δ: !ο τιιετ!ιο Ρετιειι!ο οτειτοτίιιιτι το !ιο

ιιοτε Βωξ!! σ.Ρο!!ο!ι Βο.ττ!ιο!οτιιο! Γιιιιι!ο.νιτ τι . @το εοτιίεοιιειιτι οποσ εοιιίιιττιττιετο

δ: ι!!08.!:0 ,οττιιιε :!πιτιοτιιιττι Βιιιτει!πιει ει:ίτιδε τιιιιι!ιτιιε εκί!ιτΡενιτ , δ: ειιπιτ!εττι !ο

ειιτιι οιιιιι!!ιιιε εοτιιτιιοτειιτ!!·ιιιε , νε! ετ!νειι!ειιτι!ιιιε 8τατιιττι , δ: Με οιι.ιι!!!ιετ :οτι

τιιτ!οιιε !ιο!ιιτο!ι!!ειιι τει!:!!:!!τ . ΠΜ ::ετιοι!οε!ιιιιιιι @πιο Πι τεεεΡτιοτιεττι ΡτοΡε

τιιτιι εετ!!Ηετινιτ , οιιο:! στοπ! !ιιιττιειιιε ιτιι!!δετιτικ εοτιιτιιοι!!τοτε τ.!ιιιιιι!ιιτιε , Με!!

ειιιι!!ιττι Πιο Ρτεεοντετο Βεττιννε.τ:!ο , ειι!ιιε Με ιιοττιετι Ρτοτ!ι!ει ιιιετιτο Με Μπετ

Ροτιιτιιτ , εοττιιτιειιι!ονιτ )· Ρετ Ω!ιτ!!!ι τιοττιετι ειιτιι ίτεοιιετιτιιιε τεττ!!ι!!!τ ετ ο!πε

Μπιτ , ιιτύ ιιοιι ίο!ιιιτι ι!!!ε εοιιιτιιοτειιτ!!ιιιε , Μ! δ: ειιιιέ!!ε ίοι:τε ο:!νειιτειιιτ!!ιιιε ,

νιδιιιε δ: νε!!!τιιε ιιεεε!!!ιτιο Επι. εοτινειιἰετιτετ Ρτονι:!ετετ , ίἱοιιτι Ρτο Με ιΡ!”ιι Πιο σ( _ _

:!ιΓΡετιίοτιοι·ιε Πεο τετιοτιειιι τει!:!ετε ε!ε!ιετετ . Μ;(Ε::: "'

26. (ζιιο:!:!ειιιι εικοσι τει!ίιιιτι μπιτς, !!!οε Γει!!ι:ετ ου! νε! ττιοιιιιο!ιτεο , νε! εε.- Ματ”

ιιοιιιεο , νε! Μοτο Βτεοο !ιε!›ιτιι Ρετ τεΒιοιιεε δ: τεζετιιι :!!!ειιττιιιιτ › εποε δ: Ρ!ειτο- ""Ρ"°"' °

πιο ωστε ΡετἰΡετετὶεοε ιττ!‹!ειιι!ο εοΒιιοττιιιιο.νιτ , !!!οε, ιιιιιιιιιτιι , Ρτοτ!ιιε ει:Ρτο!ιειι

:!ο ειτε!! ει:Γεεττιοετιιτ .· εποε τιιιιιειι ΡτοΡτετ τιοτιιετι ΕΜΗ!! :μισά ΡτοΗτε!ιετιτιιτ ,

ιιεεε!Τοτιο !ιι!!ειιτιιτιοιιε !ιιι!ιιο νε! τιιιιι:ιτιιε ττι:!ιιο εοιιΓο!ε!:ιετιιτ , Παμε Ρτε!ιιιτιε

εο!οἰέιτιιετιτὶε νε! νε!!!!ιιιε , εοε πε ειιτίιιε Πιτ ίο!ιτιιιιι ο!ι!ινιίεετετιτιιτ , ι!ι!εε:!ετε

!ιοττεΒιιτιιιτ , ο!ιοιιι!ιιιε νετο απο εο:!!ιιτιιιε Ρετττιιιτιετε ειιΡιειιτι!ιιιε , ι!!!ιτιι (ὶτε- ω). Μ Πω

ἐστί! !!ι Πιιι!οεο ίει!ιτετιτι:ιττι ιτοτιιεε ο!ιτει:ιτ , οιιοπιο:!ο ί!ιι!τιιττι ν!ειτοτεττι οι! Ποτε η. τ. τι.

!οειι ΡτοΡετειιιτειιι , ιιι!ττιτειιε Ρετ εοτιν!ειτοτεττι Γιιιιιτι , δ: Ρετ ίοτιτ!τ νε! Ρτετι εοτιιτπ!

· τοκοι , νε! εττοττι οι!ιοτιιιτι :!ιι!εε:!ιιιειτι :!εεεΡίτ. Ιτιι:ετάιτιτι οιιτετιι τι ω: Βιιτιι!ιιιτ!

Με , οποσ! Με ει:!!ΓΡ!!εε!ιοτ , ιιττιιτιοτι!τιιε , οιιοι! ιιιτετ τει!εε ίαΡιιιε νετ! Πει ειιι!

τι !τινετιιτειιτιιτ , ι!!ιι:! !!τιτιιιι Ηιειοτινττιι τι:!τειι!ιιττι ιιΡΡοΓιι!τ , :μια ττιετιι!ε.εεε Γει

τω! ιιτ νετιι!!ειε νι:: οτει!τιτιιτ. Σ! εποε τεττιετι τιι!!ιιτιι ιτι Πει ειι!τιι , νε! τιιιιοτε Πει

!›ι!εε οΒιιονιτ,!ιοε ε: ιιιιτιιτιι οι Ρτινιιτιιιι Ροτιιιε @ειιι Ριι!ι!!εε,οιιοι! δ: ἱΡ!ἰ τιιε!ε!.ιιιιιτ,

το ιτε :με ει! Πειιοι Ρεττιιιειιτ ε:!ιιιιιιινιτ. δει! δ: ίιιΡετ ι!ε!ιτιοιιετιτεε δ: ιιοι:ιοτ τιιιτ:ι

ο στα τιιιίετιιτιοτιε τιιιτιε δ: Ρ!οεα!ι!!!ε: Μ. οι: , Η οι.ι!!!!ιετ τιι!ιιιττι οοιιίε!!!οτιιε δ: Ρετιι

ποιά::εποε ει! ειιτη εοτιίιι€ετττιτ, δ: :!ε!!έ!ει ειε Ρτοιιιττι ε!ετιιειιτιο !!ετιιτι ιιιι!ιι!!ε

τίτ, δ: νι8!!ιιτιτι απο οτε τιε ιι!τετιιιε το :Με τιεοεί!ιτ:ιτιε εειιι!ει ιτιοι:!ετειιτ,( Ρτιι:!ετι

τι εοτιίι!ιο εοττει:ετττ , δ: ) οιιιτιεττι !ιι!!ιο!ειιτιειτιι το Ρο!!ετιιττι Ρτοτιι!ετιτ,ιτιοτε οιιἰ- Ωω' δ'

:Με δ: ει:ε'Ρ!ο ΗΜ!! Γιιι Ρέιττοιιτ Νίεο!ει εΡ!ΓεοΡ!, οι!! ε!εειτιοΓνιιιιτιιτιι οιιτο δ: νιτ- Νικ". -

8ιτιιιττι ιιιεεί!ιιε, δ: Ριιττιε εοτιιτπ ιιιοΡιιιττι δ: τοτὶιιε Βιιτιι!ιτε ι!ετε!!ε!ιι!ετττ :ιε!ειιιιτ

Μία

Δι το: !ιτιειιε Ρο!!ειι Για!! τ τ.. ιτιιτιο Ρτ.:ετιιοο!!τετειι!!!ιιιτ εε!!!τ , !ιειιε!!ειο Βι·ιιιιιιιει εριίεορι δ Ετ Βτοιε

 

Ύ'ΈΐΟ

δ Βοιτι!ιει·8. !!ε !ιε!:ετ τα Με ιδΙτζΡωτοτ Μ ρωφετοιω απο τ!ή!Μικτ, [στα με ό:: Μ: έι]Ριπ[Ατίστιε Πω

"Μιτου “ιδίαν δώσει! ε» με Με ειυπέι!Ι.ι ΨΜ."Μϋκ: ,Μαρ ·υο!εσί2, :κατω πω” Με με: τω» δάκτ

[σπ.τ ό» ί!!ιο[ετατ Με :ερωτα

σ 1:!ειιι, Μ:: αυτ! @Με |ονω.τ, ΡιώΙτι·ρ η; ΡτΕ·υπτω Μουτ» θώκο.
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ΑΝτι.ειι. ιιιίιιτιιι:ιιιι , δτοιιοτιιιιιΙιΒει Ρ:ιιιΡετιιιτι οι! Γε οιιοοιιο τιιοιΙο Ρεττὶιιειιιιιιιιι Ρίο. άι::

Ι 038- οιειιτιιι ίετιεινιτ ιτιόιδειιιιιιιτι :ι Ιιιιιιιε , ιτιοιιιιτιπ , εκειιιΡΙο Ρτει:ίιι1 ιιοΠετ ιιιτειιιεξ

'ε' Μη” · Με ιτιοΡεε ιιΒιιιιιε ΓειιιΡετ εοιιἴοΙειτι, ι:ιιι& εοτάι ετα; απο τεΙιΒιιε εοΙΙοιιιιι , απο

' ειε ΙιιιιιΠεο.ιιιιο δε ετιο.τιο εοτινινοτιοο ιο εοτιόειτι . ο

ο"πωικ η. Εο ετι:ιτι1 οποσ , εεττε ει ιιατινιτε.τε 1)οιιιιιιι 1 ο24.._ με: ττιετιιοτίε: Ι ῖετιτὶειιε

ε. Ηει·ιτιεο ΙττιΡετειτοτ , οτιιιιι:ιτιοιιιε Πιιι: οποσ π 3. ειδ ΕΙιτιίτιιιτι τιιι8τεινιτ , οιιιιιε ιιιιιΡΡε οΜ.

ΜΜΜ τω τοτειιιι εΙιτιίτιειιιιίιτιι Ιιετιιιιιτιι ,· οιια: Πιο εο Ηοτιιιτ, ΗεοιΙΙτετ εοπτιιτΒενιτ . (Σιιι

ίιιεεει!ειιε νιτ ιιοΒιΙιε δ; Πτειιιιιιε Κ ο Ν ιι Α :ο υ ε , Ρτιπιιιιτι Για ίεΙιι:ιτετιε ειιιιιιιττι ιη

τιετειΙε Ποττιιιιι Μιιιόιε ιιιιτιεινιτ; Με ΡοΠ ΕΡιΡΠεηΙειτιι ΗιΙι1εωΙιειιι νεοι; _- Μ ε.

τιιιττι Ρτιεὸἰδὶιιε ΑτιΒο ΑτεΙιιεοιίι:οΡιιε, ιιιιι νινεητε ΙτιιΡετατοτε ιιιιτι Ρετ Βιειιτιιιιιιτ

οΒιτιιιτιιιτ , ιτετιιττι ιιινετιτιι οεεειΠοτιε Βειιτιιττι θοιιεΙιειτόιιιιι ΠιΡετ ΟιιιιιιετεΙιειιιι

ιτιιιιιιετατε εοεΡιτ, φαω τιιιτιειι ειιιε ττιπεΙιιτιιιτιοτιετιι τιονιιε Κε:: Ρτιιιιιιιιιιιι εοιιΠ

Πο άιτειτιιτ . διειιιιε Κε:: Ρετει8τειτο εοιηΡετιάιοίο ιτιτιετε δε.κοτιιο. , οιιιιιιτο8εΠωε

>'Βεπισιικ· ΠτετιιΡοτε ΡετΤΒιιτιηθειαι, Έτειιιειειιτιοιιε " τη Βιιιοτιεττι ΡτοΒτείΤιιε, Κεειιιεΐ

Κω””” ουτε ( ΒεπιετεοιιτεΙι ) Πιιιδιιιιιι ΡειἴεΙιο. Ιιοτιοτιίιεε ίετιανιι; δε εε @Ποτε μετα, 132

ρω , διιενιιε , δ: Κιιτετιτιιιοτιιτιι απο ειτειιτιιιειεετιιιιιτιι Ρτονιιιειιιτιιιτι ιεττιιιιιιε

ΡετττειτιΠετιετ ιιειτιιΙεττι Ποπιιτιι 1.εοοιι εεΙεΒτονιτ, ειδ Ριιτιβεειτιοιιειο νετοΙειτι

έιτε Ματια: ΑιιΒιιίτιε ττιειτιίιτι ειδε ιτετ Πιιιιτι ω Ρειττεε ΙτιιΙιτε εΙιτεκιτ ; δε Ρτοκιτιιιιιιι_

Ρειίι:Ιιο. νετεεΙΙιε ΡτοΓΡετε εεΙεΙ:τανιτ , δε ιτε εοτιτιΒιιιι€ οιτειιτοοιιειοιιε τεζειοηεε τη

' πονο τεεφ δεεοτε νιΠτειτιόο Ρετοιιιτεινιτ. Τεττιο ιιιιοοιιε Πιο :ιτιιιο τ: ΡτιειιιΙ τιοΙὶετ

άξοδ::ΖΕ: Μοτιτετι1-ίΡεοιοΐιιπι ιο οεεἰὸετιτεΙἱ Ρειττε εινιτειιξε ιτιι:οΙετε εοεΡιτ, ι1ιιετιι οιιιιιτο

πιει εδω- Ροίϊ ιιιιτιο ιιτιιΙο :ιο ιιοττιιιιι Πιιιέ'τι Μιιιιτιειι ίιιτιιτιιι ΠΠ Ριιττοιιι άιεεινιτ, ει:εΙείιειιιι

°ω6° ετιιιιτιΡιιΙετεπιιιι &ΗοΙτΙιιιΓετιὶτι Ιιοιιοτε ΠιιιέΗ ΒειιειΗθιι ΑΒΒιιιιε, ιτιοτιιιεΙιιειε

εοτινετΠιτιοιιι ειιιτο.ιτι άεἀιεενὶτ: δεειτειιπιοιι:ιοιιε Ρετ εΡιίεοΡἰὶ ΠΠ ι;ετττιιτιιιιτι ,

:πω ειΠαιτι ΒιιΠΙταιε ττιιιΙιο.ενεΙ ιΡίε Πιιιιιοίε εειιιΠειινιτ , νεΙ Με ειΠιε Πόε)ιοιιε (ΜΜΜ εοτιίιτιι.

ἐὶ Β°°°°ϋ° &ειε 8τιιτειιιετ Πεο εοιιίεετεινιτ . ι -

` 28. Εο τειτ1Ροτε Ρτιεόιθιιε ΑτιΒο ΑτεΙιἰεΡἰΓεοΡιιε ιο τιειτειΙε Πιτιδτι εισοΠοΗ Μετ

ι:Ιιειει5εΙιττ188εοΠειά ο (:οιιειΙιιιπι 8ειιετειΙε εΡιίεοΡοτιιτιι ιιιιοδεειιιι εοιιεινττ, το

€οτκιΠιιτιι τιιιο ΡττείιιΙεττι ιιοΠτιιιτι ΠιΡετ Ρτοπιιδτο Βιιιιόετε!ιειιτιετιΠ τεττιτοτιο ΡιιοΙιεε εστι

Ώζδ:Παα· νετιὶτ , οιιιιττι τιιττιετι ΐγιιοειιιττι ιιτιιιιιιιιιιτειε Γτε.ττιιιιιιτι Πιτιιτιιιιι ειιιιιιιιτι ι:οττιΡετετικ

δ ` ειιτιεινιτ. Πεκ ιιιιτειιι ιι:ιτεΙε ΒοτιιιιιιίεΠιιπι ό ΙΡοτεεε ιιιιτιεινιτ;ιτιόε ειδ Ιιτιιιτιει ΑΡο

ΠοΙοτιιττι τετιιιειιε, ίετιει τεττιιι ποτε Οει:τιο.ιπ_ΠοττιίτιιΚοιτιο.πι ίεΙιεΕ ΡτοΓΡετιτειτε

εειιιόετιειτιιτεινιτ , δι ιο Πιιιέιο Βείιιττειδιιοιιιε Βοττιιτιι εκ εοτοτιιιιπ Ιι11Ρετιο,1ιε Πο

τιοτιε ο; Μαιο ]οτιειτιιιε ΑΡοΠοΙοτιιττι νιεειτιο 8Ιοτιοίε ΡετεεΡιτ.Ιτιόε ιο Ρτοκιπ18. ιιο.._

· ιτιιιιιαι τεξετε!Τιιε , εε Ρετνείει εττειιτιιοιιαοιιε Ροτείτειτινε εε τε8ιοτιε ι ιο μια τεμ·

ιτιεινιτ, δετιιιτινιτετεπι ΠιτιδΗ ]οΙιιιιιιιιε Βε.Ρτιίτιε ΙιτιοτιΡοΙι τ: ιιονιιε ΙιτιΡετιιτοτ

εεΙειστο.νιτ, ιιοἰδ:ἀείιιτιέὶοἐτι Βοτιειίετιεδιιιτε °Ηετιτιεο ειιιι:ε Βειιοει.τιιιε, ΠΙιο Πιο

άοιτιιτιο Ηειπτιεο ειιτηάεττι οιιαιτιιιιι , ΡτιιιειΡιιιιι όεΙεδιιι , εοτι1τι1ετιόε.νιτ ο

3γτιοιΠιε το. Εο ιτειτι ειιιτιο ΑτιΒο Μο8οτιιιτιιιε Ήτ:ιτιοοιιονοτοι ()οιιι:ιΙιιιττι @ποδι ι:οειδιι

ιιο.ι·ιτ, Ρτ:εΠόειιτε ΙττιΡετιιτοτε απο εΡιτεοΡιε νιΒιιιτι τω”, το ιιιιο Ιτετιιτττοεο.τιιιτι

νιτιιτιι θοάεΙιειτοιιιτι δε @ουτε ΡτενετιτιΙειει οποία ωστε Πιο ιτιοιιιετεινιτ; ιοι Ρω

ΠιΙ τιοΠετ τειτιάετιι, Πιττιππι νετιτειτεοιια Πειιε εΠ πιιίετε.τιτε, Ρ:ιτιτετ δε εθιιιινειιιτε,

ειοιίεοΡο.τιιε Πιτ ΡτοΡτιετιιι; επι ΓιιΡετ τοπιο: Οιιτιάετε!ιειιτιετι1ε τεττιιοτιιιττι , αίτι

τη οιιιο ΓεΡτετιι ΕΡιίεοΡοτιιιιι,οιιι Ρτεετιιδϊειτιι Ρειδιιοτιεπι ιο θειιάετεΠειττι & ειιιιιιε

τιιιιτ δ: νιιιετειιιι, εειιοτιιεε δετιιιιιιτ, ίει1ιεετ Βτιιιιοιιε ΑιιιιιιΠεπιΠ εοιιειοτιιιιιτε .

ννεττιΙιετο Ατ8ετιτιιιειιΓε όεεετιιετιιε,ιΡίο νετο ΜεττοΡοΙιτειιο,νετε ίτινιτο,νετοι

Ι)ειο:ιτιιιο 8.Ηιτπιειιτε. Ηιετιιιτι ετ:ιτιτ ΕΡιΠ:οΡι οιιιίετιιοτι τιοίττο Πισω τείιιττιο- _

ιιιιιιτι , Πειιτι ο.ιιιιιετειτιτ δι νιιιετιιιιτ , Ρτ:ι:Βιιετιιιιτ , κι εΠ Βι·ιιτιοΑιιΒιιΠετιΠε εΡἰίεο
Ή

μι; .
 

τι ΒαιιιΒ. πρό [Μ απ”.

& Πιι·ιιιο Με: πιοιι:ιΠει·ιο, ιιοιιιειι Ιοειιε τειιιιιιιι τα! νιΠιι·Βιιιι Βιινιιιιιι, ιι. επειτα ιιιιΙΙι::ιτιι.ιιιε με

ιιι:ιιιιειε διΠειιε :ι ι:ινιτ:ιτε ΗιΙι:ιεειιειιιιειιΠ νει·Πιε οει:ιι!ειιτειιι.

ε ΩεΙε!πε είΙ ιτιοιιεΠει·ιιιιιιΔά Μτιειιιιιιι ιιι:ει· Η:ιιιοι·ι:ιπι δ: ΑΜιεθειιΒιιι·ειιιιι.

,ι Ιροτε:ι. (ευ Εροτειιι:ι , Μπι: :ιιιιειιι Ιντεο , Μ!» σεβ εΡἰΙ-τοριιΙιε τη ΠιιιΒιιε ΒιιΙ:ιΠοτιιιπ Μ: ι·ιπετι·οτιοΙι

Τειιι·ιιιειιΠ οι! Βιιτἱαιιι Ηιινιιιιιι. . _ _

ε Μιτιιιιι εΠ ειιιαιιιιιιιι Με Ιοι:ιιε ίει·ιοτοτιιιτι ἰιι$ειιἰιι τοι·ίει·ιτ. διιτἱιιε Πι νετει·ἰ ει!ιτιοι·ιε τεροΓιιετ:ιτ

Ηετδ|ρσΠ. ΜΙΠ :ιιιιετιι "Με !ι:ιοειιτ, 1»ιύωΙΙ:, Ιωμ26°ΙΙτ Σε Μ Βι·ιμΙΙ. Η:ιιιι! ιιιιΒιιιιτι :μια Ιε8επιδιιιιι ΙΒΑ»

6πέρυΙΙ ιιιιιτο νεττιο, οικω ιιι·βετιι Βτοιινει·ιιε μια: εΠε νετΙ:ιιιι 8:ι.Χοπι:2 οριάιιιιι, Βο!!ειιιιιιε :ιιιτειιι “πιο

ειιε Καιιει:οιιιιιιι εεΙεοετι·ιιπιιιιι ιιτοειιι, αιτηιιε ιιριιό. :ιιιτιοιιοε Τειιιοτιεε νοι:ε Καμπ ιιιιοτειιιιιιάἰεοτι. νετιιιιι

Με: Με: ειιιγιιιοΙοει:ιιιι ιιιιιιτοΙ›ετ ιιοΠει· Λιιο!ρτιιιε οι·ει·ιιιιιιι ω τιοτιε τα νιιιιιιι δ. Μειιινετι:ι, ωιειτα

ιιιε πωπω ρτοΙπτ, Κ:ιιιίοοιι:ιιιι Γ.εριιιιι ΙιιιΙπιρο!ειιι ιιιι:”τ:ιιιι Με.



ε.οουεΗΑκυιει>ιεεοι>ι. 365

μ”, *Ενει·Ι1εικόιιε ΒενεοΒετεεπΠεΡΕίεοΡυε,ΜεΕπΙπειτάυε * ννετοἰΒυτΒἔει1ίὶε ε · ΑΝΝ.ο11

ΡῇίςοΡι1ε , Μεὶτιν νοτουε ** ΒεπτΙιετΒτυοηε_ηΠε εΡἐίεοΡιιε , $Ι8εΒει·ιιιε ΜὶτκἱοπΙὶε ιζέ.

οΡιίεομιε , ΗιΙάσιινωάυε " ιι Ε12ςτιΠ8 ςΕ1ίν0ρν€ › Β1°00ο Μ€τ5|?ιιτ8:πίἱ8 . · ,..εωω2_

μ». ΡιιΙετει ειιἰω αει:Μ δ; τετωπαϋιΙ1τοτ 0τἀ108Φ 0211 1°68811.8 @ΜΝ δ! ΗΜεο· εξ;

· > ° νωι,ι".
ΡειΠε εοτιΪείἱὶο . Νειιτι ω οι·1επτειΠ μπε απτο ει1τει·€ ,ρ ΑτΦΒἐφὶἴΦοΡιιε Α:Π»ο απο 328 68

Με 8ιιΠωεωιω ννετι1Β€το ΑτμιιτΞπουίε, Βευτισεκ ὸι18υα#ϊ#ἴ€=› ΜΦἰΠ”ν6ϊ9ΒΦ °ὲ<ὶ=ἔ>σ=

ΡειτΒετΒτιιπεπίε,ΕνετΙπιτάο.ΒεινεπιΒετΒοπἴε;Μ©εὶΙ1Ϊ13ϊἀ0 νν€τοἱβι1τἱ18€πἴ6,θοε "“"ω

" (Σωιοπ

νὰεΙιεΜοζΗ1ΙὸεοεεΙιε1ωειιίο,ΒτοπΦροΗ αΙνστίξπάουίο,ννΙεεετο ΥεεάουΓ:,Ηει- θπ!οϋ ω. ν

πεοπισ ΥνοτωειοΕεπίπ εοοίαὶὶτ. Ια 0ἑ6ζὸ€πτε1ἱὶ ν91°Ω 123889 Ιπ1ΡΩτωοτ 0οπΐεάϋ,δε ~

ο όε1ιτιάεαήιι5* β11ς8:Ξ.ωυς £ρΙοιψε _ `:‹:Ι:ὶσρὶΓεοΡυ8,σμπι ΙΜ ίυ!>εΙΩψ8ίεοΕσττο εΒεΐ;1°ς .

ΜΕπιεΙ:Μο , δἰ8ιἴτι€ἱο " Μιφιεστέου ε· θ ΒΦυποπ: Τ:σκΒεπΐ1: , Α 5ηιΜιε Ηπα· Μ; » σ” ώ

ωιω 'ΡεττΒεποΡοΙἱΩπυ8 ΑωπθΡα9ΟΡη8. εοφ ίωΗὶΙὰοννειτὰο ΒΜεπίσ , ·ε Μοπ8Βο- η

Βι·υποπο ΜετεΒιιτ8€π[ς, ΙΛμ20πε Ηεινώϋ8τ88τίε ¦Π1995ΠΜεο Μιίτιαιίο. η! Αν. 2*ΩΒέικ·

ίττειΙὶ σ.ιικω ΡΙειΒο. ΕΡι1ε:οΡι Κειιτψτ©ἔἔα8 " ννθτς!Μ9πβ8, Β0491ω8 2' Η914ψ290ΐ εμ;ε;πιβε

ω, 6 Η11άρ1Ειιε Μ811τι18πι18, * Κ€ιπο!ἀ08ΑΙ4€ΒΩ1°ΒΦΠΠ8ΒΠὶὸ©ῇΝΠΜΒ ΑειιιΙσπ4Ιι π82ΐξα·

οωιω ΑΙ:Μισε κεεωκιω ΕυΜειπΩε , '° Εσιπψο!όμε Βο;€8!ι€ιηι;πϋε , Ατυ9ΙΜ ·· εωω.

ΗετνοΙάσπΕ5, Ει:τΒεττιιε Μο8ωμηρυε επιω”οικω εμε ρα!ιπιε ε 7, έιθ'υπιεπε , ξ€~Ἐἱ¦ι°ι

8ιιΒίηιιωε ετ1επτι πατειΙὶε Ποι:εμπι ίο[ϊστ11 ξπ1Ρέτ8τοτΜΜΜ 0€Μ91°ΘΜΜ ΣΒΒ[9ΒΘ :Με .Δ _

πωσ ΑςιιἰΤ8τππἱ ίε!Ηνε ίοτί;ινι; ; υΒι &ΜΜΡΜ ΙΉ80η005 Σέ8ΘιβΠΟΦΙΡ!8 ς·9ξ9· ΜΒζξ'3"'

παπι ει ΒΙΙ:8εΕπιο Α:‹:ΙιἰεΡὶΓεοΡο , οΙετὶ 1:Ιώιίηυσ 9!σ&10:49 ΠΩ09Π69= Ε9Ε5θΒ8Ρ ›

Εο @ηπα παταω Αι·Π)ο δγποάι1ττι Γιααπι1 ῦ:ὶ2ἰἰ9β €0π9ἱνἱ16 ΘάΦ10281Ιτ9φ [9ΗΨέφ δηοζυε

ποίωιω εο&εω:4πω 5ιιςιιἰβιειηὰιιω1ο8ειω &ω)ω νφανὶτ :.81αο. ιΠ<= 1ϊ9ἐιϊΒ< @ΜΜΜ

πωπω , νεωεωΙπωω νὶτυττιΤεκὶὶΙοΜΜ άεαιτιυπι ΜΜΜ φιο!αι; φαι ίημι6ιμε '

σβήσε ω ω1ϋε,‹ηἰ €υπι 1ιοιιοε16ω οι ραπ ίσιὶοτἐε ίαΙιιαιπάο , ά9 Ρ"α€τιτκ Θ·

ιπο‹Η άΙΒΜΜοηε οοωτποτιιιὶτ,δε ΡΙιιτ8Ιἰ 8ὶττἱπἴ€£ι1$ 8Α1ἔἱΩϊἰ€8;υτ11 ε:οΙΙμΞφης: ρι·99μ

ίει,ΕμίαοΡοκιιω σιωΙΙο,ειιππώ ὶρία ποΕετΞιίοπε τωρα τειιιτιιηιφ90ΐο ΩΩΝΡΦί9Βιι© !

3 ι . 8ε‹1ιιειπτἰ €1ι10911© ο1ήἰΙο Μου; απ: ,Μ1ιετατοκ ΗΜ! 000ΐφό88$9 8 121798· επωῳ

Δ1&ιιε Δα:Ι1ίι·:ΡξίεαΡυε 1Ιοϋφτει @πωσΜΒἱτει , ευετοΙεπι σουτ” Μιευιτι νιΝΑΦ9 Μ'ω=

Ρι·ωίεπικε Ιωμ.:τατοτε ὶηε;ρἰτ ; Μ! Ροίϊ φωτα δ: νετἱ_ει ό1ΓεεΡ;μΞρπμφ ορ1Ζοηιψι ,

ω: “φαω Μ: ΕΡἰίοορἰε αιτοπισκ1Ξτυε άαΠΜτ . Μεω”@πο Βτιισιο Α989ΒΦ

.εΜτειι1ε 6ΡίίεοΡι15 (ΜΕ , ω ΕΡΡο ΓυοοεΙΒε. Ψνστυ!κτυε Μεσα δεειώκεεοπΒιε

Ρτα1`ιιΙίιιίὸοΙΙἱτιιτ , ΡΜ Παρα; νγ1Ιιο!Μπιιιε ίιιβτρεεευτ . ?€0ΧξΠΙΡ ΠΗ9ΗΨ Μ”

1αιΡει·ειτο.ι· Μει·εβυι·8 Ρεκπεεο&επ ρο!ε!:ι·ε.γΞε , ι;Μ Ρι·ειάζέξμε Δώσε: Ατ0ὶ1ὶ8Ρἱίρ9› Λήι)9μ.

Ρι.ιε,& Γεωοι· Παω:: Ωω:Ικικάιιε Με: Ε: ἱπνἱεεω ίυΡ=τ Μιτι;τεπιΜΜΜὲὶἴσεμεο· 222°έζ2Σ"Ξ_

πίσω: τεεοτιεἰΙἰειτἰ Μπιτ. Ν;ΜΙ1 έ @Πε Μ€;ι°ΩΡοΙξταηιιε Ρ4πη281 ΩΩ5ω13Γ@ΕΡ 1189!Θ Η) α!ώπάο.

.εστω ΕΡΗεοΡίε οοιιν.εειὶτ, @πε ίιηκτ Με ρειτοςΜε εττε!ϊεκ εουθα:πΦ9 9911·

_ φα, Βιοωπ=ωῖπιπεικιαπιίετὶεΐπᾶὶοπειτι, ίαΙ8:ό= ΡπτετὶεοΜ Μ·ΒοτιιΜι

ωαιωωεωεω 016 πιο£Ιικ1Ιὶὶ 8‹ ΕεοΙ:Μ ιείὶὶπιοοὶο , εεοειὶΩτ , ΜακΜου

' :ηπα Ρτομετ Ι1ενω ηεηιἱττἰ Ϊ@ΡΡ1ἱ£ἰτρι· Ρς:ώς. Παω ετ8ο Με νοηε1;;;;ρ1ς;Μ

ω», φαι ΜοΔοωνιο 5οὸοΙιετ<ὶο ὶεὶωι @Με ὶυ Πω ίστωοιπ ρι4Ι>Με ΕΚ9%ΜΒ·

ιο νοτιιμη ε!Τε: τ:οιπρτώ.ειτιιτ.Βο ειππιο Πτιννμπιιε ΑτΦωΘΡΞίερΡω Ημερμιξιω;·8ρρμ

Μ<>Βϋτ › Μ·:Μ2ο ΓκρωΠε - Β:ΗΜο ΙιτιΡωτοτ υοταΙεπι €1ΜΗ3 ΡΜεεΒευ:ιε·σ

€Βἱτ ; ιιΜ ΑτἐΒο Μ€ττοΡοΙὶτ8Μ5 Μ» 8ουθο ΦοΜε: σι8Πωπι ίοΙΙαπωιέσ Ρυ©Ιἐ6ο

ωωοπε Ι13ωτο , Ιὶεεητἱειω ψ Ιων:Μοτο ά οοπίτοττΜ8 @©3133 Μ: ειιέ€ τα

σ” , ΒΦωπικ = άα<> 8< ΡοΡυΙο ὶυὸυΙεοπτἐεπι ΕΜ αΜο 1ωΡεττοιά με ΗΒΗ: ·

8ὶοηυε ικά ΡιιτὶΕεετὶοπεπ› ίωιδϊκ Μετ3ε= Κ” είἴαπυ€Π8›Β9ετιειω ΦΣΒ-ε Μο νεα) ἐξ" Μ'
›~Γ~ἱν~~, οδΜνο Μα εΜΜΜ@ΙωΜ;(ΜΗ: 610240 0τἔἱϊ18τὶ0Βἰ8ἔΒΦ 8 Ι « ΩΩΒἔἰἱ8 99· οἐΤΪΠΠΠ'

:ο οειτΗώὶοἰ π1€τὶτο ΒεβΠΞε,ι1ιΜ Πα οππιἰ ΕςεΙείἱείὶἰο;! :_ςΙἰΒἰοης· απ;;; @η Ιε;υεωψ

11ε,οιιΞ να ΕιωΡΙα &ΜΒΜε Βειτόο ΗετνΜΜΔΗΜἴΠΦωίῦτΗυἰ Β99 ΙΒΜἐΪΦΐἱΦ

Μ· 
η @Κι το ;ρἰίἱ:οριτιιε £ὶκἱιωίἰ: ΙΜ:: ΔΝεοΒιικειιω `πτωε!ωι ΜΙ . 0 “_

ό ΒΚ [φωσ επ [ΗΜ ΜΒΜ Μάς εουμ:ζΙΙο, ὅσα @: ἘτεπτοἰοτἀἰεμΠ @πιο 1907. ιιΒἱος;ξὶἱο Β:μπιβςς"πΠε

ερἱἴεορετιι: ο θα πώ: ΕΡζίζορὶε εοπ5ηκιω Με. ΑμμΙ ΠεΙν:ΙΙιιπτ :απο κ. ΚΠΕ: ίαση ΙΓο!ρΒιιε ἀῇεὶέ

απ, :μή ωιτἰοιιο “πωπω α:εΙ:Π:ιπι Μιπιιιαπαιπ :ώ απο ω”. Μ ια”. ωὶωἰιιὶίἱτπινἱτ, ;ποιιιι:Με Βρ:κ

Φώκια: 1η ει:ς:|ςΠ:ιτπ:ι Ωιιι6Ι:ἱ ΑκιοΙι·;; ὶπἀιικἱτ, π πιοη;Ιὶει·ἰιιω ΜΑΜ Βοπἱ8 ΙοειιρΙεπανἰμ

έ ()ιηικ:: εἀὶιἰ Μάκη: [α. `

έ ΜΜΕ. ΕΑΜ, αφου ιἰἰἰιτἰοπἰ: πουπέ” Μπσίιπι Διἰνεπἱσππ, .Ενώ ( Πε Αήβωιοπι @Νεα ηηκΙΙ" ) .ρω

εύίυμβορα: , Βσέ κ: πρ:: σώζω: ροαφισπΙω.τ :πωσ , [απζ0τοπι πο/Β·κω &εωνσω 00!αβατι€14Μ βεπτ0 ευ:1°0Μί2 ,

[η ο @μια μηέΜισ υποβ ;υμ/ΐ2οπΔΐ; πΜπίΔ·υϋ , ό· Μ: :παπι :Ρ]ι:ορί: Μαιου: β·σΜ·ππω , ό·ι:. ~

:ΒΩ εο εΒετηιιε :ά ω". ιο;ι .
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τ

1ιε:Στ Ρ1.9νετιετιτε , Βι·ενι πό ειιιιιιειι ΐιιτιιπιετ ΡετίεεΗοιπιε ίεΙιείτει·ΡτοεεΠιτ . Οιιιιιε με

4- έ), τότιε νιτε δε ττέτιιεΙιιε ΡΙειιιτιειόεο ιιοιι ιΜετιΒιιιπιιτ, επτα , Πεο 8τ;ιτιεε, Μ;ι80Π

Ε, Μα;,π τα Ρτο 1ετιιεΐτιτατιε Με: τιιετιτιε ιιιτει· Α ΡοίτοΙιεοε ίειεετόοτεε!ιοτιοτιδεε εεΙει:ιτετιιι·

Βετόο. Πιιιιιτι τετιιεπΡετίεεΐτιοιιιε ειιιε Ρτιν·ιΙεΒιιιιτι όιεειπι,ειιιοό ει ιιτ ιιοίττιε εΞοηΒιιιιε έ

· ίε.ιιιιτιι ίειΡιειι τιΒιιε εΙετιειε Ιιοιιοτιε αιιι1ετοΒΙειτιιω είὶ· , ΓειΙΕεετ , ιιτ :ιηιιινοεειταειιπι

Βε:ιτο ]οιιειιιιίε εΡιΓεοΡο εοΒϊιΟΜἱΠΘ, ΡιεοΡτετ όιι|ε:ι!επειω Ρϊεεόιαιτιόι πιεισόιεπι

- _ Βειτόο (Πιι·γιείτοτιπιιεόιεετεΕυτ . · ° ' , 4

Μ ετιιιτι1 τεΡοτει),ειιι·ι·ι ττιοτε εΡιΓεΡΡεΙὶ Βεεττιιε Ρτει:ΐιιΙ ·ιτοίτει· (;οόθ

'Ηιιε3υΒιι. , τ . . , ει:ε;οιτιπιτ τι: ΡΙε ιε8ττιτιει,Ρατοειιιε Με τετττιιιιοε ειι·ε:ιιιτετ, Ηιι-ΡεΠ

(α, @η ω Βιιίιπι ειιττειτι ίιιειτιι ειόιιτ , ιιτ ω” Ρεττιοεττιτετ , δε ) ειιιιι ΒΒι εΙεειτιοίγιιετιιιιι Ιατ

ΒΕΠιώι1- _ ε,ιττιτε,ε1ιιόΡτω ειιηθιε Πιιόειιε.τ, Ρ:ιιιΡετεε τεθεετετ. Ωτι2όξιιιι νιόιιε ΡειιιΡετ εκ εε

άεπι τε.ττιιΙιε , τιιιιιτιι Γιωτη εοτιςΡεεόιιι εμε οΒττιΙιτΡιιετιιιιιιτι ΡειιιΡετειιιιιττι , ι·ι·ιιΓετ

ςοΠΞΗ(ΜΗ τιιτιο·ιιιΗτιιιιτετιε Βετιει·εόεβι!ιτειτιιω. Νειιτι Ρειι·τιιιι Ρει·:ι1γΗ , Ρειττιιτι ΙεΡτιι πω

?ε !εΡΡτή_μη Μετα, όιττοττιίε1ιιε ι·ιετνιε τιιετπΒι·οτιιτιι , τιποτε εοτΡοτεε ίοι·ττιειτιοιιιε ιιτι1ιτ:ιτε ότι”

__εωτ. . ίοΙνεΒε.τιιτ, πωπω εστω από Βτειετιιιε , δε Βειπιιει ειιπι ΡεόιΒιιε δε τιισιιε Ριιττιόο τει

· τιποτε δε ΡτοΒιιετιτιίτιιιιε ιτιειτιαβειιιτ, ειόεο ιιτ πα: 8τεΠΠιιιιι ειιιοειιιοιποόο τιιονετε

νει ίτιΙτειιι ιεεΡτειιιόο ΡοΙΤετ ιιίε1ιιε.τιτ Ρτσόιι·ε .' αιιεπι ιΠε σ δε νιιΙτιι δε εοτόε ΜΜΜ ,

' όιιο.Π νετε όοιιιιιιπ Πει 8τειτειιετετ ιιιιεεΡιτ, δε Γιιιε ειιΒιειιιτιτιιε όιιι8ει·ιτιιιε εοπιπιετι3

. ό:ιτιιπι τεσπα όεόιιει ΡτεεεεΡιτ.ΠΡοτειιε ερτ, ιιιε1ιιιτ , Πειιε ε111τττβιηιτιο ΠΟΠ όΒόι8Π8.

· τι Βεττιιι· πιιίει·ίε δε ΡεεεειτοειΒιιε όὶνετΪο Ριετειτίε Βια: τετιιεόιο 1ιιΙ:»νειιιτε, Με ετι:ιιτι

ίιιΡει· Με ΡειιΡειεειιὶο, ίοΙιτο Ριετε.τιε1ιια: ιιιοι·ε Ι:ετἱΗε:ιι·ε. @οι Ριιει· ειό ΡτιιιεΙΡ:ι

Ιεπι τιοίτιπιιτι εεε:ΙεΗτιιτι απο ΕΡιίε:οΡο Ρει·όιιέτιιε,δε ιιοιι Πιιε ττιειΒιπο Ριιετοτιιτη, ε1ιιι

ειιιιι ΓετνειΒιετιτ , ΙειΒοτε Ρετ οιΙιε1ιιοτ ΙιεΒόοτιιειόεε ίιιΠειιτειτιιε , τειιιόειιι Ροίτ Πιιετττιω·

νεΙ ειιιιιιε1ιιε πιειπΙεε εεΡιτ ΡειιιΙετιττι , ΡΙο.ιιε εκΜε νει πιετιτιε δε ΡτεειΒιιε , εσπ

όπι1είεετε, δείεότιτο Ρειττιιτι τιιπιοτιε σε: ίσ.ιιιει Ρι·οΠιινιο, ιτιτετόιιιιι επιιτ8ειιόσ,
ιτττετόιιττι νετο ΡτοιεεΡτειιιόο , ε1ιιειίῖ- ειό 8τείίδιιιιι ιιιετιιΒτοτιιπι τιετνοε ειεειεεει·ε .

(ζιιοό Ρι·είιιΙ Ριιιε ει,εζιιοίεειπε, με: 8:τιιιόιο ίαΡιιιε Ιειετγωειιιε, όινιιπα ιιιιίει·ειτιοτιι

,μετα όεΒιτειε τετιιΙὶτ, ουιδειιπτειπτιιείιιΡΡΙιεετε, ιιτ Ροίτε:ι νετε, όοιιο.ιιτε Πεο,

ΡατεΒειτ ,ιιοο όείΗτιτ. Νετιι ιιιίτε. ειιιιιί ίΡετιιιιτι , ιιτ εεττε :ιΡιιό Με οιτιιιιΒιιε τιοτυιτι

είτ, Ριιετ ίιι8ο.τει ττιοιό:οτιιτιι πιιιΙτιτιιόιτιε, Ιειικειταε1ιιε ιιετνοι·ιιπι εοτιττειάτιοιιε, Πι επε

Πιιε εοτινει!ιιιτ , δε όε ότε ἰιι όιεπι πό ε1ιιοόΙιβετ ιετνιτιιτιε οΐΒειυιιι νειΙετιτετ Ρτοίεειτ π

Ιόεττι τιεπιιειιιε Ιιοττιο, ννετιιιιιε τιοιιιιιιε , ,επι Ρετ νι8ιητι δε εο αιτιΡΙιιιε :ιτιιιοε ιιι εετ

τ ΡεΠει εΡιίεοΡειὶἰ ιι1ε:οιιιιτιιε όεἴετνἰτ, ΜΗ ειιιοό ε1ιιείὶ ιιτ τείτιιι5οιπιιιπι νιττιιτιε Πει ιιτ

1ειτιετιΡίο, εει·τε ιη ει·ιιτιβτιεδειτι ιιτιειτιιΒιιε ιΡΙἑιε ιιιειιι!ποτιιπ1 τοι·τιιτειε, δε ιιτ ιτε

όιεειττι , 8ιΒΒοε ειιιοίόε.τιει , ειιιιέΉε ίε νιόειιτιΒιιε οθετιόιτ .

Μ”, ω; 33. ΑΠιε ε1ιιε›ε1ιιε ΡετιιιιιΙτιε νετιει ιιιιττιειιπα ίτε,ειΙιτειτιε εοτιόιτιοιπε ΙειΒοτειπτἰΒιιε ,

μετα τω. ε!ιιιΒιιίόειπιίειΙιεετ, ειιιοό δε 8τεινι(Εεπιιπι είὶ , Ρεεεειτοι·ιιπι Ροτιόετε ΡτεΠιε, εισι

'ἶε"Ι"·°· Βιιίόειττι νετο όινετἴει ιτιίιττιιιτειτιιτιι ιι1οΙείτιει όετετιτιε :ιό ίε εοιιίιι€ιειιτιβιιε , οΡετι:ι

Με:: ιιιτειεεείΠοτιιε ιτιιΡει·τινιτ; εοΙειιιε ιιιἴειτἰΒεΒιΙὶ Βιιπέτειτιιτιι Ρτεε:ιιιιι ιιιίτειητιει , δε

ατι ιιτιπιιτιεπτε ΡετιειιΙο Ιιτιεττινιτ , δε ιιτ ίιιτιιτιιτιι , Πεο ειιιιειΙιετητε , ει τιιΙιΒιιε επιδο

όινιτ. Πε ειιιιτιιιε ειιι:ιιιι επειτα, τιπιιΙτιε @Με εοειιιτει, νετεε:ιτει· ετιετι·επε Ροτιιε

Με , Μετα ειΙ› Με τιιτιε: , ιΡίο εο8ειιτε όιίΠιηιιΙετει, επ πιτικιπιε εειιίει ΠΙειιόο τιιοόο

Ρτεετει·ιετιιιι , πε αυτ Ιεδτοι·ιΒιιε ειΙτιιιε Βιίτιόιιιιιι ιι18ετειτιιι· , :πιτ :ιό τειΠει Ρι,ετιε ιιιετε.

όιιΙιτειτιε Ρεεεειτιιτιι ειιι€ειιτιιι· . Πιιιιτιι αττικό όιαιτιι , ειιιοό ειιιειΕ ιοειιΙ:ιτε τιόιειιΙο ύ

δοεΙειιτιειτ εΡΓεειτ , ειιι:ιι·ιόο π» ιο ειιττε τε8ειΙτ ιιιΡοίτι·επιπο αετιιτιε Με: τετιιΡοτε , @ότι

. δε Ρετιτιοιιε ΘΡεΙιε ΙτιιΡει·ιιττιειε εεεΙεΠειιτι εοιπίτι·ιιοειτ. Ει·ειτ Μ ττιετττοι1:1 όιι:2ό8.τ11 τη

'"ΗενΜιεεω 1ειιεο.Ιιεοιινει· ειτιοι·ιε Ροίιτει, ίεό ιιτ τιπιοι·ε Πεἰόενοτει, Ηο.ττΙιεει." τιοτιιιιιε, ειιιιιε

Μαι,"ΗΠ Βιιιιττι ιΡΙε ΕΡιίεοΡιιε Ρι·ο Μό τεΙὶ8ιοιπε ε1ιιετττιιιι εε ίετιτιεΒατ , όε ἴειετο ίοιιτε Πι

,ι, (πιω ΓεεΡιτ,· ε1ιιετττι εΐιιοόειπι τεττιΡοτε εοτιτιΡιτ ΡτεινιίΠττιο οειιΙοτιιιιτ όοΙοτε νειεειτι , δε

Με ωστε Ρετ :ιΙιε1ιιοτ όιεε, ειόεο ιιτ Με: ειΒιιπι ιιεε Ροτιιιετι ειεεἰΡετε, ιιεε ειΙἰειιιατιι εοτΡο

“Μ” τεειττι όιιιετειιι Ιιε.Βετε ΡοΠετ , ει·ιιε:ιειιτι . @ια τειιιόειιι , ,εμινιίΠιτιει εο8ειιτε όσιο

ω ειιιΧιετιιόιτιε , τι!ιο!ιιτιι ἴιιιιττι .πό ΕΡΠεοΡιιττι ειιτιι ειιιοΒιιε ωιιτωιετ , είε1ιιε (στι:

ιιιΒι·ττιιτειτιε ιπιττιιετατετιι ιιιτιτιπιιιε , ειΠειιιοό τιιεόεΙειε ίιιΒΠόιιιτιι Μι ειιιε Ριετατε

ε1ιιτείἱνιτ. @ιιΒιιε Ρι·ει:ΐιιΙ:ιιιόιτιε, Βετο. Ιιιιαι·ιτ:ιτε ίιιΒτιίιτ, 8εΞειιιοΐό8.ττι Ηοτεε ι·ιι

- ° Μεικτ 

η Β:ιπι!ιετε. “Με Μαι, Μειωσα , Ματσε, Ιε'ΡΜπιυπ πτυιταφππω [ωιέϊ'α: ΕΡέ[:υρω.

ύ Οοε!ει·ἰε ιιι·Βε ΗΒετε ωωιωιε δωεοτικε. Εεε:Ι:Πε ειιι:ιιιι Π» Ειπέτιιεθοόειτατόιιε εοπίτι·ιικιταΒε:ιτο Πω

ει:: ε. Γιιιιιιιιο Γοιιτιθεε όεόιτ:ιε:ι εΠ ειπε :τρωω Νεά.
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Η

πι:ιιπ:ιο: ό: αιιιοιε, οιια: ιη:: Τιιειιτοιιι:α 8ΡιππειΒαιιπι ο :ιι:ιτιιι, ει τω: πι ιΡ- ΑΝΝ- οι:

το ιποπιεπτο α ΡαιιΡειε :ιιιο:ιαπι ιΠατο: , @πιο ειιι:ι: ιπιιπινιτ, δ: :ι:ι:ιιι Ριι:ιιιΙο :ιε

πι: , :ιι::π: : πιω , ιιι:ιιιιτ , πο: Ηοί:ιιιο: απιι:α: πι:: ιπαι:ιι πι:: , πι πιο: ιπ πιει πι:

ιποιιαπι ί::ιιπι ιιαιι:ατ , δ: α Ι):οπω:: ιεπιε:ιια Ροί:ατ . Ν:: ιποια , ιι: ποιοι: ία:

Ριπ: ιιιιαιι:ιο ιετιιιιτ , πι: ιΡίο: ποτε: ::Βιι: ο:ιι1ι: α:ιπιονιι , οιππεπι ιΙιεο τοιιιι: ιπ

πιιιιιιατι: :ιοΙοι:ιπ α πιο ::αΡιτ: ιιιιιαΙιιιι ::Ιειιταιε :ιιίπι€ειε :ο8πονιι : δ: πατιπι

αΡ:ικι: νει οπιι: , ν:Ι ειπε: :ιιιιι:ιιιι: , :μια ιαπι ει αΙιοιιοι πι:: :ιιΙι:ι:πιιιι: :ιιι:

αεΒιιτιι:ιιπι: :αιιία :Ιαπ:ιειιαπτιιι , ::ο:Ριτ :ιαιιιι: νι ει: , δ: πιιιιι Ριοιπι: ιιιιιιιίιπο:ιι

ιποΙεπ:ια: αιπΡΙιιι: Γεπτιιε. (πι: Ροπεια πι: α:ι ΕΡιί:οΡιιιιι Ρεινεπιτ , δ: 8αιι:ι:π: ο

πιο! δ: Ιαοινπιαπ:, 8ιατια: :οπ:π8πα: :ιινιπαι ιπιίειαιιοπι):ιιιί:1πε νιπτατιοπι ιιιιιιιι

πιει ιετιιΙιτ . @παπι πι: Β:πιεπε :οπίο!αιι:ιο πιι:ιΡιεπ: , δ: ιπ Βοπιιπο εοιπ: πιπιο

ίΡειαι: , δ: ιπ:ι:ππεπτει πω: ία::ι: Ρια::ιΡιεπ: , ο:ιιΙο: επι: α Ριε:Βγιειο ία:ιο

οι:ο , :1ιιο:ιιιιπιτποπιπι :ιι:ιιιιι , ιιπει ιπαπ:ιανιι ; :μια :ειτε ιιιι&ιο , δ: επι: Ρια :ιε

_ Ρι::αιιο , εαπι απ :ο:ὶ:πι ποιοι: ιιπιιιε πι ππεπι ιιιτεειε Ιαπανιι .

Μ.. Μπι! :1ιιο:ιιι: , :μισά ιπ ιιπτεΡεπιιιιιτπο Ρι;αείειιτι: νικ:: απο: ει α::ι:Ιιεξ Ριο

Ροιιο πι :ι:επι Ριιιπι , δ: εαιιτειαιπ ππειιιιιι: , δ: ιιιιιοι:πι α:: ίοιπιι:ιιπ:πι π:Βιιέ:πει

πο: . Επι: πω: πι ποπια :οπει:8αιιοπε :1πιπαιπ Ρι::ιιγτ:ι , ει: ίαιιιιιια :::Ι:πα: οι

1038

:. ινωι.

Ρι·:τω::ιι

πι: ,ΙιττειαΙι: π:ι:πτια: , ιι: ιο Ρα:: νειιτα: Ριο:::ιατ , Ραπ: ιεπαιιι: , Γε:ι πιιιπάαπαι 5· νἰ"ι""

ίαεα:ιτατι: πιιιιιιιτει , δ: πιΡια πιο:ιιιιπ 8παιιι: , :ιιιι ει: ιππιπια ΡαιιΡειτα:: :κι πιω

πιο.: :ιινιιια: Με: πιιιατιιιιι: πι:::ι: νιτ.αιιι Ρι·ιπιο α :ιοπιιπο Β:ιπνναι:ιο :Ριπ:ο

- Ρο ίεΙιειτ:ι :ι:αΙτατιι: , πιο απ ΙιιιΡειατοι: Η:πι·ι:ο Ριο :ιιιιιιιιί:ιαπι :αιιίι:, πο:: πιο

:ιο πιειιιι: πΙ:πτιιι, ιιιιπιιιιατιι:,ιτ:ιιιπι αι: πο:: νιι·ο Βεαιο,:1ιιια ιιτιπ: ει απ τ:: :::Ιε

π:: νι:ιειιατιιι , Ρια πιιί:ι·ατιοπε πιιιΙ:νατιι:, ναιιε ιαπι:π πιτ:: α:ινειία δ: ΡιοίΡ:ια

Με:: παΒιτιι:. Ροπ:ι:ιπο αιιτειπ πι ταππιιπ πω ταιιτι Ροπτιποι: απιτπιιπι πιο. ::αΙΙι:ιι

τα:: :οπειιιανιι,ιιτ ΡειΡΙιιιε: απ:: π:ι:Ιιτει ιπιπιπιαπτ::ΕΡιί:οΡο π:αΙιεπαι:ι):οί

:με ιαιπ ιι:ι·ιΙι ματια, :μι οι! ει: :ειτε πιοΙεπιππ ειπε, οιιαπι δ: :Ιιεπιτατε α: ΡιοΡιιε

παπι: ιιιιΙιτατε Ριιναι:τ . 5::ι πε πο: αΙι:1ιιιιιιι: ιιιιιιιπι νι:Ι:ατιιι, :μια , ιι:ατο διερ

ιιο ::π: , π:Ριιι: πι: πι; ο:: ιιΡατο πι ΡιιιιιΒιι: δ: ιιιαι:ιιιι: ιιι :ιινιπι: απιπιο πω: απ

αάπιαπιιιιιι: πιιιιιΡιατιιι . Ταπό:πι πι: απ οπιπιιιιι: ΡιιΒιι:: ιπαιειιι:ιτπι , δ: :παπι

ιπτει:ιιιιιι ΕΡιπ:οΡο α ιαπιιπι ίαΡιεπτιιιιι: ιιιιιιιπιιο:ιι ιπίοΙ:πτια οιιιιοιιιιι· Πω δ: π:

ιι: ταπ:ιεπι :ιιιι ιππιιιτε: αΒαΙιεπατι πιπτ , ω 8ιαιιαιπ ι::ιιι:ιτιιι.

3 3. ΡιαιίιιΙ Ριιι: ταιιιεπ Ροπ αΙι:1ιιο: αιιιιο: ο: ι:αΙιιιιι: πω:: ::ιτιπ:ατιι:, δ: πιΡει

εο: οιιι ιπιιιπε Ια::ιεπαιιτπι αιι:ιιιαπάο απ νεπιαπι ιιιιπιιιιατιι:, οι: :ιιια:ιαπι :οπνεπι

ιε ό: ποπια :οπ8ι:Βατιοιι: ΡιωΡοπτιιιιι , δ: Π::απιιιπ ειιιιι αΙι:1ιιοτ παιιιιιιι: , :ε

::ιιπιιιε τω: Ριιιιιοιιιιιι: ΗοΙτιιιιί:ιπ , ιιιιι πω:: ίοιτε ιπαπειια: , απε:ι:πτε :παπι νι

το νεπειαιιιιι , πιο :ιι ίσιο:: π:Ροτε , Κατιιιιιιιπ:ιο ΑΙιαΙιειιπ: ιιιοπαπειιι Αιιιια:: ,

Ριαι:πτε εο:ι:ιιι Ρι::ιιντ:ιο , οιππιΕπι: :1ιιι Γ: αι: :ο Ι::ίο: :ιιιει:οαππιι , εοιαιπ ιι

::πτιαπι πιπ:ιι:ιοπανιτ . Στατιπι:ιιι: ππε :ποια ΡΙιιια οιιειεΙαι 8:πεια , παπι απ ιΡίο

Αιιιιατ: πιιπιπε :ιιιι ιιοΓΡιτε: ιπτει:ιαπτ ; :ιιιαπι δ: α ιιοπιι: ΡιοΓ:ιιιπτιι.ι , :με :οπ

τια ειιιιι Ριιιιιι:: α :ιιιιδιι: οιιαπ υπο οι: :ιι:ιιπτιιι . απει:Βαπτιιι επιπι οιππ:: :

παπι , Ριιιπο Βεπειαι: Ε::!επα: δ: :Ριι:οΡαιι: ποποιι: ι:απ:ιαιιιιπ ; :ιειιι:ιε :ιν:: δ:

ιιοΓΡιτε: :1ιιιι:ιιι: ΓΡ::ιαι: ιπιιιιιαιππι πιι :ιετιιιπεπτιιπι . :πιω πι: αιι:ιιτι: :ιιιαπ

ιππιιταιι:ιο , π: :ιατ :αΙΙι:ιιΙππιιι: ,πωιπι ,δ: νεπιτ αόπιιιαπ: , ου:: πι:: :ίΐεπτιιι

:ιιιιπνιτ : α: :ι:ιπ:ιε :οιππιεπτι: ιπιιπ:ιαπα: ω: ίαΡι:πτια: , :μια ΡΙαπε ΡΙεπιι: :ται ,

:μια ν:ιε απ:: Βειιπι πιιΙ:ιτια :οπιΡιιταιιιι , ιι: ε: ιΡίο πιαπιίεπε Ραιιιιτ , ώμο:

:ιιιτ::1ιιε ειο:ιιι:πτει ι:Ριιιιι , οιιιπεπιπε επ α:ινειίαπτε: ιιιιιαιιιιιτει :ιιιαπ ιιιιιτο:

δ: ειιπ8ιιεε ι::ι:ιι:ιιι .

36. Ριπ: Ριιιιιιιι ταπ:ιειπ 5Ριιιιιι-ίαπδιο νει: :οιιιΡιιιιδιιι:,δ: ιιιπιΡει :παπι πιιια

ιιιιι πιι:ιιο Ρειπιοτιι: , εοππ:ι:ιαιι: Ραιιτειδ: πιαπιί:παιιι ιειιιιπ ν:ιιιατειιι, δ: πάπ

:ιαΙεπι :οι:ιι: επι: τ:ιπειιτατειπ,ιιι:ο οιππιιιπι νο:ε: ::οιπΡ:Γ:ιιιτ,δ: ιπο:ιιπ:ατο Γει

ιιιοπε ειιπδιι: α:ιιπιιαπιιιιιι: ιτα ιπ:ο:Ριτ : Ηιι:ι:ννιιι , ιπ:1ιιιτ , :: επιπι νοεαιιατιιι ,

εε:: :ιιιπι οπιπε: :ιι:ιιπιπαπτε: , ιι: πω νι:ιετιιι , εε:: οπιπ:: πιιιιιιιτατε πια ,1):ο

νειιια:επι ιπίΡι:ι:π:: ,οιιαπ ιπεπ:ια:::: οπ:π:ιιπι : ιαπι ιπο:ιο αι! πι: :οπν:ιτει: ,

δ: ίοΙι πιιιιι Ρετ (Σιιιιπιιπι α:ιιιιιατιι: νειιτατεπι ιειΡοπ:ιε . Ξναπ8:Ιι:α , ιπ:1ιιιτ ,

τε ίεπτεπτια αἔΒι::ιιοι , δ: :μια Ϊεππιιιι εναπ8:Ιι:ιιιιι ποπ ΡΙειι: ΓαΡι: , τ: τιι:ιιτο

ιιι:ο ίειπιοπ: αΠο:ιιιοι . ΗιΙ:ιεννιπ , ιπ:ιιιιτ , :ιιιι€ι: πι: ? Α: πι: πατιιιι π

- :πιεια

ο (Μάι Βο:ι::. έ: Μ». μ:[π[πι·ικ.τ |ιπεσω Μαι:: . δ: :ιιιι:ιειιι πιο: :ιτιιοιειιι πω: π.ιιιι::ιιιιιι: αΡιαιπ :πε πω.

 

πω.

Β

Η τοπνεπ.

πι πω:

α:::ιιπιιιιι· _

Ιιιτειιοεα

πι: .
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ΑΝΝ. σε όπεπι1πεε;γετε , επ ,άΞΙίεο τε . Παπ ΕΡἰΓεοΡιιε : ΗἰΙεἰεννὶπ , Μιμί: , ὸ1Ιἱὲἱε τω?

Ι 038 -Ατ Με .· Πει·τε , επ , εἱὶΙὶ8ο τε . Ιτεκπ ΕΡΠεοΡπε τεττὶο: ΗξΙόεννἱπ , ὶπειπτ , ιὶἱ1ὶ8ὶε

4· Δω· πιε ? Τεπεἰετπ Με :πἰΓετ ενεπΡεΙἱεο Μο εεεετπΡΙο Πι:Ρείεθιιεείεά ποπ είτε , Ρτο άο

Ιοι·, εοτπΡυπδὶυε, πετο Ρετπει·δε ΜΒΜ ίεττποπεδ τεΓΡοπεπτ: Ι)ευε, ἱπεΙιπτ, ε1ιπ

οπιπἰε ίεἰτ , ίΡίε Με ειπε νετε εἱΜΒο τε. Τιιπε ΡτειίὶιΙ : Εεεε, ὶπεπὶτ, ΙἱεΡιὶάεπι νε

τιππ Μεπ , Με ΓετίείεεΜπ Ηπεπτετπ άεΠΡπ, τετπετἰΡίιππ πι ἱΓετεΒὶΙΙτετ οΒΙἱΒεΡ:ε

δεό Η πω, ιιτ ἀΞεἱε , ΗεἰεΙἱτετ ὸὶΙἱἑἱε , Ρείεε ονεε επεεε , Η είϊ , εἰΜ8ε ίτεττεε δε δε.

εοε επεσε , ετἰειπ ποίΡπεεδε ΡευΡετεε τπεοε; Μπέκ: εοπίεενοε δε εἰοτπείὶὶεοε εποε .

-Ππάε δε Ρετ Πειππ τε εοππποπεο, ιιτ Η νετε )πτείΠ, τε ξπ νεπτετε επΠοεπεε;Π δυο.

ππππε ,. ὸἱἔπεΡοεπὶτεεε , δε τω) Με Ρεδὶο ῇετπ εΙοεπιππ τεετεεϊετε , δε ὸἱ8πὶτετε Ρε

επετ δε Βεπείὶεἰο εε ΡτοΡτἱετετε εεε πι Βτειἱε επεε,Πε1ιπεΙετπ Πεπε εππυεπτ, ασε,

πεε1πε εοπνεπτιππ Μιππ εππδἱὶε εὸτπἰτεπτἰΒιιε ΡετΞτετ εε ΡενεπτὶΒπε εὶὶππίὶε .

37, ΙΙΙοε τεεπεπ Ρετὶτετ ΙΜ εετὶτετΕε εΧΙΜπτἱοπεπ1 ἴπίεἱΡετε , δε Πε Ξπ Ρεεε Μίξε

δετε ΡτεεεΡίτ . Ιπτετ εποε: ΗὶΙὸεννὶπι1ε παω δε ΙΜετὶε, δε ε1πείἱ δε νὶδὶοτἱε Με εχ

Πι!τεπε , εεἰ ΡτεπεΠιιπ1 εοπΐεεπτ , δεἱπεἰε ὶπεοΙιππἰε τεόπτ . πε νεΓΡετιππ νετο ειππ

ίιπε ὸοπιὶεοπΙε‹Ιπ ]οευπάπεδεεΡιπεπε, δε πι εοε ίεπε εε1ιπ!επε π: ΜΜΜ ε!οΙεΙσει,

εοπνὶεἱε δε τπἱι1εεἱπτεπτεπε, ίἰε Ιεδὶιππ Ρεεπτ,δε ΓοίΡεε, ιιτ ΗΜ νΜεΕετιιτ, επἱενεἰτ.

' Μεπε εΜπειιΙο ειδ ΡεονΜεπεΙιιπι Γπιππ πππἰίὶετὶιιιτι ὶτπτιιε νεΙεπτει· Γπι·ι·εκπ, εε!
Δ -εἰεπιεπτε εππιε ὶπεΙπὶτ , τω εε 1πεἱπεπεὶεε τιππεεε επιιτεεπε εοπεὶτιιε εοττιπτ , δε πή

:τεΒΜ εεΙετὶτετε Ρτε:οεει1Ρετι1ε τπἰἴετεΒΠΞτετ εσείΡΞτενΕτ . ΡΙπτεε τεπ1επ δε επ1ΡΙΜὶ

Μωβ:: με ·τπεε (οΡεε ) ίπ ίπε ΡτοΡι·Ιετετε , πι ὶππιππετΞε δε Ρτετ1οίὶε νείὶἰϋπε , δε ειπε Ρεεππὶε
Με Δ δε ετἰεπι ΡεεπΙἱο επιπΜτ )· οικω τεκπεπ Βεεεπε Ρτ:εΙΜ,άε εμε πιοι·τε υΙττε ε1πεπι

>ετεεΠ Ροτείὶ εοπόοΙεπε , εοτεε Ρτο επππεε Μπιε τεεπεόΙο ΡειιΡει·Μπε ετοζεετὶ Ρτεεε

Ρἰτ ,ΔτετπὶίΪὶοπεπηιιε εἰ Ρεεεετοτιππ εκ εοτεἰε, ετίὶ ίετο1πόιιΜτ, δε Ρτο Μὶπε: επίπιεε

ετεΡτἰοπε , ῇεΪππὶΙε δε οΒΓεετετὶοπΙΒιιε ίεεΡἰπε Ιπίπάετε ποπ εἰείὶὶτὶτ . @Με ει·Βο πω

ειππ πιοεἱο πΙττε άεΒΞτιππ,ΡΙπε πεεεΙΤεπε: νετπετιε ε1πετπ ΞπνΞὸὶε: νεΙ οεἰπ εεπίε τε

Ρτεπεπεἰὶτππε , δε ε)πε πε8Ιἱἔεπτὶε:π ποίὶτε ίοττείἶε ιπὶποτετπ δε ΡΙπτπ:πε Ρετείεεἰ

=επιπ , οΒίεετεκπ ιιε ο Ιεδϊοτεε νείὶτετπ εὶὶΙεδΗοπεκπ, οτ ειππ πεεε Ιε8ετὶτΞε , ΕπδπΙΒεπ

τ τἰειπ είδε τεττ1ὶΙΙὶοπεπι Ρεεεετοτιππ Ρτο " νεπτε εει=τε ΓεΙΙεἰτετε ε Ι)οιπΕπο Με ΡΙο

.. λαέ,- Πο: ι=επε .; δε δε: ίοττε παο τεΡτεπεπίὶο ,ο ίὶετ Μί επτε ιπΙΓετἱεοτἀὶειπ Ρεεε νεπίεΙΞε τε

Βή. ΠΠΠ]Ο ο . - -

`° . Δ 38ιτΕπετ ι1ιιοε1πε ἱπ ποίὶτε εοπετεεεεΞοπε νὶτ νἱτεε νεπετεΒΞΙὶε , εε ὶπ οτππἱζζε

80οάψε- ποτπ.εει τεειιΙε οΜετνετΙοπε Ρεεε ΙεπάεΒΜε , ποτπίπε ΤεεΜο , δε ε1πο επειτα ίιιΡι·ε

έ: Ρεπεε τετιιΙἱ,ΡτΙιπο πω άοπππο Βετπννετὸο Ρτο θάεΞ δε ὶπάιΜτἰε: ΡεεετοΒετὶνε νί

Ρωὲὶεἱτ, σε εεεἰοππππε , Ιεά επ Με δεετο Ροπτ1Ηεε Ρτο ιιτὶΙΙτετε ΕεεΜείπε ὸεεεπἰε: εεΐεποΙετί

Μ' ' ; επε8ιΠετιο Ρτε!Ητιππε: δε ειπε εἰ Ρτο *' τεΙ18Ξοππ δε εει·πετιε τπει·ιτο εοι·όε τεπι:ε

ο εοτπΡΙεειπτ,εππι ΗΜ π; εοπΙεει·ετε!ειπ δε ΓγτπτπΜειπ ὶπ Πεἰ Γετνὶιπἰπε εὸοΡτεεὶε.

ε 13°πρω- Εεεε επππ , τοτε εεεΙείἱε εμε ειιπ1 πονετετ τεΠε , ετεπάεενπε δε ειπετπι1ε , ΙπιπιιΙι

«εεε δε αι- τετε δεὸὶΙεδἴὶοπε ΡτεεΙετιιε,ἰπ τε8επεΠε νετο εε εοτπωοπεπεὶὶεἘτεττὶΒπε επεεΙιε εε

ωτδ”8·` τέτετε ίενετπε , δε πι τοεο νπ·επτπτπ εκει·εΜο εοτετπ Πεο1οΜεὶευε . Νετπ πι εάπεο

πἰτἱοπε Με Μο πεπεπΙοίο ΡτονετΒἰο ίε:Ρπιε ιιτεΒετιπ·: ΠἰΙὶἔεπτ, ίπε1ιπτ, ποτπίπεε,

οεἱετἱπτ νΜε . Ηιπε πεεεπε Ροπεπεκ επτε εΠε1ποτ επποε ιι ΓεεΡἰισε , ιιτ πο!πε νΙεΙεΒε

ε · τω· , ῇοεεπεΙο Ρτεεὸἰκἱτ , ε1ποό ειπε ίεειππ επτ ΡειΜο ειπε ίε εκ Ι1ειε νπε εΙἶετ εππ

. 8τετπτιιε . ΝονΠΒιπε νετο εἰ ἱπ Ροίὶτετπἱε δεειππΒεπτί , Ρετ Ρτ:εδεθυπιΑΑΒΒετετπ

πεΡοτετπ ἴππτπ , οικω εε επτπ Μπτεεὶοπἰε ἔτεεἱε , Με νΞεε εὶἰτεσεπ , 1ετὶο πωπ

εὶενἑτ , εποε Γεετε:π οΙεὶ υπέΗοπειτπ νετε Ροεππεπόο , δε εοτπιπἱίἴε Με εοπθτεπ

εὶο , ΡΙεπε Με ἴπίεὶΡετεε , δε εοτΡοτἱε ἴεπἔιιὶπὶίεπε @Με ίεετετπεπτο πεππιτπε

ίπτεεΡΜιιε Ρι·εετπΞει·ετετ, Ρτοπιὶττεπε εἰ νετεεἱτετ ίε ίπΡετίὶἰτειπ , Ρτο εμε επι

πω: τετπεεπο Βεἐ 8τεπεπι ἰπὸείὶπεπτετ οΜεει·ετιιτππι , δεευπιἱπ Ρτοκππο εππο

ὶπ Ρεεε ΦΗΜΗ Γι›ΒΙεεπτιιτπτπ . επι ΑΒΒεε επτπάετπ ὸἱΙεδὶππ1 , δε Ρεεε ίεκπΡετ

Π)€ΠΊΟΓειπόππι πιε8ὶΙῖτι1ιπ ποίϊτιππ , ειππ εεΜεπτΜπε ίτεττΜΒιιε Γεετο οΙεο Ρετππτ

χ" › ώε1πε εκ ΡοτεΠετε δε ῇυίἰῖοπε ΕΡπεοΡ1 ΡΙεπεπι τειπιίΠοπεπ1 1πε1ι1Μτ , επι

ΡΟΗ Μάιιιππ νεα: ίε1πε εε επειεπι ππ18τε»·ὶς ειππε τετπεπ οϋπιιε πω εετἰτετ εσπ

ε · ' τή

Ρεῇετ:ιε ;

 
 

η Εάἱε, Μσε/ξ·.τ. ΡειΜο είπα· εοάεκ ΒετπΒετέ ΜΜΜ». Μαΐ 'δ' -9|ύδπ"είδπώ' '°δ””|ε”"_° Με”

-ρή με” Ρη·ι!Ι.τετεε5 βΙΙΙ:ε: :μισά έρβ απ:: επεκιω ό· βαν ωεπ[ε›°, "ΜδΜΜ ὑΜ” Ρ"”" "δ" 60 δ “α” 'β

[ω ρμ:/[κησ .



5.ΠΟΒΕΗΑΚΠ!ΕΡΙΣΠΟΡΙ. 36ο

ττ!!!πν!τ , πιππ εοπξςι·εππτ!οπετπ ποί!ι·ππι , (ἰπιπιο τοτπτπ ιιο!!ι·ππι εεε!ε!ἱπιπ` ) τππ- ΑΝ. € Με

τ! νἰι·ὶ Ρπτεοε!π!ο δε εοπ!ὶ!ὶο, ιππδι!!ετ!οπιιε Ρι·ινπνιτ. ναυτια εει·τε, δε ε!ετο δε Ρο- Ι 038

Ριι!ο τε!!ε,ε!!ειτπιιε,πιι!π πιιππιιπιπ ε!ιιε οπ:!!π!ε νιτιιτπ πι οιππι εεε!ε!!π!!!επ Ρτοοπ- '°` Μ”!'° ·

οι!ίτπτε!ιοπε!Ηοτεπι νε! νιε!!πιιιε, νε! νιε!ε!ππιιιε . Ειπα εεττε ιπετποτιπιπ μπε ποπ

εοτε!ε τεπιιε τετιπετε ε!ε!;ιει·πιιε , πιιεττι νει·ε ππτε εοπ!Ρεδ!ιιπι $ππδ!οτιππ πάτε! τε

εοτε!πτ! ποπ ε!ιι!πτππιιιε . $!ε απο ΡτοΡ!ιετιπιπ !»επτι Ριπ!ιι!!ε ΙΙπιιἱ‹!ο Πειιε ίτπΡ!ε

νιτ , πιιἱ ειιτπ Ρο!! π πππιιπι δε ττεε τππειιπι ιπεπ!εε ειε !ιπε νιτπ ίε!!ε!τετ εικειτι!τ . Δ

πο. ]ππι πιιτειπ !ιεπτι Ρπτειε ςἱοὁεππτε!! πΕΡτοΡἰππιιπτιτε πιππ!!ε!!!ιιε πω, !επι

δ:
Ρετ οΡετιιπι !ποπει·ιιιπ πιι8πιεπτιε πε νιι·τιιτε πι νιι·τιιτειπ ππ!ιε!π!:πτ , ιιτ νιε!ει·ε πιε- .Μ.ιπ....

τετετιιι· Πειιτπ ε!εοπιπι ιπ Ε!οπ,δε @πι εε!Τππτε Ρι·πε!!επ: Ρ!ιιι·π!ι ο!!!ειο, πι !ο!ο !ε ἰπ- ΡΧ"22;:

ι!ε!!πεπτετ τ!ιεοι·ιπε πω! εκετε!τ!ο , ττ!π τππτιιιπ πε 8επετπ!ί !Ρεε!π!ἰτει· ειππιεπε, ως” .

Ρ!π!τετιιιπι , ε!εεπιο!γπππι , δε με οιππιΒιιε !ιιπιτει· πω !οε!πιπ δ: είπι!επιπ πΙι!!ι

πεπτ!5, πε!εο ιιτ !! :ειτε !ε!!ινιοτι τεπιτιοτε εο8επτ!!›ιιε Ρετ ο!ιεε!!επτ!ππ·ι Έτπτει!ιιιε .

π!ἱπιιἰε! !πιιτ!οτιε πω, νε! ίοττ!οτ!ε Ροτιιε εοπτι·π πιοτειπ !!οπιπε!ι! ΡετεεΡ!τ , πιο.!ε

Με τππΒἰε εο:Ροτ! πιιππι τε!εε!ιοιι! !!ιιετ!τ. Ετ τιιπε !!πιτειπιιτπ Ρτε!επτιε νιτε πειτπ

!επι επτα! , πππο !ει!!εετύ ιο36. Ιππιετπτοτε θοε!πτε Γεε!επτε , !Ρ!ε Ηο!τ!ιιι!επ

νοτἰνε εε!εΒι·πνἰτ , !ο!νεπε εεττε !εειιπε!ιιτπ Ενππ8ε!ιιιτπ ποπ: !ιιπτ (Σπάει Με Επίπ

τἰ, δεπιιπτ 1)εί Βεο; !επιετ πιι!ΡΡε ιιτπεε!ιδτο :ποτε (Σ!π!!!ο !Ρὶι·ἱτιιπ!ε !πει!!!ε!ιιιιι

ππτποΙππε , !εε! δε !ιιιε πΠι!!ο πιἰπιιε, ε!ει·ο ίππε δε ΡοΡιι!ο,.ἰπ ε!!νιιιιε δε !ιιιιπππιε,Ρτο

Μπι δε ετἰππι ε!ε!ι!το !ιιιετπ νιι·εε εοππι·πτιι!ππε, ίπετπτ!!!!πιοε πιιτεπι ε!ιεε (ξιε!ι·ππε!π

παπι , δε ιιτ π:ι!ε !πππιιε !οειιπε!ππε!ο Ρι·οε!πτππ!απτ !π!ιι!:ει·ι·ὶπιοε , !ιιιππιο εοι·ε!ιε πε

πιεπτἱε ππ”εδτιι !ι!!πτΞε ειππεθιπ!ιπτ , πιιοε εοι·Ροι·πΙ!τετ πιιπ!ῖ ειεττπ εοτΡιι8 τπ!τπ!π

πω! ττππ!!επε , ν!ιε εο!ιππεπτ!!πιε πετνίε , πε!!πετο-Γππ&ιιτπ Ρπ!ε!ιπ Ρει·νεπειπτ .

Αττπτπεπ ο Ποιπιπ!επιπ Ρπ!πιπτιιπι , Οοεππιππιιε Βοιπἱπ! , δε ίε!!ιιπι Κε!ιιι·τεε!ιο

Με (Πιτἰ!!! ι!ε!ιιτο ΕΡ!!εοΡπ!! ο!!'ιειο , ιι!τι·π νὶτεε εο!!εε!ο τοΒοτε , Ρει·εις!τ ; !!επιιε

Ρπ!ε!ι:ε ίετιπε Ρετ ειτειππΡο!!τπε !!πτιοπεε !ιιιετπ !ο!ιτπιπ τε!!8ιοπεπι πε!πιοπεπε!ο π

ε!ε!88 νἰ!ἱτπνὶτ , πι πιιι!πιιε ετιπιπ ε!!ε!πιιε , !αΡ!ιιε Ριι!ι!!εε ε!επιιπτὶπν!τ Γε τπο‹!ο ειιπι

!!!!ε ιι!τιιππ εοτΡοτπ!ὶε εοπ!οττ!ὶ Μπιτ! !οειιπε!πι·ιζ· δε ε! ὶπ Α!Ϊεεπ!ἰοπειπ Βοιπ!πι, '

πιιο Ι)ειιε !ιι!!ετ!τ , !πνιτπτ! . Νοε νετο !ιεεε πιιε!!επτεε πιιπ!ὶ ε!ετ!!!πιπε , πιιιπ ειιπι

μπι *πιιππτοε!ιιε ‹!ε τε8τε!!!οπε πιιτὶπιιπι Επι: Ρπττ!π . ν!ε!ε!ἰεετ Βπ!οπτιιιε , πο!πε . Μ.

πιἱπ!τππτειπ πιιε!!ν!πιιιε . πωιε><ιω

πο. Ρο!! Α!!ιπε σ· Ετππιιε π ποΒ!ε ε!!πι·ε!!ιιε, ειιτπ πιο Ριπε!!δ!ο πεΡοτε Κπε!τπιιπσ.!ο [τι ιποτειιιιι

ΑΒΒπτε,Α‹!επ!!πό " , πιιο ιπεεΡεπιτι πιω πον!τετ εεε!ε!!πιπ εοιι!ιιτππιπτε !!ιιε!ε!ιπτ , ΜΜΜ·

‹!ενεπἰτ , πεε !πθτιπιτπτι ε!!ιιιιιιε ι·ε!ιιδ!πι·ἰ νπ!επε , ε!ε!ιειεπτε επτπε ε!εειι!ιιι!τ. απο

πω!!! τιιτποτε εοιπΡεττο , Ρεπεε!!δ!ιιε Βπι!ιιπιιπε!ιιε/ πΙι!ιπε , νιτ εει·τε εοτε!ε δε πιπ

πιο ε!!ν!πε !ετν!τιιτι πιππε!Ρπτιιε,δε ΡτεΡο!!τιιε πορτα· πε Πεεππιιε ειιιπ Ρτ!οι·ι!ιιιε πε!

ειιπι ν!!!επτιοιι!ε 8ι·πτ!π εοπνεπειιιπτ , πιιεπι τπιπεπ ε!!!!!ιπι1!πτο !ππΒιιοτε !ο!!εο

πιοτε εεε!ε!!π!!!εο !π!ιοτι π!!ὶε!επτειπ , ειτειιπι!!ιππτ!ιιιππιιε τπππ!Βιιε !ιι!!επτπτιιπι

ιπνεπετιιπτ.@ιοε πάνεπΙεπτεε !ο!π επτππτ!ε !ιιΙπτ!τπτε !ατι15 !ιι!εεΡιτ, δε ποπ!! σε!!

επ ιπο!ε!Ηπ,πε!νεπτπε εοτιιτπ επιι!ππι πε!ιπ!ι·ππε!ο Ρετπιπιεπε , τεΡοττπτΞ !ε πε! ειιΒἱ

ειι!ιιπι Ρι·ιεεεΡιτ . Πι! " πε!ιιππτο !Ρεε!π!ιτεπε!ει·ο; Ρτ!ιπο !!πιπιιΙοε πιιο!πιιε πε Επι: Σ· πόιπ!!Το!

ο!σεε!!επτπε Ρτοειιτπτ!οπε !ο!!εττετπε!ιποπε!υπτ , πε ε!ε!πεεΡε οιππεε 8επετπ!ἱτετ, πε ! ·ε

!πειε Με! δε τε!ιΒὶοπἰε ο!ι!ετνπτ!οπε,ιππι !π!ιι!πιτει· πιιππι δε τει·τι!ιι!ιτει· ο!ο!εετππε

ε! ο !!πιιι! δε πτ8ιιεπε!ο !πίοι·ιπποπτ.Βε!πε!ε !ε οτπτὶοπ!!ιιιε εοτιιιπ εοπτιπ επ!!ὶε!ἱ τεπ

τπτοτιε Μπι” δε -ίι·πιιε!εε εοπιπι!!!τ, ε!!πιιε·ο!ι!τιιε !”ιι!ε!!ειπ δε τειπΡιιε, Γιιπει·ιβ Μ"Π”3Ρ:

πιιε δε ειι!επιι!πτυπι , δε ετ!πιπ !εΡιι!τιιπε οεό!πεπι , ιιτ Ρο!!επ ενεπὶτ , πιιπ!ἱ π!!ι.ι
Μ! 1

ε!επε !!πιιιε!ο Ριπε!!ιπτ . !τε , ιππιιιτ , δε πε! !ιιΡει·νεπτιιι·πιπ Ποιπ!πιεπε Α!ἴεεπ!ἱοπἰε

!π:τ!τιπιπ να: πιι!!πιιε.Ρι·ο πω: ο!σεε!!επτιπε πιιπ!ἱτπτε, δε ετιππι Ρτο ΓΡἰτἰτιιπ!ἱε Ρι·ετο

έπινε πιι ππτιτπτε ΡττεΡπτπτε,δε τπειιπι πάνεπτ-ιιιπ !πετ!,8ε πω!! νετε·πιεειιω Με 8ε

πι !ιιτιιι·ο εοππι·πτιι!πτιιτ! επίΡεε!πτε . Νπιπ πι νἰ8ι!ἰπΑ!!εεπ!ἱοπἰε !π Μοπτειπ πε!

πωπω ιπειιιπ Ρπει·οπιιιπ Μπιιτιεπιτπ πὸνεπἱπιπ εδο πι! ποδ!ειπ ε!!επιπιιε ίππόΗι

£δ!Μ δΈ”. Ο. Β. Του!. ΡΙΠ. ! ·' · · Α. π πππιπ .

ο Β:ιππ!ιει·8. μ! πιο» επτα ρ πω” ό· [με ωεπιβύκε. _

δ Ηεπίε!ιειι!ι15 @πω πππο ιο”. Οοπτιιι!ιι: τπιπειι !ιπρει·πιοι· ω. ππιιο απ: .Η Με.. ειε πω” Μ!

τ:ι!εΠι Ποιπἱπ! εε!ε!π·πν!τ. Ππε!ε εοκιβε!τ ν!ι· ει·ιπ!!ιιιε, πιιΒοι·ειπ ιιο!!τιιπι επ πια :ιπιιο ω”. εοπτ!Εετιιπτ,

ειιιπ Η: πια ρκεεει!επε! πππο ἄε!!π !πει·ππτ εοπίιιε!!!!ε. (:οε!επ θι·πειεπΠιι !ιπ!:ετ απ" ω”,

ε Βπιπ!ι. Μπαμ. Μπιτ» πρεπει: ρνι/ἔωἰ.τ ν!!! απ” μου· απο» Ωσιπάτιαβωση [ο ειυ#ίδωι.ι, απ: “Πω

δΐο πιεσε: μπεί! είπω” :ράφιο!έ εβάσ Βωπίκ!ωνπ Ρισ!Μιτπω, εξω.

τ! Βπιποει·8. ππσσπἱπω πρεπει:: Μπι πι! πι...» πισω» έ:: πέβτωβομε ΜΜΕ»! ρηή:!/ή.

ε 5!ε νοι::πιτ ΡΙει·ιιπιπιιε Ποπιἰπἱεπιιι πι :ιΙΜε, πω!! επ ε!!ε ι·εεεπε Μπι...! γς[!ς8 πω. ό8ΡοΠα·επτ

| Βοι!εε. .4!!εΙθωα: εδώ". Βο!!. ρκ“!Ι:”Μα Μόνοι.

  

ω.ιειιιι6_



πο ν ιτι Η ·

ΑΝΝ. οι. ιι8ειω;ΑΒϋιικω ιιιιιιωι νοΜε,εμιΕ νιοι:: πιω ΡτοοΦίΠοιιἰε δ; πι€Π”ει:ιιιιτι ίοΙ1οιιιι;ικι [κ.

1 038 τ.ιι€ετ,ιιιιτταιιι, δε Πο εΙενιικ οοιι1ιε ιιΙειιιιςιιε ίιιίριτιιω, φιεΗ ενώ-επ ιικιωφωιΝο

. 4. Μ» 88,, 1.ιιιιιιιτ, Με ιιτ ΩΙιτιάι:ιιε νο1ιιειιτ ρειτα&α_, νι @τα @και τωιι€41!ο ω [εωξ):ιω1

Μ.ίεΙι:ιεΙΘιιι νεοι” , ειιιιι Ανωτέ- 8ε Γτειιτιιιιιιι Ρ6τιιοΒιιωτιιε,Μο ίιω».ιτο ενά ίση.

Φωτ ΑΜιαιιιι οπιιιιιτιιι , δι ὑπό: να ιιἀαιιιι., νοΙΜειιπι Ραι.νειιε Ρωιιιιτι15ιει,ιε

Πιειιιν €το 0.οιιιιιιιαι.ιτι ωιινοι;πιε ίηιιτει!ιιιε δενιιιιι;ιε ίοΙΙεττιπιτιστ εεΙεΙιτιοπιιιε ,8ς

πει τ.οιιιιε ω» τιοίὶτιι ιοειιηόιωτι:ιτι ρειιιρι,ιε τετττιιποιηιιε . Ετ Επι: €Η63θ38 , βρησκω

ἐὶιοτιειιι όεεΙιτ ; θα :με Για ττιιτειιικε ρειιίνετ δε Βιιικιιτοε @πιω ο

Μ" · μ. ΗεϊιεΙιειτ <μιοςιιε ΜΒΜ Ρ:4.ι€τ ιτι ρκινιιιο ίσο ιαιιπιίωιο, μι νεηρωΊων”.
Μπι 12- . . . . . . . . . . . .

“Η” Μ” άνω ιΙΙιιίϊτεπι ? Η1ιιιιιι νιάιι2,Ριδϊοτιοε ειπε 0Ριδσ€ιτι, @οι νιΙιιι εμε ν20:11η:ητδωμ

Ενεει:ιι ειναι, ςις,111€11τ8.9118(€τν2β2Ε , Ποτι:ιιης·σ Βι1Ποτκ2Πι ,επι ψ ιτιιτιο εῇιιἴἀ€1ιι ΜΜΟ φα! 68.

' αντι φταιω ΐικιτιι, κ! είϊ Βηοειτιειιιι,ρεττεΒιιω εδο: ίσια ΡτεοειικΝιιτιι,ιιε ρη

ιὶιιιὶιιιιιε,ἰοιιἔε ποπ@ρω ΐνε Ρειιτι:ιτπι Γιιιιιιι τι: νιΠτειτιιτιιιιι Μάο Ρτοωι6:$8ς Ρ]·μπμ

Με $11]11[ι1υς3 οτεΠιιιε Π: ιιΙττοηειε οΠετειιμΒιιε, ω; Ρο,τιεςε: ςι.ιιη α» Ρι·οΕηω ΦΗΜΗ

Μινι,@Με£Ϊ€νοτἱ0πὶ €οτιιττι τοιιι!ιτ ; δν ίοΙιιιτι εειιιτιιιιι Βιιιιοιι€πι ίοοιιισι πωπω

ΡιςεΙ:ΒιιΕοόοπι ηιιἱιηιε Με ειιτ€ πάνστιτιισι ΦΙ:τι,ιιτ ριφάιικεται ό, @οι πιω: Πιο

ιτι ειΕιὸἱ:ὶ8 ν6Πιτιι€ιιτειω πιιιτιιτετ,εὶἀσιιι @και ΡτνεοεΡἱω, ιι: πάση νοΙΒιιιεπω

φαι: 6οροΓυι: ὶιιιὶιι:τετ , 8: πι φαι αιιιοὶτιιε νωπεπ ι @με πινω Με ειιιαΕ ό:Ιων

@Με νε! ιπιθοικ Ριου. οοτικπιΜ ΡιεινίιιΙ πιο α: Η άει:Ιι8ιιατιάο οιιιιιοιιΙιιτιιε άι

Χιτ: Μι δε νοίΗιιι:ιιαι η” άφο1ιιιιιιιιιιιτε οι , δ: πιά των ὰεὸιιεὶεσ. @ω Παω αιμα

1ιοίι νι:Ιιιιιι ωβιωιι ιταΙιειιι::ν ιιιάιιετιιιιτ. δα ιιι 00ιιίρεθυιιι πω: 1::ιεΙετικε αιω

3ι1€ιιιπτ.Ωιι€Φιι16 «Μι ιιιιιιστιε,πιτ ε ναν Μ”, ςιιιιι ω «παω ποθ: ο τιιτυοτει·τι πι·

νεπίσει Με εΠδΗε μια ωνιι,8‹ ιτι ιρί'ο ιιιοτικιιτο ιιιιοΙετε!ιι1ε απο Ει·ιευε πινω: ,

β: Μπι :Μετα πΒιοτιιιιε Μάϊο ρι·οφιι1ιιιιι : :μιση απο ΡοΠ όιιίοοΠιιπι Μπιιπι Φρι

·1εοριιι τηιιιτεκτ , Φωτο είὶφιοά ιιιετοτιιτει σ @οι Βιιτάμι 300€1°βτο Ρτοωτοτοτε ,

1ιτνα:Ριτ ει όισειι€ -· Ριιι:ι·ιιιιι Μπι:Με & Με πιο1εΒιιι Για; νά σιν.·ττοπι ίιιιιτιι άν:

Φινι › ν: ιτι 0©©ιιτἴιιΠ1 ιιιιιιιιιιι Ρειτειτιι$ ιτισειιτιι ΡοΦτ ΡτοΒοιίοι. @οι ά ανω ἀεἀικὶ

τον δν ὸΘ©ϊ€Ϊ©θπτὶΒιιε ιι1<πιιιι νιτὶΒιιε επι εκτιοικια ΡταΡωτιιτ ν " -

Ηο“Μ «μ, Ρώπα ΡπιιίιιΙ ποίϊστ -ιπιενεινεΓοοιιτε Με: Ηο1τΙιιιίευ , "ω ωιιΒικιιιο ικ

εἔιἔἰτ$ο- 01ς:έιειθιφο πως ω νιΗμιτιοιιεπι καιω νιτι πιιι1επιιόιω ΐιιίδώοιιι9 ωΗοωιιιω στα

°· εοΡι:ιι , ΡτονοΙαιωτ . Π» πω:: ιιιιιΙτειιτι οΙετι ΡοΡιιΙιεΙιιε ίι·εςμερωιω , ς1μ2,ςι;χω :Πε

Π"ΜΜ ιεςιι:ταΙ:11ιε άριιιιτιιι $οΡΙιιει :Ιαν θειιιάσιεΙιώτιι ειάνετιιτ , φαι τιιιιεΙοαι , ιι: ω ω; Ιο

πι: Μινι μας ,όηιοΠτα Ριιοτι ρι·::τιτιειειν, [Μινι Γι: Με δ: άενοτιοικ , ω! Μια νινί ι·ιιιΕιι

.ιιτει,τοιιι οοκινετιιτ, φα, :Με οεα1000θ ιιινεπτικ δ: ροΡιι1ιιι1 Μάικ πειιιοπωιάΠειι

ω ω Γ :ς οΙειτς·άε ΓτινοΙ:ιηιιιιιιαπι εντιπποιε ,ειπε άν (πι: ιτοςΙοΠα ρωταν; οοιιαιι Βςετιισι

Μ" Μ: ·· νινι1:010ΩΓενιτκΧοτάιΜΜ απ, 8ειΙοιιικαιιι Γατιιίιι&ιοπεπι Ριοςιμοιε οωΡις. Ας!

«ω. αμκ νεκ1ιο..ιΙΙ: , ΜΜΜ ιιιοι!ιο οο8επτε , Βιιπιστ πιο , οι ιιοΒιε νιικιιιωτ , ω!»

Βικιτιοικ Ρετιιιον€τιτ€ π ιτικ:ΗΜ9 ϊ€τἴΡ0ΙιὸἱΕ ,δέΜ ωΝιτι181 @Η ίιιίΡειιώ τοΒιινιτ .

ΙΜ ναν ννιιιιιιοτιοιισιι αν νιίδειιιι1επι ›. δν ο!ιιτιιιτι- ειπε εε1ο:ιω·εω Ιοεωιωω ,

παπι ιτειιιιιιιο ισ Γιιιι Γατινίι6Ιιοιι:-οκιωπ Μτνπισπάο ΡΗΜτΠ;,ωσηικ: ιιτ καψω:

, . ειιΒιιιιτετιιτ οιιίοστατιάο ροθιιΙεινιτ - Λι Με ι Πε>Μτια, ιιιιι_ιιιτ . Ρετ Ώειιτιι ιιΜρετ

ΜΒΜ › δώθε@να ιιι Γ::ΗΜΗΜ Πιηθνι »απο εοπνειιέπιιιιε ίιιΓ επι πι: .1Ρω

»μενω , ιιι νιιΜιιιιιιτ οιιιιιιΙ5ιιιω $ιιιιιιιι: @Με εάνοιιιιιιιιιιι απο !ί8ειιε , 8‹ τει

πιω νεων@η νς1ιοικιειιται· εκμνείοετιε : Πτἰιιιιτιι , ενω” . ο Ραπ: Μαθε ,

πειιιιἐὶιι νικ νι:Βικι ιιοΒιι ΐιιΡιπΠω κιοιι€ιο Ιιοοπεπιριιε νωιωε Μ: και Ϊοττἰτετ

οοΙΙιιθιε .ν2:11ιιιι χ, ερειτιίςιι<ι οι:ιι!ιε ι ά οιιιιιιΕιιιε Μι οι:οιιιιιΓξιο81ι , :Με : Πι Ρο

κβατο φαωναΜε βοϋτει σκιιιιίηιιιινοιαουθΒιι , :η νετὶτατο κατω» , :μια

@ειπε ΦΠ , άι©0.ν0ωι $ ΩΜἱΘι-ἱπΪΦίὶἑ_ΗὶΦ€ι£ΘιΪΩΒΜ Βάσια υπ ιι!ιί @Με νοΙιιετΕ: , απο

ίιπιιιΙ ΜΜΜ ; 'ΪΒω°ΙΪΗΙΝἔΩΨΓΒΜΝΒΥΜ Ε€Ϊἔ=ἱ1ῖι$ιῆἱ0 δ: ό:3 Εάν , δ€ Φ: ΜΒ ετιεπι οι”

@τα Με ιδιωένιιΜτεθ3Βιι005- ΕτΜε άιικι18 εΩΦΠἙΡΓΦΪΪΪ8 οι:ιιλιιι ι·αισιιιε.Α ε @Η

8ήΨΗδο@νοκ ΡΘΥόἔἐΜΩΩΙἔΪΪἔΨΕ €ικιιΕΜΜίΒΒ5 8ἰτ:Ησιι πιο πιιίειαπι,ιιυπηιιιό

Μπι ίιιπι πιοιιτιιςει [ειιωι1ιιο ιτι Ρτοιιιαιο ίιιΒΓεοιη;μηι @Νεο @φαει πωιωδ ειιπι

Π* · __ > - ακρω

η σου” Γει·Πιιιιιι· Δωιοπωι5ιιΜ :εικοσι Ρώπα @Μο Βάια βπιποι;»ι. '

δ Βια: Β;πιΒοης. ΜΗ νςτο ρ·ωϋκώικ: . "

ο· Βο!!ιιικ!ιι: :ιι νοοε :Βοιωτια άοΠειιιιτί μπει, Ιεμπάιιπ·ι ί'ρι·τε Ιαπωνια.

Ζ ΒιιιιιΒ:ηχ. ρι·σίει]ϋ. Σ, :Α κι. μωβ! πώ”, ιζέστήεωιήόκε ζΜβη ·υΜόπ.τ , κά “την” ρημπιτια,

άν ρ ΡΜ[4Μ ·υΠΙσ ω! Η02:|ικβπ.

ο Παπ: ρω ιμί&ιώίπω Μιά: απ!ο/ΐΔ [κι αυτ: ἱππιφεδἱστἰμ σωπε:ηιιφ π'ο τιι!ίαιιιο [κήοϋίσπιπι, ό· έα

μ·ιωιέω μπουν [σ2Ιι[σέϊΙΜεω ρωπι€ατσ , @ο

 



ε.εουε::Απο::::::εο::. 37:

ιποπ:ετει:ε Ρ::::ίπ:πίιτ, :επ :ιπ::::Ι:τε: πι:: ει:: εο ιπππΙΙ::επτιππ: Π:ππ18:Ιιεεπ:ι:::: Απ:ι.ει:.

Ραπ: . Ιτε:π :Πε ειοε:::: οεπΙἰ: εε::π Β:ενιτε: , :πππο Γα:ιιΒ:::ε: πε ω:: :εΙ:8ιο- 1 Ο 38

π:: οι:ίε:ν:ιτιοπε εο:::π:οππ:τ , εε πε ΡΙπ:ειΙἰ ίπ:: οΒε:::επτ:ει: Ρ:ονιΠοπε εο:::8πι: , 4· Μ"

8: Πε εΙενιιτ:: πω:: εε::π Βεπε:::δτ:οπε :πι:ιπ:ν:: , ει:1πε Ρτο εε:::Ρο:ε :επ:1Πιοπε:π '

:::::πΙ8επε πο:: Η::ε :::::8πο , πτ :Ρία Β:τεΒ::τπ: , τ::::ο:ε πω:: . - . ο '

4.3. Τ:::πίο.&:: ::πτεπ: Ι:εοποπ::ιό::,Βεο.τπ: Ρ:ιτε:, πω:: ι:επειε:ιτε ίππάιτπ: εο:Ρο- @απα

:ε, ει:: ΑΒΒ:ιτε , εετε::ίοπε ί:::τ:ιοπε πω:: οΙε: Ι::1πο:εεεεΙεπε:ίτιεο :::ο:ε Ρε:π:::5:- ἔπἔιποπι:

τπτ, δ: π: π: Ρ::ι::Ι:::ιτ, π: Με:: Αίεεπίζοπι: Πο:::ιπ:ιπ :ποπτε:::::ιπέ:ι Μιιι::ιειι π τ::*"'ἔἐ*(μ

::::πΐνεΙ::τπ:. Π:: Μπι:: ει:: επ::: Πε::::ο πατα:: [ επ:π ιπππ:πε::ιοιΙι απ:: :ππΙ:ιτιιό:- Ρ:: .

πε πάεΙιπ:π ] εοπνεπε:ππτ , πεε :::πΡΗπε ::.:πει::τπ:Ηπε:π ::οΙο::: , οπο εο::ιε τεππ: Α: ω: α:

νε:α:Β::πτπ:, ::Ι:ίεοπόε:ε ν::Ιπε:ππ:. Ποτε:: νε:οιπππιε:::Μπ: εοπΗπ:::τ ΒιιεΙ:ππι ε

:ππιτ:τπ:Ιο , ειπ:::π πο:: πππο: Ρ:οοοιτπ εει:Ηϊι:::: Ρειίτο::: είπα:: :ιπ::ι::τπάο. απο: Μπωάι_ '

::::::επ :Πε , Με: πεπειεπτε μι:: Ρ:επε Ι:π8πε, ΒεπἱΒπε εο:ιίοΙεπάο άι:π:Πτ , δ: :Ι:Ιιι- -

απο ::ε:π::: :πωπω :::::::άσ.ν:: . Ωπιοπ: ::ιΓεεπεπτ:οπε, 8: Γειε:::::: ::οθεπ: :ΙΙ::::ι

:τι ::ιο.8ποι:οΙο:ε άι:εεπτ:Ι:πε ; Βε::τι:ε Ρε:τε: εοπίπετο :ποτε , οι:: ΡΙ8.Ι:πο: ΐε:πΡε:

πω:: :πο ππΙει :είεδτιοπε :ππ::::ε:οσ.τ,8: :π απ: π:επιτσ.τιοπε επ::π:π :ππ:π εοπΐι::π

:π::πε, επι::::ιπ: ίπ::::: ::::επτιπ: Πεο εο:ππ:επά::ν:τ & . ίπιπ:πο νε:ο ά:ΙπεπΙο ιτε:π:::

εΙε:πε Ρε:::.&:: :π::τπτιπ:: :ιεινε::ιτ: ::πε:π :ΡΓε ::Ιΐε.τπ τππε ἴπΡ:επ:ο, Β:εν:τε:, εται

:πεπ Ε:Ιπο:ιτε: , πε ίε:ε::::εΙιειοπ:: δ: οι:επιεπτ:::: οι:ίε:νεπτπ: εοπιπ:οππιτ , Παμε

εοπίεΙΙιοπ:: νε:ίπ επ::: ει: εοτ::ιπππιτε: Ρ:οΙε:το , :κι εεΙεο::ιπά:: ει::π ΑΙ:Βειτε πι::

Ει:π::: ίοΙΙε:ππιει ν::Ιεπιθ::οπε πΙ:::πει πω:: . Ρ:εείπΙ ειπτετπ εΙε:::επ: , ποπ π::
:πει::ο: Μ:: Ρ:ο:π:Πιοπι: , π: Ρ:ειεπιδτο :Απο εποιει:Ιο.::ο Βπποπε :επι:ἰίὶνἰτ ιοΙΙ:ει

τε )· :1πε::: πι:: :!εΓΡε::::ι εο:Ρο::ιΙιτε: εοεπον:: ,. ε: Ρε: πππτιιι:π :::::πάεινιτ , άι

εεπε: (Ξοπΐο1:::ε πω:: :::επε π: Πο:πιπο δ: εοπίο:τει:ε.· πω:: πι:: τετπΡπε :::Πει:,

οπο :::εεππι ει:: Ρειτ:ι:::π ετε:πει: πεειτ:τπάιπιε άεοε: γε:ε Ρε:νε::::ε . απ:: νε:Βει

Ρπε:Ι:ε:πε απών:: , 8: πι! μια: πε νι:: :::αίε:::: :πε:::τειπε , π: :Ρία ίειε::: ΑΠεεπ

Ποπ:: Πο:π:πι :Πε ν:ο.πεπ::: :Ει1πτ:::ε Ρε::ν:τ·, πιω Ρε:εεΡτο , 8ειπάεπε Ρωπ:εω
πω:: Με:: Ρ:ιείι:Ιιε ε::ΐΡεδ:αν:: . ' ι : Α Δ .

μ. Μι:Τ:::ιι::: :8:τπ: ::Ρπά πο: εεΙεΙ::ι:ε.τε Ρε:::&:: , :είεεποπεοπε *' :”είτίπε Ρε:- " :Με

αμε, Ε:::::ε::τε:ππ: ::.::: πο:: :Πει πεεΕπισ., :κι άιΙεθπ:π Ροπτιπεεπι :ενεπε:ππ: , ή π” 7:

8: οίπείο Ρ:επεΙ:π8πιι:εε:Τεπτε , εο:όε νε:ο @και ΑΡοίτσΙππ: ίοι::τι: δ: π:επτε Ψ :·······ι ·:

Ρί:ιΙΙεπτε,Ρίο.Ι::ιο: :π ίοΙο Ρεδὶο:ε ςΠΗ:ει:Ιτε: :ιι:::ἰπειπτε::: :π::επε:ππτ . Τππε ::::το 1°σ”“ “'

εοπί:Ιιο,οπε:ο: ::πο.τπο: ίεΙ:οΙ:::ε: ε:: ιιτ:ει:πε ΙεδὶπΙὶ μπε ί:ο.:πε:ππτ, οπο: ΡΙ:ιΙτε- - " -

πω:: ε: Ρ::πε:Ρ:ο ::Ρε:τε 8: :Πρ:ιπ&ε :εειτ:::ε ίεεε:ππτ . @πιοπε Ραπ: Βε::τπ: ::πόι- ..

:::):1πεί: Με :πεΙο:Πει πε!εθι::τι::, ::Ιπ1πε::::πΙππ: ι1πιεν:τ,ι::τε:άπιπ δ: Η:ππΙ ειιι:: :Ι- · ·· · ·

Π: Ρίο.ΙΙε:ε εεΡ::νιτ. νε:ίπ: τ:::πεπ :Πω Ρ::εε:Ρπο: , :1πιίΡεει::Ιίτε: Πο::::πο επ: ίπ::

ΡΙ:ε::πό π:: Ρε:τιπεοειπτ, αμα:: ε!ενειτιίοπε οεπΙΕ:,:ιΙ:ἱπ:-:ι:&::ειοειτ.Μεάιο. επτα::

πάτε, πω: Βππο ΡίειΙτε:ιο, πι:: ::::::::πεπτε π:επ:ίεΙτιπε Με , :πετπτιπ::Ιε οΠὶεἰπ:::

:πεεΡε:π::: ; δ: πω:: ει:: ΡίειΙ:πππ: ΒεπεάέέΜ: Βοιωτια: Πεκ: Ι/:σε! , 'Ρε:νεπε:π::τ , “ο :

νι: Βε:::πε :π ι:Ιτι:::ο τπ::ε ειεοπε όείπάειπ: , νι:: πω:: ::.Ρε:::: οειιΙἰ:, εΙε:ο εε:-πτ::πτε,

ί“ωπίπε:ε ω: πιά :π πεπεύ:ί:,(Τ έ:: κακών: Μο::::βάεπ:,:11ε:ιά άέ:·ί8επάο: , :παμπ , Η Η

ΡΜ:: πο/Ι›·ο: έ:: πω:ραπ. Ε: :π Με νε:οο , όπ:π :ι εΙε:ο , Οίο:Μ Ρ:::2 επ::: Α::τ:- (Μ: _ = “Η

Ρ::οπει, :42[:εππο πι! Ρ::::εω »πειιω, δ: Ρ8.τ:ε:π νεί::π:πεε:::εΒεπτπ:,:Ρίε :ιο :ΜΠαπ

τ:::πε πε Ιεειο Ιεν::Βειτπ: , Παμε :”εΙ::: νε:ε ΙΙΙ:: :ιπ::πε:,οπαί: οΒάο:::πεπτε εο:Ρο:ε ,

ε:::πει!: ε:::ειίτπΙο ΓοΙνεΒατπ: . Οοπίοπ:ιπτιοπ: Π::::::: :οιόε:π εει:πΡεπι: , Έ::ιτ:ε:

επ: π: :ποπειί:ε::ιε ίεΙιεεπι ειπε οΒ::ππι¦ίοΙΙε:τι ν:8:Ι::πτι::. ε::1-Ρεδτειο:ιπτ , :πο απ::

:Μαθε ειπιιπ:ε :ε:πεό:ο Ρ:εεεε ε::ίεοπιειΙε: ί:ε:1πεπτεΙ::ιπτ ::ενο:ε .

4.5. Νο:: ε:8ο πππο εείτι:πο ίὶΙεπτἱο Ρ::ετε:ει:πάιιι:: Ρ:::ππ:π :::ε:::: ε:πε :πάι- Α: :πωσ

ε:π:::,ἰπ :Ρἴο Βεπτο σπιτι: Ι)εο τεί:ε πεεΙε::::τπ:π. Νο.::ι ίει:Ρε πω:: Ρπε: Βππο ίπ ::ο- Ρα: ΙΜΟ '

:πο πιειτ::: Π:: πατε: εεεΙεί:::::: Ειπδ::ΜιεΙ:ειεΙ:: , εο::ε::ι :πο:πεπτο π:ε:πΙ:::: Ρ::

:πο:τι::: , ε::::ε::ιο τε:πτπ:π :Ρι:ιπ: ίπ Ρεθιο:ε Ρε:ΙΡιτειπτε , όεΓΡε::::πε :ειεεΒειτ: πι::

:είοπε:πτ:Βπε :Πεο ε:::πΡεπι: , παώ σ. ίο::ιπο ενί8Π::πε , :μιά Ι:οε επει: ίτπΡεπε ε::- ι .

οπ:Πν:τ . (Μ: επι:: :πειτε: όιίΠπιπΙαπ: πιειτπτιπ::Ιε οΗ:ειπ::: ίὶ8πα:ἰ :Πεε:ετ, :με πεί: Δ - °

:ποιο):ιο.π: :πο.:::: ειεΗτ::πτιππ:οπε ::”ο.ΙΙ::ε:ο.ι:::Οπ: π:ε,ἱ::οπἱτ,ΪπΠ:τ::ἔ(ἱπ: νε:ιτε:τε:::

:ίδίκι δΈ. Ο. Β. Του:. 7[[]. Α ε: :ι εεΙ::

:ι Πε πο:: :::οπ:ε Ο:::οπ:εππ: 8:υ:οπιεπι:: Μ:: πι: απ. ιοι;. Μακ:: [ ::ιο[κω υ: σ::Μ:πΜ!ι ρω:: [η :Γ

πω:: :π:ο!ε:: :αμ:, μυ» Ρώσο :Μάο π: κακοί” [:υιέΐέ Μπιο·:::Ε [Η /Συιωί μ::τωύ ::επ'ίσα·υ::.

& ει: Βε:ιπο. ::1::, :Μ/κω::νω.: ρωισέϊκόσμ
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ΑΝΝ. επ. οο!ατιτεἔ νοκ οπιπ οπο !ιππο οποιο !)οπιιπιτε πιοι.ιε οαι!πιπΓοαππιτ , δ: Ρι·οτιιι!ιιο

Ι Ο 38 πιιπι ίιιοτπιπ, α!ι, α!ι, ιτππιοιποι· τπιιοτιππ πιο το!ιοπιπ διττιςιτο, απ , & ο!ονατιο πια

* Μη· Μουτ οοτπιοιιιοιιο ,οιιιε π-ιιοδιαιπ απιτπαπι άνοια: ο!οιποπτικ οοπιτποππατο , δ: ιιτ

πιοι πιοπο πιοτπιποτιτ οοίοοτατο . Ετ ο!ονατιε πι!ιι οπο οοτιιιτ απ οποιοι οοιι!ιο: Ο

Ποιοι, ιποιιιτ, ιαπδιο,ο Ρατοτ ο!οπ·τοπτιιιιτπο, Ροτ ιτιίππι το απιιιτο απ οποιο ναπιε,

οτ πιιπο πιοτπιποτιετποι ,8οπο πιο πι οαττιο ιατπ Ρο!ι το το!ιποιιαε , οιιοπι τοοιι·ιπ απ

Ρατι·ιαπι ιτυπιτπ ίαΡιπε Ρτοιπιιοταε. Ι !!ι ίιποοπτοε Ρατιτοτ αο πιπτοπτοε, ποιο ιοί

!ιοπι οιιιε οοτοτπΡοταπτ , νικ οιιπι το!!οιτιο οοιι!ιε !ιατιπι οιταπιτποτπ α!Ροιτοτιιτιτ ,

οιιοπι ι!ιοσ πιατα ποποποοαπτ, ο: οπιιιισποτι.ι, απο οιιοπ οΡτανοτατ οοτιπιιι!ιο

Βτιπποοαπτ τ -

4.6. Έταττοε νοτο οι πιοπα!ιοι·ιιε οιτίοτιιιιατπιπ ποοιτο , πιατιιτιπα!ιοπο οιιιοιο Ρο

νεε>τι::Πέ: οποιο, !νΙι!Τατιιττι το!εοτατιοπο, Ρία!πιοτυπιοιιο ίτοοποπτατιοπο Βα!ιοτοπι ίιιιιπι το

“ΜΜΜ”, ντιπ.: ττιιΓοτατιοπι ταπτο πονοτιιιε οοπιπιοππαοαπτ , οιιαπτο ιο αο ιΡΙο οοπιτποιιπειπ

$-Μι<ο==ιι= ποε πωπω ίποταοαπτ. Απνοπιοπτο αιιτοτπ ίο!ιοιε πιοτποι·ια Β ιι υ πιο Με Μιο

ςιερσ””.”!” ποποπ!ιε οοο!ο!ιο οΡι!οοΡο, οιιοιπ ποιο Ρατοι· νοποταοι!ιε Ποι ιπ ΓΡιτιτο α!οπι ιι!ιππι

αποΡτανοτατ , οιιι οτιαπι οοπιιιτα οιιιε ιτι!ιτπιιτιιτο , ιιιιττα πο!”ττα οοποπια οαοιταοατ ,

ποια οιπίποπι πιοι τοττια , τοπιο ο!οτιιε οιιπι πομπο ιπι!ιτιτο οοττο δ: ίαιπι!ιαι , & Ριπ

τα!ι οινιιιπι , οοπιπτονιποια!ιοτποπο, 8οπιαιτιπιο παιιτιοτιιπι Γτοοιιοπτια, απ πωπ

τοπι ποι ΓΡοοια!ιε ποιο:: τοοίαιιι·ιιε ίοι·ναοατιιι· Ρτοοο!!ιτ )- οιιιποπο απ πιοπα!ιο

τιιιπι ίαπδιι Μιο!ιαο!ιο, ιιτ πιο: νινοπε Ρτεοπο!τιπανιτ, ποπιιιτιτ. @πο πιιπι αΡΡι·ο

μπω, απτο Ροτταε αττιι ίι.ιπιιε ποιππέιι ιιινοπιε , οιιπι ποπ πιοπιοα Ρατοπτιιπι οινι

τιιποπο τιποα Ρτοίοι·τοτ,οι.ιοπ 8ο απτο μποτ ΕΡι!οοΡι Ροτ πι1Ρο!ιταε οοο!ο!ιαε α :πι

πιίιτιο οιτοιιπιιοττιιτ . Ωιιαπτιιε νοι·ο τι!απέτιιε 8ο !αιποπτατιο , νο! ο!οι·ι , νο! ΡοΡτι!ι ,

νο! οτιαπι ΡαιιΡοι·ιιπι ιοιποιπ οιτΠιτοτιτ,ιιιποπιι ποιοι ίαοιιιιπια οοττο πο! πατταππιιπι

ποπ τυποι , ποια οι ιιπα τ:ιιιιιτ!ιοοτ πιοπτο νο! νοοο , !ιι6ιιιε 8ο !πτιτια Ρατιτοτ Γο

πιιιτ: πιιπι Ροδιοια ιιπο!ιπιπ πο Ρττο!οιιτι ιππτοι· , πο ιιιτυι·ο Ροττιι!ιτ παιιπιιιπι :

ποιο , Ποιιτι πο Γοποιο Ματιιιιο οαπιτιπ, Ριιιτπ οτατ Ποιο , δ: Ριιιιπ 8αιιποτο . Μο

τιτο οποσ Ηονιιπιπ , ποια τα!οιπ Ρα!!:οτοτπ ατιιι!ιπιιιε; !οπ 8ο ιιιτο Βαπποοαιππε, τιιιοπ

. .. τ

το!οπι ιπτοτοο!Τοι·οιπ Ρταππι!ιτπιιε . > · ·τ. . .

Εχωάβ ω Δ 4.7. νιὲι1ιοι-ἑττιιιιοι πιο πο!ιτο ιποπιι!ο οοππιππο ποταθιε,οοατυπιοοι·οπε πια

αποΗωπ 5τ ντιπ-παω Αππτοοπι !ιοποτιποο ο!ι πο!ατιιπι , ιοιτιιιο οο!ατιε ιαοτιοοιιε ο, πιο πι

Α"ω"° ° Ρτιποιοα!ι πο!ιτα οοο!ο!ια,οιιπι ποοιτει νοποπιτιοπο οο!!οοατιιιτι. Ιπ Εταίτιπιιτπ νο

ιιι- το , ι!!ιιοοιοοπτο Ποιπιιιιοα , οκ πινοτίιε πω· δαιτοπιαπι οοοποοιιε ίταττοε δ: ίοι·οτοε

π." πω. Ε οι οοίοοιιιππι ταπτι Ρατι·οπι οοπνοποταπτ :πω πο!ιιτιιτιοποιπ ο!οτι δε ποιο!ατιοποπι

ΜΒΜ· Ρομπ , απ 8οποι:α!ο οωιππωωτ τοτιι.ιε παιπποπι , ποοιτα !ατποπτατιοπο απο

νοιταπτ; ιιοοπο αο Επιίοοπο ιπι!Τα!ιοΒιοιο πο νοτιί!ιιπο ποταθτο , !αοτιιπι οοατι νι

.τι οοι·Ριπιπ πιοπιο ποπιο ο!ιοτο , οοο!οίια!ιιοο τιιοτο τοι·πο οι οο!!ατιιτπ , οιιοπ ιοι

ποτπ πιοιιιο ιπ !ιοπιοτπιππ πιοπι α οπο!ιοιπ Βοτιίτι , ιιιιττα οιιπιαπα: ί:α8ι!ιτατιε Ρο!

!ιοι!ιτατοιπ, οοππιππα οίι τονοτοπτια ίτοοιιοπτατιιπι . οποιοι αιιτοπι οπού οοτιιιιί

οποιοι απτο οοοιποπτα!οπι τοπιο!ι ιπττοιτιιπι, αο οοποπι Επιίοοτιο Ρτιιιε: οι! οποια.

ττιπι . Βοπιιπα πιο δοποια , πο οπο οτιαπι !ιιΡτα. τοτιι!ιπιιιε , ιαπι πο πια οπο

πιοπιτιοπο πια8ο τπα8ιΤοπο ίο!!ιοιτει, ίοτοτοε ίτιατ αο Ρτοεοντοτοε , ι!!ο οππι οο!α τισ

τιο.πιοπε τταπ!πιιοτ ,!οίοοπο οοατι νιτιιποι·ιτιε δε οι·οοιοτπ ΓιιΡο!ιοιτοιτ οοπιπιιίιτ:

Βοπτιο ΓιιΡοτνοππιτατπ οοατα Ματτιε ποιοι Αιιιιτπτιοιιοπι οπιιι! δοΝατινιτατοπι,

Ρανοπε οιτιοοδιανιτ . @πιο ταπιοπ , ιποιι:ιιοπτο ίοοι.ιοπτιτιππο , τοποσ απτο Ριιτι

ποατιοποιτι ίαποια Ματια: ,- οκ οαο νιτα οιπιπτανιτ : οι: 8: ιπ οσο !)οιιε οοατι Ρατι·ιε

ΡτοΡ!ιοτιαπι !ιοτιιπο ποο!τιτανιτ . Νοεπιιοτιπο οι:ιαπτιιπι , !)οο απ πποπτο , ποιοι

πιοε πιοτιτο οιιι!ποπι Αοοατι!Ττο απιτποτππινιπαο ιπιίοτατιοπι ίαοοιιιε οοπιπιοτιπατο

ποοοτππε , ποιο οοπ8τοΒατιοποπι ποί!ταπι , πιιπι πω , σπιτι! !οπιΡοτ πιιοδτιοπο

Ροτοο!ιιιτ τ. οιπιποοπτ:πιο πιιοέιιοπιο οοττιππ το!τιπιοιπππι Ρο!ιοτιο το!ιοιιιτ . .

Μἰτπώ .πιο ίΒο πιπαοιι!ιε ιΒιτιιτ,οπτο πο: οοατι Ραττπ πιοτιτα.,οο!ι πιι!!ο!πτιοποτποοτοοπο

μ* ,Πω οιιιτ,ιιι Τα!ιιτοπ·ιοτοποπτιπιπ πινιπα Ριοτειο ο!οιι·ποπτοτοίτοππιτ, πιο!πιε μπαι οιιατπ

τω· $-_ο<>- @πιο ιοτιοοππα οπτανιιππο, πο απο ιιιιπιοιιε αιιτπ-ο!ιπιοπε ία!ιιπιππι , νο! οτιαπι

3Ξ:φ ιιτιππο!ιοπε ιποτοπιι!ιτατιε οοτιου!ιιιπ , παττατιοπιε οιο!ιιτιτατο οοπττα!ιαπιιιε. Ρω

οιΡιιο ταιποπ Ρι·ιοΡτοτ οιια!παπι ναπαι τποπτιε Ροτίοιιαε , :πιο οι πο!,τι·α ματια πο

τατο πιοτο πετ ίαοτα !οοα πιιουττοπτοε , Το αυτ οποοε , αυτ π<οοι!οε ., απτ ο!ιτι

8ιιοε , νο! οοττο οο!οποε νοτια οτο ο πιπιαπτ ,8τ απτο α!τατια νο! Τομι!οι<α δαπέιοι·ιιτπ ,

!ο
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Γε εοτατπ ΡοΡυΙο νοΙυταπτεε , Ρυ8πἰΓεΙυε τυπε!επτεε , Γαπατοε Πἱεο Γε ΡτοεΙαπιεπτ 5 ΑΝ.ετικ.

εε ΓεΓΠεετ ΓοΙα νεΓαπα νοΙυΡτατε , υτ Πε ταπτυιπ τπαῇοτεττ1 ΓΗΡετπ , (νεΙ ευα:Πυπι α. Ι 038

ΡΙεΙυε ΡετεἰΡἰαπτ . διεε1υε Πτ , υτ δε Βεατυτπ νιτυπτ ΓεεΡιυε δε ταΙιΒιιε άπειΓΓε Ρταεπιι- 4° Μ"'°

Πιπυε , ευὶα τπεπεΓαεεε , ὶπευὶτ , Γαεὶυπτ υτ νετκΓιειε να ετεεΓατυτ. Ετευτπ ιπ |1υ@Γ

ιποτΠ ΓαΠαετα ταΙεε Πε1υτόο εεΡτεπεπευπτυτ, ετ1αιπ νεα 8απετοτυτπ ντττυτεε 1π Ρε

τΞευΙοΓαιπ άεΓΡεταττοπετπ Με άιιΒΓετατε τετταπυπτυτ : νεΙ εεττε δε ιετ1τττ νετε Γα

παπτυτ , ετἰειτπ ποπ ΓοΙυεπ α ΡετΠτΠε , Γετἰ δε 1πτετε!υτπ α ΠεεΙτευε ΓεΠετε_ετεὸυπτυτ,

Πευτ υπ υε ποΙΠε δε τ1υαάαττι τπυΙἰετευΙα ΡαΙαπι νεπίτ . `

μ. ΡιΠτπο πατπετυε ΡτεεεΠέττ ποΠτὶΑπτὶΠἱτΞε ε ΗεΙἱ2οπἱε "αππο, πι ΓΡεεἱαΗ πο- " 4- ΗΜ

ΓτταΓεΠὶνἰτατε , ἰεὶ εΠ 1π ΑΓΓυτπτὶοπε Γαπετεε Ματτε:, απυε ε1υεεεὶ_ατπ ποΒΞε τ8ποτα, Μ”

νεΙατο εαΡὶτε , πυΙπΙατα Γαεἰε , απτε ΓεΡυΙετυτπ Μετά νὶττ Γε Ρτοτεεττ, ΙΜεΙυε ΡτακΠ- (

«Πο ατπεπτἰυτπ τποτε , εΠυττυε νοΙυτατα ταπτΓετπ ΡτοΠΙἰεπε , Γε Ρετ τπυΙτοε απποε εα=:- ε

εατπ Ππτ!ετπ τυπε ὶΙΙυτπἰπατατπ ΡτοεΙατπανἱτ. αυτ: Πατυπ τυτποτε εΠΠαππατο, εΙετυε

ΡοΡυΙυΓεΙυε εοπευττἰτ , ὶΡΓε ετται·π ΕΡτΓεοΡυε αὰεεπὶτ . ()ιππεΙυε τατπ :ιό α8επὸαε

ΡυΒΠεε Ι)εο ετατιαε ΡτοΡετατεπτ , εινεε ιΙΙιυε , ε1υι εατπ Ρττυε πονεταπτ , εατπεΙυε

πι πυῇυΓτποὸιΓαΙΠτατε ΓεΡιιτε ποτανεταπτ, νεπετυπτ , εΙυιιΙΙατπ δετποάο, δεΓε:Ρε

ετἰετπ απτεα ταΙια τπεπτιταπι νεταειτετ εΙυτετυπτ . Ιπ ι1υαιπ ευτπ τατπ ΡοΡυΙυε τπετι- ΜΜωΗ

το , υτ τπαΙε τταεταίετ(Η, ι#υτἑ8ετετἔ α εΙετο τεΐ)π1επ Ρξο Βεατι ΡοπτιΠεἔε τίεΒπετατιο- €2-Πε:τε

πε τΙεΓεπΓα , εοπΓυ α τ εε ιτ , πυ ευατπ πο ἱε Ρο εα εοτπ ατυττ . α τ πε ετ ο - ·τε.ΠαεΠε , εαυτα εοπΠὸετατἰοπε ΡοΓίΜε τἰενἱτατἱε , ΡΙυτΓουε ἰΙἐποτοτυτπ (Με , τ1ιξςΓεε

εεττε νετα εΓΓε Ροτεταπτ, ιἱυΒἰταπεὶο ὸΓΓΠτπυΙατὶε , αό εα ταπτυτπτποὸο ΓοΙα ειπε Ρτα:

Γεπτεε , νετττατε Πεὶ τείτε, νΜΙππυε, νεΙ ειτε εεττε απ Με αυτΠνττπυε ,ευοε νεταεεεὶπτὶτποτε Βοτπἰπἰ εο8πονττπυε , παττατἰοπἰε ποίττε Γετὶειπ ἱπτεπεὶὶτπυε . '

5ο. Ρττιπυτπ π8.π1εΙυε Γυπ , εποε δε ετατ , δε εΓτ οτππτΙ:υε πουΓΠτπυτπ . (ξυἰτἰατπ εὶε ομ"πω.

οΡετατΠε ποΓτταε εεΙεΙεΠτε ,ιποετιΓπε1 Ι.υἰτὶΡετυε , ευιπ ἐπιεεεἔΠεἔττἰο [Ιυεπι:ι ΡοΠοεε:$- ίεΠυἔΓυε εἴτε

τεπτ, τανὶοτἰ υα ειπα ττα ε εετ επτε, ετποτε ουτε Η τα Ρε ε απ ετα τ πετ ε - "Ι Με ° °°

απο ,ΒΡεπἐτυεΠεΒἰΙὶτατυε είτ . Ωυετπ Βεατυε Ρατετ , ε1υΓα Ρττυε ευτπ ΠεὶεΙετπ δε υτἰ- Μ.

Γεω εοεὲπονὶτ , απτε πιεπΓατπ Γυατπ εΙυοτΕτὶἰε ευιπ ΡαιιΡετἰΒυε ας! εΙεετποΓγπαιπ Γε

τ!ετε Ρτε:εεΡττ . ΩυἰτπἰΓετ ΓυΡετ ὸεΒἰΙὶτατὶε Γυαε εΓοΙοτετπ , 8τανἱοτὶΓετπετ π1:ετοτε

Γα:ΡΙυε αΡΠυεἰτ , επτα αδ οΡυε ευἱ τπαπεἰΡατυε ετατ , υτὶΙὶε εΓΓε ποπ Ροτυττ , ΩυὶεεΙυΙό.

ταιπεπ νεΙ Γεεὶεπάο νε! ΡτοτεΡταπτΙο ατζετε Ροτυἰτ, πι Με Γε νοΙυπτατὶα υττΙἱτατε

ΠυὸἰοΓυε εκετευὶτ , πεε ΡτοτΓυε αΙὶεΙυοτἱ τετπΡυε , πἰΠ ευτπ Ιοτππυτπ νεΙ ε1Ιαυτπ εα

Ρετετ , ττατιΠτε ΠΜ ΡατὶεΒατυτ , ε1υτπ ΓετπΡετ πι αΠε1υο υττΙτε εΓΓε νΜετετυτ . (Σου

Γυετυπο παιπε1υε εΠΙεετο ποΠτο ΡοπτὶΠεἰ Γυὶτ , υτ ΡυετυΙοε , νε! ετὶεπι ΡαυΡετεε να- ε

Πεὶἰοτεε ΓαεΡἰυε Ρετ ΡΙατεαε , νεΙεΙεΓοΓΓαε Ρεττατυτπ Γονεαε αΡ<ζετετ , εΙυτ Ποτ ΙαΡἰΙΙοε

τπἰπυτοε ευοΓάατπ πὶνεἰ εοΙοτἰε , νε! πἰετὶ , νεΙ τυΒτὶ , ΙπτετεΓυτπ νε! νατϋ ,πε

Γεττεπτ , εποε ἰΡΓε εΙυπατοε δε ΡοΙὶτοε , νετταε1υε εοΙΠΠοπε , νε! εοπΓτὶεατὶοπε τε

ΠτπἰΙἰτυεὶὶπετπ ΡτετἰοΓοτυτπ ΙαΡἰεἰυτπ τεάα&οε, αυτ Επ αΙτατἰΒυε, αυτ ΠΒτἰε , αυτ εαΡ

Πε Μπείτε εοΠοεανἰτ. Ιπ ε1υο πὶτπἰτυπ1 οΡετε Ρτατὸὶἔὶυε ἱΠε ΡαυΡετ Γε Ρττνατέιτι

Δεκετευἰτ , δε εετετοτυτπ ὶπἀυΠτἱατπ υτἰΙὶτετ Ρταενεπἰτ , δε Ρτο ευτὶοΠτατε ταΠ , ΕΡἱΓ- ·

εοΡο Ρεπὶτυε εοτπΡΙαευἰτ . ΙπτετεΓυτπ αυτετπ δε ΡἰδτοτΙΒυε, δε εἰε ε1υτ νὶττο ΓεπεΠταε

εοπ1ΡοπεΒαπτ , Γε αἀτπἰΓευἰτ , τπτετ ε1υοε ετἱατπ υτἱΙὶτετ οΡε τοΓυε ε:εΠτυτ . -

5 τ. Βεετο νεΡ-ΞΠΡοπτὶΠεΡ ἐκΜε ΙΒεβε ΓυΜαττ:1,(ΓΡΓε1όετοπΓυε δε Ιαπεἱε ἐπόυτυε , Η, (ΗΜ

εατπε δε τεΠ υα τἰοτε τε ε ἰοπε α ἱπεπε, α εΡυ ετπιπ ετυε εοπτυΠτ ε,ΙΙ:τ υε εεε Πτω

τατπ ευΠοεΠΠ1υε ε1υατπ δε εετεττε Πε!εΠουε , ευαπτα Ροτυἰτ ΠεΙεΙττατε ΓετνΞνπ , 8ε(Ρο- α! '

Πτετπο εοπΓεπτἰεπττΒυε τπα8ΙΠττε , τοτατπ ΓεΡυΙετΙ ευΠοεΠατπ Ρεπὶτυε υΓυτΡανἰτ .

να τατπεπ άεβ1Πετυτε Πέπο ΓυΓτεπτατο ,τεΠεΙυο νετο εοτΡοτε ΒαευΙο ΓυοΙενατο τα

Ιε οπΓεευτυτπ εκετευἰτ . Αττατπεπ νἰτεε ε1υαε τπναΙίτυεΙο πεπεεανττ , οΒεεΠεπεΠ δε

νοττο τπτπτΠτανίτ. ΡΓαΙτποε ε1υΓΡΡε που πονετατ:νετπα τατπεπ ειτε ΠόεΙΙυτπ παττα

τἱοπε ττεΙ αὸπιοπὶτἱοπε ΡετεεΡετατ, τΓενοεΓυε ἰπνἱἔὶΙαπὸο, ΓεεΡὶυΓυυεἱπ τποόυτπ

νεπΙαε, ΠάεΙτυπι τποτε άεευτποεπόο, ΓοΠὶεἰτυε Γτεπιιεπταπατ. @πο ΞΙ:Μετπ ὶπ Με Γε

εΓυΠτατε Πττπτυε Ρετόυταπτε,δε αΙττοτα ε1υαπτυπι αδ Γε ΡτοΠεετε Γατα8επτε,ευαάα::ιε

εΠε ΓαΒΒατὶ ετ! νεΓΡεταπ·ι , όυτπ πι ώστε νεΓΡεττὶπε Ιαυε εαπττυτ , ίΡΓε @κια ΓεΡυΙ

άδία δδ.Ο. Β. Τοπ”. 7!!!. Α α Π] ετυτπ

 

τι Ιε ε ΡττεροΠτο ΟοεΙ:ιτΓευΠ τη ετπΠ:ορυπτ Ηἰ!‹ὶεεπεἱπτεπΓεπι εΠἰιιπτυε Με Ρο1τιποι·τειιι ΑιεΠπτ εππο τομ;

φαω Γετὶεπι :ειπε υἰεἱετἐςυἱπευε οδτἐπυὶτ, ε:: ΓεΡυΙτυεεΠ: πι εεεΙεΠε Γ:ιπδττ Μευτἱεἰἰὶπτποπτε, επειτα ρτἰπτο

Ρτο Μοιπα!τευεεε τΓετπάε ΡτοεεποπΓτἱε, Γυπε!ατατ. Ροττο ι·ποπετ ΗεπΓε|ιεπἰιιε,ποππυΠα Με ἱπ εοάἱεε Οι·ωεἰεπΠ

με ττἰυυε 5. Οοάεπε.τεΙΡ:·οτΓπιυε ΓυεεεΠοττουε, ΤΙυετπωτο Π·1Πεετ,ΑΙεεΠπο, 8ε_ΗεΠεοιιε ΓειιΕτΠεΙοπε,πεδεττ .



ε” ε νΙΤΑ

ΑΝΝ- (Η ετιιτπ Ροιιτι!ιεε!ε Ρτο!!ετπ!τιιτ , δε τω ε!!ιιτιιιε ειιτ Γοιππο , ειιτ εείτε!! ειπε!! !ιτιπιο

Ι €438 Με ε!ετ!πετιιτ , δε , ιιτ ιΡΓε Ροί!εε τ”ετε!ιε.τιιτ , ιπτο!ετε!π!! ειιιεε!ετιι ττιετιι!)τοτιιτπ εε

4' Μ' πετνοτιιττι ε!!ί!επΠοπε , νε! εοπττε&!οπε ιπνιΩ!ιι!!τετ ετιιε:ιετιιτ . δα! Ηπιτε !ειιιε!ε

πω!! !”σΡοτετιιε ίιιττειειτ , δε νε!ιιτ Ρ!ιιε τωιω αΒτοτεπε , νικ !ιε!πτεειι!ιιτπ τεΡετιιτ .

δτετιπιετιιε!εότιι!ο εο!!οεε!σετ !ε , δε Ρετ τοτετιι ποέτετπ πι Με ττιετπ!ιτοτιιπι άπται

δΗοπε ε!τιτ!ιιε !ε!επτε!ιετ : ίεάΡειι!!ο ειπε Μετιιτιπιιττι, τεπε!ετιι ΓοΡιτιιε ε!οττιπνιτ, δε

ίοιππιιιπι ιτιετιιο ίιιτ8ετε , δε εε! εε:ε!εΠειτι εε! ε8επε!εε !)εο Βτετιεε ΡτοΡετετε @Με

ε!! , νιε!!τ . δοτππο τετπεπ ειτο εεεειτιιε Γιιττειειτ , τποκειιιε τετποτο ίετποτε!ι ίιι!!επτε

πειτε!. απο , τε!εθοετιιε !ιεειι!ο, τπετιιτἰπε!ι !ιοτεδε εεε!ε!ιεπι ιπττενιτ, δε εοτετπ οτππ!!ιιιε

!)ειιττι εν!ε!ε τη! ΡτοίεΙ!ιοπε !ειιε!ενἰτ,δεΡο!ὶπιοε!ειπι πι !!πεεπ νται: ιπεο!ιιιπιε,ειιιεπ

. το ε!!ιιτιιιε , τεπτο ε!ενοτιιιε πιιπι!!τενιτ.

' τ 52. Μιι!!ετ ετιετπ ειιιαε!επι , ποτπ!πε Μετίνιε! ,οττιπιΒιιε πο!ι!!ειιτπ εοπιτπεπεπ

Μπιτ _. τιΒιιε ποτιί!ιτπε , πω: Ρετ πιιι!τοε επποε εττε!ιετεεεε , εε! ιε!επι πω!πωπω ίεΡυ!

ετιιτπ πι ετε!Ηπιιπι Ρο!! ΑΠιιππτ!οπεπι !επέτετ Μετιετ , εοτεκτι ε!ετο δε ΡοΡιι!ο ε!! ι!

* α - !ιιτπιπετεε . Χ . σ ο ·

“ω 53. €ξιιιε!επι ε1ιιοετιιε τιι!!ιειιε ε!ε Ρεεο εεε!είἱε,‹ιιιι Ηο!τ!ιΙεοπ ε!ιειτιιτ , ποπιιπε "

£Έ!ω Επι!εο , ε!!ιιτιπε ιππτπιττετε τπι!ετε!ιι!ιτετ ίετιττετιιε , εοπττε&τοπε !ιιτπ!ιοτιιπι Ρετ

8” Π! “ τπιι!τοε επποε ε!! ετιιτιιτπ οί!!!ειο !Ρο!ιετιιε : εμ! τεπε!επι εε! νιτ! Βωξ!! επεπιοτιεπι

Ειεειι!οτιιττι ίιι!τεπτετιοπε να ε!ιιττι ΡτοτεΡτεπε!ο Ρετνεπιτ , ι!ειειιιε ιπ εππινετίετιο

επιτε!ιε ιπτεΒτετπ !επιτετεπι εοτεττι ε!ετο δε ΡοΡιι!ο, οπιπιΒιιε πο!ιιε ιπτιιεπτ!!ιιιε τε

εεΡιτ .

Ρωτώ τα Ϊ Μ. Νοδι!ίε νετο ειιιετε!επι ίετπἱπεποπ τ8ποτε ,ε!ε ΕΡ!ΓεοΡετιι Μίπε!οπεπΠ , διυ

ΒΜΜ!!## νε ποτπιπε, Ριτε!!επι ίτεττ!ε πι !!!!επι πιιττινιτ, ε1πεπι πι !οειιτπ Μια εε!σΡτετεπι ιπ

τίτπε ε!!!ετε!τ:εΙυει τετενι!!ιτπε ιπίιττπ!τετε Ρτε:νεπτε, Ρετιε!!τετι εα:Ρίτ,δε ειτε!! Ρωτ

πιοττιιε !)!ε!πο ει:επιπι!ε τεεε!σετ . ΡτοΡιπειιι!ε νετο ειιιτι τεττι!!!ε δε ε!ν!!:ιπε εί!ιε!επτ!

Βιιε , δε τεπτειπ Ριιε!!τε ε!ε8ειπτἰεπι Ρτο τιιιι!τιΡ!!ει ττιι!ετετιοπε ετπετε ε!ε!!επτ!!:ιιιε ,

εποε ε1ιιετε!επι ,πατε εε! εεε!ε!ιετπ ίετνιε!ιετ, ε!ε πιετποττε πο!!τ! Ρτεε!ιι!!ε !εττποπεπι

!ιε!ιιιιτ , δε ειιιε!ιτετ εε! επιε τιιτπιι!ιιττι Ιππτπιἰ Ρετ ε!ινιπειι·ι ττι!!ετετιοπετπ ίεπετεπ

τπτ επΡοίιιιτ.Πιι!ι15 εε!πιοπιτιοπε ε!οτπιπε ιΡΓε εοπ1Ριιπέτε,τπετιιτ!πε!! τετπΡοτε εε:

ε!ε!!επι ιπττεν!τ, δε εοτειπ ε!τετι Ρτο!!τετε , Ρτοτ”ιιΠε !εετγτπτε , Βεο , Γεπέ!ετειιιε

Μετιε:,δε Βεετί ετἰεπι Ρτε:Γιι!!ε ω”, Ρτο εεε!εττι πιε πεΡτε ο!ι!ετιοπεε ιπτικτιε ε!ε

νοτἱοπε ε!ενονιτ; δε εοπτΕπιιο, ιιτ ὶΡίε πο!πε !;Ιεπε!ο τιιτενιτ, τεετεε!!επε Ριιε!!ετπ ιεττι

εν!ε!επτεπι , !ετπ !οειιιεπτεπι τεΡετιτ , εμε: τείεδ!!οπεττι Ρετ!ὶτ , δε εεεεΡ!τ, δε, απ·

!το Ρτο !ιεετι νιτ! επετιτιε εππιιεπτε , !επιτετεκπ ιπτεετεκπ τεεεΡΙτ. @Μπι επιιτε πι

ίἱιιε ειιιίπτε Ρο!! ε!ιε εε! Γεπδ!ε: Μετιιε ε!τετε, δε ετ! τιιπιιι!ιππ Ρττείιι!ιε ειιπι Ρτοπιι!Πε

ο!ι!ετ!σπ!!πτε ε!εε!ιπειτ , δε ειιτε!!τετ !επετε !ὶτ , ειιτπ !ιι!!ὶε!επτ! ε!νιιιτπ εε Ρτον!πεἰε

παπι !ιιοτιιτπ τεΠπποπ!ο ) εοτεπι πιιι!τιτιιε!!πε εοττιΡτο!σενιτ .

τι!. ·- δσβ 5 5. Έτετετ ειιιοπιιε πο!!ετ ποπ τ8ποτ:ιτ πιειποτιτε , " ν ο το νν τι τι ο σε Ρτεε!ιγ

€!!"ε:έ·τ· .! τετ , εο τεττιΡοτε νιεεε!οττι!πιιε , ΡοΠεε πο!τετ ΡτεεΡο!!τιιε , Ρο!!τετπο πω Βτεπε!ε·

έ:: _ °' Βιιτ8επ!ῖε εεε!εΠετ εΡάφικ. , πο! ετε!επι Ρεττι πο!”ττο , ιιτ οπιπ!!ιιιε ποτιιπι ε!! , δώ

ε!ε!!τετ !ετν!νττδε ιπτιτπε εοτπΡ!εειιιτ:ειιτπ Ρο!! ο!ι!τιιπι ε!ιιε εΡιίεοΡε!εε ευτεεε πιο

ε! " τε !ο!!το είτειιιτετ,ιπ νι!!επτ επει:*Εε!εετε!ιιι!οπ ε!ιειτιιτ ε!ενεπιτ,δειπε!οττιππι ειιιεπι

Με!! ω' ε!επι εε! Ρτεπε!επε!ιιιπ ε!άνεττεπε,Ριιετιι!υπι πιιΓετε !επΒιιοτιε ιπΗττπιτετε ε!ετεπτιιπι

!πνεπιτ , ε1ιπτιιπε Ρετ ε!ίε1ιιοτ !ιε!ιε!οτπεε!εε , σπιτι! τπετιι!ιτοττιτπ ο!Βειο ε!ε!!!τιιτιιε

!εεε!ιετ , δε ει! ειειτιιτπ ε!!ετιπι , ιιτ οττιπι!ιιιε ντε!εΒετιιτ , εΡΡτοΡΙπςιιεΒετ. Ωιιετπ

ιε!επι Ρτεε!ιγτετ , ΠειιτΤεπιΡετ ετετ ίιιΡετ τε!!!ιιιε τπ!!ετεπε, !εετγπιεπε!οε!!ιιτιιιε ιπ

τιιε!:2τυ1°,!2ιΩδτ101°!!ς; τεττιΡιιε δε ενεπτιιπι εκπωπ ίειΓεττε!ιετιιτ . @πιά ιιτ εμει

νιτ, !!επτι τπεττι , ιιτ εε! τιιπιιι!ιιεπ Βωξ!! Ροπτ!Ηειε εεπε!ε!εε πατε μια! πιεπίιιτεε

Ρτοπιιττετετ Ρετ!ιιε!ὶτ :πιιοε! δε !Ρ!ε !τετιπι !!!εεπτ!!!ιτπε ίεειτ . Σετ! ειιττι ΡειιΡετ Με

ὰΜΜΜ” ι:ετετι·ι εε! τε!!ε ποπ !ιε!:ετετ , ιΡ!ε εκ !!πο " !ιιπιεπ Ρετετι ΡτεεεεΡιτ , δε Ριιετιιιπ Ρετ

` .Χ Επιετι!ε πιετπ!ιτε τπετιτ! ίεείτ , ιιτ ε:εττε πιεπΓιιτειπ !εειιτπ ε!είεττετ , δε Ρετ Γε Ρτε:!!!

! τε εετε εετιε!ε!εε Ρτο ε8τοτεπτε , εε! !σεετι νιτ! πιετποτιεπι ο!Γεττετ . απο ίεδ!ο , εε!

Ρτεπε!ιιιιπ εοπ!εε!ετιιπτ , δε ειιιιιβ ο!ι!ιτο Ριιετο, ε!ιε ειιιετε!επι ιπτετ !”ε ίε!ιιι!ετ! εεΡε

τιιπτ . Ιπτετ!ττι νετο Ριιετ πιιτε εε!ετ!τετε ειπε!! εκ πιοττε τενιιεττ, δε ίπ !εἔ!ο ειιπέ!Ξε

εε!επιτεπει!ιιιε τείεε!ιτ , δε νοοετε πιεττε δε !!τετιι ΡτοτεΡΠτ , δε τείεδτιοπεπι Ρετϋτ ,

δε εοε!επι πιοπιεπτο ΡετεεΡιτ , δε Ρο!!εε Ρτο Με νιτ! επετιτιε !πεο!ιιττπε Ρετπιεπ

δε.

56.Ετετ·
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τ Ετιιτ ετι:ιπιιτι ιιοίὶι·ο οοιι€τε8ειτιοτιε ῇιινειιἱε ειιιὶεἰειιτι εκ Ιοιοο εοτινει·1ιιε, ΑΝΝ.οιι.

' ΒεΠόετιιιε ιιοπιιιιε , δε εοειεπι Ιιεειτο νιτο ιιιοει·ιτε κι εΙει·ο τοιιίοι·:ιτιιε , δε ιιἴειιιε επι Ι Ο 3δ

Πἰειεοιιειτιιε οτεΗτιεπι Ρτοπιοτιιε: δε ειιιιο ΡΙειιιιιιι ΡΡΗοιιιιιι ε:ιτιτειιτιο δε ιε8ετιάο απο Μ°"·

ἙτοττιΒιιε ίτεεΙυετιτ:ιτε που Ροτιιιτ , ειιι·ιι τιε Ρετιιτιιε νειαιτετ ) απο ειιίτοάιΒιιε εο- Όπωι"=

. . . . . . . . . απο: κα·

εΙεΙὶο: ιιιιιιιίτι·:ιτε Ρι·εεεεΡιτ . ΤετιιΡοτε ειιιτεττι ΑΖεΙιιιι ιιοίττι Ρι·εείιι!ιε ο , .Ροίι: :ειτ- Ρπ Μ”

ίεταοιΙε ιιιεειιεΠιιττι τιοΙτι·ἰ πιοιιείτετιι , ειιιιιι ἰἀεπι Έι·ειτει· ιιοίτετ ιιιίι·ο. Γείτινοε ειτε::

Μτωιωω Βοπιιιιι , ειιιειάειιτι νεΓΡετ:ι οι ίεΙιοΠε απο Ριιετιε ίετι·ιιοοιιιο.τιειο εοιιίε

ει” ΓιιΒιτει. έει:ειτοτε ιιιι1επιτιιΙιτετ ΡετειιΙίιιε εεοὶεἰὶτ , δε Με ετἰειιιι ιτιίιτιιιιτε.τεεοτι- ε

.ει·είσειιτε , Ιοιι8ο τεπιΡοτε ὸεειιΒιιιτ . (ζοοειτοε)εΠιιιοΙι νετο τετιιΡοι·ε , εε:οιτο.τε

·ότιτειτιτε , ει: ιιιτιτττιιτοτε οοιινοΙιιιτ , δε εεεΙείὶειπι άεΒιτο πιοτε ίτεειιιειιτειιιε πάμπ

·τιωιε ίεΡιιΙοτιιτιι ίΡε ίειιτιειτιειι Βιι:Ριιιε Ρτοίττετιιε ΡτοοιιΒιιἰτ , δε ε:οτιττειτ οιι:ιεΙειπι

ι"ετιει ειπε ΡειίεΙιει , εει·τε ἰιι ΚοΙειιεἰἰε ΑΡτιΙἰε , οιιειιιάο εεΙεοτει.ττιιιε ειάνειιτιιτιιι·ε

·Ιιειιιί:ιτοκιτι Βιιιέτοι·ιιτιι ύ Ποιιτιειιιοτιιτιι ττιεττγτυπι , @οι ιιι τιιοτοτιιιιε Πιιάετιι Ρεο

τ:ιιτιιΒετετ , ὶΙἱεο ε1ιιιι!ι Ρτιιττειιτε ειειεττο οειιΙο , δε :Μάικ ποσοι: οοιιίτιαιτο , ίεττι8ιιιε

-ιιοιι πισειιοιιε ΡτοτιιΡιτ , δε ίτειτιιιι ω εοειετιι οοιιΙο νιίιιπι τεεεΡιτ , Ρι·ο ειιιτι οΙεπιετι

@ο εΙΝιιιει Ρἱετειε ει!» οιιιι·τιοιιε το οοπιιιιιιτιε Ιιιιιόειοατιιτ , . δε Ρι·ο τεΠειιιο ιωιω τιιιίε

τειτἱοιιἱε Ποτιιιιιι Ροτειιτἱει εκίΡεδτοοοτιιτ.Ροίτ Ρειΐε!ιο νετο ιη ειιιιιτνετί:ιτιο εΠε [αιι

οι Ρο.τι·ιε τιοίτι·ι , απο ιο ειιιε πιειτιοι·ιει , ΜιΙΤ:ι με ειείιιτιδτιε :το ΕΡΙΓεοΡο εεΙεΙιτει

το είτ , τεπιΡοι·ε οΒΙοτιοτιιιιιι οοι·σ.ιιι εΙει·ο δε ΡοΡιιΙο ειιιειίι ιιιίιττιιτιτιιε εοττιιιτ , δε

Ρττει·ιιιιιΡετιτε πω) ίειιι€ιιιτιε εκ οοιιΙιε δε ιιειτιοιιε , δε ετιειιτι οιιτιοιιε , ειΡεττο οοιιΙο

νιίιιιιι Ιὶειιιἱεἰο ΡετεεΡὶτ . Μιιωι εὶετιἱειιιε οΠιοιο Ρετοᾶο, ΕΡιίε:οΡιιε ΙιειΒιτο Γετιιιο-.

ιιε ε:Ιετιιιιι δε ΡοΡιιιιιττι :το Ιιιιιε!εε ειετιιτειε Πεο ΡειοΙνειιεΙοε ειόττιοιιιιιτ , δε Ρτοίιιίιε

ιιιιεττιἱιιιὶτετ Ιο.οτγιιιιε , ])ειιτιι μπειτε: δε ἰΡίο Ιειιιειει·νιτ . @οι Πειτε: εοειετιι πιο

τιιειιτο " , Βετο ει·ειτιοε , Ρειιἱτιιε οοιινειΙιιιτ ; δε ο Ρο1τ Εεεε ιτι ΡτοτιιΠΤει ΡτοίείΠοιιε ι· ..μ .Πω

ιιίειοε ιο Ηιιεπι ΗειεΙΙτετ Ρετιιισ.ιιΕτ . · ` - .

57. Ρωτιω ι8ιτιιτ Βεειτι ΡειίτοτΞε ιιοίττι Ρι·τιεοοτιιει. , εε ΓοΙιιιιιιιιοειο ειιιειιιι Ρπε

ιιιΠὶτιιιιε το.τίοτιε , Ρτει:τετιτιιιιε , ουτε Ρετ εΙινιιιοπι οΙεκτιετιττειιιι ώ ιιιιτιο ιιίειιιε εει- τιμη

Ιιτιο , ΒΙοτιοΐε εεττ ίαΡἱιιε ίετιτιιτιιι:: . Νεο τειιιιετι Με τετιεεΒιιιιιιε , ειιιοεΙ τοτε Παι

θεει Πεὶ ΕεεΙείιει τείτε , νει·ιιττι εΠε ιιονιιιιιιε , ειιιιο. ΡΙιιτεε ΡΙετιιτιιιιιιε ειδ ίεΡιιΙ

αυτο ειιιε απο οΒΙοτιοιιἰΒιιε έτοιιόειιτεε ειεινει·ιιιιιιτ , ειιιι ίε Π: ίιιο1οιιε ο «Με πω·

ΡΙοτἰοιιὶΒιιε νεΙ ωωωττωιω εεΙετὶ ίιιονειιτιοτιε , Ρετ νιττιιτιιπι ειιιε πιετιτ:ι Ηοε

:εποε ΡιιΒΙιεε τείετιπιτ . Νειτι·ιειιιε ιιτ ειΠε:ιιι ΒιιΊωτι ιιιοοικιιτιοειιτοτιε , νεΙ πιοΙείτιει:

οοοιιττετιτ, Πει τὶπι απο :κι ίειιδτι Ιιιιιιιε Ρειτι·ιε τιιεττιοι·ιειιιι,νεΙ Δω” οΒΙειτιοιιιε θα

ύστατο ιιΒιοιιιιιεΙυε ΡτοιιιιΓετιτ , ΡτοειιΙειιιοιο εοεΙετιι πιοπιετιτο ειιιτιπιτ:ιιπιιιιιε εστι

ἴοΙοτἰοιιετιι ω νετο Με @εποε οο1εετειτ , εεΙετιιιε απο πιε:ιτιε εμε ίοίΐτοεειιιτιοιιο

ιιιιΡεττειτ,( Ρετ ειιιιι,οιιι οιιιιιὶειοΡετειτιιτ οι οιιιιιἰοιιε , Ποπιιιιιιπι ιιοίττιιπι ]είιιτιι

ΟΙιι·ιίτιιιιι , ειιιι απο Ρειττε δε ΒΡιτιτιι-Βιιι&ο Με δε τεΒιιο.τ ιο ίαοιι1ει ίεεειιΙοτιιτιι .

Απιετι . )

 

ΜΙΚΑΟΠΕΛ Ι)ΕΟΕΜ Α Σ. ΟΟΠΕΗΑΚΒΟ

Βέτα, @οι εεΠιιιε εΙΤετ ΑΒΒειε.

Ϊ. Βε οιιοεἰωπ |εὑτἱεἰταπιε, οικω /απο·υέπ έ” Βα·ιΜΜα.

«

58. Ο Η ιι Ν Ν ε ε ειιιιειατιι οἰνἰε 1)οτεινιετιΠε , ίεΙιτιε ιιιοοπιιιιοειο νειεοΒοτιιι· Ρετ
Ιοιιεει τεττιΡοτΔο·:-·οοιιτἰ8ἰτ ειιτετιι , ιιτ ίο.ιιδτιιε μια:: (ΞοεὶεΙιτιτεἰιιε :ιεΗιτιε Ατι

Βειε ιο [τισ τιιοιιείτειο ΑΙτειοτι,Ρτο τιεζΒοτΪοΜε Πιτ :τιοιιείτετιι Ρε.τεινιοιιι εάνειιττετ;

δε ιιιΒττιιιιε ΠΙεε ιΡΒιιε εοΒιιιτει Ρτειείειιτιει., ίτειττειιι ίιιιιιτι [Με αει ειιπι , ι·οετιιιε ,

ιιτιΡίιιπιΜεΜε νιΠτοτε άι8τιετετι,ιτ , - ειιιοεΙ δε ίεειτ . Με ειιιτειιι ὶΡΙὶιιε τη τω.

Με ειεειιΙ:ιιιιτ £εωιιιω , ιιιεετιιιιιτ ) δε ειιτ : Ο Παει· Αδειο , ειιιιε τε απο εεΙετττειτ

εκεεεεινιτ , οτ πιειιιεΙειτιε Πει ετεατοΗε·τοιεοιιττειιτεο , δε τοτ ωιωΜε οιιιιιεε Ρεο

αιτο πιο ΓιιΒιιεετεε ! Εεεε Ροίτ τω, ειιιτετετιιΡοτο.Ιιτετ Με Ρειτιπιιιτ , τιιΠ·πιειιιεΙειτο

ειιιε Γετνεινετιπιιιε , τετει·ιιειΙιτει· Ρειτι ίοι·κτιιε!ειιιιιιε ; δε ετιτ Με: τιιο.Ιιιιπ τεττιΡοτεΙε

- .ι4ἄεΙ δΈ”. Ο. Β. Τσε». ?Πλ · υ -` τ! ο. Πι] . τω»

ε(::ιιιιοετ8. π·υε"πάΕ ρο»:οΐι·έ.τ πιώινί ?ΨεεεΙΙιιί. ' τ

6 $ιε απο ίιιιιτ 58. Οικιτιιιε,.Οαιιτιειιιιιε δε Ο:ιιιτιειιι!!ιιι, ω απο Ρι·οτο ΡεπόεεοΒο Πιο ΡΑΠι ε:!ιειιιιιιιι·

Αειιιι!εει.ι: Ρι·ιέιε (Μειιά. ]ιιι·ιιι. Εοι·ιιιιι ριιΠιοιιιε Ηιίτοι·ι:ι ωωιωτ Πιιιέτο Ατιιοι·οιιο ειμαι! Μοιιιοι·ιτιιιιιι.

:Με ει: ιιιιτιειιιο ι:οε!ιεε ιιιΕ Ο. ν. υιιιω ΟΙιι·εε!ιτι «Με ω: ιιι ΑΡΡειιετιεε Ι.ιτιιι·ει:: ΟιιΙ|ιεπιιει:.

 



376 ΜΙΚΑί:. δ. δΟΒΕΛΚΠΣ:ΕΡΙ5ΕΟ1)Ι.

ΑΝΝ.τ:Η. ἰτιΙτὶι.ιω ττοΒἰε πτειΙοτυπ1 2τετττοτυπτ . Ηοε ειιττετο απο ὸἰΧἰΙἴετ , :ιεεἱΡὶεπε ΓεγΡΙιιτττι

1ο38 τ1τιεττ1τ!ειιτι, δενΙτιι1ττιτττετιπιίυτιάεπε, Π8τιο ετιιετε ΠΡητιτιιττι Βεπετὶἰκἱτ, δε €22

τ·- Μ" ιτττΙ1ττ·ττοτΙεευωΒεττττ, εΠεετ18: ΒὶΙ›ε ίτεττετττι ττοτιιττ·ιε ΠοιτιττιΞ τιοίττὶ ]είιι-ΟΙ:τἱ

Μ; 8ττττεοεοπίοττειτε. αυτ ΜΜτ εοπΗτΙευε τπτ Βετ εΙεωετιττα, 8: Γπτιδὶί νὶτὶ_

ιττει:τττο, ιΙιεο Γιττι·εκττ εε ετων τεετιε τττεοτητηοάο Ρεττ1ττιε 1τεετεττιιε. 8τ μετά

εεεΙείἰειττι Μάτι 8τεΡΙτετιι Ιει.ιά:ιτιε Βειιτττ .

Π. Βιτ ιμιοτἰωπ Μο:Μεύο , ΡαεωΡπεεἰὑπτ[π ί.τ α|εότε σεισΜπω ἔἱύεωφὶι .

59. να ωτειω θοάεΕπιτάιιε ττιοτιειεΙ1υττι τΡιετττάεττι τὶε ττιοτιετίὶετἰο Πιο ΑΙτειεΙ1,σ.ά

ττιοτωΡτετἰιιττι ΗετνεΙόετιίε ίεευττι άιικττ;τ1υτ ΡοΙὶ ΙΒΜεττι ίεΒττυπι ττιοΙείΗτι όεευττι

ΒεΒετ. Ηι1ττε ωτττω Ρειτετ εοι·ιτοΙεττοπτε Ρωτώ ἴτετ1ι1επτετ νὶίἱτεινὶτ. (ιι1οώιπ1 αιι

τετη τεττιΡοτε τΙ1κ1τ 1τιθτττιο: Πετεττπτί, τ1ιιοτιτοεΙο τι:ιΒεε ? Ετὶτιίὶττι·τω ω: Εεεε ,

Ρεττετ , ίεεττιτττι ττιοΙείττει τττττττιιττι :σε νεττετ, Με Ρε Με τ1ιτειΠ τιιιΙΙτι ειτ11οάο Βτ το ιτπε.

Ετ τω. εἰ νὶτδειτιδὶι18 : Ποττιττιιιε τιοίὶετ]εΓιιε-ΩΙ1τὶίὶυε τττώστει Ρτο τ10Βίε ΡείΓτιε εΠ,

τ1ιιεττι Εεεε Εεεττωπ τιιετττττι Ροίΐιιτιτ εΙΤε έπεοπτωοόε . ετα άεευτοϋεπε απ: $εΙο,

Ρειτετ τω, Μο, τ1ιτοτΙ ττιιιΙτο 8τενὶοϊει Ρτο τ1οϋΙε Ρειίΐιτε είτ ..τι πιοτττε τιττιειτἱτιιτἰἱ.

:και τοτττιεττττι. Ετ ε1τ Γτιιπετυε θοάεΙπιτάιτε : Ιτι ηοπιτττε ]εΙτι-(ΣΙ1ττΩτ , @ιιτ ετε,ντοτε.

Ρτο 11οΒίε ΓιιίΗτιιτττ, ίιιτΒε; 8τττιίτειττοτπ τιιοτιιιτι εο!!ε8το ΡΓιιΙΙετιε ΒεηετΠε ειπε ,

τ1ι1τ τε ΓιτοΓειττειιττιε εΒΙιιίτ, δττεὸεττιἰτ. Ετ τηΒτττιιιε τω: διιτΒεττι το ιτοττττττε ]εΓιι

(ΜΑΜ , 8τ τω. τιτΙ Ρεττεττι ττιευιπ. @οἱ δ: Ρατετ Ποπιίτιἐ πιεί ]εΤιι-Οτιττίττ , δ: ὸὶ

απο ετ τ @οι :τοπ ίμττι τΙΞεπιτε νοεαττΠΙτιιετιιυε, Μ! Με τττεευττι ττιτίεττεοττΠειττι

τιιετττι, ε1ιτειδ ειπε ίετνοτιτο , Μ! ενώ. τω. άενέατττε , 8: τω! τε εΙεττιετττετ ΓιιΓετΡε

πει·εττετττεττι . Ε: , τητα· Με νετΙ:ε , ίιιττεκἰτ , 8τ τα! εοτιιττι τνττ , δ: οττιττώικ εφ

ττιἰττιτιττΒιιε , ει1ττ1 ειἀίὶετττὶΒιιε Ιειιάσ.τιε Ι.)ειτττι δε εειτ1τεττε , Ιπεττεάτκττ .

ΙΙΙ. @ε ΡαοαΜπ/αυεπττώι ιι Μα|ς/Ϊἱα|εἔτἱτιΜ ΙΕ&εωτε .. Δ

6ο. ΙυνεττειιΙει τΙιιωτὶτιω το οΡἰτὶο ΨεεΙτευόοτΗ, Μ τεττἰτοτἰο Βενετ3ετιίϊ , εαπ

ίεΙυττιιττι πιοΙείττο. τιτττιΞιτττι ετεινετετιιτ , ειτΙΠτιΒατιτ εἰ ευεεάετω Ιιοτιείται Ϊεωἰιιεε , τε

ίετετιτεε ετ τιι12.1ττετ ΡτεΔτεϊττε το Ρεττιντε ττ1ετ·τττε εεετά θοεΙεΙπιτάτ Ροίτ ΙιετιιΠιιτπ νὶ

.τι Ρετ ειιττι ΙπετιετΜΗ , σ. ἴεΒτὶωπ @στο Γιτετετ 1Παετιιτικ . . @πειτε ειιιάτττε , @Με

5τιτῖτωτι ΡτιττΕ Πιο τ Ο πτ1τωεθτε μα:: Με: τε Ρετ ]είτιτωθΙ1ττ1"τυπτ , ιιτ ττιὶττειε τω

Βιτιδτιιττι νττιιττι θ-οἀεὶιειττἱιιττ1 , Ρετετιόο σπιτι , ιιτ ΒετιετΠε:ιτ Ρειττιπι νττιτ το ει1ΡΙπει ,

νε! ΓεγΡΙιο Πω , 8τ ττιτττεττ ειτὶ ατε , ω: Β:ζεαπι στα εε , ιιτ αΙΙεντετα ίετνοτε ίεΒτωττι ,

τ1ιιτΒιτε ἰτιεείἶτιτιτετ τιίΉτεοτ τιττΡιε ιττοτ . Ρεττετ επτεττι Με ειιττΙτττε-, πιὶίὶτ ιιτ νοἱιιἱτ ,

δ: ν1τιιιτττ ΒετιετΠέτυπι :ιεεεΡἰτ ει @Με θοάεΒετάο , ττιτοά ΡινετιεοΙαβ1ΒΞτ έτιθττττει

τη τιοττιὶτιε ]είτι-ΕΙιττίττ; δ: ίιιΒἰτο Γειττεττι είὶ , δε Ϊι11°1°€ΧὶτΙε111όατ15 Πειιτι1 , τ1ι.ιτ πιε

ττττε ΜΜΕ ΩοτὶεΙιετεΙτ και ε1ετττετττετ τι νὶ ἴεϋτὶυτΠ Ιἱϋετενὶτ -

Ν. Ι)ε 9ποτίπω/σβολατε/σπατο .ρωι.χ.ω..ω αποίε/?ίσ .

61 . $ετνιτε Πεὶ θοάεΒο.τόιιε , ςιιἱ:τ σετ ε:: εοτάε τττἰίετἱεοτε › δ: ΓιιΡετ ειΠΙΕξτοε

με 8είτετεε.τ νἰίεετε, Ξηθτωοτιτω Με άεειιτηΒευττυω,νεΙ Ρετ @αυτ Ρετ ειΙτοε τω..

Ρετ ντΠτεινττ τΙοιτττετΙΞτι . (Ξοτιτὶεὶτ τιιττεττ1 τΡτοτὶειττι τειπΡοτε , απο :ΜΒΜ ἱτι εΒΒειτὶο.

ΑΙτττΙιεττΒ Ρτωῖτὶετετ,ττυεωὸεπτ ίε!ιο!ατεττι ετήιιετΙτι,ιτι ντάιτε ΡειιΡετΙε,ίεει1εω πιο

ΜΒΜ 8τανττετ τιιθτωετ5 ; φωτια ΡΞετιιτε ίστΡτυε νὶΠτενττ ,- ειιὶ 8: ευοάτιτυ τεττιΡοτε

ώ τ : ΕΠΙ νττ1Ιττετ εεε , ίιττὶἰττευέ ἱἱεΡεΙΙειΙ)οΡ1ἑτιὶ ,Ρε εοτ:Β:ττετιιτ ὶτιξτἰο εοτ τιιυττι.

Ι ίε ετι1τττ ώ, ιιτ ετευτ1τ δε τω: ετιιτ,.ειττμε επτα, οσε εε τετιτιε ε ε σε, ω: πω»

τ8τειάειιττιιτ ΐετ31Ρέξετυατ. Ετ Ρινεττά.ε απ: (1ιισε.εΒ ίοττἰτιι‹ὶο Μετα . υπ ως@Με

11ιΙτωεεω , 8: Ρεττετττετ ειμαι Ξ' ΕτΡαπ[30&Ι1$ Με : (ΜΙΜε › Μ › Μακ (Ναι

τω» Γεω εστιάτετιε ΡεΕΕοττεεευτικ τειτιΡοτὶε :τά ίι.πυτεπτ1 8Ιστίτιπτ ειπε τενεΙαΒὶτυτ

ἰτι ττοΒτε)· 8: ΙΗ:ιεωετ 81τιτίεττ νδΙτε απο ΑΡοίὶοὲο ττιθτωττεττ2υε τιιίε ειιτ το

τε Πειιτ ὶτι εε ΙιειΕ·τττετ «Αττικ εεττ τ: τττιπτ κάτω; πιτ τωίτετε Ρετ εττυτ . ι1ὶὶτι

Ητπιιιε τιἰτ : Ρετο , ίειτιδττε Ηττα, ιιτ Ι)ειτττι Ρτο πιο; πήίετοΙΒΡΡΙτεττετ ε:τοτεε . Ατ

Παει· ί:ιττξτι:ε, Ροτττιτττι Πα τυπου ΙΜσετιε ,εφισεΐ ΐοττ2.πίεευττι ττττετετ, :ττττττ1:τ

το.Ιεότυπι ἱιπΒτ:Μ ὶττνεπετετ, ΒεττεὁΒεἱτ, & άετΗτ ττ·ιθττττο τΠεετιε: ΑεεἰΡε ΗΕ,

δ:
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δε ιιιππποεπ Ροπιοιπ , !π ιιο!!!!πε !ε!ο-Ω!π!!!! : δε , !! ε!! πνο!ιιιιτπε ε!οε, πε !εδ!ο Απ. επι!.

!!ι:Βε ίπποι ; πι! ποτε!!! , πιππεπτ !!πε !ο!!ι·πι!τπιιε πο! , δε Ρπτ!επτε!· ειπε , οι π !)εο Ι Ο ει!!

Ρωπι!οπι ν!επι επειτα , !ιι ποο εετε!ιιπ ε!! !ππ!τπε , νπ!επιι Ρτοιιιετεειέ (Ξοιιιεπιτ 4· Μ' ·

!!!ε , δε !ιι!·!·ειε!τ ίπποι !ποππιιε Πεοιπ. °

ν. Βε/ιιυεπε|ιιδικει·/ο , από!!! [ωιδ!! Ουπεύει·ά! ι·ε/!4/ε!Μπι .

6π. ]ιινειι!ε πο!ππ!π πε επ!!ι·ο διποννεο!ιοι·ε!ι !π Βπνπ!!π, Επσμ Πππο!ι!οπι

πιιν!ιιιο Ρεττ!·ππ!!τε νο!ειιε , Ρι·οεε!!ε ππνεπι !ιι!ινε!·!επτ!!ιιιε ,. ιπετε!ιοι· !π πο

πιει·ι ; ιι!ι! Ρ!ο!πιιππι τ!!!ιοε πο!!! ι·ε!!ιππ!!τ !!ιεοπιι!!οε , τπιιπεπι εοειιοε ειεπιι!!πε ππ -

!!ιοε ε!!ε!τοι· , δε πιοττο!!ε ππ ποπιοιπ Ρπτειιτι!ιιι πεΡοττπτοι· . Επετνπιππτοτ μοι!!

ιπ!, δε πωπω!! π!!!πεε ο!ι !πο!!τεπι ιππι ίο!ι!τπ!π !ονειι!ε τπιπ !πιπο!!. δπιιέ!οε ποτε!!!

πΒΒπε θοπε!ιπι·ποε επ!!! !ι·ππ!!επε !οεο!π !!!ι!πι , δε ποπ!επε νοεεε ιι!ι!!πιιι!ι!πι ,' ει!! :

! Ο πιοι·ε ι ποπ!!! παπι!!! ε!! πιε!ποι!π τοπ !!οπιπ!! .! ποπιπ !ο!ι!το δε !ποΡ!ππτε ειε!!!π

! Βο!ε!ποε δε Ρεεεπ!οι·!!ιι!ε εε ιιε!!!!πππο!!!ε ποτε!!! Μπι!! πε!!πειπ!!!!!ε πτποε Ρι·ετιο

!π. Φο!!! ποτειπ !ιεε δε !ι!ε !!πι!!!π π!εει·ετ ; νειι!τ πιπτετ !!ι!!ει·π !ονεπ!ε . δε πε! 1:ιεπεε

4 ιιι·οε!π!τ ν!!! !ππδ!! , πὶ0ειιε : Βοπι!πε , !! πο!π Ροτεε πτιοπ Ι)εοπι ιιι!!ε!·ει·ε ιιιε! , δε

τε!ι!!ε!τπ !!!!οιπ πιεοπι. Πο! !ππδ!οε Ρπτετ: (Σι·επε !π!!ι! πιο!!ετ , ιιτ νετοιπ ε!! δε ειε

Ρε!!επ!!π ποεετ ποοτ!π!πιιπ , οπιπειι !ο!ι!πεε!ποε ιπο!·ιἰπ πομπο , !πεοποε !ιεπτ!

τοσα!!! πο! πι Ποιιι!πο τποτ!ιιπτοτ. Μο!·ε επ!π! οπιιιεε πο! ιπ ιπο!ιπο ν!νοπτ, ποπ ιι

πο , !επ ποπ!! πι!Ι!ε πιοπ!ε !!ε!·π!!. Βεπτοε πι!! ν!8!!πι , δε οι ππνεπτιι ιιι·πιπιοιι!τοι· .

Ε! !ιετοπι πιο!!ετ π!! νοεε !πει·νιπο!π.· Επ !!!!οε πιει!ε οο!εοε δε π!!εἑ!ι!ε , !ιι !!οιιι!ιιε

!ο!!οεπιιιε !!ιτει·!!τ !ιιο!το; !ιο!ε τ!πιεο ππιπππτ!οπεπι , πο!!! πιοιιππποε απ! ιι!πι!ε .

Κοπο !8!πιι· , Ρ!!! δειτε! , Η πι!!π μια! πιιιιπ Ι)ει!!π , τε!!ι!ε!επ !!!!οπι πιει!!π ; οι ποι

τιιιπ !ιιπ. εοιι!!τεπτοι· πε!!έ!π , δε Ειπε!!! Εεε!ε!!πι !πει·π!πεπτ!ε πιοιι!πτοι : δε Ρο!! , Η

Πεο ιι!πεετ, οι μια !ε!!ε!ιει· ι·επο!ε!επι . Οι!! ν!! !πιιέ!ιιε , 8π!νπτο!·!ε οτε!!! νει

Β!ε, ει!! :ι Ο πιι!!!ε!· !ππιιππ ε!! !!πεε τοπ ,π !!πτ πο! !!εοτ Ρετ!!!!!. Ετ ττποπεπε επι!! επ

πε! επππνε! π! !!!ι!τ!ιιπ !πεειιε: δε τεπεπε πιππι!πι επι! ποπ:: Απο!ε!εειιε πο! π!εο ί!!!

εε . Ετ πινει!!! !ι!!!·ειε!! !ιιεο!οπι!ε πτποε ίπποι ; δε !πιιέ!οπι ν!ι·οιιι Επι!!! , οι οπο!!!

Βε!εοπ!ε!!!οπε!π επι! ποπ!!·ετ, δε Ρτο ιιεεεπι!ε πι!! πι!! !πιοπεετει: Ροεπ!ιει·!ι!ππ!

!π!οιπι·επι ; δε πιιιιο!τ !ππε!οε Ρπτει· Ρετ!τ!οπ! πο! , δ: ποπ!ιπ εοπ!ε!!!οιιε ε!οε , ίπ

ετ!ε Εεε!ε!!π: !πε!π!πεπτ!ε ω!!! Ιι!:2!ποπ!ν!τ . απο ίπε!ο , !ονεπ!ε π!! : ]ο!:ιε πιο ,

!πιιε!ε Ρπτε! , ποπ!! !τει·οιπ !ιι Ειπε: πο!ε!εει·ε ,· ποοπ πιοππο!π π!πι!ε !ιο!ι·εο , πο!

!τοε πιππτοτεε πιίττ!τ οι πε!ιεπιιπιπ , εο!οε ιιοεπππι ει·πν!!!!!ιιπιπ ειε Ρπι·τε πιο! ει!

Ρει·τιιε . Ε! ν!! Βε! π!! : Ποπ!!! , π!! πι! , δε πο!ε!εε Γε!!ε!τε!· π! Ρπεε ]ε!ο-Ω!ι!·!

ι !!! . Ε! !!!ε ι·ε!ιιοππ!τ . Απιεπ . Ε: !ιιε!!ππτο επιι!τε , οι Βι·πι!π Πε! !ε!!ε!τε!· ο!!

πο!πι!πι!ν!τ . ΠΙ!!! ποτε!!! πιπτει· ε!ι!ε , !!!ε ποπ!τ!ε δε εοιππ!τ!ε , !επιοτπ Ρι·ο!!ι!ε

οπιιι! ττ!!!!!!π , εοπι 8πι!π!ο εο!·Ροε π!!! εεε!ε!!π!!!εο :ποτε ιι·ππ!π!ι !ειιι!!τοι·πι , πε

Ι)εο . πενοι!οπε πιιππτπ Ροτο!τ ,! πιι!!πτιπι !1ι!!οε !πι!!!πιπε εοιππιεπππν!τ .

ν!. Βι: Μιι!!ει·ε ΜΡεπιι !αδοι·πιπε , (δ' οι·πάοπίδι4:/απδ!! ο πάσει:

2ιαισιιι !!δεινεπι π.

63. Σποδεοε μια θοπε!!πι·ποε, ποιπ ίπ εε!!π !οπ Ρο!! ν!.π!!!πε πιπτιιτ!ππε απ

ι!οπ!ε επι!!π τε!!πει·ετ, εοπτ!8!τ ο! ποιεπππι πιο!!ε!· !ιπ!ι!τππε οι εοπ!!π!!ιοε !ποιιπ!!ε

Μ, Ρπττο!π!ιοι·πππο ε!·οε!πτετι!!; εο! εοπιοπτ!ειιε ν!! !ππε!οεζτε!!·πε ιι!·οεοιπ

δω οι·πτ!οι!! !ε πεπ!τ, π!εεπε: Ο !)οιπ!πε Πεοε οι·πι!!Ροτεπει ππ!ονπ Ρ!π!!!ιπ

τοπιο, πι!!ει·ει·ε Επι!! Ενω οι πιπτε!ε. !οπι ιτππ!επ!έ!ο !π!ιοι·πιιτε . Ε! !!!εο, πιοπο

ποοπποι !ποιι!ιιπτο πιο!!ετεοπτ!ει!!τ; πο!π μμ!!! !!!!οπι: ποπ: Ρο!!επ ο!ιποι·πι!

επι ε ε!!ενε!πτοπι ε!! , ποοπ Ρι·εε!!ιοε !πιιέ!! Οοπε!!π!π! ππο!οτε Ρπ!·τοε !!τ Πισπ

ιπ . @με πεπτ!πεε8!τ !)εο, πι!! επι!! !ππδ!! ν!!!!πει·!!!ε ω!!! ε!επιεπτει· ν!!!τπν!τ:

δι!!ιιιπ ποτε!!! !ιιιιιιι θοπε!!πι·ποπινοεπτ! !εε!τ, δε !π μια!!! ωτπτε επι!! πιει!!!

!ππε!ο ν!!ο !·επο!πτ!!ιοε π!!ε!Ρ!!π!ε !ιπ!ιοεπποπι . Ηπο!8!τοι· πε επο!π πιο!!ετεπ τέ

ες!οιι!ε !!!!οε , π! πο!ο!·ε Ρπ!·τοπ !ππ!?!! Οοπε!ιπ!π! Ρπτ!·οε!π!οπι εοπ!οενετοπτ πινει
ειπε δε ιιιο!πι Ρετ!ι!οιι!ε !!!ε Γειι!!ε!ιππτ ε!!”ε&ο!ιι πποιιτπτοπι . ! ή !

νι!. Πεπεεποπ πω!!! Μ /οε!ιιιιι παπάκι!! , πιά σπάει:: ει·ιι![ι·εὅἱ2 ; '

[ει![ωιδία: !!!ε/κόπο ειιιιι[ωικι·υπ .

64.. Ποπ! !ππδ!οε Οοπε!ιπι·ποε Ρτο πειιιο!!ο !οι·!!τππ ίπ! !ιιοιιπ!!ει·!! πι! Κ οιιι:ιππιπ

ὶτετ
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ΑΝΝ..ς·Η. :τετ ειιτ:ατιτ , :τα:ιεττε α::τ:ττο: δε το:: ιτιοτταε:ι:ε· ίεειτοτ :τι Πιο εοτττ:τατο , ::::ε: :ταδε

τ ο 38 :1ο:::α:τι εε:ε::ε ίε:τ:ο: , ο Ε:: ετιίτ:::ιτε ττο:τι::ιε , :οεαιιτε Ρ:οεε::ετιε , διοτι ::το:ι:εττ: ,

4· Μ°Ϊἱ οι:: θο::ε:ια:::: :::ε:το: , αί::εττ::ετετ , ε:τοοε εο::ι εσεεε::::: , δ: ετοεε:οε ::ετ:ττοττι ει:

:στο εοτιίτεο:τ. @οἱ εε:τιεττε απο Ιαετντττ:ε,.α:τ, εστι :τα ίαττδ:ο::τ Πε: :ττοττοιιταττ::ο:

Π: :το:::, Ρατετ , οτε ::οι::::: α:: τττοττ::ε ::::ιτε Ρτεε:Ρ:::ο::ι , ο: οτε :τι:ετ::Ωετεε ? Οι:

ία:ιέ:ιιε Ρατε: α::.·δε:ο :::::τι::::Ιεδ:ε ,:τοο::τον:τε ::ιεε:τττι :τετ :ιοε εοεΡ:ί::; δ::τι
:τα τε :Ρ:ιιτ:ι ::ιοτττιοτατι::ο , το::τ: ::ετ:ατ:::::. Ιάεο:ο:ιε τε::::::α ε:: τοι: ::ιεττεεε τοα ,

Ροεττ:τε:ε :8:τοτ , δ: οτα Βετο:: οτ :::τττ::τατ ::Β: οδετιία::ι Ιταττε , ο: ία:ιετ:ε . Φ:

α:: Α:::ονα Ρατε: :τι:::::ι:τατε::τ ::ιετι::ι , δ: τε::ι:ττε ::τ:1ι: ::οο:: ::ε:::το: εο:ιττα τε :

δ: ε:115:ετ Με ::α8εΠο:τι Πε: , :1ιιαιττο:τι :::τε: . ν:: αοτε::τ Πε: αιτ::::α ε:ιιε ::ενο

::οττε , τετ:8:: εοτιί:αθο:τι ο: ετο::ε ε:ιτε , δ: α::: $αττα: τε , ::ατε:, Ι)οιττ:τιοε Ιε

:οε-Ω:τ::Ποε : δ: το :τι τιοττι::ιε ε::ιε ίο:Βε , ο: α:τι:τοΙει:τοε . (1ο: Γοτ:ει::: ει: το:ο

[αττττε, δ: οΙ::α Ρτο:εξ:οε εοφ εε. Ι::ετττ Ροί:::ιο::οττι ίεεοτοε ε:: εο::ι Η:::Ιε:τεε:τε:τι ,

8: ποιοί:: τητα: εοτιι :Πειτε α:: :::ε::τ :ιτο:::ε ω: :

* .9::κω·:τ .

:θεοι .

ν Ι Ι Ι. Ι): Μο:έετε απο , οπο: ὶΙἰτυτσἱπαοἱτ του: Βου .

: 65. Οο:ιτ:8:: ::οα::α:τι ν:εε, ο: ία:ιθ:ιτε Οο::ε:ια:::οε Ρε::τα:τ::τετ οΡ:::οτο " 5::α

νν:8εττ ό:οεεε::ε Κα::::το:τεο::ε; δ: ο:τ:αν:τ ε: :τοε::α:τι :ακα τττοΙ:ετ ::ιεττ:::εα οΙ::α

:::τι :1ιτετε:ιε Ραιτε:τι , :μια :ο:ία:τ ε:τοοτο:ιτ ιι::εβατο: ::εε:::τα:ε ::τεΡ:το:τι , δ: :τι

1αΡ:::ε 1α:::ε:ιε Ρε::ετ:ι , εεε::::τ τ::αν::ε: τι::τι:ε . δα:ιδ:οε αοτε:ττ θο::εΙτα:::οε, :τοα

ν:ίο, ίο:τ:το ::είεε:τ:::: δε ε:τοο , δ: αεεοτ:ετιε αττιΡ:ετ:α:ι::ο εαπ: τεΙεναν:τ , δ: :ματι

τιτ:ττ Ροτιι:τ , 1ο:: ίο::::τ:ε:ιτ οι: :τιαοτεΙΙο ::ιοΙ:ε:εοΙτε απο: :::::8ε:ττετ ; δ: α:: @ιτα

· π: εεε:::::::: τιια:ε: ? Ε: :Πα :::τ::τ: Πειτε:: :οτιι , απι:εε )· δ: :::εο οΠε:ιτ::ειιΙα ν:ατιτττι

:ανετε πο:: να:εο , τι:: μποτ:: ::εν:τατε . 5α:ιδ:ιτε αοτε:τι Ρατετ Μ: ει: εοτ::ε εστι:

-Ρα::ε:ιε , α:: .· Ο οι: Βεοε ιττεοε, ουσ: Πιτ:: :τι :εττα εο:τν:ε:α δ: 8:ανα:τι:ττα το: ΡΙα:

τ:τιατ:ε:.| Βε:ιε ε:Βο :::::::ιτ: , να, να: , να Ιτα:ο:τατιτ::τοε :τι :ε:τα . Ε: εο::τ :::τ::::ετ , Ιο

το:τι αυτ: :Ροτο πι:Γειτ:τ , :ποτε :ιο:::: 8α:νατοτ:ε , δ: 1::ι:ν:τ οεοΙοε ε:το :::εετιε : Ο

α])οττι:τιε ]είο-ε:ι::::ε , οι:: :τι εο:τ:Ρεδ:ο :::Γε:Ρο:ο:ο::τ τοο:ιτοτ Ιοτο:τι ει: :Ροτο :ε

ε:::: , Ι:τι:ν:::::1οε-οεοΙοε εεε: εο:τι1::α:τι , δ: ν::::τ; :ΙΙοτττ:τια ετ:ατττ οειτΙοε Ιιο:ιτε

ΡαοΡετεο:ττε το:: , ο: εοτι:::εατο: :ιοιτι::ι: :οο , δ: 8Ιο::ετοτ :τι Ρ:α:::8:ια :αιτόε τοα .

Η:: ί:: α&:ε , δ: :::δ::ε , :τιο::ε: εοεΡ:τ Γατιδ:οτιτ ν::ιτιττ :::τοε::; εεε::::::1οε α:: Ρε

::εε ε:ιτε :::εε:ιε : ν:::ε:ο:ιτ οεο:: οτε: :αΙοτατε Βε: : δ: Ρ:οτ:α οΙεοΙα:οατοτ Ρε:: ε:

. ε:το ; δ: :ν:τ α::Ρ:οΡ::α , Ιαο::α:ιε Βετο:: Ρ:ο ν:::ιτ:::τιτε δ: τττετ:::: Γατι6:: ν::: .

ΙΧ. Ζ): οδ/ε#ο [οποτε Μετ:::: /εκδί δοέεδο:·ό:.

66 . :τι ε:ν:τατε Κα::ε:το:ια , :τοο::ατττ :ε:τιΡο:ε , Γα:τ&ιτε Εο::ε:ια:::οε ::ιο:α:τατο:

με :ιε8ο::ο ίο:ία:ι Π:: ::ιοτια::ετ:: ; το:: :ιοαε::α::ι οΒίε:Τα α ::α::ιτο:ι:ο α:: εο:τι ::οεεΒα

το: , ο: ία:ιατε:ο: αδ ω. (ζοαττι ν:: Πε: :τι:Ρ:ε:ε:τε, α::: Κε:Ροττ::ε το::ι: , :::ι::ιοτι::ε

:Ρ::::οε, α:: εα :τοτε α τε φωτο. (Ζιτ::: Με ετα:: :ο ετεατιι:α Βε:? Α: οποιο:: αἱ:: ΡΙε:ιο

:οτε ε:: α:ι:τττα :Ρ::ιτε τττεα, ουσ:: :οεατιτα:::τ: εί:,δ: Ρε: ω:: :ττοΙταε ατι:ιτταε :ιτετατοε

.ίο:τιά::: α:: ν:: :ατιδ:οε. (1οα:ε ΡτοΡτε: ::ιεατττα::ο:τε::τ τοα ε:: ? Ε: ::τεοτοττα:τ:Νοτι

ν Φ“%3:τ :τε :εετί:τ οιττα::) ο:τιιτιοε Ρν::το:ιεε,::τνττιοε δ: ιοεατττα:οτεε τοΠ:: ετ::ε::ττττια:τἔοιιτ::

“τω” ετιττιι τα:εε ίαετοτττ , οι:: :τοσο :τττ:τι ::ιετ:οοε ΡττττετΡτοοε ::είε:ντττοτ ,: τοο:οΙα::τε

εττ:ττι Πιτ:: , ν:ι: ετ:α:τι αΙ:οοοεταιιτο :οτε Ρο:::::ετε Ρο:ΐοτιτο:,:1οαττ:ο :το:οί::το::: ν:

τ::: ::τε::τοε. Νοεττοιι::: ::τ:το:αε, :τοο:: :τι:ετ τττ:Πε ::τεατι:ατ::εεε ατι: :::ν::ιοε , ν:τ: ο

τια :ονεττ:τοτ, :τοτε νε: οο: νε::τ Με ν:::οττι εοτι::τε::Ρ Πε ε:ι:οτ στα :Ρ:οτο:::εΙαιτο:=

μμε, ο: ο:: :α:::τοε Ιο:το: :τ::τ:Ι να:εατι: :1οον:ε ττιο::ο . Ε: α:: ν:: :α:ι&οε.· $ε:ο, :1ττ°:α

:παρω ε:: :τια::::α τοα δ: τοοτο:ιι ::::::Ι:ο::τ ; ιτε: ται:τεττ :ὶο:τ::ο, :1οοε: ::τα:ο: Βοττ:ταε

1)ε: ε:: δ: εΙεζτοε:ι::α : Ε:8ο , ::οττιιτο::ε :Ρ:::τοε , ότι :ιο:το:ετιι Πεο , δ: :εεε::ε το

Με ε:εατο:α ε:ιτε ,ε ο: :ε::εα: α:: ετα::α:τι , φαι:: τοα:: εε: α:τΠοΙ:::: . Ε: Μποστ:

αἱ:: Ποτ πιο :τι τατιτα::τ ατε:: ν:ο:ετι::α:τι ? (1ο::: ίεε: :::ι: , τω: οι:: :τα:οεε εοτι

ττο :ιτε ?' Ε: :Πε α:: .· Λικ:: Ρ:οτε:νε δ: :::ιτττοττ::ε :Ρ:τ:τοε . :τι :Πα α::ε:τια Ρα

:::α , δε :τοα το ΓοΡε:Β:ε:ιε εεε::::::: , τα:: τα τττ::ι: ετ:: Ια::τ:α ::ε Βο:το εοτο:ττο:ι: ,

οτ ::ε ::ιεο ΡτοΡτ:ο , :τοπιο δ: ::τοΙτο τττα:ο: : δ: :::εο Με ::ο:ε:ε εο:ινεττ:: ::ε

:τιαΙο α::ε:ιο τιιιι:το Ηχου:: ::οα::τ ::ε τιταΙο Ρ:οΡ::ο . Ρε: :ιοε ετι:::τ ν:τατ·τι απετ

: τ παπι



ΜΙΚΑ(:. δ. ΟΟΒΕΗΑΚΠΙ ΕΡΙδΠΟΡΙ. τι”

πειττι ΡτοτπετεΒοτ - ΗεΒεο ετεο εοπττει τε ιιιίτειπιτεο.ιιΓεπι , οιιοά τπιπιιε ιιιίτε με ΑΝΝ.ειι.

:Ιεε,8: Ριιπιε ίοτοτειπιπειιτπ, ΡΙειίπιτιΠει ετε:ιτοτιε πιτ. διοτι επιτπ , ιι: ιιίΐετιε , ε8ο

πι» νιοΙεπιπιπι ; ΐεό Ρτο8Ιοτιπ υπ ειιποτε ΡΙαίιπ8.τιε ειπε , Ρτο :πιο Ππιεεπίτιιε

ειιιε ίειπέιιιτιεπι Γιιιιτιι ίιιπὸεπε , τιτπιιτιίΠπιο.ττι πιοττειπ Γιιίτιπιιιτ , εοπττο. τε ποπ Ειτ

8ιΙ,ίεά πω»8Ιοτιοίιιε (οεεει·το . Ετιτο ιιι›ι Ρτει:ειΡιο, ΓιιΡετΒε δ: ιπιιπιιπάε ίΡιτι

τιιε,ιπ ποτπιπε ]είιι-ΟΙιτιίΗ, τεεει!ε αδ επ ; δ: ποπ Ρτιιείιιτπειε ειτποδο ετεο.τιιτιιτπ Πει

πιοΙερτ:4.τε.Ετ Πε ΓΡιτιτιιε Με πιο.Ιι8πιιε ει.Βίεείϊιτ.· δ: ττιιιΙιετ,ιιτ τποττιιει. εεειάιτ. δεά

νιτ Ωιπδπιε ίιιΒιτο ε:ιτπ ετει:ιτ : ετεξιο. νετο ΡιιΒΙιεε νιτἰιιιπ ιπεειπτειτιοπιε οιιοό ειιι

όιιτπ ιπιιΙιοτιεε Ρετίεεετετ,ειιπι Ιειετγπιιε εΠ εοπίεΙΤειτοιιιιτπ δ: νιτ Βιπ&ιιε σ.Βίοινιτ

νιττιιτε ΡιιίΠοπιε 1εωεωιιιι .

Χ. Βερσει·ο υπιώπωι βεύετε , οικω οπιτἰοπε [ατι άοσέΙεπσ[σσίτ .

67ῇ Ιπ εινιτειιε Ρο.το.νιτι εαπ; οιιιτΙ:ιιτι άντε άἰνεε νειΙάε , πιά Ιιο.Βιιιτ ΕΙιιιτπ οικω

τεπεττἰιπε οιΙει:ιτ;ειιιι μια· ειόεο ΙιεΒεε ετο.τ,ιιτ ιιι ττιΒιιε :ιππιεποπ Ροτιιιτ είἘιεετε,

ιιτ :ιιΓεετετ τπιπιιε :ιΙΡΙιειοετιιττι.Ππάε μια ειπε ίιιπδιιιιτι θοάεπει.τάιιπι τω, τετο

Ιιττιιιε εἰ :ὶιιτἰτιειτπ εοττΤιε ΕΠί τω , Ρετεπε οΒποκιιιε , ιιτ Ρτο εο ίιιΡΡΙιειτετ οτο.τε άι

επετιιτ:οιιατεπιιε Πειιε οτππἰΡοτεπε ειιτπ ιΙΙιιπιιπει.τε άι8πειτετιιτ.δο.πδϊιιε νετο δο

άετι:ιτάιιε,νοεειτο πο Γε ειιετο , ίιι€5ιτ ειιτπ Ιεειτ :μια ίεειιιιιπτιιτ : (ΜΜΜ ί-σ.Ριεπτίει ε.

Ποτπιπο Βεο ΜΕ· ειιιπ εοΙΙεδὶε , ειιε ειιι Ρετ εοε:τετπειτπ Ποτ δειΡἱεπτἰειτπ ,παπι

πετπ ειιιτι ποπ εΙΤετ εοπτιιιιιίτι , δ:ε. δ: Μπιτ : νει‹Ιε ΠΠ , δ: ἱΠε τπειέιίττοτιιτιι θετι

τπιιε,οιιι ίιιιιιτο άοεπιτ ΑΡοίτοΙοε,τε ιπίττιιτιτ , δ: ιπ νει τε&ει ιιά ε8πιτιοτιεπι Ρετάιι

εεττ εΙειτὶοτεπι . Ωιπδιιετ ται τπιιτειτιιε είὶ , ιιτ ιτι οτε νι τετπΡοτε οτππεε ίιιοε εοπίο.π

ζιέιιιπεοε,δ: οτππεει Η ιεοοεπιοεοε,ιιτιιπο Γεπἱοτεε,ο.τ ιιε:ιοΒιοτεε ίε,ίο.Ρἰειιτἰε ΡΙε

πιτιιοιπε επτεἰτετ.(2_ιιἱ Ροίιεει, ΡτοΡτετ ιπτεΠεδιιιε ἴειΡἱεπτἰεε Ρτοίιιπάιτειτειτι , ἰπ

επιίεοπιιιτι Ρειτειντεπίεπι είὶ εΙεδϊιιε ειτοιιε οτάιπει.τιιε ; ιιπάε ΠΜ δ: ίιιΒ:Πτιε Ρτο τω·

πιιιτιιιτι ίο.Ιιιτε ιπίτειπτιίΠιπε Ιειδοτονιτ . -

δετιιιεπε πιιτεειιΙιιπι ίειδιιιτπ επ , ειιπι εΙΤετ ΕΡἱΓεοΡιιε .

Πε »τοπεί: , πιά κιέΡι·ιεεφτπωρπδέ Ρω/αἰἱτ|ιστι·εκετιστπ άε|ε2ωσΙστί: , ασπαιτε:

ιἰε εεσἰε|ἰα , πιάτα εκεοπυκωιΖωπί , φαιά υὶυὶ[πεετε και εσει·ι4πτ .

68. Αεειάιτ,ιιτ ΓτιπδΙιιε ΡτωΓιιΙ θοάε!ιατόιιε, οιιοίάειπι δε ἴιιὶε ίιιΒάιτίε , οι: εοτιιτπ

τεΒεΙΙἰοπετπ, ποθ! ιποπἰτἰοπεε εοπΓιιετειε ει:εοιπιτιιιπιεει.τετ ; :1ιιοτ ιιιπ πΙιτιιιι , τω»

:Με Για νεπεπο ει:ειτ:ιτι , ιΡίο εε!εοτιιπτε , εεεΙεΙιειτιι ιπττενετιιπτ απο ειπτετ δ:

πτοτετνε.αιιο εοΒπἰτο,Γε :Πνεττίτ :ιο σ.Ιττιτι :Πεεπε : Ρτωειο.ίο νοοιε οτππι πε , ειιι

είπε εκεοπιτπιιπιεετι , πι νιττιιτε δριτιτιιε-Βιπ&ι , δ: ΒιπδΒιε οοεάίεπτιιι: , π: €ΧΕΖάδ

όε εεεΙείὶει . ΒεβεΠεε :ιιιτετπ δ: ει:εοιπτιιιιπιειιτι Με πτει:εεΡτιιπι ποπ ειιτειπτεε Ρετ

Γιττετιιπτ ,τειπειπεπτεε ιπ εεεΙεΠ:ι. . δώ τιιιιά:ιπι δε τποττιιιε , ειιι πιιιΙτἰε ειππιε ειπε

νετειπτ ιπ πιοτιιιτπεπτιε , ειιι δ: ΓοτΓεπ , ἰ8ποτειπτἰΒιιε ειε , :1ιιιεοε ίεΡεΙιετιιπτ ιπ ειι

εοιππιιιπιεειτιοπε τι ΓεΡιιΙτὶ ίιιετειπτ , Γιιττει:ετιιπτ δ: εε εεε1εΠει ει:ιετιιπτ .αιιοτι νι

τιεπτεε ΠΠ τεοεΙΙεε, ετιιΒιιετιιπτ; δ: Ροίὶ τποττιιοε εκιετι.ιπτ .- δο.πΒιιε πικαπ Ρταίιι!,

πππο ΜιΠει,ειά εοε ει:ιετιε οιιιιτ:Αιιόιτε τεΒεΠεε,δ: ιπετετιιιΙι, δ: νιτΙετε ιιιίτιιτπΏει

ιιιτΠειιιτπ εοπττει νοε . Εεεε τποττιιἰ Πεο ιπ Πιο νιε:ιτιο οΒε:Πιιπι; ; νοε ειιτειτι [επετ

Ι›ο τείεττι ΓΡιτιιιι,οδεόιτε εοπτετπίἰίὶἱε. Σιιτ8επτ ι8ιτιιτ τποττιιἱ ΠΠ εοπττει Με ίπ ἱΙι9

εΠειο , δ: ίεπτεπιπιπι ότιτππειτιοπιε ει!ιε8ειΒιιπτ εοπιτει νοε , πιίι ΡΙεπιιπι δ:εοπτΠ

8π:ιτπ Ροεπιτεπτιπιπ εεετιτΞε . Ετ Με :Με , εοπνεττιτ Γε το πιοττιιοε άιεεπε : Ε8ο'

νοε , ίτιιττεε , σ.ιι&οτιτειτε Ποτπιπἰ ποίττι ]είιι-ΕΙιτιίΠ , ειΒίοΙνο ε ίεπτεπτιο. ει:εοπι

τπιιπιεειτιοπιε , :μια Ιιιιε ιιίοιιε ίιιετειιιε ιπποδετί , ιπ ποπιὶπεΡειττΙε δ: κια δ: ΕΡΜ

τιιε-Βιπδιι,Ατπεπ.Ιτε,τενεττιτπιπι ειδ Ιοεει, δ: ὶπ Ρ:ιεε τετιιιιείειτε , εάνεπτιιτπ ]ιι:Η

ειε οτει:ΠοΙειιιτεε.Μοττιιι ειιιτετπ,ιπεΙιπειτιε εειΡιτιοιιε,δ: ιιιπδώ τπειπιοιιε, :μπώ επι

π” ει8επτεε επ Ιοεειω τετπεεινετιιπτ,δ: οιιιενετιιπτ .

(ΞΑ

 

τι 5ἱιπἰΙειπ τιιίιοτιιιιπ τεΐεττ δ: (3τεεοτιιιε, Μ» τ.. ΒΜοδοτιιιπ ετιρ.ι;. “Η [;τηξξϊχηοη]81:5 8 Β_Ρ_ Ββ.

πεὰιᾶο εχεοιπιπιιπιτ:ιτιιε, ειιι ΕεεΙείἱτι πι :μια ΓεριιΙιτε ΐιιει·τιπι:, νιτΜιο.ιιτιιι· πι”. πω:: Βι:ιεοπιιε τη ΜΠΕι

ι:Μπ:ιι:ι:ιτ. Π μι: ποπ :σπυκκπιοπ, έκ !ιισιοπ. δεό τ:·.πάειπ οο!:ιτιοπε 52 Μπι; @Μπα ίιιει·ιιπτ.
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ΑΙ:1ΞέζΗ'::ΑΝ σ Ντ ΖΑ·τ τ ο τα ·ττι:ΑΝετ.ΑΤ το

σ·Μ'Β· ίασθτΞ Ο σ ο ε στα τι τα τ, ' Χ

2ιιοακοσο ώστε:: Οοσε!πιτσατ σε /ωπ9οτ·ιυπ κιισσετωπ /ἱτ “Με” ,

Ο σε ωἱτσεπἰἱε /ι2ύ[εσσεκτέέατ.

Οτἔἔοιο. τ Ι. ο τ: τ Α ίισστσσ (Στεατστί,δ: Ιιστσασἰ 8εσ€1°ἱε ΚεΡατατστἱ, :1ισΜσ ΜΒτἱε

_ τσεττττε, ίεσ Βια ττστσεσία Βσσττατε , @Ματσε εΒ εσσίεΒοτεσ1 Πισω Βεα

τιιτσ Οσσεσατσιισ1 ΡσστἰΒεεσπ, ασ ίαΙστεσι στσσάσσι ετεσεσσιισι τιστστσσαιιε ΜΒττ

τεσ1Ρσττε τενεΙατε , δ: εστσ σισ στο Ισσ81σσιιττατε τετσΡστΞε , ταισ :1σασατσ σιισε

σΒΗντοστε σΒίσίεατι1ε ίσετατ , σ: τασσετσ ασ τσεσΠε σοΒτα: εεεΙεΒαο νεσετατετισ· ,

νσΙσὶτ σατὶοσὶΒιιε σἱνετίατσισ τεττατιισπ τσασίίεΒατε ; στ ἐΙσττα τΡΒσε σοσ ταστιιτσ

ασ σοτσεΒὶεσε Βσεἱ ατττσ8ετετ , ίεσ ετῖαττί ἰσ εκτεταε σατίσσεείε στΙατατετ . @σασ

τετ αι1ιετσ , δ: :στο στσἰσε ,ττασεΙαττο Ρωστεσ εοσίείΤοττε σσΒττ ία&α ἰσετὶτ , σοσ

: τστ8τσο εΙο:1ισο,νεΙ σττεσε ατασσἱ εστστσσ,Γεσ ΙὶσπΡΙὶεἰ ΒὶΙσ α88τεστστ σεΒ:ισσετε:

Π'ω· ω· σοσ εσσ-ΒΒ1εἰσΒεσὶὶτσεἰὶΒσἰειιΙσ,ΪεσἱΙΙο Ενασ8εΙτεο στθ:ο: ΑΡεττ σε πισω, δ: θ8Ο

τεσπα. το. ασττσΡΙεσο ΙΙΙιτσ.Ετ ττετιατσ:Νοσ νοε εΒΞε, :1ισ Ιο:1ιστσΙστ , ίεσ ΒΡττττιιε Ραττἰε τσετ,

$:τἱΡτισ·σ: :1ισ Ιο:1ιστιιτ τη νοΙσε.Ρετ ίεττΡτιιταε εστω :εε Ρταατεττταε, δ: στεντ τετσΡοτε τσ ΜΗ

:: Με ντσσεσ1ττασεσσα: , ασ τσετσστιασι τενσεαστστ; δ: Ρετ τεε ντττιιστε ὶσ Εεε!εΒα Βε

' Βαε, ειστ1Ιε8σστστ, ΒσεΙεε αεεεσσι1στιιτ, δ: τστΡστεε τσεστίστσ σὶΙεστὶσστστ .

2.Ασσο [)οσσστειε Ισεατσαττσστε κ: τ τ 28. ΜΒΜ νετσ Βεαττ θσσεσατστ σσσα8ε

Ββωπ,μμ Β:Μ , & Β ε τι τ σ ο τ. τ: ο ε νέτ νεσετασσσε , δ: Ισ σισσὶ εεεΙείἱαΒὶεα τεΙΈτσσε Ρετ

Ηἱδωκἰ· τρωω , στΡστε ΓεΙεστἰα ΙτττεταΙὶ αστσοσισσ ετιισσιτε , δ: σποτιιτσ σοσεΒατε ναΙσε

φεψ Α!» σε:στατισ (]αισεστα: ΜΒταε εεεΙεσα ταεΒσεΒατ ` α απ: τ σσετσασσο δ:
κτίσει: › Ρ : α” Π! δΈ €8 ›

ΜΜΜ· τεΙτέτσίσε νττοε σσστ:1σε ε:: σ1νετΠε εεε!εΒτε ασ Β: εσΙΙἰ8εσσσ , ασεο ΓσΒΙττσανσ , σε

σἰνετίαε εεΠαε τω: τετσΡοτὶΒσε εσἰΒεατετ , δ: Ισ ΓΡἰτἰταΙὶ εοσνετίαττοσε , :πω ασ

Ιισττατἰσσε εσσΒττσατετ . @το τείὶσεστε στ εστσισυσὶ εσσνεστσ εΙετὶ ΗΜ εστστσΠΠ,

δ: σε ΡοΡυΙὶ εεεΙεσιε ΜΒτεε στἰΙἰτατε,ιιτἰ τΜε εστα ετατ, ίετσ Ρετ Ρετττα&αστε, Πεο

ταετεστε , στ! ΜΒ εΒδεδὶυε ὶσσἰεανἰτ , ε:: τστΡτσντίσ ίεττσσ σε Ραττοσο σσΒτο Βεατο

ίεὶΙἰεετ Οοσε!ιατσο ε::στττιατ; ἰτεισ ατσιιε ττετσ α ΡΙιτττΙ:σε τεΡΙτεατυτ ) :σσ:1σετεσττ

Με δ: εοσσσΙεστὶΒιτε ίε τατσ τσἰίετἰεστσετσ σαΙ:ετε Ραττσσσττι , δ: εοσστέσστσ ΠΜ

ἰσ εε::Ιεσα Βεὶ Μσ εκσΒ:ιεττ ΜΜτετσ . Νατσ :1ιταστατσ πσΐετΞεοτστασι , δ: φωσ:

τσαστίεΒαστ αταττατσ Ρτεστθυε εοσΒ:Ποτ ΓταττΠ;»σε σσΒττε,ίστε τσετἱτἱε εισιτσ Πειιτσ

σΒττσσετττ, ασ ἱΡΒε νὶτὶε αιιδὶστασὶΙὶδσε , τη Ρταεστέτσ εσσνεστιι εκτίτεσττσσε οτσσὶ

σιτε τσαστίεΒατιττ : Ρετ φωσ , τσεστεε αΠὶσεστὶστσ στσσἰτιστ Μσ ίοΙιιτσ εΧΙσΙατασ

τισ· , ίεσ σισιΠτετ Ιαιισεε τΡΒιιετσ εεεΙεΒα Πετ συ.ιΙΜΠεεστιιτ , ιισσσἰσιἱτετ οτσσεε

αα:εσσιαστστ . '

ΜΜΜ Ν 3. Ρτεστέτσε εσττσ αστὶΒεε σοΒετ.ΒεττσστσσεΡτἰνατατσ8τατἰατσ, ΒΒἰ α-Ραττοσσ

“Π” Μ» ΜΒτο εσσεείΓατσ, σ:σσισσε αίσσεστώσε ισσιεανιτ , σσαΙττετ ειιτσ Ρσιτσ τστετεετ

@τεστ αΡιτσ Πεισσ Με εσ8σστπετιτ , Μσ Βσε εσσττττιοσε :ωστε ίταττισσε σσΒττε

ωπαι¦_ εσι.ιτσ ετα νι: . Νατσ , τετσΡοτε τιτνεστσττε Βια , ει1τσ ιΡίε :στα εετετσε ασοΙείεεστεε

!ιιστὶεἰε τεΒιιε εΒετ Ιστεστιτε , εοσττ8ττ σ: τΡίε τσ Β:ΒιιτΜο ΜΒτεε εἱνἰτατἰε Μετσ

σ σασ11ατεσσι Μσ νσΙσστατἱε Ιασεεα Ρετίστατετ , δ: εισσ :1σαΒ ισοττιιισσ ασ τεττατσ

ΡτσΒετσετετ : :τισ :μασ ίεισΕνΙνσε σστσισσ σεσσετιστ 7 Ιεθισ ατσ8Βιιτ , δ: ιιίσσε ασ

τσοττετσ ΡετὶεΙττατστ. δεσ Ρτα:ία:ιτε ΑστίΒεε σσΒετ σσΙεσεδ:τσατεσεἰσ στνετία τ

°ταΡττιπ, ίε Επεσε ΟττσΞστΒιιε :1ιταΒ Βοσττετσατσ εΒε τεΡεΒεσσισσ ασ8ιτΒτατστ , δ: σα

τσ στνετίαε εο8ἰτατἰοσεε ασττσιτε ὶΡΒιιε τσνΙτατστ . Τασσετσ συτασε σιταΒ σαντε σε

Ρτεσεσία τσ ΒιιέΗΒιιε τσατἱε , ασ Ραττσσισσ ΜΒτι1τσ Βεατισσ Βοσεσατσσσα , στ ασ

Ροττσσα τιιτυτσ Γε σὶτἱὲἱτ , @επι Βτατσ ἰσ εστσ :1σαΒ ασεΙ1στασι τσ Βττσιτσ1ΙττσετσΒ

8ττ : σ: αδ τιστστσεστε ασκτετατε εστσ ετἰΡετετ , εστσε εοσιτσσ δ: ΒστσΙΙἱατο φωσ

φωτ σε» ΡσΒιιΙανἱτ.δεσ νἱτ νισσετατιιε,σσσι ῇαστεΒετ Ισ αΒοσε ΜΜΜ, ίΡίε Βσε Βττσιτε, ασ

Σ:: ίεΡισετιιτσ ίασδΗ Ραττοστ σοΒτἰ τ:: ΡτοΒτανττ , τστατσ:1υε σοδὶετσ ἰσ σταττοσε Ρετ

εσσναΙεΒἱτ. σοδτανττ,δ: σ1α8ἰε τσ8ττιτ εστστε,σσατσ ΡτσΡαΙατἰοσε νοετε σιἰΓετἰεστσἱατσ τσ1ΡΙστα

νι: .

 

το Ε:: Με |οεσ «πωσ ρτσσειιστ Βε:ιτισσ Οσσε!ιατσιτισ :Μισο το”. σΒτΞίΐε . 5τ εσἱτσ :πισω σο. :Με

τος8 :ισσισει·τε, :σωστη τι”. φωσ Με Μάσι· αίδεσ:ιτ, τερετἰεε.

δ ΒεττΜΙσιιε σαιτ:: ΐεσεισ :μιἱσσεεσσ Δωσε οΒτἱσιιἱτ, ΜΜΜ:: εστω 93ο. Ετετἱι ισσσαΒετἱιισιΒεττΙισΙ

σἱτσσεσίε στο ξεσοσἰεἰε τεειιΙσττΒιιε σοσ Ισσετε :ισ σι·Υ:›ε ΗσσεεσειιιΙστ, φωσ ρσΒεοι ΟΒετ:ὶεσΙῖΒιιε ::Πῖ: .



τΚΑΝει..ε. εοπεπεεει ετ>ιεεοετ. εδτ

δεττι ΡτοΡε τετιπιτιο ποδτιε τ ν!ει!!ιε δεΓετι8ετιιε , δε δο!οτε εοπτιιτ!ιατιιε , τιυἰετεττι _ ΑΝ. αυτ.

ιτιττατε εοττιΡε!!ιτυτ . Ιτι τ1υα ε! δε !!ιιτυτε δε Γεττπε Ραττοτιι ποί!τι πι νιΠεπε , τι 1 038

ειιετιτυπι τετπεπ τιιιατιιιπ πετ νεα νιτ!ετετ , εεττι!Πιπε πιαπιίείτατετ . Ναπι , δυιτι τ Μ°!'·

ατ!!ιυε εΙΐετ !πτετ νιζει!ιεε δε ετ!ιιΙτεττι τ1υ!ετεττι , ΡετΓοτια Ρεττοπι πεί!τι ε! ιπινιΠοτιε

αΡΡετιιιτ , υτ ΜιΙΤατιιιτι Γο!!ετπτιτα εε!επτεττΓεεετετ , ε! δι!!εεπτ!Π!.τπε!τιδιιτιτ , δε

υτ οπτειιιιπ , Νε τιτπεαε Ζεε!ιατια , ειτευδιτε εΓ! οτεειο πια , δεοεπτετιΓεεετετ ,

εοπτιπυο αδτυπιτιτ . Ι-Ιιε νιΠε ειτειτατυε , οτατιοπεε Γυαε πιαε!ε εε πιαειε εοπτ!πυατε

ιιι!!ιτιιιτ : Γεδ πι νια τιιιτιτιιιτπ ΓιιΓεεΡιτ , ει!! εεττιΙΠιπε ε8τυπι εναΠΙΓε· π1οττεττι πυπ

ετανιτ . Ηιε ευδιτιε , εοτδε δε επιιτιο ειδιι!ατεευε , Βευτιι σε!! !>επεε!!ιτιτ , ευ! ποΒιε

τε!επι Ρεττοπυτπ ιπ εεε!εΠε ποί!τε τεΓετναν!τ . . π

τι.. Ρυ!τ νετο τυπε τετπΡοτιε !π ετιπνεπτυ ποί!το Γεεετδοε τ1υ!ε!ετπ τε!!8ι0Γυε , ΤαπΡωε

Αδε!!ιεττυε ποιπιπε , επι τεευ!ετι νιτειπ τ:ε!!ε Ματ! Βαττ!ιοΙοττιετ! , πω: Πτα εἰ! πι Γαπᾶἰ εεε.

0τιεπτεΙι Ρ!α8α ποΓ!ται εινιτατιτ , νινε!ιατ ,· δε! ευπι ευδι!Τετ εεε ΡταιιΓυ! ποίτετ :Ψ μ”

πεττενιτ , νιτ!ετιτ τεττιΡυε ιδοπευιιι , δε ἰΡΓε ΠΜ έται:ιαιτι ε;πωπω εο!!ετατιι Ρα·

ττοπο ποΓ!το, οπιπ!!ευε ιιιιιιιιανιτ . Πυτπ ειιιιτι ιΡΓε τιιια:!επι ποέτε Ραττεεἰτιἰα Γευ

δ!οτυτπ ιτπΡΙοτεπδο , ε!τατια ποί!τατ ε!τευ!τετ ετ:ε!εΠει , ταπε!επι πατε ΓτιΡυ!ετιιττι

δεατ!ΟοπίειΤοττε Γε ΡτοΠτανιτ:Γεδ Γυτεεπδο τπαπυ ἐπτ!!Γετετε τεπεδο Γατεερεεευτε

ειυε Γε Γυ!ι!ενανιτ; ι!!εο Ρο!!υιτ ειυε δε ΡτοΡτια !υτΐ!υτα επιετεπίτ . ν!ς!ει15 αυτ·

τετπ !επι ΓεΓε τπαπυ δεΒ!!ιτετυιπ, ΓυΡΡ!ειε δε Βεπιε!ιυπδυε Γε ει! τετταττι ΡΙ'0Πτεν!ϊ ;

νετιιαττι δ: πιιΓετΞεοτδιαττι α !εεετο ΟοδεΙιατδο ΡοΠυ!εν!τ · Ετ πω» πι Ρτοιιτιυττι

!οευτιι Ππε τποτε δε !α:Ποπε , Ρο!!ειτ τεΠ!ιιἱτ . -

5. Αυδιεπε !ιεε ιι:ιατιιΠετ ειιἰδετπ δε ττιοπτε Γαπἐ`τὶ Μειιτ!ειι , Βιειπατδυε ποτπι- ΕΡ!!ετἰτ·ιιε

πε , νιτ Ρτονεξτ:ε αιτετιε : δε ιΡΓε τπαπ!Γείτετπ 8τετιαιτι Ρεττοπι τιοί!τι ειτΡεττυε ι (*""*μ

ευιτι οΡοττιιτιυτπ νιδετετ , ποπ εαιπ Γυ!ιτιειιιτ ι Γεδ οτππι!ιιιε πι τ:οπνεπεαπεΠτο ειτ- -

Πίτειιτι!ιιιε ενιτ!επτετ ΡατεΓεειτ , διεεπε : Ε'υιτ επἱιπ Ριιετ τιιιιδαιτι ευ!!:οδιε ιΡΠυε

ετ!διέ!υε , ιπ ε!ετιεε!ι εττε ετυδιεπδιιε , ευ! εΡ!!εΡτιεο ττιοτ!:›ο , τιιιετπ νυ!Βατι πο

πειτε εαδυευττι αΡΡε!!απτ , εδω νετε!ιατυτ , πιτ τιιιοτιδιε Γειτιεε αδ τπιππε ετ! τετ

·τετιι ΡτοΠετπετετυτ , δε υ!τιυε αδ ιτιοττετπ πιτπια Γεττεατιοπε·Ρετιε!ιτατετυτ . Ηιε

τΙυεδεττι διε ετ! Ραττοειπιυπι !ιεατι ΩοπΓεΓΤοτ!ε ποΓ!:τι δεδυειειιτζ Γεδ ἰπ ντα Με απ!

'τεττειπ ΡτοΠετπιτυτ . Οτατιοπεε αδ τυτπ!ια-ιπ !ΡΠυε Ρτο επ Πιτιδυτιτυτ; ε!εεττιοΓν

?πει:ΡαπΡεττ!ευε!ατε!υπτυτ , δε ΡετΓεξτε Γαπατυε·ιπ δουιυτιι ιΡΠυετεπτεδιτυτ . <

τ ό. πιτ ττιευε Πεπιε ιπ εοιπτπυπι εοπνεπτυ απ αυδτοτεο!!!!ιυε νιτιε τεειτατιε , α ΠΜ!

οιππεε !ι!ιατίτπεπιε Ρετε!Ριυπτ , ιΡΓυιτι ΑπτιΓΗτεπ:ι ποί!τυπ1, ειπα! νο!υπτατἰε Ρετ ::::ο!”ζ: _

Γε Γετ:ετετ : ιπίτιΒεπτ , υτ οπιπι!ευε ττισδιε ε!α!ιοτατετ , τιιια!!τετ !ιεατυτπ ΡοτιττΠεετπ έπειτ

ποΠτυττι Θοτ!ε!ιαττ!υπι ιπτετεετετοε Γει·ιδτοε Βει εαπσπίεετετ . δει! δυτπ πι τε!ιυε

τπιπιττιιε , πεδυτπ ιπ ιπαιτιπιιε , ίπ τιιιι!ιυε !ετιιττι ειτΓΡεθεπιυε Πτιετπ , δινιπυττι ιπ

νοεαπδυττι Πτ αιιιτι!ιυτπ , ΡΙαευ!τ οτππι!ιυε, υτ ΓΡεειε!εε υΒιτιυε πι εεε!εΠα ποΠτε

Γυπδετεπτυτ αδ Πειιτπ Ρτο ΜεεευΓε Ρτεεεε , πε τιυιτ! ιπεα!Γυπι , νε! ιπεοπΓυ!τυπι

εοπττε τιιιτιιτπ Ποττι!πι ιτιειΡετετπυε , εποε! αδ !ιοτιυτπ ετΓεδτυτπ Ρετδυεετε ποπ νε

!ετετπιιε .. Ιειτυτ Γτατιιτυτπ εί! , πι: οπιτιεετατπ ττια!οτεε , τιιιετπ τπιποτεε , Ππίτε πια

τιιτιπε!ι !ιοτε,αδ τυτπ!ιατπ ιΡΠιιε !:ιεετι Ραττοπι πειτε θοι!ε!ιατδι εοπνεπιτεπτε δε _ _ _

ΓεΓε τιιιιτιι!ιτε-τ αδ τεττεπι Ρτοί!ετπετεπτ;δε ΡΓα!τιιυπι Βεπεεωτξ/ϋ , Ποωέπε, επειτατω”, εοτδε εοτιττιτο δε !ιυπιι!ίετο, Ποιπιπο δεεεπτετεπτ . Στατυτυττιτιιιε εΠ·, υτ Με! ειτ

ιπ Ππ8υ!ιε εοεπο!·ιιιε , ίπ τεττιτοτιο ποί!τε: εεε!εΠε εοπίτιτυτιε , ΓΡεεἰε!εε Ρτο επ “Π” °

Πετεπε οτατιοπεε δε ε!εεττιοΓγπαι·υιπ !ετ8ιτιοπεε )· τιυὶε ττπΡο!Π!αι!ε ε!! τπυ!τετυιπ
ποπ ειτε υτ!ιτι νοεεε οτετιοπιιτπ . Π -

ει. πιτ ετε ο α!ἱτ1υετιτο τετπΡοτε Ρεταδτιε, εεε!εΠα ποί!τε πειτε ττι!ιυ!ετϊοπε εοπ- Βαὡοωἰ

ευτιτιιτ. Νεττι Ρτε:τ!ιδ!υε Ρετετ ποί!ετ , Ρτο δο!οτ , πο!ιιε εκ Με νιτε Γυ!ιττε!πτυτε ο!5!ευε.

δεοτππιε εεε!εΠε ιιοΠτε ταπτο ΡεΠοτε δεΓο!ατε εοπτυτ!ιατυτ. δει! τιυ!εοπΓο!ετυτ

τπιΓετοε τα ττι!ιιι!ατιοπε Γυε Βευε , ποπ ΡετττιιΠτ εεε!εΠεττι Γυαιπ ιτι Βιιδτι!ευε τιιιιυε

Γωε τι!! Ππε 8π!ιετπετοτε δ!υ Πυέ!υετε , Γειεπε ειπε ιι!›ὶ ποπ εἰ! 8υ!ιετπατοτ,εοττυετ _

ΡοΡυ!υε : παπι οιππιε εεε!εΠα τιοί!τε Πττιυ! εοαδιιπατα,ύ Β ε τι τι Α τι ο υ τι ΓυτπτπυπιΡται:ΡοΠτυιπ , νιτυτπ οτππι ε!ετ!εα!ιἰ Γειεπτ!ε ετυδιτυιπ , δε τπστι!ευε σΡτ!πιιε δε- τπτ.

ΟΟΓθ.·

--.~

τι Βο!!. πω, φωτ» πιω» πιστητω»ι ·υίδετιτ, τιιιοδ :κι τεΕτίυε, !τιεεττυπι. διεπιπι Βει·τ!ιο!δυε οᾶοΞεπ:ι.

τιιιε :πιτ ποτιεεετι:ιτιυε ο!ι!ετιτ, Γαπδτυπι ΟοδεΙιετδιιπι τιτ!!ιιιτ: νινεπτεπι νιδετε Ροτιι!Πετ.

ό Βεττιατι!υε επ τιππο ιι;ο, ει! τι”. ετε!εΠ:ε Ηι!δεε!ιε!πιεπΠ ΡτεΠι!τε ευτει τ:ιτπεπ 9. τιιιπ!ε ειπε ιποι·

τειπ εε:τιιε Γτι&υε Γυ!Πετ, Βτυποτιετπ εεε!εΠα: Για δεε:ιι·ιυπι εοαδῇυτοτεπι !ιτι!ιιιιτ , τμ! Ροί!εα !ΡΠ !π ερ!Γτοτ

:πιτ ΓιιττείΠτ. (Σιαπτυπι εεε!εΠετ Ηι!δεε!ιειιιιεπΠ δε Οτδιι·ιι ποιτι·ο ΡτοΓυετιτ, ει τταιιε!ετιοπε Γετιδτ! (Ροδε

Και, δε ιποπτιι!ετ!ι Γτιπέτι εσωτ...ιιι ετεε!ιοπε Με ε!! μειωτ. |

 



ει! ·ττωΝετ.. ε. εοιπΝΑιιτοτ ετ>ιετ:οτι.

ΑΝΝ.ι:Η· εοτετιιτιπ , εοιιιιττιπι! εοτιίετιίιτ εΙετ! δ: εΙεετ!τετε ΡσΡιιΙ! , τεεΙετιιετττετι·ι , δ: οτιιιι!

Ι 038 Με ττιοε!!ε τετι!τετιτετι1 , !ετιιιε !τιι!!8τιιιιτι νοε!ϊετεπτεττι , Ν! ίΡ!τ!τιιε!εττι Ρεί!οτετιι

'ε Μ°'!'· ε!ε8ίτ : δ: ιιίτιιιε ετ! εετ!ιεότεπι ίιιτισττι! Ιεεεττ!οτ!ι Ρεττ!ιικ!τ . Ητε !τε 8εί!!ε , εειιἴε

Ρεττοιι! ιιοί!τ!, ειπε ΡτοΡτετ ττἰΒι!!ετ!οτιεε ποί!τεε!επι ε!!τ1ιιετιτιιΙιιιτι τ!εετε!ετετ, τε

· ι!!τιτεετει:ιττ ; & (Ρετ: οττ!ιτιε ετ! ε!Γεδτιιιτι Ρεττ!ιιεετετιιτ , ε!› οιιιιι!Βιιε εΙε!:οτετιιτ .

5Κέ:5δ: . 8. Σετ! αυτ! εετιοτιιεε εετιίιιτε , ΡτοΡτετ ι!!ι!Π·οτιεε τ!εειτιοτιιτττι , ειτε ττετιιιετιτετ

(ή :παθω :τι Εεε!ε!!ε Πει ιτι τε!ιΒιιε εοιιτιΒετιιτιτ , ί!ετιιτιπτι ί!τ , τιετιιιιε Πτι:: ΑΡοί!ο!ιεε ειτ

Μοιι=_=ει- έ!οτ!τετε , δε ν!τε ιΡΒι!ε Ρετ ν!τοε ειιδ!οτε!›ι!εε εΡΡτοΒετε , εεποτιτ2ετετιιτ , ειιοτ!

“"° τεττ1ετ!!τι Ρτεεεε!ειιτ!Βιιε , τιιιτι ΡτοΡτετ ι!!!Ηειι!τει:εττι , τω! ΡτοΡτετ Ιοτιδιτιτ1ιιιτε

τω! ιτττιεττε , εειιίεττι τιο!!τεττι νε!ι!ε τετετάενετετ .· ίεό!ιιττι ε!! , Βετο ειπιιιε τιτε , ιιτ

ι:1110τ! ετιτε !!ιιε τιπεξετιε ἰττιΡετιἴε,:ιε ίιιιιιιιπο Ιεϋοτε,τιοτι Ροτετετ ει! ε Με απ! Ρετε!ιι

ε! , Ν! τιοΒ!ε ειτε!! ετιτε οί!!ιτττι ὶτιοΡἰιιετε ε!είεττετιιτ . Νεττι !ιι Ι.εοε!!εεπΐεπι εἰν!τε

εεττ! ειιττε !τκ!!ετε εί!, ΡΒ! ΙΝ Ν ο ε ε Ν τ τ υ ε !)εΡε απο Κοττιετιε Εεε!είὶε,δε ττιε8τιε

ω. ΡεττεΘε!!!εε,ειιιτι 1.οτ!ιετἰο Κεεε δ: ίετε υτιινετί!ε ΕΡ!ΓεοΡἰε Τ!ιειιτοιι!αε τε8!οτιἰε

εοτινετιετιιιιτ , ιιτ τ!ε ντο!ετιτίε Κοιπετιει Εεε!είἰε Ρετ Ρεττιιιτι Ι.εοτιἱε ΡετΡεττετε ,

ει!! τιττιι τεπιΡοττε ΡεΡετιιττι Μ! ν!ο!ετιτετ ιιΓιιτΡεν!τ, Ρετττεθετειιτ 8: τ1ιιε!!τετ ΙΙ

Ιικ! Μο!ιιττι !τι τεττιΡΙο Βοττι!ιι! Ροίἰτιιττι τ!εί!τιιετετιτ, ε!εΒοτετεπτ.Ρεθιττ8!τιιτ ε!! ,

τετ π! Ποττιὶτι!εεττι £ωτστε]ετα/Μεω ει! Ρτε:τ!!δ!εττι εἰν!τετει11 ττιιι!τ! εετ!ιο!!ε! ν!τ!,

τω! εεττ! ΑΡοί!οΠεο , ειιεττι απο Κεξ<ἑε εοτινετιἰτετιτ , δ: τ!ε εοπιττιιιιι! Βετο Εεε!ε

Με Ρετττεθτετετιτ.Ιτιτετ τιιιοε Ρτείεε τιο!!ετ Βεττιεττ!ιιε ειπε ττιε)οτ!!:ιιε ιποί!τε εεε!ε

Πει εί!!!!ετιε , ν!ε!ετιε οΡοττιιτιὶτετετιι ιι!ττο!!!:ὶ εο!!ετετιι , !ΡΙιπτι ΑΡοί!ο!!ειιττι σφι!!

ειιτ!ε·Κσττιεπε ε88τει!ιτιιτ ; νττετιιτε Ρεί!οττε ιποί!ττ εοτεττι !Ρίἰε τεε!τετιιτ , δ: ιιτ

Ρετ ειπε τι! Εεε!εί!ὶε ΗΡ! Ρεττοιι!εεωτ , ι!ενοτ1ΙΠιπε Ρτεεεε ίιιτιι!ιιιιτιιτ.

$$κε4Ποετ- ρ. δει! απο εοτι ι!ετιι ο τι: Κόπιετιε: ΕεεΙεΠεε , Πι τιετιετε!! Εοιιε!!ιο ίετιδ!οε Πε!

::2ξ]!,2ΐ- εετιοτιι:ετε , εποε! πω: τεττιΡοτ!εΜ ΚεττιετιΓετ!ι ε!ν!τετεττι Πι ίε!!ο ίετιδΗ Ι.ιιεεε !τι

(-ω!!!!3- ·τ!!Βιιττι ίι:ετετ ,· εεεεΡτο εοτιί!!!ο , Ρετττιοτιεττι εεε!εί!εε ιπο!!τεε ιιίειιε τη Ριετ!ιθιιττι

Ιοειιττι τ!!!!ιι!!τ , !!!!ι1ιτε ι!ΗΒιι!τιιτιπτι εεττὶίἱὶτιιε ·Ρτοω!ίὶτ . Ητε !τε 8ε!!!ε , Ατιτ!!!ε5

ιιο!!ετΑΡοί!ο!!εετΡτοττι!!!!οτιεετι!πιετιιε , !ειτιιετεετεε!!τιιτ , & ε!! οπιτι!!ουε τ!ενο·

τε Τι!ίειΡ!τιιτ ,ῖ δε ειτε: Με! τεΓΡοτιίε Ποτ , επεττετιτιιτ . Τιιττε οπιιιεε ειιι!!ετι

τεε εκει Ρετ ΑΡοΡτο!!ειιττι Ρτοπιι!Τε ίιιιιτ ,. ιιτιετι!ττι!τετ !επετιιιττ , Ρτεεείε1ιιε εΡικ!

Ροτιτ!!!εετ11 τιοί!τιττττ τ!ενοε!!!!ττιε ίιιηε!ιιτιέιιτ,τιε ίε τετιτεε ΡτοττιιΙ!!στι! ωιτιττω,τω

!ιεετ ΙεΒοτἰοίιιιτι Βτ,!Ρίε ίε τεττιειι ιιτιεειπτι ττ1ε!οτ!!πιε εεε!εί!ε: τιοί!τ:ε ε‹! !τιά!ξξε τη

$γτιετ!ιιττι τεΡτείετιτετ . μια! τ!!εε ει!νειιετετ , τι! ειτε δγτιοε!ιιε ιιτι!νετΓεε Εεε!εύει

ε!ττετι:ιοτιτετιε !τιτ!ιθε !.ιιετετ . Τιτττι νότο Ρτείε τικ ετιτ!ί!εε τιο!!:ετ Βεττιεττ!ιτε , Με

.απο ΜεττοΡο!ιτετιο Μεεε!ιεΒιιτεετι τε Νοτεεττο σ, ει!! τιιιιετεττιΡοτ!ε !τι Εεε!εί!ε

-!)ε! ωεειπὶ τιο ω!τι!ε ίιιετετ , δ: τιιε!οτ!Βιιε εεε!είὶτε ιιο!!τει: , ετ! Ρττετε.τετιι δγτιοε!ιιττι

!τετ !τι!!!τιι!τ , 8: , Πεο ετιιιιτειιτε , εεττ! πιεΒιιε·ΡτοΓΡετ!τετε δ: οΡοτειιιιιτετε ει!

·Βει!ιετιίεττι Ιοευττι Ρετνετιἰτ . ΠΜ !ιοτιοτιί!εε Γιι!εεΡτ! , ι!ιτττι Εγτιοε!ιιε ε!!τ1ιιοτ

‹!Εεε ε!!ετ εε!εΒτετε , Ατιτά!!εε τιοί!ετ Βετττετε!ιιε ΑΡο!!ο!τειιτιι Ιπποεετιτιιιττ1 ειιττι

-ίιιὶε Πεττ!ιτιε!!!σικ εοιινειιἰτ , ·& τ!ε εειιίε Ρεττοτι! τιοί!τ! Βεετ! Θοτ!ε!ιεττ!! ιι!τιιιε εο

!ικ!ιιε!ετε, ‹!ενοτΞΙΒ_τιιε ίιιΒττιοτιιιιτ . Σετ! Πεο ετιτιιιετιτε δ: Ν! ξεε!ετιτε , οττιτιεε

ιιιιετι!πιεε δε εοτιεοττ!εε ὶαίιιεΡετὶτἱοτιε !ιινετιἰτ , ιιτ Ρο!! !Ρίε τετ. !τιτ!ιεεν!τ .

ΞΣ:ξε1ξετ τ ο. Νεα: Ροί!ετε ὸὶε ω!!! !τι δγτιοε!ο Βετιετε!! ΑΡοΐτο!!ειιε τεΠΡετετ , τιιι!!ο ετ!

τιι!ε ειτε”. πιοτιετιτε , !εε! Ι)εο ίεε!επτε , ΑΡοί!οΠειιε ετ! οπιτιεε!ι!ει!!ετιτει:τι οτετ!οτιεττι Βε

Ροέ:!::"'ε Βιι!τ , τι! ειτε ε!ιίεττ!ίε!πιε Ρετὶτ!οτιετ1ι τιοί!τεε εεε!εί!τε τ!ε Ρειτοπο τιοί!το εκΡοίιιιτ;

τετ" εκΡο- δ( , ιιτ επετιίιιττι Ρτε!πετειιτ , ε!ονοτΠε!ττιε ΡοΠιι!ενιτ . Ηἱε ιτε 8εί!!ε , ε Ρ!ΓεοΡιιε

Μ· _ ΤεττεεοτιετιΠε & ν!τ τε!!8τοΓυε, δ: !!ττετε!! ίε!ειιτ!ε ετι!ι!ιτιιε , ειτο οτε!!τιε ττετιε!ε

τ!ο βετ! ε!εΒετετ , εκΡοίὶιὶτ; Γεί!!εετ Η εε ειστε όΕεεΒετιτι1τ τ!ε Ρεττοτιο τιο!!το , ετ:

ε!εί!ε τιοί!τε Ρετ !ε8τττττιοε τεί!εε ,εε !ιιτετιιετιτο εοττιΡτοβετετ. τω νετο νετΒιε Α

Μ ‹!= Με Ροί!ο!!ειιε ίε ἰτιτετΡοίιιἰτ ; δεΐε ε Ρτ!τιεΕΡ1Βιιε τεττε: τιο!!τεε ετ!εο Πι Ι.εοε!!εετιί! εε

ε!εΠε εεττ!ί!εετιιπι Με εί!ετιι!τ , ιιτ που οΡιιε εΙΤετ Μ ίεειιτιάο τεί!!ΗεετΙ , φωτ!

η" επω- !ιιεττ!!ιιε ίο!ε Ροίΐετ εοττιΡτοΒετ! . Αιιτ!!τἰε ε11τεττι , ειτε: ε!! ΑΡοί!ο!!εο ε!ιεεΒετιτιιτ ,

"“"ω' οττιτιεε ιιτιειιιττι!τετ ,ιιτ εετιοτιὶ2ετι!τ ε!!ετιίιιττι Ρτε!σετιτ , & ιιτ !εικ!εε !)οπιιτιο Ρετ

ίο!νετιτι1τ,εε!τι·ιοτιειπτ,ειιι! ε!!8τιετιιττετνετ ίιιοε ε!» ΙτιΕτττι!τετε !ιιι!ιιε εεττι!ε ετὶΡετε,

δ( !τιτετ Γειιέ!οε δ: ε!εδτοε ίιιοε εεΠοεετε.ΒΡιιτ!τιιιο Τε Βεωκ ΜετιΜΜετ εειι!τιιτ;Ιειιε

· οττιτι!_
κ  

 
4

τι ΗΝ: ε!! εεΙε!πιε Νοι·Βει·ιιιε ι·ωιιιοι!!!τ:ιτειιΠε οι·τ!!τιιε τιπΠ!τιττοτ.

ό ΜΙε!·ι:ιε!επι εΡΡε!!ετ ΗειιΩ!ιειιιιιε τη τιοτιε ει! !ιιιικ Ιοειιιιι.



ΤΚ ΑΠΣΙ... δ. ·θ01)Ε;ΗΔ Κ Π! ΕΕΡΙΙΒΕ ΟΡϊ.οιιιιιιιιστειιειΒεο ΡεείοΜειιτ,8ε δε: όειιιιιιιι εοσιόιιι·ιιιω $γιιοόιιε τετιιιιπειε_ - `

νετο Διιιιιίεεε ι·ιοθετ,ιιιιιιιιτιιε ΑιιοΠο1ιειεΗττετιε,ιιό ιιοε ιιίειιε ιιει>εεεόιιιιε 2 : Η

το δε ροΡιιΙο Βειιιετιε ίιιίεὶΡιτιιτ:Ιιττει·ιιη;ΑΡοίιοΙιεεε τε ίει·ιιτιτιιτ. ιςΒιιΒιιε τεειτε-τιε,

Πει» Ιιιιιόεε ΡετίοΙνιιιιειιτ.Τωοτνα»ΑΡοίεοιΙιεε ε6οεδιοιιιε ίειιιιιτιιε ιιι1ιεε νειΒ:ι.

ι ι . Ι Ν κι οσε ινε ι υ ε ΕΡλίοοειι.ιε ίει·νιιε ίετνοτιιιιι Πει ,όι1εθιιε Με , @ειτε 8: ἔτεεε_

,, ΡοΡιι.Ιο ΗιΙόετιεεΙιειιιιει:Η,ίαΙιιτεαι,8ε ΑΡεπωεω.ω Ιιειιεό-ι&ιοιιειιι.νειιιεειεαό ήζ::'ΐ'2"
99 πιοε νειιε:ει:ιόιε ίι·πτει· ι·ιοΒετ Βε ιι τι ιι ιι ο σε εΡιίεοΡιιε νεθετ , ω ιιιειιετιει $γ- ε

,, ιιοόο,‹ιιιεε Βεπιιε Ρετ θεά 8τιιτιετιι ίιιει·ε.τ εοιιετε;;ειτα, ειετείεειειοιιε ίεεει·ιιιιε ιιο

ίι:ι·οι·ιιιιιι ΕΡιίεοΡοι·ιιω ,δε ΑΒΙιετιιιτι , 8ε ειιοτιιιιι , επι Γειειιιιι νειιει·ιιιιε εξειιι&εε

ιιιειιιιιτέεε Ο ο ο τε Η ιι ιι ι: υ ιι ειιιίεοΡιιιτι νε-ίετιιιιι Ιειιιόειει!ιτετ νικιίΐε Μπόη

,, όο,δε απο ιιι πω ., φ.12;ΠΙ ιιιοττει:κι τιιιιΙτἰε ιιιιι·ιιειι1ιε εοτιιίεε.Ιΐε ει!Γειι·ιιιτ . Πτι

,, όεΜε , ειιιιι ίτεττ1Βιιε ΜΒΜ , -οιιιιιιιΡοτειιτι Βεο 8τε.τιειε τείετειιτεε , 1ιιιιιιτο εο

,, πιω εοιιίιΙιο, δ: εο1Ιειιόπιοι·ιε , ειιιι:ι ειιιτιιόειιι ιιι 081ό5 ειιιιι ίειι&.ιε ει·οόιιιιιιε εο

,, ι·οιιειτι,ιΡίιιπι ιιιτει ίειιιθεοε !ιοι·ιοτει·ι Ρι:ει:ειΡιιιιιιε: πιαίιόειιτεε ινοιιιε,ιιιε 8: ειόειιι

,., Βε2τοτνιτο ἴοΠεαιιιἰτετεπι ιιι νεό”. Εο01εΠε Πετιιετιε ; δε π! εειιι εεεεεΝτετ

,., εοτινειιιτε ειιι·ετιε. Βετο. Βεπιὶε η.. ΚιιΙειιόειε ΝονειιιιΙιτιε .

ι π. 5εό (με τυπο ΙιιΙιετιιιιιιι τετιιριιε ιτιιιιιιιιεΙυειτ , πιο: πό αιτιτωιι ιιεεεειιιιιι (ε ωιιωιιι

εκιιεόιιιε ναΙεΒετ,νιΓιιιιι είιεο:ιετιιιιιιι, ειπε μι· ΑΡοίιοΠειιιιι εοιιεεΙΤε ίιιιιτ εειτΙιο- ἔ::?:ὲΐ;°

Με 8ε τεΙἰ8ἱοΒε νιτιε ιιιιιιοΞεκι; 8: ιιιΓεπι ττειιεΙειιοπειιι ιιίόιιε ιιι ειιιααιιιιι Νοτιο.ε ιι. Μ:ήι .

ΜήόΞΗεττι.Ετ ῇειιι τετιιιιιιε ειόνειιετε.τ,ειιιιι παπι σεΙειπιε :επεσε ίεΠιεε: όε Νότιε

1:ιτιοιιε πιω Ρεαιοιιι , ιιι ιιοίὶτετιι εινιτιιτειιι ΡΙιιι·εε παπι τε1ιειοΐοε , φαω Ρτοιιιι

πω ίεΧιιε Βοπιιιιεε εο:ιόιιτιπιβετ . Ηὶε Με ,εοιιίι!έιιαι ιιι εοιιιιιιιιτιι εοιινειιτιι αφι

ω· , ιιιιιι1ιέει οποτε , Με τιιι·ιιειιοιιε κι·ιιιιείετειιιι·; Μ: ειδόιιοό ΕεειιόεΙιιπι εσεΙεϋπ

ιιοΠι·ειε @Με οτιειτιιτ.Νιιιιι ίιιετε ιιιιιόει.ιτι τεΙι8ιοιι ότι ειόιιιοόιιιιι τἰπιειιτεε Ρεοιπετ

Ιοιι;ιιι:27ιιιτειιεπι τειιιροι·ιε , νεισο1°Ριιε που ιιινετιιιά , νεΙ ιιιι11ιιιιι ιιιόι1οιιιιιι ιαπω

τιιτιε τ Ρει·ιι·ι ... δεό τειιιόετιι Ροίὶ ιιιιιΙτεε όιΓεειιτωοιιεε , ει Με οπιιιεε εστι νειιιιιιιτ,

ια τετιιοτε πιιιΙτιτιιόιιιε,ειιιτε τιιιιτιιειιι21εε ιιοι·ειε οιιιιιεε εοιινειιΞειιτ;8: Πε τιιΙΒΜιι:ι,

ω @με Ροίὶειιε [μετα , ειπεΜιόενοεξοιιε “ΜΒΜ . Μεόιεε ετεο ιιοθειε τειιιΡοτεΑιετιίιεε ιιοΡσετ,ιιιιιι ειιιιι ι·ε1ι8ιοΠε νιιιε,τιιιιι ιιιοιιεε!ιιεφαω τεΒιιΙειτιιιιιεεΒΒέ εοιι- Μ". Ρ

όιιιι:ιτιε,ειιιιι ιιιειΒιιο τιιτιοι·ε πιο ττειιιοι·ε , αγιιτειιι ιιοίιω-εεεΙειιιτ ίιιΒιιτ , δ: ίε.εεο

Ρόιε8ιιιιι,ιιι ιιιιο ιιοϋτι.ιε Μετα ιιοΠει· Ρειτι·οιιιιε , ειιιει·ιι·ι ΡιπεεΡιι:,ιΡΓεόιιε απο εε- -

ιει·ιε ΒόεΙιΒιιε , οτειτιοιιιΒιιε ιιιτει·εει όενοτιίΒιιιε ιιιίΗτιτ ; ίεό ιιΒι ίιιιιιτιιιιε ΜΒΜ ιιι

ίταιι8ειιόο ίιιιεοιιΙιειΒο ειιιτεε νιίιιε ίιιει·ιιτ, ιιιιιι,Πεο Γειειειιιε , Μαι Γε .ιιΡετιεΙιει:,8:

εόιτιιιτι ίειο·ιΙΙιιιιιιιιι πό εοτιιιιε ιιταΒειιιιτ.Τιιπι νετο ειΡεπο ΓετεοΡΜεο,όιιειιτπε Ιε

ει·γιτιειε σ.όίΒιι·ιιιιιιιι εόΓΡιεετεεθ(1ι.ιοε ΒιιΒιιΙτιιε ειιόιι·εε, τιιιειπι ΓΡιτιιιιει!ειιι όιίΡοΗ

ιιοιιεπι οοτροτιε@Με μοΓΡιεετεε, ειιιιε νει Γει·ιτιοιιε, νε1Βιιοιεκριόπιει·ε νιι.Ιεε.τ?

@υιό ΡΙιιι·ει ? όινιιιιιε ιιιιιόειιιι , δε ιιιεοειιιιτιιεοόοι· ίι·ιιετειΒειτ , ειιιι ειιιοϊόσ.ιιιι :ιόίιειτι- ξέι2ο(°“·

εεε , ειιιείἰ ειιιιόπιιτι ίΡιτι:ειΙι όι.ι!εεόιιιε ι·είοοιΙΙο.Μ.τ , 8: ιιι μειώσει Με ίειιι€ιιαιτιε @ΜεΪ

ιιιΒιιε εοε εοποΒοτειΒιιτ . Τιιιτι νετο νιόεεεε οιιιιιεε Με ιιιιιιιιΙιτετ εκειιίειι·ε , ίεειιιιε

εΠε·ιτιόι8οοεΜε 1ιεττοιιι εοιΣιιιιε σ.ιτιιι€ετε; ειιιιι ιιονετιιιτ κάτω (παπι όιοΠεθ επι

ειιιε Γειιι6ϊιι;ειεε όιίεοι·όετεϊ Τειιόειιι.,οιιιιιιιιιιε Βιιιιδιατιτόιιιεδε Ιοιιες:ιιιι ιιιοτειιιι Βι

ειειιτΠιιιε , Ρετ Β·ειττειιι ιιοΠτιιιιι Ρτωιιοίἰτιιτιι ΒεττΙιοΙόιιιιι εοι·Ριιε ΓιιιιΙενειτιιτ , δ:

ιιι·ορτετ-ιιιιιΙτέευόιτιεπι ΡοΡιιΗ , με σ.όπεικιτειιι και νιόειιόο.ιιι εοκινειιετιιτ , ιιι Γε

ετετιππ ίεκτ8.τΗ ιιοΠιτι όε1ιοι·το.τιιι· . | __ ε _ ··

1 2,. δεό!ιεεε Ιιε&ετιειε ό16Ιει ίιιΦειιιιιτ ειιεΙιτει·ιιι: Ιιεειιιιε θοόεΙιει·όειε ττειιεΙετιιε. ¦'οβ Με·

Νιιιιε ίιιρετεΠ εειιιιπο.ει·ινεότε;ιιιεΞωπε , όιιειιιέετ Ρετ ειιιιι ιιιιιιιό-ιιε Πε ειωωιιιιε ι;:ζζωϊιι.

τιιε 5- δ; Μια: :ιό πειιιοτιίΠωειε 8ειιτεε 8: Ρειδιι.ιιιΠιιιιεε ειαιιτσ.τι1ε . Νειιιι ει: Ιοιι8ιιι- ι·ΐ."Μ·

ιιιιιτετε τειτι156ειε ιιιετίτιι. Ναι:Μπε ίιιιετιιιιι: μπα: ειιιοΙιτει, & μιιιειε τειιιτιιιιιιιιοόο Ε” 18·

εο8ιιικει , εινα βετ πειιε!εειοιιειιι εοι·Ρουιε ΕΡΒιιεενιόειιτΙΙΒιιιε οιιιιιιιιιιε Πιο: πιε

ιιιίεΙιεεε . Τοτ ειιιιιι Βοειιιιιιιε 1ιει·ειιιιι ίεειε ιιι€τεειι!ει , οι ιιεε ΠπΒιιο. νειΙε8.ιιτ ει:

Ριειιιιι,νεΙ ίετιΡτιιιλε . Σε. ειιιτειιι :μια ίιιιιτ ιιοτιοτει & τιιειιιιέείΗοτει 288ι·εόιοι· όείει·ι

Ιιει·ε , ιιτ ιιι ειε Ροίιει·ιτε.ε όε Ρ:ιττοειιιιο τειιιτι ΡειττἰεΡοΙἰὶτ εοτιίιόει·ε . Νιιιιι ιιιίο. όιε ΑΦΜ ΡΜ

ττειιιεΙειτιοιιιει ειιιιι εοιιΡιιε ιιιΠιιε ιιίιιιιε ειό τιισιιτειιι ίο.ιιδϊι Μο.ιιι·ιειι ειιιιι ιιια8ιιει “Με”. ω

κενετειιτιει εΙει·ι δε ΡοΡιιΙἰ όεϊεττιιι·,εοΗιί8ιτ ειιιετιιόειιιι ἰιι Ηιιιιιετιε , όιιοό Ρι·εετετηΠιό: εινιιιιεειιι ι·ιοΠιιιισιι , ιιιειόιιΤε,8ε Ιειειξειο τειιιΡοι·ε Μι ιιιιόιε ιτιοαιιιεεω οιιιιιιιιο

εΧΓΡιτειΠε.Ηιε όιιιιι εοτιιιιε Ρε.τιέοιιι “Με ε.όειιπι αΡΡτοΡιο.τ , κάτω 1ιτιοτι ι·εΠιτιιι

- ·· · ευ::
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ιι 1ιιει·ιι ει: ιιιεο!ιε όιειτατι ειιιι ετιιιιιε ειι·επει· Ιειιειε ιιιιι·π ΗιΜεεΙιειιιιιιπι Ι.ειιιπ πιιίεειτιιι·.
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ιιπ.οιιπ. απ· : 8ο Ποιπιπο οΡἰτπΙοπτο ΐειπιιε8: ιποοΙιππιε ο :στο ΓιιΒιονετπι . @οι ΜΒΜ. Ρετ

ιο38

π. Μεβ .

Μιιπι πι.

πιιοΙ:ιιιι οι

απο” π

Βιπι Με.

@απο .

"ο

'Για οιιιιιιΠ

οι·:ΒΕιιπ .ο

Μιιιιιιιι π.

Βοπε οτι

Μπι Βικιπ

πω.

”Μιιτιιέ Ιοἐ

ηιιιιιιι· .

Πιιιιάιιε

φαω

ποιοι: .

Παπ :ιΙἰιιε

ο!ειιόιιι .

πιιιΙτο εοιπΡοτει ιπ ΒιιππΙ:ιτιι Ριιτιοπι ΜΒιι ειΡΡοτιιὶτ , 8: Ρτο νιτ:ι τοΒιιιιτιι ποπ ιπ- ο

8τιιτιιε Ποιο οι:Βιτιτ .

14..Πιε νοι·ο ειιιιἰἱτιε,οοοΙοΒο ΜΒΜ ποπ Βο.τιιπ δ: ιππιίοι·οτο ειοπιιιονιτ,ίοό πιω _

οοι·ιτιιιε δ: ιπιιπιίοΒιπε ιππειοιιΙιιιπ ιιιιιπιιιτοι· οι:Ροέιεινιτ.ΡοΒοτο. νετο ειιο,οιππ εποε

πππινοι·ίο.ιπιιε Ρειτιοπι ΜΒιιι ιΙΙιικιΙΤοτ , Μπα ΜἱΒ:ι ; δ: ιιοι·ιε οοπΒἱτιιτιε , πω:

ειιιει:οοπι πιιιτει , Ιιει!ιοπε ΒΙιιιιπ Ρτιν:ιτιιτπ ιιιιιιιπο , Βιιιιτο οποίι πι οοΒιιΒιπ ι·ειΡιτιιτ, .

ιιε Ρο: !ιοι·ειιπ Ρειι·νοπι ιπ απο νοΙιιτ:ιτιιι. Τι·οιπίο.διο νετο ει!ιοιιειπτο τοπιΡοι·ο ,

:παπι ΙιπΒιιο τοίοι·οτιιτ . Ιππιοπ οποιο τοΒιιιιιτιιτ: δ: ιπειπιίοΒιιτπ οΒο ιπιι·οοιιιιιπι

οπιπιΒιιε οοπιπι·οΒιιτιιι· . Νειπι ίιιοτο ιπ οινιτειτο ποΒτο τυπο τοπιιιοτιε ειιιιΜιπ νω

οιιδιοι·ειΒιιοε Μ ο (]οι·Βοιο , ιΡΒιιε πιιιΙιοτιε οοιπΡι·ονιποιοΙοε , ειιιι ο:ιπι οο8πονο

ι·ιιπτ , δ( νοτιίΒπιο οειιπ ιπιιτο.ιπ , ΒΙιππιοιιο ειπε Ιιππιπο Ρι·ινιιτιιιπ Ιοπ8ο τοιπΡοιο

ΜΜΕ πιιποιονοτιιπτ.Ηιε ειιιοιτιε, (ιπ)οοοιοΒο. ΜΒΜ πιω οΙοι·ιιε , οιιο.πι Ροιιιιιιιε ιη

ππιιπι οοοιόιιΜ.πτιιτ,Ιππόοε ει·ο:ιτοτι Ροι·ίοΙνιιπτιιτ, Μι Μνιτ οιοδιοε Βιοε πιο οτππἰ

ειπιιιι8ιιιτ:ιτο ειιιίοΙνοι·ο, δ: ιπ Ροι·ίοόιει ΗΜ ίοΙὶΜτο . διεπει επιπι οοΒοπτιιι· ιπΗΜΙι

Βιιε ποπ ΗΜΙΒιιιε, οι μι· ιπιι·ειοιιΙο δ: ιπιιΒτειτο οοπΒιπιοπτιιτ πι Με , Με ο Β:πΒιιιιε

ποΒι·ιε δ: πιοιποι·πι Βιπτ ι·οπιοτει. .

ι 5. και ΙειιιΜεΜ ιπιι·ειοιιΙο Ρπωιειο Πω Ροι·Γοινιιπτιιι· , σπιτι οΙειιιάιιε φαω,

ιιιιι ΙοπΒο τοπιιιοτο οοπτιο.έιιιε Βιοτοτ , το ίιιιιιτο οι·ι8οΒιιτ , & Ροποιπ Βι·πιο @Μπι

τοπιο ειΒιοοΒοτ. διοτιιιο Βιδὶιιπι οΒ,ιιτ ιΡίο. πιο ο.ππινοι·ίοι·ιι Ρειτι·οπι ΜΒι:ι ιπίτει π.

ΒΙιοειπι ΜΒτειιπ ιιιιιπιιιιο ιπίτοοιιΙει οοπτιπ8οι·οπτ , οπο: οπιπιΒιιε ιπο.πιίοΒ:ι πιο.:

οιΡΡοι·οτοπτ.(Βοοπε οπιιπ νιΜτ , :ποιοι πώ ιιε Ιοπιιιτιιι·, οΙειιιιιι :Με ΡοτοΒο.ιοιπ ιππ

ΒιιΙειπάι ι·οοοιιοι·ιιπτ.Ηιε ιτε (ΜΒΜ, ι·ιιιποτ δ: Βιιπει Ρειιιιοπι ποΒι·ι ΡτοΡιοτ Πετροπ

ιιοιπ πιιιΙτιτιιόιπιε , πω: :κι Τι·ιιπεΙοτιοποιπ πιπτι νιι·ι οοπνοποιειτ , ιπ:ιειε δ: ιπιιιιιε

ιπποτιιιτ . 8ο ίοΐο πι οιπποε οοιπΡι·ονιποιειΙοε ιοι·ι·ειε όιΙειιεινιτ . ΠπΜ Βιδιιιιπ οΒ , ιιτ

τοπιο. ιπι.ιΙτιτιιΜ Ιιοπιιπιιπι- Ρο.ττοοίπιιι ΡοΒοι·ιε ΜΒιιι ιιπΡΙσπιπτιιιιπ ιτι οινιτσ.τοιπ

ιιοΒι·σ.ιπ οοπΒιιοτοτ .:οποπτειιπ πιιΠιιε Ιιοιπιππιπ Με ειπτειι ιπ οοοΙοΒει ποΒτο. «ποπ,

ποο,ιιτ σ.τοιττοτ,άοιποο1ιε νιάεπιτ.Νιιιπ οπιποε ΙιειΒοπτοε ιπΒιπιοε,ΙειπΒιιιοοε, επιπ

όοε)Γιιτόοε.δο ιιιιιτοε, ποοιιοπ δε Μετποπιειοοει νοΙ οιιονιε ιποι·'οο Μτοπτοε πιουν: :ιο

Ριιττοοιπιπιπ ΡπΒοτὶε Μπι Ρτο ι·οοιιιιοι·ειπΜ Βιπιτ:ιτο άοίοιιιπτ . _

1 6. Οοπιι8ιτ νετο οιτοο.-ιποιπ τοιπΡιιε, οιιοό οιιιειειιπ πω ιιπέιοτειιιιΙοε Μ ε. ΤΜ

ι·ιπΒιιι ιιάνοπιιιπτ , ιιιιι Βιιιιπ ΡειΒοιοιπ οπο ιποπιι ΜΒὶΙοπι ίοοιππ ιιΜπικοιιιπτ . ιιι

ιιτ Ρειττοοιππιπι πιο δοΜΙιειτόι ιπιπΙοτ:ινοι·ιιπτ , πιω Βιπιτειτοιπ τοοεπιτ , 8: πιει

πιιιπ ΜΒιιοπι οι·οιειτ . @πο Βιδιο , οιπποε ιιΜπιιπποι· ΙειιιΜε Ι)οο ι·οίοτοΙιειπτ ; δ: ιπ

Βιιιιιιιπ νοτιτοτιε,πι:ιπιιπι πωπω οοιπΡατεΒιιπτ.Νιιπι ι·πειπιιπι οπο ΡειΒοι·εΙοιπ νιτ

Βιιιπ οπο: τοποποτ,τιι€οΓιιπι δ: ιπόιιι·ιιτειιιι ιπνοιιοτιιπτ : οιΙτοι·ιιτπ νοι·ο,οπιπ οπο. ποπ

ιοΒοι·οινοι·ειτ,οειπόιΜιπ δ: ιποΠοιπ ι·οποιοτιιπτ .

ι 7.Ηιε π.. εοΒιε,ιπειττοπο πιιαοΙο.πι οι: οιιοοπι κι”. ιιΒιιιο επι Με Ροτνεπει·ππτ,

Μοοπτοε ίοοιιιπ πιιιτιππ ΙοπΒο τοιπιιοτο Ιοοιπ ποπ νιιΙοπτοιπ ; οπο: Μπι οτειτιοπι

Με ιπΒΒοιιοπτ,ιιο Ρι·οιΡίο Ριιττοοιπιιππ παπι θοάο1ι:ιτάι ιιπΡΙοι·ειτοπτ, Βιιιιτο νιπ

οιιΙιιιπ Ιιπειιιι: οΒ τιιΡτιιτπ , δοοΒιοιιιπι ιΡΒιιε πο: ιπιίοι·ιοοι·άιοτπ Βοι οΒ ΜΒΜ

ΗΠ11Π1 . 4 ο - = ο · .

ι 8. Ειιιτ νετο τυπο τοπιιιοτιε Ετιιιείοι·άπο ο νιοοΜπιιπιιε , ΙιοΒοπε Ρτο πιτω.

οοι·άι:ι Βοι οπιιιόιιιπ,& Ροιπο οιππΒιι.ιε πιοιπιιτἱε άοΒιιιτοτιιπι,-οΙοοιποίγπιε Βιιε :ιτι

άιδιππι;οποιπ :ιιιοιτιε ιππιιοιιΠε, οπο: Ροκ ΡοττοπιιιτιποΒιιιπι Βοποπτ, ιιιοιιο πι πει

τι·οοιπιιιπι ιοΒιιε,ιπ οοοΙοΒειπ ποΒιοιπ ιιιι·οιπτ. Ετ Βου: οτοόιάιτ, Πο Ρετπωπω.

ιιιιιιτι Ι)οι“ιποοοπιτ . Ν:ιπι οιιοπι ΜΒιιοπιδο οπιπιπο ιποοάοι·ο ποπ νειΙοπτοιπ , πΒιιιο

επι Με ιι·ιιπίπιιΒι, ΠΜ ιιόιπνειπτο,Γειπππι 8: ιποοΙιιι:ποπι Βιίοοιιιτ . · .

ι ο. Ἑιιπ νετο εποε ιΜπι τοπιιιιιε ιπ ι! (Μια Μοτο ΡιιιιΙιπο,πιιιιτο τοπιιιοτο πιπ

Μπι οΙειιιόιιε,οπιπιππε ποτιιε,8ε πιοιιιΒ:Βιιε.Ηιιπο Ροτοπε οιιιΜπι όεΤπιιιιποιει πο:

Ιιοοπ

 

Δ ΙκιΒεπο ιποπ:ιΒοήιιιπ Βιικοιιι:ι:, φωτ! Βιπᾶο ΑπιιοΙει·Μ Βι:ιιπ οιιεἱποπι ΜΜΜ ιιτ ἱπ οιιιΓΜπι Βιιιδιι

νιτ: 5:οοιιιο ο. '

ε. Τιιιιι·ιπεπι ιιιπριιίΒιιιιι οΙππ ι·οειο, Με ω". πιω ιἱπιΙιιπι Ιιπιιιιτ πιο πω. ΒοΒιππ ΜΒι·οιιιιιι

Βιι·ρο: Μπι: "Με ππιπιπιιπι, ρι·ονιποπι οΒ Οοι·ιποπι:ιε π. 5:ιικοπι:ι Βιροι·ιοτι, Με άινοι·Βε πιω Ρι·ιποιριΒιιε.

ο Επι” ΤΙ·ιιιτίπειει: Ρι·ιοοιιιιιιι, οο!οιιι·οιπ πω: :ιο:ιάοιιιι:ιπι.

ι! Μοπο.Βοι·ιππι Τιιιιτιπ8ιε :ι Ρ:ιιιΠιι:ι ()οπιιιιΒΞι οι·οοιιιιιι Πιο Ηεπι·ιοι ιν. Ιιπροι·:ιτοι·ιε ρι·ιποιρ:κιι , πο

«Με. ο πιοπιιΒοι·ιο ΗιτΒιιι8π:πΒ πιοπικιιιε: Μ ιιοο ι:οπΒιιο Τιιιιιοπιιιιιπ πι Οπτοπιτο ΗἱτίΞιιιΒιοπΒ πω.

πιιιπ ιιο7. Μι Ρι·ιπιιιε που” πιο” πιο: Οο:ιιιπειιε ιιιοπ·ιοιιιιε Ηἱιίοιι$ἰοπΒε.
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Ιιεειιτιατπ ΑΒΒατιε αδ ίε τεεεΡιτ; δ: :μαι εοτΡοτι πε::ειιιιτια Έπεταπτ, Ρτο τπιίετιεοτ- ΑΝΝ. επ.

δια Ι)οιπιπι ιΡίι ετο8ανιτ . Ηιο αδ Ρταττοειπιππι οεατι θοδειιατδι Ρετνεπιτ , δ: ιπ- ΙΉ 8

τεπτιτατετπ εοτΡοτιε ΡετεεΡιτ . - 4' “''°

το . ΙΜ: ετιατπ τππε τειπΡοτιε ιπ ΤΙιπτιπ8ια ΡπεΠα :μα:δαπι @οποία , ιπ δοτίο Ρ"εω ω”

ναιδε επτνατα . Ηεεε νεπιεπε αδ Ραττοειπιππι παπι θοδειιατδι , Ρετ πιιΓετι::οτδι- τοπ επτα:

αφ Ι)ει ει: ετεδια , δ: :μοδ τατο ίιετι ίοιετ, Βιιιοοειι οπιπιπο Ρτινατα .Η :μιδατπ ω”

απ εαδειπ τει·τα παμε , Ρετ πιιίετιεοτδιαπι Ποτπιπι δ: παπι θοδειιατδι , :ιο εοδετιι “Η” μια·

ιποτοο είι Ιιοετατπε . τ ·

α ι. Ιιίδειπ νετο τετπΡοτιοπε απ: τπαττοπα :μαεδαπι αιι & ΗαΠια , οτππιιιπε ::οπι- Μπιπι ω·

Ρτονιπειαιιοπε ποια , δ: πιαι:ιτπιε ιπιιτπιιτατιοπε Ρετ πιπΙτα τετπΡοτα δετεπτα . Ηα::: “ω”

εππι πιιιιΙ μπι Ρταιτει· τποττετπ ίΡετατετ, ταπδετπ Ραττοοιπιππι οεατι (ιοδειιατδι Ηπ

τπιιιτει· ιιιιΡΙοτανιςίείε:με αδ :ετταπι Ρτοίιτανιτ, δ: απτο πιοδο ίαπιτατετπ τεεεΡιτ.

Ναπι δ: ιπ ιπππιπε ποι απτεα :ατο ίαπα μετα:: , ίπιιιτο ί:: αΡετιιιτ, δ:δποε ΙαΡιδεε

ταπτα τπαππιτπδιπιε, :μαπα ιπ ιιππιαπο εοτΡοτε πετπο Ρτιπε νιδετατ , ίποιτο επιι

Π: . απο ία&ο , ππιιπι ιεεπτπ ιπ ιι8τιππι ιπιταεπιι , πί:με αδ Ραττοειπιπιπ ιιεατι (ιο

δειιατδι ιπ εεοΙείιατπ ποίιτατπ δειπΙιτ; αΙτετππι νετο ιπ ίιεπππι νιττπ:ιε Βει Ποπιι

τεἴετνανἱτ .

απ. @και ιδειπ :ετπΡπε εοπτΞειτιπ ΤΙιπτιππια ιπίι8πε τπιταεπιππι , δ: δι8ππτπ Η' Γή"

ιπετποτι:ε τταδεπδπτπ . Νατπ δπο νιτι , Ρτο δοιοτ , πιαΙα ίοοιετατε εοπιιιπ:ΐιι , ιπτ- Μ Φοττ=πι

τπιπ :μοδδαπι Ρετε8ετππτ , δ: ΡεΠεε επιδαπι ίπττιΡπετππτ . Έαδιππι είὶ απο πι: ””“ω'

πτετ:με ::αΡετειπτ , δ: αδ ιπδιοιπιπ τταιιετετπτ . δεδ οπτπ ιαιπ πτετ:με εοπνιδ:ι μί

Ρεπδιο τταδετεπτπτ , αΙτετ ιΡίοτπιπ :στο ::οτδε ιπ8ετππιτ , δ: , :μοδ ίοιππι Ρο

τετατ , οοτδε εοπττιτο , δ: ιιπιπιιιατο , Ραιτο::ιπιπιπ οεατι θοδειιατδι ιτπΡΙοτανιτ :

αΙτετ νετο :μαίι δείΡεταπε ππΠι Ρετιτιοπι ιπίιιτιτ,νεΙ νοοεπι ::οπ1Ρππ:?:ιοπιε επιιιιτ.

Ιιαδιππι είι: ι8ιτπτ , πτπιτοί:ιπε οοΠι8ατεπτπτ , δ: ππο ταπιο ΓπίΡεπδετεπτπτ ; απο

ίαδιο, αΙτετ ίΡιτιτππι Πι::ο επιιιιτ: αΙτετ νετο, :μι Ραττοοιπιππι οεατι θοδειιατδι ιππι

ΡΙοτανετατ, ίιπε Ιαείιοπε δ: τποιείιια ΡεΡεπδιτ.δεδ ιαττι Ιοπ8ο ίΡατιο ιιοτατπτπ τταπΡ

:ιδιο , ιΠε επιπε ΡεΠεὲ Γπεταπτ ΡτοΡιπε α::::εδεπε , δ: νιδεπε αΙτετπτπ ει:Ριτα!Τε, πω:

:μεπι αδιιπο νινετε Ρπτανιτ , ιπ παω νετΒα ΡτοτπΡιτ : τ:μεετεοατεπιππ Η νινετετ ,

απ: Η νιταιπ τετιπετε ΡοτπιίΤετ.ΙΠε νετο ίΡεταπε πω αδιπτοτιππι αδνεπιΠε: εοπίεί

με είὶ δ: Γε νινετε , δ: ππΙΙπιπ δοΙοτεπι Γεπτιτε . Ηο:: απδιεπε :μι επτπ ίπΓΡεπδι ἱε

εετατ , ιπα8παπι ιπιιπιπαπιτατειπ ει ιπτπΙιτ : πατπμπε :με ίπίΡεπίπε μετα: τοτπα

το , ιιττπο πιίπ αδ τετι·απι εοτΡπε δεΡτεΠιτ )· δ: π; ΙΡοπδιΙ π εοΠι ίε ίταδιπτπιπ με»

τανιτ . απο ία&ο , Καμπ διίοείιιτ , δ: οτππεπι νοΙππτατεπι Γπαπι ίε ιατπ αδ ιπιΡΙεΒ

Γε ποπ δποιτανιτ . `Εαδιππι ει: απτειπ Ροίι διίεεΠππι εοτππι ιοπι<ιο :ετπΡοτε , π: μα:

διδὶπε νιτ ιπαπ πε Ροίι τετ8πιπ πω:διΠοΙνετετ , δ: Ραπππιπ μα: οεπΙιε διίτπιπΡε

τετ , δ: Η:: ταπδειπ ίππεπι :μο ΐπίΡεπίπε μετα: εοπίτιππετετ . Αδ τετταπι νετο Ρτο

Πτατπε νιδεπε Γε ππΙΙαπι Ιπποπεπι ιιαι:ετε , ιπ ίπιαατπ Γε εοπνεττιτ, δ: Πιναιπ μα: νι

ειπα ετα: , εππι ιείιιπατιοπε ιπττοινιτ . Ηο:: νιδεπτεε :μιδαπι , :μι ποπ τε:ποτε

διΐοεΙΤεταπτ, επιπ αδτπιταπτεε Ρτοίε:μππ:πτ, δ: το8απτεε επτπ ΒΙνατιι ει:ιτε , δ: πι

ΜΙ πιίι πω:: δε ειε ίΡετατε.(Ζπι ταπδετπ αδιιοτ·τατιοπε ιΡιοτπιπ εοπίοττατπε,ίιΙ ναπι

ει:ινιτ , δ: επιτι ειε τπαππιίι::απε δ: 8Ιοτιιιεαπε ι)οιπιπππι , πάμε αδ εεεΙείιατπ Ρετ

νεπιτ . Ηιε Ροίιεα αδ Ραττοοιπιππι Βεατι θοδειιατδι νεπιτ ; δ: :μαι πω Ρετ πιιίετι

οοι·διαπι Ι)ει δ: Βεατι θοδειιατδι εοπτιει_εταπτ , ::οπτείιαπτιοπε ::ινιοπε μια , :Ιω Ριπ

τα ππα ίεεπιπ αδνεπετα πτ, ποΒιε οιππιοπε επαττανιτ . @οτ νετο ίπἴΡεπίοε δ: ιαπι

ιπ αττιοπΙο ιποττιε Πεπε Ρετ τπετιτα Ιιεατι (Ξοδειιατδι Ιιοετανετιτ , Ιοπέπιπ εΙΤετ Ρετ

ίιπαπΙα δεί::τιΒετε : πιαι:ιπιε επιπ ίππεε :μιοπε ίπίΡεπίι ίπεταπτ , οτππιιιπε ιπ εε

εΙείιατπ ποί:ταπι αδνεπταπτιοπε ΡοΠιπτ δετιιοπιιτατι. `

ε 3.Τππε τετπΡοτιε δπα: τππΙιετεε δε Ιοπειπ:μο αδ Ραττο::ιπιππι Βεατι (ιοδειιατδι ΜΙΚ: Με

νεπετππτ , :με 8τατιατπ πω απ εο εοΠαταπι δενο:ιΠιτπε ποΒιε οτππιοπε παττανε

τππτ . Ναπι αΙτετα ΡοΠ ιτπιπεπΓατπ ιπιιτπιιτατετπ, οτππειπ αΡΡετιτπιπ απ: δ: Ροτπε Βο:=πτωπ

ατπιπτ , αδεο π: πεε ειοπιπ , πε:: Ροεπιπ μέτα δποε πιεπίεε ίπιπίετιτ: νιδεπα απ:επιξ””””'

το νιτατπ πε Ιοπέο τειπΡοτε ποπ.ΡοΙΤε τετιπετε, τπιίετιεοτδιαιπ Βεατι θοδειιατδι ιπι

`ΡΙοτανιτ,δ: Ρτιίιιππτπ Πατππι τεεεΡιτ.Αιτετα νετο,επτπ Ιοπ8ο τετπΡοτε Ιππιιπε είπε:

Ρτινατα, ιπ μα, ιπ :μα αδ Ραττοειπιππ·ι οεατι θοδειιατδι ΡετεεΒατ ει: ιΙΙππιιπατα .

Απ: δΈ”. ΠΜ. Β. Το” Ϊ/[Π. ' Β ο 24_.Έ'πιτ

τι πω:: εετιιιαπι:ε Ρτονιπεια ε: οικω Βιιεπι απ:: Ρτιπ::ιΡεπ Ι.απτετιινιι διεππιπτ.

Π
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4. Μή .

Ιωπι ἀε

ωοι·ά:ιειι: ;

η; Ευἰτ νεα: ὶἰίὰεππποππΡο:ὶΒιιε Μ α ΜὶτιαὶοπΒ σΡίδεοΡετσ, Μ· 4υΜειω δα:

νοοπἰεειιε εὸεο οΜείΐαε , υπ να ΡΙιυ:εε ειιτπ τετἱπετοπτ,‹1ιι·ὶτι1ὲ:Ξρίυπι5τιτα·1ωττοτ ,

δ: ειΙἑοωιεεἰ τταάετετ . Η1‹; τειτιόεηι ττιειπιἰΒιιε Ροίὶ τετ8ιιιαι Ι-ἱ-Βιιτὶε δ: Ιωά1Βιιε εσεεε

τ6Μτίε, Ρετ Ρατειπτεε @Με ειἀ μττοεἰπὶυπ1 Βαιτὶ (ἰοὸεΒεπιὶἱ άετάυώτι1τ $ ε)υίΠιιο

ειικἰΙἰιιω Μ» οΜηΗπτσΒοωΗΕΜε 1ωΡΙστατιπτ . Ποπιἰπιιε νοτο·Γυ ω; , Ηειο15ωιεπο·

ΔΗΜ ,δ νΗεπε £παπωω ἡτκνεποτὶσπεπτ α: ιππίππιπ1 τ:ιΒιιΙατἐσπειτι $ τΜΐετιιιε

η” 5Ρίιιω ωαπιιωϋὶε, ω: Ιετνσω Ι»ου.εσ6οε!εωιτάο πω1Μ1τ, ‹Ιω £ει€ωΗ:ωπα ω!»

τ::ια:πι τεεοΡὶτ , δ: απο ΡειτεκιτὶΒι1ε [Με , ίὸΙιιτἰε νὶτιοιιΙἰε , ίπιτε8οτ δ: Μεο!υτΜε εἰσ

Ραπἱτεκιτἱε

Ιοι·Ξεο. “επτα

ὸὶτυιπρὶιιιτ.

€Ιωάιιε [ι.

απατη

Ιπι:ι·οόιιΙα

:πἰι·:ισιιΙΞε

τοι·ινωεί

και· .

Πικάσο ία

ΠΠ.ΗΠ .

:παπι ι·ειπων5:. -

η .ω@Μπι τεωΡοι·ε νωἐτ ὶπ εοε:ΙεΓπι Μ πσΡααπι να €1Ι1ω8.ΗΣΙΠ88Ω23 Ροπή.

εεεπἱεε 8: ωῦὶετὲτειτἰε , διά μι· πιιιΙκα εεωΡοποειτπσω ίιωπι νὶ8ὶΙὶὶε & ῇεῇιιτι1£ε άο

ικανοτειτ ; @δεσ ω: δ: Ιοτὶωπι Μάατικ ειεὶ οειτηοππ Ρστωτει . Ηὶο δικη €ἰ€νοτε εοτειπι

Ραετοπο ποίΗο οτΜὶοπἰΒιιε ὶπΒΠετετ , ππιΙτΙε νὶἀεπτΞΒιιε , μα·φαω Βεἐ Ιοτἰαι

διι€ιθ τεΙ;ι σ.ι·ω46σε εΠτι1Ρτει είὶ; δτιιίφε ειεὶ τετωπι :ΙΙΙειΡίει . Ο νἑπτιπι οπτική ΜΜΜ ὸὶ

ἔιἔΙἙιιισπι,δωπιο:1ι:Βε 8: ν1κκιαΙο. Ρεοαιτοπυιπ δ111·υωΡαπτυ:, 8‹ Ιί82τυπι ίεπω

ὶ ο νυτιιιιτ!

26. ΗειΒεΒο.τ πω; τειτιΡοτὶε ΑΒΒατἰΠε ὸε & ννι1τιΠοτΙΐεΙειυόυπι εΙυειπὸαιτι νεό!

εὶε ἀεβἱΙεω , ε1ι1Ξ σππιΕτιο σε 8επι1εωΗετειτ, δ: σττ.ιο ίπ φωπτωττηικ Ρο.ττετη νο

ΡεΒειτ , ι1ικιΠ Ειπε ῇιιπἑΙιιτω ναι·τοΕπιτ . Τυπιο ΑΒΒατὶΠε. , 01.118: απτο πτήτικι1Ια με

Ρειττοί1ι1131 ποίὶωπι τω ΡστοἰΡετετ , ίαειπτι ΡΜᾶὶᾶυΜ εΙαυάιιπι ι1Π1ι16 ΜΗωἰω

Ρεττοιπἰ ποίἔτἰ Ρ€ϊωω~, δε Ι)εο ἴειοὶαπεε, ΜΜΜ δε ἰπεοΙιιτπεπι τοὸιικἰτ . Εεε! αυτη

α!εσεΙεδεις·ι ΒΒιοοπικπιΚεω.τεωεπτη ,επι Ιιγιτιιπιε δ: δαικΗΒιιε αυτ” ι·εόιικΕτ , τε

ίει·ε:ιπ 81°ε1τια5 Πεο Ρι·ο οπτιιπι άοπο Μ»ι:οΠειτο . Ηπα νιάεω πιιιΙΙοι· τ1υ2όε1ττ1 πή

πιιε εεΙὶ8ὶοῖπ, πω: ΒοιπΜυπ1 τὶττιετιε , ΞΜιειο νετὶπι ΡτοτιιΡὶτ : Π: ηυπηικιπι νε!

Ιε· Ρει€τοοἰπἰει ΜΜΕ (ἱοἀεῖΪ18ΙἀὶὶΜΡΙοτ81°8 ,ΜΗ ρωταω «1ιιοπιόειω οικιωδιιε Πισπ

Βι·&ε ὁεΒΞΙἱτειτυΜ , ·ε1ι:επι τιιιτιτ:1εωΡο:Μπ ΡΙσπειι ι·αΡαιτι:εω @Με , :εδώ @ΜΙΒ

νἱὸετεε ὶπεεὁετε . Έαθουιτι ά ὶεἰτιιτ , ω: Ρατευτεε ὶΡίἰυε Ριιει·ὶ,ΡοΗ Ρειικοε δε”Μ

Ραττοειη.ἰιιττ1 Βοειτἰ ΘοὸεΙπω=ἀιεΡω ὸοἰεττετιτ , δε Βιδὶἱε οι·εωρηΙΒιιε Ρι·ο ΞΙ:νίδ , Βι

πυτΠ δ£ ιικεδεεε νειΙ6τιτοπι τα:1Ρετσης . @Μό ΡδίΡε1ι.ιειω νιάιτ Ρι·πίατο. ΜΜΜ· , εκ

ν6τΜε τετποι·α:ιε ΡεοΙατἱε, οστάσ οσπττιτο δ: ΜπιιΙωτο 1ηηΙτιπτ ; 8: Π: ΜΗτειωι·εω

Ραττοπιιιπ :ιοΠ1°ιιτ11 Βσπ1Μο νοΗτ . Ι Μ:: ίει&ο , ε:: 5πιο εοι·ιΠε ίιιίΡίι·Ξει ὸυκἰτ , εοτι

Γτδεταπε ΗΜ πεεεΙΤετία τάς άεείΤο, νεΙ Μάτ Ρ·πιοτὶσ αΓε 8ομ1τἰε άδωδ ΡοίΙὶτ Ρω

ντάετε: φα @τη Για Σππιετε·τιπτ , Βιδϊι1ιτ1 αδ ω: Ρωνι1Ιιιε ιΡΠιιε ιτιίοιιιε άοπ1υ.τιι

εεεεόετεται· , Ρσεωω Ρωπαα1ιιω , φαω ἐκ ΡΙεπεει 5ιινωκωτ ,κι @σο πιω:: πο·

και παταω εχω0Β ηείοΜπτε Ριπατοςια36 αδεια , ι·ε:Ρωεωτ . Ηἰε Ιω ΜΒ , Ιω

ό€8 Όι? Βοα26 θοά©Τ€ήΡετίο!γϊτ ,δ διά δτ ιΡίπιτι ειδ ειιικὶοτατα @φωτ , δ: ο

ΜΜΜ ο ι€τετεκτιειοοτ 6113 π186Χτ1τΡανιτ.

27. είται Μεω τσιπ ω:ΗΜ μα?Μ εΡὶίεοΡετιι ΜίπεδαπΒ ίπ νΙΙΙο. , φα Μακ:

θδο·έε 8.ΡΡΘΠεΕΠΙ , Μ:: ε , δ: :απο :πωσ οοιηιεθιιε . Ηιπκ Ρειτα:πτοε 1Ρ5υε , Η

οιι·τ Ρω:Ρε1'6ε με! Ρει:ο‹:ἰιιωω δω: Οσωπικάι αάεΙυχετιιιπ , 8: Ιω εμ: Ιωπαιτο

28611Ρ€ΜΜΙεη όενοτἰΙΒΜε ωἰίετἑοοτἀΜπὶΡίὶυεἰωΡΙοτεΒαπτ. δώ @κι ει1ηιωκι
ΜΜΜ Μο1°ατι1 Βιεετεπ4:, 4106 Αι.1Ηπτπι Ρτσ!δεθιιττι Μ Ρι:ιετο νωετεητ , :Μ ΡτοΡτἱειε δ

ωεπΠσπεε τεὸἰτε ΡατειΒαπτ , (Μ. ίε επειιιάΜ (Μπι:τΡε διιΜΜπιπτ . δω @πι Ρω

Ρεαό νΞΙΙαπι , δυασΚιικεύου·8ε αρΡεΙΙατιιτ , νεπὶΙΤεπτ , δςςιιοὸεω Ρι·ειτο Π: Θωθ

τιιτοε ἀΙΓΡσΓιιἰΙΤωτ, Μ ΙοετγωοΙΖι νει·Μ Ρτοταμτιιπτ, οοπτ1ι1ετεπτετε Π: Μι ΜΜΜ

ττἰΒυΙειτΞστιε ειδ Ρπττοεἑηἰιιω Βεει:! ΟοἀοΙιστὰΞ νεπΕΙΐα, ίειὶ πιιΙΙειπι 8τειι:Ξειω Μι Ρικ

1°ο Πιο Ρ€τοεΡἐΠ`ο . (ζω δυτιτ·Βε: οσΙΙοι1ιιετεητιιτ , ΕιιΜτο μι:: πιο:Μπο. , 902 :Μπα

Ϊι1€τετ1τἱι1ευτνειτο. , οκτεπὸὶτ , δεδεοαι·τιι ὶπ «μου νεΗεΒατιιτΙοετυε δε @Με μού

λύτ . @σὲ Ροίέε1ι1 8211 80818 νἰοἱπα νΜεπιτ , 1Ιἰοο υπσπΞτώτατ Ποιτιἱηιιπ1 εοΙΙαιπάει

Μπι, δε πό ΡτοπἱιϊωΜ €εεΜΗΔω @απαιτει ί:1πο.τιιτι1 άενοτέ!ΠωεδσεΙυεεΒεπτ . δώ

Μ: 22310418!τΛὶΞΩΩΒὶΕΙτΙΗπΦΒΪΙΨὶΟΜΜ ττπώτατι1τ, -ἐπ Ρτεεὸἰδ)εο Ιο‹:ο αιίεπ11 (μειω

δαπι εσωΡτονἰπεἰαΙω ετΙ86Βαπτ ,ι:Μ ΡκΙεΙοε Ραιτετεπιπτω ω κενετωπ3ο. 1ΙΗω π: ἰ

ταου15 , ΡΜ πιΔ1εοιεωΡοπ οΒΙωοπω ο1εΕετεωωι .

- 28. ΜΕ

~.

Με ΜΜΜ-ΚΔ , οΙ.Ξιπ ίὶιΒ ὰοππἱιιΙο Ρτορτἱἰ ερἰίεορἰ: μπε Νἱουιιίῖετἱεπίἰ , ΕΙεξὶω

 

ο @ΑΜΒ »Με ννω1Ρω

Βτ9κιὸοτΒιιτΒἰεο Μια εΠ. · - · -

δ Μοπ:Μήιιω Πι ιΠσ:εεΠ ΜἱτπΙοκιΠ :ι Τεοάσπο ε)ιιε ιιι·Βιε ΕριΓτορο τοπ:!ιτιιιιι.
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28. πι: ιτετπ ::Ιειι:Γιιε οιιι:Γεττι ΗΠε -τετπΡοτιδιιε ἱτι π8ο:1ετιεοπιπιδιιε ποτιιε 3 ΑΝΝ-Οκ

`:1ιιιδ: ἱΡΓε Ρτο τε: ιιΡετετι:ἰε Γεπιτετε εε εεετιιτπθο:ΓεπετοΙιιπι Γε·ΒοπτιιΙετετ3 δ:

·1?οτπἰποεὸῇιινεπτε , ΓεπιτετεπιτεειΡιεΒει33 ε.:Γεο πτΓεεοεΙΙε :ΙιιἰΒιιε επτεε τεΡτε.

δεη :3ιιεΠ Ξπ ΓὶΒπιπτι πιεττιοτιεε, ιπ εεεἰεἰἱε ποἰὶτεδετεΙἰποιιετετ, δ: ΕΡΓε ετε

&ιιε ιπεε:Γετετ . Ηοε ΡΙιιτεε τεΙιειοΠ ΗΙίιιε ωνιωι: νιτι οπιπἰΒιιεἰὶὁιιειεἰἰτετ ειδικ
τπεΒεπτ ,δ ειιι Ρετ πιιιΙτε τετπΡοτε ειιτπ εΙειι:Γιιιτι ε3ποΓεεοεπτ . : τ. -

29.- Ιδιιιτνετο πω:: τετπΡοτιε ιπ Ιοεο,τεττὶτοτὶο εεεΙε δε: ποΠτε°εἀὸἱ6ὶο,:1ιιὶ`Α`ιι

Με εΡΡεΙΓετιιτ , νἰτ τεπτε: ε28τίτιιόιπίε ιπ τποτοο , :1ιιιΓιίτιιΙε εΡΡεΙἰετιιτ3 ιι: μπι σ.

=τππἰπο νιτετπ :ὶεΓΡετετετ::1ιιιε πο:Γιιτπ ΓετιιοτΞε ιπ πιπέϊιιτε επτε Ροἰὶτιιιτι επιιΓετε:3

.1ο38

.Με Με)ἰ.

Ι:ειπ :Ιππ

:!ιιε .

ΗΠιιΓ:ι π.

Βοτ:ιπε ειι

τ:ιτι.ιι· .

δ: εετετετπ Ρεττετττῇετπ Γε εττιΓἰΓιιτιιτπ τπτιεΒετ. πι: ε:Ι Ρεττοειπιιιπι Βεετι θο:Γε- '

1ιετ:Η ΓεΓειὸεΓεττΞ ΡτεεεεΡιτ,δ: Γεπιτεν:επι εοτΡοτἰε,Πεο Γεειεπτε , τεεεΡιτ . Ροἰτ πει::

ποδιιτ:ι , - ιιειπ επτεε τπετιιι Γετε!σετ,ιπ @παπι τπιτεειιΠ δ: :Ιοπι ΗΜ ε Ι)οτπιτιο εοΙ

$ετί;ττι εεε εἰῖεττι ΓιιΓΡεπ:Π Με: , ε:: :Γείτιδε Ι:ιετιιε δ: ε!εεετ :ἰοιπιππ τειπεενἰτ .

·-7 3ο; βιτεε>ιάετπ τεττιΡιιε τΓι:ιττ ττιεττοπε :1ιια:Γετπ ?δε ύ Ηετνοτ:!επΠ Ιοεο 8επιτε ,

εεε: οττιπἰπο τω: ΡετεΙὶτγεεχ δ:οπιπιβιιε τπεττιΙιτιε :ΙὶἰΓοΙιιτε: πιι!Ιιιιπ επιιτι :πεπι

οτιιιτι ΓΡΓϊπ:ΡτοΡτΞιιπι οώεπιτπει:ετεπιτ:ΓετΙ πεε Ρετ ττιιιΙτοε ει:: ε:ΠιπΡΙετε νεΙι.ιιι:.

Ηιεετπειτὶ`τπετιι Ρεττεττι τιιεεεε:ιεω τι: ττιε:Πεοε ει:Ρεπάετε: , Γε:ἰ Ρετ εοεΓεπιτε4

:ετπεοτΡοτἰε τεειιΡετετε ποπ Ροτετετ . Αιι:Πεπε νετο τεπτεπι 3τετὶεπι Ρετ τ:ιετιτε

Με:: εεεεωτιιι Γιοτπιπώιιτε Βοπιἱπο.εοπεεἰΓετπ, ΓΡτετιε εκτετἱοτἰΒιιε τπε:Πείε,τω

ω: ΓετπἰΓετΓεοτἀΞιε Ώοπιτπι εοτπιπεπ:Γεγ:: , δ: ειδ Ρεττοειπἰιιιπ Βεεττ ΟοὰεΙιετ:Π

δεΓεττΓΡτεεεεΡιτ . @πώ:ιαπ1 εΙί:1ιιεπτο τετπΡοτε τποτειτι Γεεετε: πι. τιοἰὶτε εεεΙεἰὶε3

τω:: Ρετ 1οτετΓοπεεδάεΙιιιπι , :επι Ρετ›Βεετὶ ΟοδεΓιετ:Γι Ρεττοειπιιιτιι· Γεπιτετι εἰ:

τε:Ι:Πτε 3: δ:οτιιπιε τπετπΒτ:ι επι: ΡτιΙτιπο @εστι τεἰΗτιιτε. Ηε:ε Ροἰὶεε Γτεοιιεπτετ

ειδ ΙἰτπΙπε δεετι θο:Ιεπετό1Ρετνεπίττ δ: Ρτο δε

τπο:Πεεε Ποτπιπο ΡετΓοΙνιτ . - ·" · -- τ : Σ

πο ΗΜ εοΠετο ,- : 3τεττετ ποπ 1ιτι- , .

Ρετεἰγιἰα·

ο
κ ._

3 τ . Νοτι τπιιἰτο ΡοἰὶτετπΡοτε νεπἱτ νἰτσ1ΙιιἰᾶετπΞπ ποἰἰτετπ εεεΙεἰἱειπ , ΙιεΒεπε Απ: ε: ε::

ΒΙιετπ νεΙ:Ιε :ΗΓεδτειπ Απε: 8τενὶ τποτΒο Ιε1εοτεοετ , δ: ῇετπ πιστή ΡτοΡἰεΒετ . Νε

επττιιτΞάΡΠιιεοε-ΞτπτπεπΓε πιε3πἰτιιὸὶτιἱε,δ: ει:ιιττε:1ιιε Ρεττε ττιεετιἱ εειιτπιπΞειε Ρετ

Γει::Ήεε ε:ΓΙιεΓετετ,οιιο:Γ πιιΙΙιιε-ει:τοτ:Ριετε :3ιιενιε επενε1ειμε:. απ: Ρτιιπιιτπ τπε

:Γἰεοε`ἱπ εἱνὶτετε ποἰὶτε πω:: τετπΡοτιε εοτππιοτεπτετ τείτειιιϊοετ,δ: επ είε εοπἰὶΙἱιιτπ ,

:1ιτι:Ι:Ιε τω: εἰΤετ ε:Έϊιιτιιε τεοιιἰτεβετ τ Σεπ πιτΙΙ:ιτττ ειπε:: εοπἰὶΙἰιιτπ ε:Ηπνεπιε

δε: . ι ·ΒείΗτιιτιιεειιτεκπ οιππτ ::::τωτιεοπει:ε·, ε:ὶ Ρε`ετοεὶπἰιιτπ ἰεεετἱ θο:ΙεΙιετ:Γι

Γε· ειπε· σπιτι ΒΙιε εοπτι.ιΙίτ , ιΡΓιιτπ:1ιτε ε
'Ρτο ε:: ΒιιτπΗΙίτπε ' :Γενο:ιοπε ιττιΡΙοτενιτ .

ἙεδἙιιττι εἰ: ετ8ο , ιιττΡΓε Με ΡιιεΙἰεοε ιπε Ιεεἰὶοτιε ε:Εεετε:3 ° δ:·ιπ:ε3τεπτ ΓοΓΡἰτε

τω: :πειτε

π! πω: ειδε::

τειπ τεειιΡετετε: π Νοπ :πππο Ροίτ εο:Ιεπι :εστω :1ω:ιεω Ρετ ΓεΡτεττι·:ΙΓεει ΙεΒοτε- Ιεξω 31308.

Μ: , δ: ιεπτ εετ:ἰΠὶιττιεἰεϊ :ποτε ιιτιτπιπεδετ :- Με εειιιι:ι:: εε!" ΡεττοεΙππιτπ - Με

'ωθοάεΙιετ:Ιτ , -Γτετττπ Ιιτιετετιιε εἰὶ , δ:ιτι ΡτιΜπιττπ Γτετιιπττείτιτιι-τιιε .- ε: : ι ‹ -

3 ει: (Ξοπτἱ8ἰτ νετο εἰτεε ι:Ιετπ τεττιΡιιε ;:1ι1ο:ἰ ΕεΓ:επετ:1ιιε :1ιιι:Ιεττι :Γε ν·ντ8εΙε

νε, εο3πετιιιτι :1ιιεττιζεϊτι .Γιιτιι_ττι :Η δ: τππιτιοΓε εεΡτινετττ;δ: εοπττε πιει δε· Γε: ιπ:Ξετε

εετερνιτ. αυτ :Μπιτ εΙΙ:1ιιεπτοτεπ·ιΡοτε π: εεΡ:ἰνἰτε:ε:ὶετιπετετιιτ3 εοπτεςιτ πι 1ΡΓε.

πάτε Ρεπτεεοἰὶεεμὶιιτπ τπετιι:ὶι·τεἰεεἔἰ1οτω εεΙεΒτετεπτετ , π: ετ! τεττετπ Γε Ρτοἰτετέ

πετετ3 εε Ρεττοειτιιιππ Βεετὶ θο:Ιεπετ:ΠΡτιο Γιιε-ἰὶδετετἰοπε ππΡΙοτετε τ. Τεπ:!επτ

εοοτετιοπε Γε ε Γενεπε:Γοτετπε τιεάετιετδ::ιττΕ εεεεἰΙὶτ,ιι: Ριιετ τττιιτπ επποτιιτπ Ρετ+

ετεπΗτε ποπ ):ΡοτιιἰἰΓε: , Μ! :Μπι εεΡιπ εΡΡΙὶεετετὶ,#`ιιτι Η:: πω:: εἰ: , Γοτεττιεπ

Γε :ΠΙετετιιτ3 δ: ιΡΓε τω:: δ:?ἱπεοΙιιπ1ἰε Ρεττεπἰἱνἰτ. Ηι1:1:ε2εΙτι: , ΗΜ :ποτε οτππἰ-°

ω: Ιπποτιιιτ εεΡ:ὶνιιτπ ό:: εετεετεετιιΡιἰΤε ,δ:οπιπιε ενεΠΙΤε: 8τετ:τπ οιππεε υπε

πτττιττετ ειιτπ ΡτοΓεοιιιῖπτπτ:νἰεε :1ιιιΒιιε ενεάετε ΡοἰΙὶτ ,ωπο:ιιι: ττιιιπἰιιπτ3δ: :με-τ ' ο 3 Δ

Με:: επιτι εΡΡτεΙιεπὸεπτ οτεπἰΒιιε τπο:!ιζεΐεβοτεπτ:"Γεά-Βοπιἱπο ε:Γξιινεπτε: δ: εεε

το θοάεπετάσ,Γεδτιιτπ εἰ: ›, ιι: οτππίιιπτιπδάιεε Ρετττεπἰἱτετ , δ: ἱΡΓοε εο3ποΓεεπε ε.

πεπιίπεεοεπιτιιε εΓ:; Ηιε·Γϊπε πιοτεεε:Ι Ρεττοεὶπἰιιτπ πεετίθοάεπετ:ΠΓε εοπτιιΙττ ,

δ:ΡτοΓιιε ΓοΙιιτιοπε έτετΕεε Βοεπιπο ὶπεεεΙεἰὶε ποἰἰτεΡετΓοἰνιτ . ' τ

3 3. Ἐπὶ: νετο τιιπε τειπΡοτἰε ἰπ 'Μετ:Με.· Πτι 'ΒετΜ,ε ω: οιιἱᾶετιι ἰτιεεΡτἰνὶἐεϊ:ε

ΡοΗτιιε , δ: ΓοττἰἰΠτπἰε εοττιΡεότΒιιε εοϊπΡεδἱτυ`ε ·;:1ιττωπιι ε!ιιτάΓΡετε.Βετ, :ΙιιεττιΪνεΙ`

οπτπ1εΤιιε επιίι:τετε , νεΙττιοττεπι ΓιιΒι-τε.ΠΗ:Γ ειπε: ΓΡΙὶιιε -Γετπε Με:: ΟοόεΙιετ:Ιτ

.άδΜ ΣΣ. Ο. Β. Τοπτ. Ι/Π!. · Β ο τ ι ιπτο-
 

ο εδω:: ιττΒει Μ: ιπΓει·ιοι·ιέ_δειτοπί,·ε Γι:Ξεε:β] ;ε:!ΓΓοπ:εεΪ (Σαβ διτνιι, ιιτ:Β:Γεεπι ΒτιιπΓγνἱέτιἰῇ
Κωδ: Ρτο:ιιἰ εδΗιΙ:!εεπεπιιο άιΓΠτε. η η

- ···» -Α

Ι›: Ηετνοτὰἰε ατε: ὶιιιρετωἰε δ: ΑΜητΓεε- ΥνεἰὶΡἰιεἰὶα:“_ κΓερ.°3μερ. Ποπ:: ε

Μοτιεἰὶετιεπἰι :Μ:ε:ε :ΠΓ::ι:. “ `

' :τω-ω ·ι

ώΣΤΕΙεάετε

./

ΐ:ιετετιιτ .

Ιτειπ πω: .

ο.3`·:.·Γ

.¦ (φώτα: Π



,τι ετιιΑΝε.ε. εουι:ΗΑιτιστ ειι_ιεεεο·ι>τω

Ασκ. οι. 1ιιτοιισιτ, δετισειιιτιι Βιιιιιιιισε με εισε ειιιιοτε οΡετειτεεστ, €ΡΠ ιιιιιοτιιιτ . Μοκ

το38 σε τετι·ειιιι ίε Ριο1ττο.νιτ ,° 8τεισε Ρειττοειιιιιιιιι ι!εν0ιιΙΙι_ισε ιιτιΡΙοτει »σε . Ρειδιιιιιι ειτ

σεΜ'· . ἱεὶτσιπ, στ Με ιιο&ε ειιτειισ (μια Ιιεατιιιε ετιιτίε τΙΗΓοινετετ ,γ 8τ_ιΡίε σε ε.ιιιιτινιτι

τε , Με 5ιιιισνιιιιτε , ενιισετετ σ. Ησιιε οτιιιιεεισ εεο!εΓιιι ωστε νιτΙειιιιιτ , 8τ σε

, ενειιιίΤε ειπε ειιιιι νετειεἰτετ ΡετσεΡετσιιτ μ ι · - · ιζ - τ . . ·

μ.. Ιιίάειιι νει·ο τειιιΡοτΠισεωεισιάιιιτι ιισειιιισεάε σιτειιοι·ιΒιιε Ρει.ττιΒσε δει;

νιιιι ειιΡτσε , δ: σι ! ΗειΙνετισε:δεσΠ ιιιτ›ε ιιιειιιεετιιτσε, Ηιο Μπα κενεΙειστε, σε μι

τι·οιιο ιιοΠι·ο εισόιει·ετ , δε εισαστε Βοιιιιιιστιμε εισε σιιιοτε οΡετιιτετσ.τ τιιιοεσιιισσε

Μαιο , στΡοτε ΡειΒιιιισε , Ρετοεσετει.τ . Ηιε ςισεισε.ιιι ιιοδτε πιοττιε τἐιιιοτε εοειδισε ,

@ιι ι>ιε=- σιτε: ΓΡειτι τιιιιοι·ετιιτισε ειιτισΙσε οι·εττοσειιτι ει: Με όοιάιε τι ΒειιισΓιιι δώσω;»

' -εΙσπι τιιτεκιτ , 8: στ τω τσι ετει·ετσι· , σενοτιίΒιιιε εκοτεινιτ τ @σε Μάιο, ιιιε :ποτε ε:

ιισιιεο σωμα ιιιοΙιε 8τ ωεωτιωιε , σα: εοιιεΙσίσε ίσει·ιιτ , ιιιτε8το τειιιιιιιειιτε ,

ιισιιΠ εκ Ιιτισιάει τε Βιιε ΙιεΕοιιε ρεσεε Μισεί: .· δε φώτα· Κ! Με ιιεείειιΠετ @πιεσε

νικ, ιιεε Ϊσἔειιτι σΠιιτειισετω . Με ινει·ο ΞΙΙσεείεεικε εσσοιιεε-ειάνεσει·σιιτ , δε ποπ

ίἱ·ιιε ιισιιιιτιιτιοιιε Πιι18ι10.εσπι ιετιειεισιιτ·, δειίεέτειιτεε νεα: εισειΠτει τ ιιιιιω κι ιτι

νοε:ιτιοσειιι ιιοιιιιιιιε Βε:ιτι θοάειιιιτάι πεσιάίπετ, ιιἀιιιιἰιιιτι ίσια , ιιοιιιιιιοεισε ίσο

.τετιιΙει·ιιιιτ , δε «με άεΞιιεεΡε εΠειιτ ΐ ιιιδιστι εσιιιΠεισιιτ ι Βοιιιιιισε νει·ο Φωτοσυ

ξισε τειιτο ιιιιτιιεσΙο,ετιιτιεπι ιιιιρειιάιτ,ιΡίσιιησε εειρτινσιιιΒιιε ΙεΓιοηειιΜεετ!ει·ε

ῇσΠἰτ. €σειιιτοι νετο, δ: σσοτιιιεετεειιιτοε, δε ιιιιιιιιιιιιο_εοισΡεσιτει ωτιιρειιω,

Ποιιιιιισε Ρετ Ριιττοειιιισιτι Βειιτι θεσειιιιιΜι ιι Γιιιιιιιιιι τιιιισιιιτιοιιε .ετωιμωτ,ιω

,τιμη είΙ Ρετ Γει·ιιιτει. ειιιιισειιιτε,εσιιι σι.ιιιισε ΞΡίτι τοτιιιειιτιι ισ εεεΙεθα -σοξιτιι Ρετι

σειιτιιι ΡοΠιτ οο8ιιοἴεετε . @ισ ΡιτσΡιετ ιιοιιιιιρετνο.εωεσωάσκισισε @σάπια εκ

Με , φαι Ιοιι,ιμ. £υΓθίπ ίετιΙ:ετε , Ρισιτειιιιει ,δε Μ ιιΠει ιιιιιοτείεειιτΙο. τι·ιιιιΠι·ε.

Μ" °,πα, 3 ε. Νοιι ιιισΙτο Ροίτ εε εισαι τιιιιιτιισε,ίσιτ νἱτ σσισειιι_ιιιιΒειιε@Με σιιι€ειιιτστη

ισ: τω. γι-. νειΙτιε ΠΜ τιιΙεδτσιτι, τ1σι ΡσετΠι ωστε Ρετ εειιιΡοε εστΠτιιιιτιο Ιστιειιστ, σε ίοιιτσιτο

::ἱ'ἐ,ξἔ'°°τ ετ! ίοΙΤιιτσιιι φ.ιστΙεΙιιιιι νειιιειιε, ιιιαιιιιιιιι, ιιιιιΙτιτσ‹ιο τετιιιι εκ; ιιιιΡτενι1ε στα εστιι

εοττσεΒιιτ. δεσ μια: στα: ιΒιιοτειιιε, Με στήσω Ρσει·σιιι ιιοπιι τετιει·ιειι8,σΙσσεςσε.

εμε εισωτειιιιτ , κκε σ!!ιιτειισε εσιιιιιιγειιιι·ε ιιιοτει·ο.τ τ Πιι‹ὶε ΐιιιΕισιιι είτ Α, στ.εισιάιιιιι

άιεετετ ίε ειτεει ίοΙΤειτσιιι Ρσειισιιι ΙσεΙειιτειιινιώΠε , σε;ΡοΠειιεοιιιΡιιτσιΠ`ε .° @κι

@στο Ρατειεσιιι ίείτιπ_ειτισιιε ,σει σΙτιιιισε ιισει·σιιι νιε!ετιιτ Ραετιιδισε σι: ,ττιιιιί

εστω, 8ε τιιιιΒιιιιιιι ιιιιι1τιτστΙισεω σπιτι ιιον_ιτει· εοι·ι·σιΙΤεεσιιίΡεπιτ . @σο στο ,

ιιτὶῇσιιᾶιε ΠΜ ΡΙστιιιιτε, τει·τειπιεσιιτιιι28ΠϋιίεΠισστιεσε τετειιιτ-, 8: Ρσετιιιιι ιισΙ

ισπι ιιιτιιεισπι νιτιε ιιιιΒεπιτειιι ιιινειιιτ.ΗΜτα@σωσειΜαριε; πιιίετιεοτάια Ρο

ττοιισιτι ιιοίτι·σιιι βειιτσηι,θοάεσε.τάσσι ίσιδε εισάΞειειτ,ιιιεσΕτεεε; σε νοτιιστωτ ατι

, ιρίσιιι Μέι , ιιιιβειειιε, ίι,οειισιιισεΡει· ιιιε.τιτιι ιΡΗσε νιτσ.ιιι μιίτιιιιιιιι τε!τιτσει τ

τετ , ιΡίσιιι στη ΡετΡετιισιιιξέτισιΠι 0ΐξει·ιέετ , ,ασε βέτο Ρσει·χιτει Ρώσο: κάτι-ι

ισιτσι·, σε άοτιισπι ΒιιισΙεσιιι_μετε ι:εει·εσιτστ, Μισο Ρεθειιεσπι μας ιιι,εεεΙεΜ

, η· ιισιιι·ο. νιτιιιιισε , δε ει: ιρίσιμττε στ: άε-Ρσετςιενειιιίΐε εει·τιΒιιιιε εοΒιιονιιιισε σ

Ρω,Μ,,_ - 36. Εσιτ νετο τιιιιε τειιιιιοτιε ωτι1τισιω σι Με ,σαι ΜπάτητΡΡεσεω ,. @Με

Βιιωιω σι ιιγάι·οτιιΒ εΙετειιτσε , στιειι·εττετ ιιισιιιιιι σι εο Μιοιιι.ι:εττ ξ: @οι ιιιωιωπ απ»

τειιι ΓΡε :ειτε τ. Ηιε ειστΙιτο ιιριι=ιιιιε σειιτι,0οσεΙιειΕΕ ,_ ιι_ωμοιιιω ίσειιιθιιιιιτο.

σε ειιιτι ΓσΡΡΗειτει ιιινρειψετ,8τστιίιΒιιιιμιεεεΙΠτε.τε Ρώσο ισι:νειιιτει, ΜΒΜ"

ειτοι·ιι.Βιιτ . Εειέτσιιι εΠ ετ8οιιοιι ιιισΙτεισοβ,, ιιτησιάιιιιι @σεφ-ποιο σ.ιιτε:ιινιιδει·ειτ ,

εεε ΡοΙιεο. νιάιτ,ειιι εσιιιιιιτιιιιιετ; 8: @ετη ι.ιιειΕοιιε, τιιιιιιιιιιι ;ιβσιισιιτιτισμι:ισσιε ει;

εοιιιιιιιο.ιε Βιεει·ετ , εσωτειιμνικ τιιιιι εισιε ι Κιτσ Ροτσιέ,ΐετ @σεΕιέιο ε, ΜιιιΒιτε.
ειπα ιιΒίεεΙΙιτ, ιιεε ἀεΙιιεεΡε_εοιιιΡιιι·σΙτ..Ηιιιιε.@Με ρετἱάιΐὶείειισιιι ισιτιιιιισε , 8: ,ι

_ _ εοιείετειιτε , _Γιε οιτειιεσπιενειιιίΐε ινει·σειτει σο8ιιονιιιισε ι ε . - ·τ, · ι -

:ξ”ζἔ,ἶξἶ'ἔ,,ἶ - 37- είπε Μπι “πισω,με Β. ΘετιειιιιιεΙσιιι ΜΒΜ εοιιτσι,ιι ιιιιι:ιιεσ1σπι,.8ε

«τι ι ει· ειιΒιισιιι ισειιιοτιιι ιετιιιεκιάι.ιιιι , Μπιτ σιιισειιι_Ρεκε8τίσεητεε σε ό Κιι2ια τι Ρεπο

Ρ""""'° ειιιιιιιιι Βειιτι Οοτιειιιιτάιο.σγειιτιιΜιιτ 98:81σε ΡεΙιιιαισιιιησοάάεπι άείεττ_ιιιιι ιτι

, τι·ειΒιιιιτ . Σα! ΕΙιιι1Βιιιιο :πιεσε _, ει.ιιιι άινιιισιιι σἱἰὶεισιιι ιιιιετειιιστ Ρετσ8ετε , απι

1 στα , στ ίσι:ιτο ιιισΙτιτσάο ΡειΒιιιισιισιιι, ισ σο; έτισε1°ετ , δε εισοτιισοτ Ρειτεϊειιιτ σε

τιι τιιιτιετειιτ . Βάσει είιετερσίδΜεισ0ωςσι , Με ειιιιιι Με ίσειιιτ ,ϊ οοεστιι

Βετετ , δ: μι· Ρ:ιΙΙισιιειιι Διά Βοπιιιισιιι.σισ,ταιετ: σε; νειο νιτΙει·ιτεει Τε: πω.

Μ ‹· .ι Π τ ' β σιτε

 

. ΗανεΙΒει·Βιιστικ εριίεοσιΒε ΕΦ ιιιετι·ιερει!ι Πο80.θειι·8ειιΠ :κι Η:ιθε1ιιτι Βιινιστιι, ε. :στο ποιτιειιισιιι

Ετ, ὸἰτἰοιιι εκει” Βι·:ιιιάειισι·διει ίσι:2:ιεετ. -

° 6 ιισιωιιω ριιωιε ειΥε ιεεωτισιιήιυψ'ιιω, τιιιοιι-ιιιιει 8ιιιιιιιιικι8ι ΜιΠϊιιιιι τω Ροιωπιιιιεηιειτττω



Χ ΤΚΑΝ8.Βε δ. ΘΟΠΕΗΑΚΒΙ ΕΡΙδθΟΡΙΟ Δ 2,89

υ-°-- '___`

1ιικι·5ιιιι , Ιιειιιιιιστωειι κΒΒοτε ειειριιι·ιιΜιπ; Μ ΡιοΡιιιιιι ριοκθιοπειτι Ικα-ι «πι.

κι εσωιιιι·θ.ι ι;!ενιιειΙΙιτιιο ιιιιρΙοιιιΜιιτ . @κι ίιιιδιο. ικα ρΙιιτοε δ: ιιιιιιαει @στα ιο3ξὶ

ιιιοιιικε οοιι8τσάει·οιιιιιιιω των;» . Βοι·ιιιιιο Γιιοιειιιιε , ιιιιδιιιιιίο ιο ίιιΒιιιιι-νεττο °·· Μι·

πιω , 8‹-ιιτιιιει ριιΙΒιιι ο ιο ι·εισειιτιιιιτ . Ιρ5 νοτο Με νιάιιιιιτει ΙισειιΙιε Μ” ιιτιιιι-·

οι: ιιοτει;τιιιιι , πι.» ίοι·ιώΒιιτ, θεσιτειιστ Για ι11οιιιιτιιιιιιιΜΗΜ;νι οιιιιίκιιιο εἴ»,

ΒιιΒι, εποε ιιιισιαίεΙιιιιοικε τοιεσετιιτιεποερετιιιιτ, δ< και ίοιιτιιιιι φαω 812

όιιιιιιιι ιιι @ποιο νΞΩοιιιιι ιιι ει:οιοΒιιιιιι Μάταια ι:ΙοτιιΙειιιιιιτ . .

38. Ναι πιιιιτο ...κι Με , ι:ιιιιιιΒιι ριίαιτοιοικ ιιιιιτιιιΦιιιι ω»μισο ίιιο ν". Μα Βω

ίετιιιιι ιι νι:Πε τ.ι·ιιιιΓι.ι·ε , 8: ίοΙιτο πω: ιιτι1ιτιιτι Με ιιιιΜετο-. Μ Μπι Μια Γετειιικ- Μϊ=τι= πω

@υπ εφε: ιιΙιιιιιιιιΙΙε: , καιω κιιιρειι:ιε ιιιοιιιιιιιι , οι Με. (ία1ν:ι ) ι....ι... ιιιι- τω·

Μετα . νιιιιιιιε συκωτι νιιιιιιιιιιι πιω.: ει: ιιιιι8ιε ιιιίιιτΒετι: . ιιιιιειΠ€ι· 58τιιιιιι πω·

@ΗΡοΡιιΙ0 ιιιτοιιιιιτ ; μια πιο οιιιτιοιιιιιιι ει! ΜΜΜ ΒοιιαΕισκιιιιτι σΙιτειιιτ. 1:9

δὶιιιιι ι:·Π ιστδο , ιιιιιιιι8ιΙϊα, ηιιιιιιιτιιτειιονσω, εοιιβάειιι ια ΡοριιΙί ιι.άιιιτοπιιι

ίιιΒιιιο:Βοτειιιι. μια πιο πακετο ιιοίοιιιιιε, Ρει·ίυ1ΤτιιΒιιιιιι ΜειειθοάοΙ:ιατάιΙι-ι

!ιοι·ιι.ι·ο:ιιτ . . ι ` ι

39. Τιιιι‹: το ιιι.ιιοτὶε ναιιιτ <ιιιοιιιιο ιιιιαι:ιιιω χιειιιισειιΜ. Πι ι:ινιτιιτειιιι ιιοΒιβιπ , ΜΙΒ@ω

(Μ: ύ εΡιωιο Ιοεο8ειιιτει, άιιοειιε ία:ιιπι ΡιιεΠιιΙειπ1 οΠ111ιβυ6 ΕΜΙΠΒΕ15 Φω011$$8· 11. ςιιιιιιω

των, Με. Ρτο:ἴιι5 ιιιιι:ειιι·ικ νιι.1οιιιεισι ; ειπε: @κι αιτε:ιτοτιιιεπίσω ίπ φινιιιιι€ σο· """"'""·

Μ». ιιιοι·ιιιιι ίεεεπ:Κ , σα: ιιΙ1ιιιπι Μ”.ιιι Με Ροι·οιΡεπιτ , :ΗΜ ιτι τετιιιπι ίιιιιιιιι

κόψει ιιιιιιιιιιτ, ιιιιιιι. ιιιιιιι π. ιιιιιιΒιιιιιιι ιιιιάιι·ι ειιτιιιιιιινιτ . δώ σσω ίιι ττιιιιιπι

ννεΪ€τιι3 . ιιι1οιιο ι.ιιιιΜι.ιιιάτιι ειρρεΠιι.ιιιιη Ροι:νειιιΙΐοτ,8ε ιιΒιιιιι:τιμ ιιπι ω.

Με , ΡιΙιειιιιειιιο Φ: ι:ι.ιπιιΜ οίιιιΙϊατ . Μια: ίοιιιοιοι, ιιιιοΠιι. ιιιιικ ιιιιτο.ιι ίιιετιιι ω...

Πε , ίιιΙ:ιτο Π: εισαι: , δε Πι · ο νοι·Ιιιι ριιοι:ι.ιριε. ΩΙειιιιιιιιιιτ Μια ίε 8τιιτιισι Βαιιι

Βοι·Ιο1ιιιαιι .ιοεΙἰτετ Ροι>οιΡει:ο. 8:ι11ιιιιιι ίεειιιιιιιιι :απατα . @κι Φέϊο, πωσ.

πισταΕπι ι11ιιιι,ιιιιιι ειπα Μπιουτ ιιοΒιιιιι, ιιι ιιιιτιιι·ιιΙειιι Βιι.τιιιιι Μι: τείιιιιιιιιι. ;δΕ

@Η ιιιτεετιι.Ιιτι:τ αι ίειιιιιτ.ει.. Ηιιιιι: οιιιιιιοι ιιι οοο1οΒα ιιοΒιιιίαιιατσιπι ιιιόιιτιιιε,

Βοιιιιιιοκιιιε «ιο άοι:ιο ει:@στο Ιειιιιιιιιι μ:τίοΜιιιιιε .

' μι. ?πιτ εποε ιιιιιιειιιιιιιιιι Τυ:ιιιι.ειιιτιο.ιιιιι Μπι $οιΜπι·όι , ιιιιιι;Μπ δοΙανιιε , Ν Ε] .Β

1ιιιι·ιιι·ιε Ιοιι8ο πατησα Ρι·ινωιε , ιιιτι·ιι Επι ιιι·ιοε ιιιιοι·ειιιι $.?αι:ιειιιε. ΗΜ ιιικϋ0ιιι νἰι°· ...2°..Β δὲ

πιω, @Με Παπ ιι. Ι·ιοιωκι: Μα δοαΜ:ιιιτ ιοι.ιει·ιιΒιιιιιωιίειιισ ιιά Πιιιιιιιιι ω. ιιι:ι·- Ε” ===ιι>ιι·

πωπω Ρο.ιιιοοιιιιιιι·ιι εφε ιιιιιιιιΙιτει· ιιιιΡ1οι:ο.νίι. δα! @οι οοιιιιιιωιεε μπι «το ιη ει.

ι:Ιε:Βιι ΠΟΠΗ. Ηετειιτ οτειτιοικε , ι1ιιιιι. ιιονιτα τεΙὶδἱο οποτε εειιτιιιι;ο,τιε νεπιστεε·Μ

ν ίειι:ιαπιι:ιιΕιιιυ Βιιιιιιίιιιιιτιιι , ίιι&ιιιιι ώ ;ροσ.οατιι ιιοΒιιιοκιμιιιιιιιιι ; να ίπιτιιτιιτειιι

ποπ ι·ει:1Ρετετ , Μι οιιιιιι @κι άοίιιτιιτιιε ροίὶ αΙισιιιιιό τιιιιιριιι άοιιιιιιιι- τιπτνιατετ. -
Ωοι·ιιιειτ ιιιιτειιι ιι: ω ειιιιιτιιιιιΙοε,πό.Ειιιε ιιι Βια δειιιιΙιτω;ε ρειιιιιιιιοιιιειει ω.Μπι ι ' '

«πω» ποπ ιιεοιιροι·εΠε νιάει·ιιιιτ ; οοιιι.ιιιιιο ιιι σΡριοΒιιιιπι δ: πιοτιιιοιιιιπι 420111 τω·

όιιικτιιιιτ ,ίοι1ιωτιιιιοά Πειιττι Μπι άοιοιηιιιΙΓετ , ω"2.150 υιιΙιειε @ποιο ιανο

ιιιιΤοι . Ηπα 8: Με ΜΜΜΜε εκρι·οΙιτιιιιιιιιυε-, ίιθιιιπι οίὶ , ιιτ Ρτιιιιιβιιενιτριι

άο1°0 οοιιΓιιιιάει·ετιιι· , δ: ιιιοτιεπι Μαι ιιιίοιιτε ιιικτετιιτ.ω. ο νιιιιιιτι οτιιιιι Μιόι=

οιιΒιιιιΠωιιιιι , @οι 8: πω»ιοιιιροω1οιιι.οιοοιιΓειναν1ε, δ: ειιιιωιτειιιτειιια ειναι

15ιιωινιιι Νιιιιι άιιιω ιι.ιιιιιισιιι·Ιιο.ε ιιιιοιιιιοπο Ρετιιιιοικτετ . πι; ιιιοιιτιιιιιι5Βι ἐπίσκ

τα , Ρετ ιιιιετιιιι »Με 6οιΙοιιιικάι Μ ι11ιιπιιιαατιιε ; Πι: ιιιιιιιΒιιε Ρι·ιιιε οοιιτιιιιιιαΙι0ία

1ιιΓει:Ρεωτ,άεωίιιοε ίιικιοε δ: πιι.ιι:οε εκμοβΜΜΜι€_ίΩπΝπηιιαπι Φ θ* ©6119 @Νά

αι:ι:ειιτι11°08 ικττιΙΙιαιε ι:0τιΒιιΜώ3τ.ΗΗΠΩΡΟΜΜ ια €εσιι€ίιιι. ΜΒΜ.ΡΜ388ιιιιι€1°ΜΜ

8‹ ειιπι ΙιιιΠ`ε ιΙΙιιιπιιιετιιιιι πωπωεοΒιιονιπιιπτ . . .

.μ . Οοι·ιτιείτ πιο που. ιιιιιΙτο Ροίἱ , αμιειι·ιάσ.πι Φ: Ροιοιιια επι Ριπ.ττοι:ιιιι Μι Με· '

ιι θοάειιπόι ιιά-νειιτατε ·; ία!Δω@οι ΜΒΜΦα;Μια. ιιιτειισιιιτ Μ;ϊ0ιΠω ωΙΗ'"Β::ξ"

ωιιιω ιι ιιιιιΙιειιο @Μια «Η ι·αΡιιιιι , δε πι. Μπιτ: Ειοι·τιιυΕΙι τιιοάο-άαιοθιιε και εισαι ω...

ιιι εοοΙεΒιπινι ειιιαπειιιι:, 8ι ω τιιιιιΒιιι·ιιΜειτι θο(Μιιιτάι αρΡΙιεατετιιτ, τιιιιτο

Ειιι·οι·ιε ....Βιι.ιιιιι..ωιι . υπ ιιιιιιιιι ΡοιΓει: :ιάιτιιι·ιι.ι·ι .. Τιιιειὸεω εατιιιιώειιτι θο

ιΜιιικάι .κι ειιιιιι ἀοἴσττιιτ , 8: ΗΒιιαίαιι63ιοι οτιιοιε Βιιιισόιοιιιιιιτ , δ€Με :ποια Βο.τι.τιι

οιιιιι ιιιάδειο.ιιι8.8ΜΜ.τοιιε Βιβετετιιτ .. · υ -

μ. Έιιιτ νετο τυπο τε:τιιΡοτιε Πι Ττε.ιεθεεπΠ ε1οιΓι:οΡ:ιτιι νιτ ςι.ιίάΕπ1ιΜΉιηετι:α- (ΙΗΜΗ °

 

εστι; άειιιιιιιιηιιιίτατιιιεπτει·πιατα τιιιιιιὶνιτ,δε πιο; ΠΜ ιιαςο!.Τιιτια ΦΜΑ. αιιιφιιίἰνὶι - ΞΞ1ὲ`Ξ“.ΐΞ

ιάδέα..Ξδι6Μί:Β. Τοηι. ΡΪΠ. · ι . Β Β .· Π) . ν . Ηι€ μι·
 

π . 3ΝιΒιιΒιι πισω πω! €3κιιιιιιιιιοι Με”. : ι · 1 : ι

β 5ρι::ι νικώ. οΙιπι Ναιιιαπει ιΠά:ι, ΒριίΞαΡαζιε ω ΜΩττσρσἱἱ ΜοΒιιιιιιιιιι ιιι Ρ;ιΙιι;ιιιιιιιι ιιιίει·ιοτι (Μι

Ρκοιιιὶί ΒισἰἰἔοΡΕ :Ιοιτιιιιιο. ' °



3ιιο ΤΚΑ.Ν8Εσ δ. ΠΟΠΕ!ΗΑΚΒΙ-ΒΡ!δΠΟΡ!.Σ

!';!!!ε!!! τε!!

ΆΝΜ.ο!!, Η!ε οι!α!ει!! τε!!!Ροτε !!!ειι!!!!ε τε!!!Ρε!!ετε!τι ι!!°ετ!!ο Με!!! ε!εΡτε!!ε!!ι!!τι!τ, ε!! ο

! Ο 38 ττ!!!!!!ιιε εο!!εΙε!!!ετι!τ, δ: τ!!! !ετ!! ο!!! ι!!τ!!!!ιιε ν!τε τετι!!!!!ι!ει!!!!ετιιτ.Τει!ι!ε!!! !!!!!τσ

4' Μ”!'“ ε!!φε!!το τετι!Ροτε,τε!ι!ι!!τ!ε ν!τ!!!ιιε ε!!!!τιε!,ει!!!!!!ιιιι! !!εετ! Οοι!ε!!εττ!! !!!!Ρ!οτε!.!ετ,

δ: ετ8ε!!τει! ι!εν!!ι! τ!ε!ετι!τοε,!! ενει!ετε!!τ ι!ενονετ·ι!τ.Ηοε !!! εα:!ε!!ε !!ο!!τε !!εν!!!!

ετ8ετ!τεε!!! ι!είετειιτεε Ρο!!εε ν!ε!!ιιιι!ε, δ: !!ε ε!! ενε!!!!!ενε!!!!!!!!ε οο8!!ον!!!!ι1ε . °

Μ", ,Η τι!. Οο!!τ!,<ι!τ ετ!ε!!!τι!!!ε τειιιΡοτ!ο !!! Ηο!!ε!!τ!!ε , οπο!! φα!ειιι τε!!!Ροτε ιι!!!

τε Ρετ !!!ι!!!!!ετ!ο!!ει!! !!!!!ι!!!!τ , δε!!!!!ι!!τειι! ι!ιι!!τ!τι!!!!!ιε!!! ΡοΡι!!οτι!τ!! !!!!!ι!!ετ!!τ .

° Ηοε φιι!ει!!Ρετε!Ριε!ιτεε , ι!! !!ε!!!ιεε!!! τ1ι.ιει!!ι!ε!!ι τ!! !!οι!οτει!!!ε!!ε!ε: Μετι:ε δε

τ! !εετε!!ι !ε!ε τεεεΡετι!!!τ , !!! φε ιι!οττει!! !ε ενε!ι!ιοε !Ρετενετιιιιτ . δε!! ω!!! μ!!!

!!!ετε αει!!! ει: ι!!ε8!ε ε!!!ι!ετετ , δε μ!!! !Ρ!ι!!!! τουτο!!! !!ε!!!!εε !!!!Ρ!!!Ρετετ , ν!τ!ει!

τεε ίε τισ!! Ρο!Τε ενει!ετε , ει!!!!!!ι!!!! !!εετ! (έοτ!ε!!εττ!! !!!!Ρ!οτενετι!ι!τ , φα! Πε

τ!!!! εν!ε!ε!!τετ ΡετεεΡετι!!!τ . Νε!!! εο!ιτ!!!ι!ο ι!!ετε ει! ίο!!τι!!!! !οει!!!! τε!ε!!!τι!τ ,δ:

!!ε ι!ε!!!εεΡε !οει!!ι! !!ε!!εετ ενε8ε!!!!!τ!!ν!!!!τι18!!!!!!!σετι!τ. `Εε.δ!ι!!!! ε!! !Β!τι!ι , ιιτ Πο

ι!!!!!ιιε !!ο!!ετ Ρεττοε!!!!ι!!!! !!εετ! Οα!ε!!ετε!! ιιο!!!ε πο!! τε!!τι!!!! !!! τεττ!ε ο!!ε!!ι!ε

τετ, ία! ετ!ε!!! !!! !!!ετ!εεττ!!!!!!!ε ι!!ε!!!!ε!!ετετ , πει!! φα !!ενεε !!! ι!!ει!!!ε τετ!!

Ρε!!ετε ι!εΡτε!!ε!!!εε Ι)ο!!!!!!ιιε Ρετ ευ!!! !!!!ετεν!τ, τε!!ε!!τι!τ ετ!!!ιιο εετεε !!ενεε

!!! εεε!εΠε ιιο!!τε Ρε!!‹!ε!!τεε .

! μ.. (Ειτε Με!!! τει!!Ρι!ε Ι.οτ!!ετ!ι!ε Ιτ!!Ρετετοτ °Κοι!ιε!!οτιι!!! !ε8ετοε Πιο! , ΙΕ!

!!εετ Ε!!!!εττϋ ΡτεΡο!!τι!!!! Οοε!ετ!ε!!!ει!! ίτεττετ!! !!ο!!τιιι!!, ει! Ιι!!Ρετετοτει!! Οστι

- Μ”, .Με !!ε!!τ!!!οΡο!!τε!!ι!ι!! ‹!!τ!Ρε!!ετ , δ: ε!!τ!φι!ι!! Γοα!ι!ε Ιτ!!Ρετετοτι!!!! , φα! μι!!! Ρετ

ΡΣΒΡιὲΒὲΞ$ !!ε !ιε8!εθτιιτ!! !ι!ετετ , ι!!τετιΡΓοε !εΡετε!!ετ . Ηιο ι!ι!!!! !!!εεε ττει!!!τετ , δ: μ!!! Ριο

` !Ρετο ει! τ!!! Ρετεετετ , εο!ιτιΡιιτ ιιτ φιι!ε!!! ίετιιι!!ι!ε !Ρ!!ιιε τε!ι!Ρι!!!!ε α: Ρι!ΡΡι εετ!ε

τετ , δ: !οι!εο τε!!!Ροτε Π!!! ι!!!ε!!ε !!!ετ!ε ειιΕ!!ε!!ε , τω!!! εΡΡετετετ . Έει!!ι!!!! ε!!

ετ8ο, τω!!! ε!! ι!!!τ!!ε °ι!!ει!ε ε!!ετ ε!!!οτΡτι!ε, δεο!!!τι!ε νο!! ε!!ετ!!!τεττι!Ρτε, Γο!ε

!!!τε!!τ!οι!ε φε Ροτετετ Ρετιοε!!!!ι!!!! !!εετ! Οοι!ε!!ετε!! !!!!Ρ!οτε!!ετ, δ: ιιτ ευ!!! ε.

·ι!!οττ!ε Ρετ!ει!!ο !!!!ετετετ, ὸενοτ!!!!ι!!ε το8!τε!!ετ; Εσ!!ο εο8!τε!!τε , εΡΡετι!!τ ε!

φ!ι!ετ!! εε!!ι!τε !εε!ε , ει!ι!εε!!!φε !!! !ι!Ρετ!!ε!ει!ι τω!!! , φα! ειπε !!ο!! πονε

τειτ , ι!οοι!!τ !!ετετε; ν!!!ει!τεε ειπε!!! φ! !!! των! !!!ετε!ιτ , νε!ι!!!! τε!ε!τε!!ε!!τ , δε

ι!!!ι!οτ! !!εν! φ!!! εοε εοι!!!τε!!ετιιτ , ι!!φε ει! ευ!!! Ρετνε!!ειι!!!τ . $!ε Ριι!ει!!δ!ι!ε ιδι

!!!!!!ι!ε ε !!!οττε,ῇε!!! Ρε!!ε ε!!!οτΡτι!ε ετ!Ρ!τιιτ, δε ι!!!το !!!α!ο ν!τε: τε!!!τι!!τιιτ. Ι !ι!!!ε

οι!!!!εε Ρο!!εε !!! εεε!ε!!ε !!ο!!τε ν!τ!!!!!ι!ε ,ο δ! ε!τεε ευ!!! !!ε ενε!!!!!ε , νετ!ε ε!!εττ!ο

!!!!!ι!ε εο8!!ον!!!!ι!ε . ° · ο ο ι '

εοωἰω 5- ! 4.5. Νο!! ι!!ι!!το Ρο!! τε!!!Ροτε εο!!τ!Β!τ !!ι !!!!εετ!ε!ε τε8!ο!!!!!ι!ε εε!ε!!τετ! τ!!!τε

Η!!! τε!ι!!ε!- ει!!ι!!!! δ: ι!!ε!!ι!!!ι τ!!ει!ιοτ!ε τετ!!!ε!!‹!ι!!!ι . Νε!!! Ποι!!εε οι!!ε!ει!! !!!!!!ε τειι!ο!!!ε !!

”””'° !!ιιιιι !!ε!!!!ετετ , !!! φο οι!!!!ει!! !Ρειιι τε!!!Ροτε!ει!! δ: !!!!ι!ε!ει!! Ρο!!!ετετ . (Σο!!τ!;!!τ

ενετο ευ!!! εετοτετε , δ: μι!! ι!!φε ει! ι!ιοττει!! Ρετ!ε!!τετ! . Ρεθι!!!! ε!! !ε!τι!!° , τω!!!

απο!!! !σ!!!ε!τε !!οδ!ε ι!!εφε οπο!! αι!!! ν!8!!ετε!!τ , δ! ω!!! !Ρε!!! τ!τ!!οτε!!!φε !!ε

°!!τετε!!τ , ιιτ Ρι!ετ !!!οττ! εΡΡτοΡ!ετει: , δ: φει!ε!!! ι!!ε ε!τεε !!οτει!! Ρι!!!!ειι! ε!!!Ρ!

τετετ . Ηίε !τε 8ε!!!ε , τω!!! ο!!!!!εε Ιι!δ!ιι!!! , !ει!!ε!!τεφε 8ε!!!!!!ετε!!τ , δ: φα ε!!

!”εφί!ε ετε!!τ!!εεε!Τετ!ε ΡταΡετετε!!τ , ίοιτε φ!τ!ε!!! ν!! ι!ε Βενετ!εε τετι!ο!!ε εε!

ενει!ετετ,τ φ! δε !Ρ!ιιι!! Ρι!ετιιι!! δε ίεειο !ο!ιτε !ενενετε! .' Η!ε @τα ν!ι!ε!!ε !!!

·οοι!!Ρετε!!!!ει!! ε!ο!οτει!! Ρεττ!ε δ: !!!ετ!!5, ι!!!!εττ!!ε απο!!! , εεΡ!τ ε!ε !!οι!!ει! !!εε

τ! θοε!ε!!εττ!! !!!τ!!!!ετε ,- δε οι!ε!!τε!!!-8τει!ε!!! !!τ!ε!!!!ι!ε !τι ευ!!! ΓΡετε!!τ!!!ι!ε!)ο!ι!!

α!!!ε ει!!!!!τι!!!τετ ,- ι!ενοτ!!!!!!!ε ετι!!ι!!!ε!ετε .ι Η!ε ει!ι!!τ!ε !!!!ε ει!!!δ!ετ!ο!!ε Ρετετ δ:

τ !!!ετετ !!τι!!ε !!ε!ε ει! τεττει!! !!ε Ριο!!ει!!ι!!!τ , !!!!!ετ!εοτι!!ε!!! Με!! θοι!ε!!εττ!! ε!ενο

, ι!!!!!!!ε !!!1Ρ!οτε!!τ,!ε!ετ1ι1ει!ενονε!!ε!1τ ω!!! Π!!! ο!!!ετ!ο!!!!!ι!ε ει! !!ι!!!!!ε !Ρ!!!!ε !τετ

!! _ ι!!!!!ει!τετε,!ὶ ει! Ρι!!!!!!ει!! ν!τε!!! Ρετ ε!ιιοΡεττοε!!!!ι!!!!!!!!ι!!!! Γοιι!!! Ρο!!!!!τ τεει!Ρε

τετε.Η!ε !!!!!τ!ε,ῇει!! νε!Ρεττ!!!!!!!! τε!!!Ρ!!ε ει!νε!!ετετ,ο!!!!! !!!!Ρετετο !!!οάο Ρι!ει· ετ!

;ν!τει!! τε!!!τ,δι,φοε! !!!!τε!!!!ε ι!!έ!ι! ε!!,!!!!ε !!!τ!!ε!ο !ε!!ο!!!ε τ!!! !εἐ!ο !ιιττειι!τ εξι!!!

ιιιι!!!!!ε λίστα!!! νετο φα! Ρτει!!δ!ι!ε Ρετετ δ: ι!!ετει Εεεετε!!τ ,!!!!ε τ!ιοτε ει!!!!!Ρ!ε

νετι!!!τ , δε ο!!!ετ!ο!!!Βιιο!!ο!! τ!!οτ!!ε!ε !!!!!!!!ε !!εετ! Ρεττοι!! !!ο!!τ! (Ξα!ε!!εττ!! ν!!!τε

νετιι!!τ . Νοε !ιι εεε!ε!!ε ιιο!!τε !ιοτιο!!!!εε !ιιίεεΡ!!!!ι!ε,δε !!ε ε!! εοι!τ!ε!!!”ε νετεε! τε
!ετ!ο!!ε εο8!ιον!!!!ι!ε .Β - Δ . δ ! . δ ! , ο . . . ·

46. Οτε!! Με!!! τε!!!Ρι!ε , απ!! τε!!τε ι!!!τεει!!ε Ρετ !!εετιιι!! @οτ!ε!!εττ!ιιι!! Βοτε

τε!!τ, εο!!τ!8!τ ι!ι!οε ν!τοε, τι!!!!!ε Ροτετ!ο!!ε !!!Βιιτ8!τετοο, ε!ν!τετε!!ι !!ο!!τε!!! ε!!!τε ,

ω!!! !!!Ρ- ιδεα! Ρτο!!!!!!ει!! ν!Ι!ει!! νε!!ε ττειι!!τε: φ!ι!οι!! !!!ει!!ο οε!!!Ρο εο!!!!!!ετε!!τ, ε!τετ

ΡΡΜε "ε !Ρ!οτι!ι!! !”οττι!!το σε !!!νε!!!τ , φα! !ι!!›!ενε!!ε !!!ε!!ι! Ρετ Ποτε!!! Γεω!!! Ροττεν!τ.8ει!

ω!! !!!οτι- ,

ω!. νιι!ει!ε



·ΤΚΑΝ$ΒέΈ. 6ΟΒΕΗΑΚΒΙ ΕΡΙΕ(ΖΟΡΙ. - 391

` ὸιτἱ8 , πιεικΕππ1ε πασοκ Ιιοωἑπ3Ι›ω ε άπειιιΕπιπ , 8: ,Ϊ Ε :μια άιιΜεαιε εαι·ά5Βιιε $1»ίοκιαηι Ϊ

ΜΜεπε ὶΡΓιιπι οε εΠε ωαευα: ΡυΙεεϊτυὸἱτιἰε δε εειηὸοτὶε, άίεεΒειτ Γε τεπειτο νεΠε Ρει·- -ΑΝΝεοπ.

ττειπΒτε , δ: οτιπιἰΒιιε ποτιθεειτε , ίε ΚεΙιςιιιειε ΠοΗτι Ρειττεπι ςΙείετεε , δε Πε τ€Ι11Ρο- 'Ι 038

πιΙε Ιι1ει·ιππ , ιιτ εετει·ι, εεφιι·ετε ; αποΜΒΜ, Με φαει κι νείαπιεπττεΕπειιιτ , 8: 4· Μη·

Ιοε1ιιετιε εΙὶειιει ι:Ιοτπαι1ώεεΙυειιυτ ,-8ε ππεΙα πιοττε μοκιωα πο&ε υ:;ιά:τιιτ . Ηἰε ει»

ά: πο&ι·σΡωτοποάττεΡίετατ , οπιπὶτιτοτΙο ει!» ε1:-εΙΞΜάιπω . τ ·; . · . Ρ'
. . . . . . Ι .. Δ , . Η ?ν

47. Ειπα τεωΡοτιΒιιεΑΜ ΡιΠοι· ίτετι·υπ1, ΑάεΙννηάυε.πσωιπε-,Μεω)με ΜΙΡΙ. (Μ, Με

τἰιιπιΡει·ε8:ὶι:ὶ Ίιιἰἀπττι·ὸεεΙιππ`νετυπτ-, δ: ΒοίΡιταΙτωοτε ,ίεειιω πο&ε Ρει·ικιαπίε .Μ'

_ τσιπ : ειιωωτι ε9ιιου ίιισε ειάει:1ικ2Μυιπ ὸεὸιιεετειιε, ΒΙΙιιωεῇιιεειἀΗΔιε μανα α»

τὶε εκ1Πωςεω, ααΒεἱΗονὶππΡοΙἶυεηιπτ, 8‹ μπε ὶμρκεπτε ειΒάιικειιιιιτ ; Μαη

εειιο:Μηααι·επε, ἱόἐτηἱισ ἱηἴαιπε εκτεπὶωε άεωΕπΙΙο·Ρτωεψίτεευτ , 8: ω:βο

πι ιιπόὶε ΜεάιιεΙτιπ·,8ι ιιΜ ςααι·ὶ Ματ , πε οωΜΜεάμευειιιιι· [ΣωΡετε8ἰἱτ1ἰ ποπ

-ναΙεπίπεε μιετικιι τηεώ·ε, ττΠΙε; ἀοπιιιπι :εάειιπτησεωημε «με @τα ΒΙωπι ενε

πετειπτ πιωεὶανετιππ :ΉιἱΒιιε ειιιάκ1ε ,, μια· ε2Μπασ Γιίι·81τ , ιΜΜ σιά:84υαιιτμε
,με ,τιανὶωςιιεὶωπ είε Μακη ΜεΙυὶτἱτ·;δ€·1ΙτΉὶὶΙ1ιτὶἱεἱΙεΜ εππστωοω , απο ποπ

-ΡοίΜ νάνιιέπ , ά ” πἐτεῖεΙαΒοτανἰε « ἔκ! ά!1ιμάέμ @τετοιο Πι ὶο€3ο ιιΒὶ ὸεεἰὁευει-τ ·ι .

-ςιιακο:ετ , ω: ὶπνεήἀσεε, τω! Μειωπε ὶΙι;υι1ειιεὶτηΜῦνΙτ:ϊςιισετεΡεειο,=ροᾶ σε .:

·]οπἔιιπ1-ἴμτἱι1πι ΜΜεενεΠίτ.Η,, πο, εεΜε, @ἀπὸωπμσκ-ἰ-ωαπι-°ὸε|εΙὶπεὐ% 'ε “ -

ΙΒὶεΙι1ε Ρυεωωι ωοιωμπι=, ε( πω1ωπ ν1ιωμεωεεεεειΦωόεΕ%ία1ηρωεαΜεμιε

. @Με εΧΙεσμιἰἱε:31εόό!ΗΜε ΘΡ8.11$ί, ίσΙ1ἱεῖτε11ιιεεἰἱν% .Ί96Μ·ΒΜΠε 88Η11ιτ1ιε , ιϊωιετ

Ρι1ετίει1πι ,6τετε,πω.”ω,,, ςιιειΡϋπΦωζι8πἔ#1ΠΜἔἱἰϋἄςἶ·θοἱπυΜ Επιτ:€εω,4% ·,1εςζε 5 :

Ιετὶεστὲὶὶειφ Βεωφ1αεεεεε Φωεεω11·-1ωρωταε;ίαεἰωϊο1ειεω<ιεωἰὲιιεεεεεω ` .;!._Ίιωπ1=σωαΞ1σω -ΕπϋΡεπεϊστάτ , ποπ ΒΜ-ΜδτταΙιαε,6ενστΞΠΞωε εκονεὡῳεσμεεε2 · ε·"··η·

@Η Ρειι·νιιιτι τει:1Ριιε , μια· ΠτιΒιιΙτιπε επιἰττἰτ,° αιμα. ‹1ιιεπτι Ιιειυἴετειτ , συΠΡΜ58Πϋ

ΜΡεω εΙΡΙ.ιπ5ι, δοταπἀεπι κάτω:: Ρι·1ΙΙΙκιπωσε5ιωφΠεΟ < , ε! -ιι α· Μ Ρ = | Τε; _ ,η Η

ε 48. Πω:νεασ·εΞέωεάεω του κά:: πι@ττ›ι·εε ε.ι·τ5 έΙεά!τευ β ΦΠ Ηε86%ιΗδε ,ΩΞ›ζζ:ἑ.Ϊ

ὸἱγειίςιε υεατιωΡευώαπΒΜηξεΜίιιὶΓφυε Μίι&ΜΜΒέΒσωτεϊ φι:Μ·εΒαθ . °(:6ύ:ΗΒάτ Με Με·

πέστ:ΗήσιμοάΒΜ 1:ειτ:Ρ:$τε σειιίαΜ:Φθα1ϋΙ·ω,πι1ώΡΙυΗΒιιεε!ίίΞΗΗΜΡέέΞΗεέ Ξ* ἔ;ἐ'ἔ?;

τει!άετεο, δ: ΡοΙἙαΠὶρπεωἔπφιπιιτιοὸἱεο.Μ ΐεσαικι._άε.ίευτεε , @αἰᾶςιεαϋΡε6!ΡεΗεὁ;ἰἰι - Με Φ·

πεβε:Ρετδειεπτ, εοπιώΒὶι οσε νειΙὲεω ίοΗτικΙέπιεπι ἱιιΗνἐπε°,,ιιΜπὸΜἀᾶὸὶεΜπωΗΒ- .
τἑωιὸἰιιειημι8ειιότιιπισΒνἰεω Βεβιιει·ε, £1ιιϋοΙ .νύε$οέ:έω απ! ατπὶα=ἑι1ειιϋ:εΙε4ἐ4ξ)θεἔ Ϊ' .· Αίετιίειευ1Μπιάηαε&ή Ρτωμιι·πνετιιπώίεά πιιιΜτιιάΞΜ:ΞΜτιιω Έι·εΕ&εϊεύωνεί· · ε). '

Ιυετιππ, Τυπεζν+εωευσίάεω εκὶῇτετυιοετἰὰεἀεειιὴτηωίἀωἱτ· _ 0ΪεἔἔΝΜμ .

πεταει , εϋοίάαπΜπΡέΝανειυπτ , ΒοΜηι1ε άΡίοτυαπάάΗΡι1εέιιπε. Π· ει· 41068 σεβ

τΕνωφτπιὶἐξ!ω νέω, επιπ1.9ιιοάιωΜε» 5Ι$οΤ:;ειωε·ίιὶἱτειΡτὶνιτιιτ με Πι ι·εωοεΙ1Σ

Επιειε Ρειττεε Ρ28ειπωπτι1<ιὶεὸυεἰτιιι· ; ΒΜ1ιιε ἐπι1σε:ΙεπιάπίαΜ ΟΕ:ε:Μή ε·Δεεεωσε,

Μή ::11ππωι άε1·ιΙΗΜΡαε&είυ:Ιοτετ ,: δε υπάε ε1·ΙΡετετὶπ πω:ΜΒεπεέ, 11:Ρω;ε@Μ
:πατε ιιηάΕ:1ι1εε1τειιώΒοσπ, πεαΜΜτήσειιω· ενεάεπάΙ ἐπνεεἔιἐυε9,€εἱ2θἐιΗ ίε·ἀ°ἐ·ἔ

ΡειττοεἰιιἱυοιΒεεΜ ΠυεΜι:1ΜΙ:Ρεποπέτασθτί3τοάπ:τάεωνει, Η ” :μπε ήπιε;;;

πωπω @Μακη ΔεΠ?ιι€ετε μπει: ,ΠΠ ε!εωοηθι·ω·εει ΜεΜ·ΒεβΙ;[ΜεΞΦω 16(Μ,

είτε; Ηειιε τιιειτΕ8· €ι1ττερΠάαπάοζ 8σοτατὶοπὶΒπε ὶπίὶίὶοπὁοτὶεεπτΒυΗὶεἔ, εγεαΜΜ

Ρειτνο.ω Πι οΒίειιεοΙοοσΙἐπ6υΞεἱκινεπἑε, Πι εμὶει Γε«πατε τνἐπίᾶι·εὶΒεἱ Ή4!ήυέστίο ίΡἐἔ

:Ανά · ίεά ι1ιιΙο2ωειπεεήιεΒΛεω ,ε8οίΡαοΖοίυττι-ίὶ1ετιιτ”,°ταπτιιω Ρεϊ·ϊευ!'ιιιω ωτωεωβ

πε ' Μπιτ , ἴεἴεςυεκπειώἀιὶΒικ ΜετἰιΟοἀεΒατόἱεοωππιεπἀειΒετ, ΜεΗἱιἱ16

Με” 5ΜΡὶκπετ , ?ε εοειιῷετεπτΜεΗωιιιΙοιτΙοἔεὶ ΡΜΡαεατετ, ςι:36ι:ε Μι.Έ·ι:εω “πω”- `_ ,_ '
1ε:Εοι:εω·εενεάετι:-ΡοευΜΤετ.Η3εΕπΜεήεω ποκειεΙνεπετε:,°ουω%Μ ΜέΜΜιπϋ -==· ·· Δ

ίε εκ! ίυΒιιωΡιωΡαπειωτ- ΑεεεΡτὶε άείτιπ άκιειΒυε ΜΜεο!ίε, έ!ε ευΙεἰττε°

εΒΠτα&ο,:ιά Ριπετιπη ΗΜω-ΐιε.Με ίιιΕ,:1ιή 5η αΙύει.κάΙΙαττιίστεεεωυμ29 ,ευή4Ϊ ε

ευωεΜυΧ$τ . 8ε‹Ι εειιω»ειψων5ωΕπενεήΕΧΤεσ , ΙωεεοΙΞε 8εΡωτύιο ειΘιάίΓεεϋέι·ύ

Ροκωνἱτ, Μάικ:: Με τεινάτ , δ: Πο ία π:ιϊΐετίεοπΠώ Ώοᾶιιὶιὶὶ ,δε Β “ὶίῖστἰεΗεὶτἀἰ·

εοικιωεπάενάτξ (ζ ινήεπτεε ι1ι;ιώι Μία!» οοπηα1ο24Βαπτυπ,ΙεάτιαίαΒΞτό ΡΗΠοΦ

:Ιιιιπἰίιιιπ .· ίεεὶ ,Πω εἀῇιι νο.πτε , ειπα εοιπΡ:ε!πεπάετε πε‹1ι1ὶΒᾶπτ; δαπάιισημεΜ;

ίεἐὶσαιε8οτἰο, :εττιἰ8εΒειιτ, Ρεεεἀὶᾶοεενε-τσνἰτῷιεοπεἰιπωεωοε 414166! Βετο νόνω

τετ , Ηοε φοτο, σεξ Ρειττοοὶπὶπὶπ ΒεπεςἑθοἀεΒατἀὶ νεπἱεΒαΦ; δ: >Ιαπει·έειε δε-·Ρεππιιω;,·'

ιιπάε νεΙιπι1 ίεεετε.τ , Μ αιεωοι·Ξειω τειτπὶ π1Ξι·ειειώ , ἰιι_εεεΙείἴει πιοίὶι·ει ίιιΙΡειι‹ὶὶ το
ΒειΒετ. , · ἶἔΞ` -ΪΤ ή .Ι ,. ϊ. - "Έ -ΪἡζζΪι σίΨ

Ανευ 88.013. ΤοΜ. 2011. Η · , ‹· ύ:€;·0:5·5 15 6· ΠΝ, ::-7ή·;Κ;ε ῖ1 1),

Η ΙπιίαΙ:ιω :πωσ ΜΜΜ πκι11ετ |ε.εκε·Ι·Ιεπάάκι€ΜηικποΒΜΙΜΚυεωω, ιεπωιω :ι :κανω 4εεεειαιιπι ιι1ελιικιω

  



ω): - ταΑΝει..ε.οοιοαΗαι:οι:ειιιε::οι>ι·.

ΑΝΝ-οτι. _ ·. Α Ρ Ρ Ε Ν τι Ι Χαι· ο - ; ο -

·1988 : : κ ο . -τ°Μ°π αρ. Ντοι·εα ω:: Με:: α8ιιτιτιιι·, 8: ττιετιιοι·ία Βεατι θο:Μιαι::Π πιο:: αεΙοιιι·ιε :ια

Η"ΜΒ - Βοτιιτ, :οτι τὶ8·ιτ,ιιτ ιιιτι-ιιφιιεοΡω ΟοιοτιιοιιΒει:Η α ι: τι ι :: υ ε α ιιοττιιιιε ,

Λκιιιφια. οινιτατειιι τιοιττατιι απο που ττιο:Παι :παπα :και δ: ΡοτιιιΙι.ΡεττταιιΠτετ: 8:Ρται:Η-'

8 θα ιιιιτα::ιιΙα , :μια Ρετ :Με τιι:τιαιιτ,τοειιιοί::ατοτ , Ιτι ::οτινοτιτιιτιι οι·8ο ίταττιιιιι :ιο

ε. :Με 'τα. Πι·οτιιιιινοιιιτ, 8::ίταται·ιιιταταιιι τιοίτταιιιοανοτοΡοΠιιιαΜτ;Μαιμα Εταταττι5τατιε

::οτιίιττιιατιοιιετιι , :ιαι·ι·ΗΒιάστε!ιοιιιιε ικα:: Ραττοιιι ιιοίττι;τιιιπιιΙιτει·· μα:: ,· Ρτο

τιιιττειιε Γ:: ία:ΐτιιτιιωμιιτ ιτιο:ιοτι:οιοεροΠ ίιιατειοΒι·ιε Ιιαβετετιιτ, δ:οοιι8τιιιιε ιιοιιοτ

"απο νιτο οι:ΙιιΒοτιετιιι· .· ίοἀ :μια Ρετιτιοτι::ιτι :ήιιε μ· γ τοι·_.αΙιίειιτιατιι Ραί:οτιειιο

Β:: :ιιίτιιΙτιιιιιτ 58:τμτι::·ιιοαΓατιεία&ιιτοε νοιιιιιτατιι ιιτ φωτια: Γιιιιιιιτ , Μ:Μ:

τα”. Ντιπ τιιιι1το ιιοΙτ , τατιιτιοιιες. :ιοτιιιτιιιε ιιοίτει· :και ιτι::οτινοιι το τιοΙιτοΙιαο Πι

Ρτα:ιιέτα :08τιονι!Τοτ,φωτΛτοΙιιοΡιΓ::ορι ατοιιιενιτ : δ: :μια αΒ.::ο :ιοίτιιιαΒαιι

ωτωιι:ιοιιατά ΡτωοειιιτιιΜοι::ΑΒΒαε :κατι θο:Ιο1ιαπτι ττο·ειιωτιιιιι Ροττιοιιε κα

Ε 1 ω" .€1ιιιατιιΙΒ τταιιςττιιτώτατ,δισαβοο τις ικιτ:ΙΠ:ιιτ ίιιιοιΡιτιιτ-·ι Ηατιο::ιοτο1ιοατιοτιεπιΑτ

ὶιΪἐΞἑΜ :Με Ριίοοιιιιε :τι :εστω τιαττπιτ:τιττεΜ: › κι @το διι€Μιίω·τιταιιωιθοιΒιοατ :μειω

<ο=ιωιτ - @οι :::::Ι:Πατιι ιιι Ιιοιιοττω τιιΒ:Μπίτιτιιιτι «κι :1:ιατιι :και ιτιιιΒείατιτιἔιι€κοτιτύ 8:-τω·
τι: Μ τω,6°Ρ0Π==. .τέΒιιιιαιιι πιατα:: αιιιτιιαι8:κοο;Ροτιτ τοοιιΡοτατοτιτ,το:ιττεάτ ,· ιιτ·:1ιιτιοαιιι οι:: ω: ο

@το τω:τωαΜαταϊτιαωαταιδ :μισο ιιτ πιο:: τιιιτιιιιια Ραττί::ιιιΙα εοτΡοτι ιστι

8θίΜιιτ.- Υιοοηο ξτΘοιτιιαι:ιςμτη_ξο-αβη ιιιατιιιτιι αττΕΡιιιτ , 8:;Μ_ο 5:ττιατα απο :κι

Μ τω:: 1::ιιτι::ιιττι αρτιοίι.ιιτ Ματιά οατιιοατηρρ:1οϋαιια αά._Ραττοαιτιιιιιαι- :κατι Ωο:Ιε!ιατότ :ιιτ

ζξΉ'1°;ζ ἐξ" μανια:τι:::ιιιιι.‹ΙενοτιέΣιτη:7:ιιιίεταφοιααφϋ,υε ιιτι ο1οι:α:στ ::ιατιτιαιτ στΙ:Ιιτ:τι

ιΜω·- τιιατιι-ιιι:ταοι!ωπ,ιιτ:τυποιιιαιιυε:οιιαΜτιπετστω , 8:ιιτατιττωοαι ίτατιιτιι κι::

όμοι:οτιι:_ξ·, _ :τ·μϊν:ή: το. ::τι :: Ψ;; 5_υττει τι 5·: μ· _τ ο | :

. 3ο. να :1ιιιόατιι Ιιοιιοίττι :αιμαιιοπιττιΤτιεοάοι·ι::ιιτ ,::ίνα:::Ι Ιιι:ιοτιοετιεπιειιΒα τ

155:: :Ιογοτιοιιο ίιι48ιιΙατι πιοτιιοτττατωπιτατοιιι ιιιίτιταιτίΓατιθαθοτιο!ιατοι,:8:ιτι

ωτωια... εαιτι,ιιττιιιίοιιο[οι:μέ |ιοτιιιτιοε?ιπάιΙΧιτ.;·ττττιιιοτι::τ::ΡτοΡΒιιεια1εοιιτοίγτιαπι Ραπτικ

Ιιοιιοποι Β:
οοὸθιπώ τῶι:: [μιαιαι·Βαμιζιι ωτο:αιειτ Ροιιτίδ:τοθο:ιε!ιατάι . Ηιοιιιι ωετωατω1οιια:ιαττι

ωιιωι: . τζε::ιιιιιιιοραήιιτιτ ΡτιτΙιὶιἱε ;Μαι: :πικάπ:: :Ιοι·εΙιαουιτιιη:ο ει: οι: τω.τοϋΜεταί

_ _ . ΒΡΓΗι998!.:ς)Δ:8έατιι ν::τοιιιοθ.ο:οιιαωμιτιο τω:: :τιΓοιιιτιο:ιιι,αΗιαι·ιιιτετιίαπΒιι:

ΩΦἀΦΒατἀΜΩἱτι ΜΜΜ Ροιατεταια,ιαιτει:-τωοαιτιαεε: Γι·ατοτ? τω· Γιρ·ῇατεἑ.1ιτορ

ω·ιστατιιτ . Πτατισιτέιι 1:τω:1ω Τιειτο:ιότιτιιωτίτιοτιοιτ:. Ιτιθι·τιιιτατε 8ταναττι:=ναΙι::Ιαρ ω::

Π98·ΡΦΠΜΜ. _ :ιι ;ιτοίττατμε ια::ει*ε ; ίεά:ιιοαιιας: ,ο τω:::εωιστωτ ,ι οταιιτοτιιεβ

(Μ: νιτ· Γατα με απ: δικέ: ιιιιιοτιιιτιο Ι)οτιιιιιι τιοίττι]οίωθιιτώις 8: πάτε ατι αιτιο

τω,8τ οίτ::τι:ΐο το·οοιιίταπιτι:ιε·τιιια, τω:: οι:: @ατα Ι)οιι·ιιτιιιο Ιείιιε ιιιαι·ιτιεπιειε τ::

[ατιαι:ξτι :το :μισο Βοτιοτοιιι τιιοιιπι·ιτι:Ιια::ιοΗττιιιτατε Ρτοοπτα1τι. ΙιαίιιΡει· ατα:: ,

τω:: ιπ::οαΡτιετΡ::ίβνετειι·τ58: ::Βο ίτατοττοτιιιιι στο: 8:τι::Γειι(οτ α: Ποίο: τιιαΙιετιο ,

βρώ οτιιηιοιια_ουστ_ιιοτιοτοπι ,° νιταιιι : ΠνείαιιιαιιιτεοπτινΙιτάετε: ΡοΙΐιιιιτ ,8: @οτι

βαστα ιιιτει·οο-Ποτ :το -ίειιιρειτ. Βια:: αιιτειιι ιιι6ι·ιτιιιε τιιι·ι·αι:Ιτ μ8::ιιιοτι ::Μιδτιιπι

ξαρτατίοώτ.:Ετοπιιιεε οιιἰαιιἀιτεταιιτ νετιιιιιιι @Φωτο Β::ιιφόιοε!ιατιτ., :μι ταΙοιιι ω:

1ιατιήοιιιιπτοε:Ιιτ,.8: ιιιτοτο::δοτειιιτ· Μάτι” αιιτοπι ΤΙιεοόοτιοιιε ίαιιιιε δ: ΙιτΙαιϋε, Ρο#

@τα τω: τω:: τιιιιιτίε , ό::νοτε Ότο δ: Πιάτο θο:ιε!ιατόο ία.::οττιπιετι:ιατιε .

,Η 51. -Μ28[ΩθΙψ10:18ΠΠθ$Β802ΠΠ8 Αοιιετι·Γιε, :και παθω:: τ: ετ, ταιιι :μακά

. τοτ-:1:ιο:ιατι;ι__τειιιΡοτ:: ιτιίιτιιιατιιτ:τίτ, ιιτ οοιιί::Πιιε δ: ιιιιιτιθτιιε τι: Η οι ω: τιιοτε

'Μο ἐ°- νι:ιει·::τιιτ ..@ιιειιτια πιατετια :αμα οπο: ιτιεοτθιιι·ιιττι ,ιίοΙιτε ια::οιπε ιτι ε::οςίΐιιττι ν::

- αιτ,..νιτ,ιτητε τιοτιιιτισε Ποι-ι8:ιοτοέιτιττατ::, ου: Μια:: τοσα: τιιατιἰΒιιε Ροττα!ιατιτ,

ειιιιι @τα Ιιτονιικιε δ: οιιαςΙτατιε αυτ:: ιΡίιιιιι ΡοτιεΒατιτ.$τατιτὶΒιιε :ΡΜ οι: ιιιιαΞ Ραπ::

Ι::ΒιιΙι,::οτιτατιιματιιε είτ ιτιττοἱτε πο: ιτιο!γτοε :οτι ίεΙΤοτεε:ίατιδτιιτιι .νι:ιεΙι::ετ Ματ·

τι:ιιιιτι Τιιτοααιιίτιιι, δ: ίατιθτιιτιι θοάε!ιατάιιιιι ΕΡιΓ::οιιιιιιι ΗΕΙ:ιετιεεΙιειικιιΓεω ,

Ιτιτατιιιτι:1ιιε _Βετιιγγατόιιαμ ου: ::ιιιτι Ραττε οι: αΙτετα ::ιτοιιττιίτατετ::Ξ.› Ι:: :1ιιοτιιτιι

οοιι(Ροθτιι μια ]οτι;ι-τιιιοε απ! ιτιιΡοιιιτιιτ Ια:ιοί,. δ: Εμ::ματια:: Ντε:: .Ώιιιιιοιιο

::Ιονατα ίτατετα ήιιν::ιιίε αξιζει· ποιου:: Βεβαια ιτινοτιτιιε ει: , Ρτωιειε ΠοιιίεΙΤοτεε

Ρικτυωω ΤΡω-:[Πω 8( ΜοΠαααφ,τααι.τήα: ιττιΡοίιιετιιιιτ, Ιΐιιι.ΠτιιιιΙΙαπ::οιιι ατι:

νατίατιι πιο:: ίιιίΡειιάειιτσε,1ιετιιε ετανιοι·ε:αΡΡατι.ιετωπ 5· ατιιιι:1ιιο · ]ο!ιατιιιεε ,

__. · μι:: _ ο ;. 4.'..[': (ΡΗ

ρ ^Σιἔ"Ϊ ι

 

τι Ηοιιτἱ::ιιε 1. τοπιο: :το ΜοΙοτι:ικΚ Επιδτο Επ8εΙΒει·το ίιι:α:ίΠτ ατιιιο ι::.:. τα! αιιιιοε τι. :μιἰ μοι· Με Μ::

:ιοΕ8τιατι νιά:ετιιι· φωτο Ητωω: Π. τι:: Χζνιττιεπιικι·ε α:ιτιο ι3ο6.-οτά.ιπτται. @πιά ιιιιιιατιιΝιιι τω: Μαι.

μ. ι·εια:ι.ιιιι,():εΐατιι Η:ιΙιετΒ:ιτ:τιτ:ιδε απο:: :ι.ιττ:ιτιιιιι πι. ο _ _ 7

ύ Εισαι ιιιιτατιι!ιιιιι πίστα: α Ε:ιείαι·ιο Μοτο 8. Μιιτατιιιοτιιιιι αφ. η·
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:μι πιιιιι ιιαπε νιΓιοπετπ τετπιιτ, ιπ Γιιδοτετπ ετππιΡεπα εδωπω 5 δ: δε εαδεπι ιπ- ΑΝΝ,ΟΗ

Γιτπιιτατε ειτιπα εοπναιπιτ . ι ι- ° 1 ο 38

· · . · . · μπω.

: ' ' Ρο/ίτευτιππ τπιτπ::αΙππα ετἰἱτἱοπἱα [.ι!)#ωπε, :τύπο δι·ε·υιοτια.

μ. Αππο Ποιπιπια 3 38. οινιταα Ρατανιεπιια ΡετεΡιΓεοΡπτιι ΡατανιεπΓεπι π , @ως Η

::ππι τππιτα αττπατοι:ππι τπιιιτια , οιτεπτπναΠατα Γι:: ατταιιατπτ , :μοδ ΡοΡπιπα ιπ εα “παιδι σὺ:

δεΓΡετατπα δε ΓαΙπτε, ιιοίιιιιπα Γπια Γε τταδετε νοΙειιατ . ()οπτιέιτ απτεπι , πτ πππα ιπ- Με Με·

τετ εοε ιπ Γαπόιο (ιοδειιατδο ΓΡεειαιετπ 8ετεπαπδποιαπι , δ: ιπτετ τπαιοτεα οινιτατια ω ' '

τεΙιδεπα ; διοετετ : Αιιδινιτπυ.8 Φώτα Ριετατια τισπιτι, δ: ΓαΙπτατια απαιιιιαι18τπεπ- . - -

τα π:ιπ τποδι::α , :μοιποδο Γαπδιπα θοδειιιιτδπα δε Με ποΓιτα οττπα τεττα , ιπι πιο δε

πα:: ποίιτα διοεεεΓι : πιπιτια αδΓιιιιτ ττιιιπιατια , δ: εοπΓοΙατιοπεπι αι: εο-τεεεΡετππτ ,

πι: τππιτια εΓϊποτΜπιιι:τι . Ει:Ρεδιτ ετΒο μ: δ: ποα :ιΡίιπα αδιπτοτιππι ιιπΡ Ιοτετπιια , Π -

Ρετεπτεαδενοτιοπε ΓπΡΡΙιει , πι: ::ιετπεπτετ ποιιια παπα, δ: ιταπι ω; , Ρετ :ματπ - · τι

ιπετπιπιπαιιαπο ::αιατπιτατετπ , α ποδια ανεττατ. Ρια::πίτ οτππιοπα νετοππι Γεπια ; `

_ειπΓ:με οπιιιιεα Γανεπτ ιιοτταπιεπτο , δ: νοτιιτπ Γεεετππτππαπιτπιτετ Γε πιιΓΓπτοα απ

:μοτ δε οινιιιπα σπιτι οΒΙΕ;τιοπιιιπα ,θΡε`τεπτεαίπτ·εια ιπ πεεεδιταΡΙΡπα Γπια1ξιτιπα Γππ

. νεπιτετ .. πο νοτο ετπι ο , πιιταε ετιτατε ε ιπνεπετππτ εστι ο ατοα . απι πεπε
τοΓπα ΡτιιιςἐΡα δω: Βανατιαι Γ: νεπιεπε,πεποτιππι ιπτετεεΡιτ,8: ιπτετ εΡιΓοοΡπιιι Ρα

νιεπΓεπι 5 δ: εινεα διδτε εινιτατια πιο εο οιιΓείΓαι . ττεπέαα εοπΓιιτπιτ ατπιεαοιΙεα . δι::

:με ΡταΓπι αοΓοεΠιτ , δ:::ινιταα Ραπ: εαπδειιατ Ρεταταέ 5εδ δ:τπεδιο τετπΡοτε πι

Ειπα διπ: Βανατια: Ραοεπι ιπτετ ΕΡιΓ::οΡπτπδ: εινιτατετιιιτιο:τιΡταπι εοπίιτιιιανιτ5 δ:

τοπΓοΙατιοπεπι ποτπιπιιπια πττιπΓ:1πείει:πα εοτιδοπαιδτ , Ειπα απτει·π διέιαι οινιτα

τια Γποε , π: νονεταπτ , αδ -ΓεΡπιοτππι πιιΓετππτ παει: (.ιοδειιατδι σπιτι νοτινια σπιτι

τιοπιιιπα , οπιπιοπα ιισιδεπι πατταπτεα.φωταΓπβιταειιαΓαιιδιι θοδειιατδι δε πιω
πωοπτ π12.Χιτπε. Γπιιιτο Γπετιπτ ιιΒετατι , ». . .Αϊ «τι .τ ο · . Σ». ·ι ι· ' ..

τ τι

' ·ενο.

ιι τ τ Ε Ν ο Με -.ιιιιτιπι:.ιι:

ι ': '.°ιιδ.° :
. Σ 5) 5 .

.Μιο·πειώ: ε.. ααπωποδεκτ;;.χ.πα , ίπ μι:: δείπτξέ|ιΜτ-8. Οοἐεύστάὶ τε!ιππιτε .ι

ωτ-. . ω: ·. ο .-, "

53. - Ειτε νοΙεπτιππα :μια δ: :μαπτα Ποιπιππα οΡετατι Γιτ διππατπα Ρετ ιπετιτα

Βεατι (Ξοδειιατδι , εππι ε!Γεπιπα ιπ1Ρτονιπεια Τταιεθ:επΓι 5 δ: ιπ μια Ιοεια , ·
ιιαπεπτεα ποΒιΓεππι νεπεταιιιΙεα τειι:μιαα ειπΓδεπι , Βτενιτετ :μεδαιπ απποτατε ιι;;

επτανιιτιπα . Ηοποταιιιιετπ νιτππι ΑΒΒατεπι ιπ *Βοι:Ι:ιπαε επτατππι ενιδεπτετ εο- δ..ξ.. π..

8τιονιπιπα α δπιτπ Γαπεπιπια , απο νειιετιιεπτετ δ:διπ ιαιιοτανετατ . Ρετ ειπα Γπδτα- ΧΤ Πω·

-Ριπιπ πιαττοπαπι ετιατπ :1παιπδαπιτ:1πτε Μπα.ΓΡε εαΓδετπ ι·ειι:μιαα αδ Γε δεΓεττιΡε- °

·τιιτ , ι)επα α δπΡΙιει τποτιιο , ιινδτοΡιεο δ: Ροδαει·ιεο, :1ποδιπ1αΒοτανετατ, ειπίδειπ τω... π.

-ιπετιτια Ροτεπτει· ατ:με ενιδεπτετΙιπετανιτ . Ρτιατετεα 2οπια ιππΙτοτππι αΡΡΙιοατια Ρ(7δ50Ρφ

αδ εαΓδειπ τεΙι:μιαα , δ: αΡΡοίιτιααδπιειππτα ιπΓ·ιτπιοτπττι, ιαπι ΓααεπΙατιπιπ , :μαπι χ..:: :Η

εΙαπίιταΙιπτπ , ιπ εοπτιπεπτι Γαπιτατετπ ι·εεεΡιΓΤε ποΓοππτπτ; νιδεΙιεετ ιπιιι·πιι ιαιιο- πω·

-ταπτεα :μοτιδιαπα, τεττιαπα , δοΙοτε εαΡιτια, οεπιοτππι , δεπτιπιπ δ: εετετοτΓι ιπετπ

Βτοτπιπ . . .

Μ. Σπιτι Γεπιιπα :μαεδαιπ ιπτετ εοποινεα Γποα, δαπτιοπα ποδια εοπΓτατετπιτατειπ 8 Ο Γ. _

:ποτε ΓοΙιτο , απ ιΡΓα Γε αΒΓεπται·ετ , τποπιτα Ρετ νιΓππι α οεατο θοδειιαι·δο , επι· Γε ..;...ῇ:.'ἐ°

:απτο ΒεπεΓι::ιο Ρτινατι νεΠετ : δ: τεΓΡοπδεπα :μοδ πιιιιι οΓΓετεπδππι ιιαοετετ μπ

δινιτ , πτ τπαπε Γπτ8επα , :μιεεμιδ αΡπδ Γε ιπνεπιτετ, οδ”εττετ : Γιοαπε ιπ ΒπτΓα δποα

8τανιοτια πιοπεται πππιπιοα ιπνεπιεπα οιιτπιιτ , δ: ιδειπ Γαδιπτπ εοτατπ ΡοΡπιο Ρτο

παπα. ° · - - ν

5 5. να ετιαπι :μιδαπι πιαεππα ,ι ποιιια ναιδε εοπττατιπα ει:ΓιΜπα, εππι ΡοΡπιπιπ εαΜιε 5- ,

α ποτιια ανεττετε , δ: πεεοτιπιπ ποίιτππιοπιπιιιιοδια ιπιΡεδιτε Γιπδετετ , π.. Ρετ ιπ- .ξ.2°).2°;:ξϊ

ιιατιοπετπ 8πττπτια δ: τοτιπα εαΡιτια ΡετιεΙιτατι εοεΡιτ, πτ ιαπι Ρα:πε δεΓιεετε νιδετε- "Με -

τπτ;δοπεο ιπ Γε τεδιεπα , δ: εοτδε Ροεπιτεπα , Ρετ πιτιταΡια οεατι θοδειιαι·δι απο ιΡ

Ηπα τποττια Γαπειιιπα ιιοετατπα , εττοτετπ Γπππι δενοτιοπε δ: ιιπττιιΙιτατε ::οττει:ιτ .

· ° 56. απαε

π ΑΙοετιπα διιιτοπικ δια ο::οπΡιιιαιπ Ριιτανιι Γεδεπι ιιιιιιται·ι πιω:: ιπτι8ια, :μπω π: ετ:1ειιαδιεπιπ δε::

τετ, πωωιπτωτ.

6 Ι.πδονιεπα, πτι Ηεπίτπεπιο νιδε:πτ, Ι.πδονιει Βινιιι·ι Μπα, :μι Ρεττε ΙπιΡετιοιπ αιπιιιεπτε, Βανατιε

δπεια τιτπΙππι Ρτοιπετετι Ρο:πιτ, ετιαιιι Ματ:ιιιο Βταπδεοπτει::πα αρΡεΙΙ:ιτπα επ. ; .

Γ

 



39. τκ.αΝει..~ε...σουεΗ».ν.οι ει>ιεεουι.

ΑΝΝ. ΟΗ..

1ο38

4. Μ: ἱ.

ΜιιΙἱετ ἰιι

μπα Ιάσο

ι·:ικι: Μπα

ΠΠ' .

ε.. ωε.ε.. κάμει ::ίιιιτιΙἰω

τὶιεἀτε!ἱε

Τι·ήεθοαΠε

- :ώ ἰπτετἀὶε- . ΠΕ

56. ΩζωΒόειο: πιιιΙΞετ σκιφ Βεκτιέποε 8επετατα , υπο ΓοΙιπει απτο ποίΗιιπ1 Μπο

τιππι, τι·1Ι›υεὸὶεΒιιε οιιιτι ειΙιετο Ρε:ὶοΙὶτο.τΞεοεΡἰτ: Γεεὶ ηοϋί$ 8ἀν6πὶστιτὶΒιιε. πω.

έϊυ πω: Βιι1δΠε .-.ιιφω @Ρώτα , Πι εοτιτὶτιετιτὶ επὶκο. εΠηοίοΙτιιι· .

57. Νασαι απο πωσ:: αθώο Ττιψ:&επίιε ίυίΡεπΠοκιο ων.......... Ιο:18ο

τοπ:Ροτε ηἰιπὶε τιιτΒετετιιτ , Ρ1°οΡτι2τ ο.άνεπτμπ1 τεΙὶςιιὶετιιω Βεειτἱ θοὸεΙπειτεὶὶ , ιΠι

; 8; ιού ροΡώνων1ε.8ευόιΜοιιϋυιη ΒΙ(ΜΠεετΞοπα πω...

.¦ !. . ,η Ν.ΥΣΤ,_κ.;."·-·|·.) ,· Π; ν . ἶ....ὶΡ.(ὶι;ε εεεΙ6ίἱα: .
.

.` ι

το(01νίαα. > .- .-.7..-' Εν· -.__ 'λ .-¦ ¦ἶ.'_. ·- τ -. "~. .7.. ~;4- :~|.`. >,· _ 1

ΑΝ. ΟΗΚ.

1ο38

-30.0&.7:·

ν... απἴττἱ.

μα.

Ρα το πιο; .

Ο Ϊ Ε._θ Ε. ΕΝ-Ο

ο.. Α.ΓΟ!31ΒΡΙ[ΕΟΡΟ Ου.ηι;ιαπισκιΒ . .

Έ!

1: .ε ε π·
. . . εἑτιοἘιιἱη€ο: Βοτι

. Πρ: . .ι:ν·: ε. .. -

1. . - Θείποτύξ Δπ·ο.ἔτὶσΡΜ.·ο!:ῇ ἐθσππισκἱειι-βε ·υέ8α-βικί πουπέ., ακί ού ἰπ/ἱτωπ πιο

| πω;Ριώίεαπέπμ Βασ.έ το8πυω:πτω ἱπιἰὶιισκ σ/ί, ε!οΨαπΡταται·ω2:ιαπρ πω.

ἰἱ£94° . Πικά π ·υπάέωιαδατέ&2: ποσπσπ εβ4έ:#6°πιιο· : ?ισα ποσόιέπιππ Μιι!›·ἑΡἰἐεὶ:κιε

#22%κΐ ωπἰφιο: βτσιπστε:, πισκξω‹: .ίπὅἰἱσαπω,/αΡἑα: οσε«ΜΜ:..4|έέΜιέι·Μοώποπ ,

@Μάσα ..98ε!ποπόιωι|εα Ε8α!ποτύωπ αΡΡε¦ἰαπι° . Πἰιέπσωπ @απατα ,. Φωι! αρκά πα

δ088$[Ρηπεπεία: ἱπυεπὶωπ Υσεπτέεμπει:ΗΜα: . Ε/ιι: πάπια πεπω α· ω......... ἄπ

8έϊὶ: Μπέαφέ:·, .εαπ σε%π·.β Δ... .π|έ9υακάο εοπ[συφππ[κστΜ, 'πόέπωπ -ἐεἰἱιε[ωτ

ἱὅΜΜπιτ .ρ ΤΜ·|:σώπ:/ο"τη είωιω: ΙΜ” 3. ώ: Μιά: ἑἰἰα/ΐτἱόικ σπάΞοώ[απ

Βἱ ΒσηονιΒέδέ-..κά αφ. ..Μ.ω... ΕΒ»:Ιτιο:Βιιε εκ πιστωοΒο ἱτι ΑτιεΙἰα Μάικ

Ρῷἴ©οΡιιε·Ωαι1:ιτετἰεηΙἰε , ή: Γιρἑοπτὶει δείωιέὶὶτετ ε εΙειτἱίΪὶτπυε , πκι8ηοε Μι Εα:Ιε

Πα ΠΜ ι1τ1Ηπω: ἐωΡοπἀἱι::ΙεΒρτεε,& Ρ1ιπει ΩιηθίωτΞε ΙΜ: ωι.Β.. τοΗΨύτ. ΩΙπιιἰτ

ΜΗΝΒοτ11ία1ί.1οάδ.ωωω..ωΠω. δεσί σα” Έποκα]Έπ2, φωσ σκ ·υ."·έίε αιι

δ«Μύα:Απέ[έσ2επώ &ξ/ίπ0%έ τοἰἰ7στε ἰἐσιοἱε 1 βια·Ρι·ο[επεωα: . 4

2. Ε8σΜο:έπε .4ὅεἰοπα›·ἱ πούέ έ: ·υώ·έ/Πίεσ ιἰὶσἱταυ· 4Ρ144ί.Χ οέετέπω α'ε Μακάο» καί

Μπιυπ 1 ο2ο. εάα:ρπτυ·εω ραιοπο αϋτω· , ΖΕ8εϋκω·πω , Ρἰοτεπτἑω ϊ/υἰ8αππἰεπ/ἱ:

πασα:: , φαω: Ρο/ίςτέρω: ύἄἰοπἰεἐ, ηα[σίαειφ[Μέσωεπτο , Οοαίτε:π[αφ]σή β·

ιαυπ . Π: ιαβτ . Ξέείποτόπω σ άστο Πωι/Μπο &κφ:ψκἱ /αει·ωπεπτα»α τεεφέ εεκ

Οέ20πσέναράειθΙ«/ΐυεάσκβ ΈΜ. Ί . ΜοΜ_βέσέ .άπέ!Ζωπό όόἔἱωικ , ςσωοπηθοπο

π: Με... πσσἱιἰἱτ , ?παοκ έύ£ ού2Πτετε πο:: Ιἰαπ : Πἱε , έκθιάτ , εὶ1πι ο. β€ειτο Βυτ1Πεπο

Μρτἐεετετυτ·. εεε&ατιι πιεπιιω κι·ιιιπ,ωακΒΜοορ5.ΒεικὸΞεεαεὶεΡοριιΙυῖΒυτι

ΤΗΟ

.Φ Μετιιε Πιιπΐὶ2πιιεόἑ.νἑπἱ.τιιε ῷιιίρἑνειτιεεωωω ΑτεΙπἐερἰίεοριιτιιίιιυιιταπΡταἀἰ·

κά: .κ Μ0#<ς/Ϊἱ©Μ Μεστ» 08% Μ. ρυκΜεύαά <ςοπωθέσ ίὶἰσ/ἔοπἑσπβ , απ τσ/!ί.τεβ ΡΜ!

Ιἶ ΒἔπιφΜαθεαΜτέαπβ:,οψυεΜό.: έρ/φτωρκο[ησυσκε. έ.: ·.υστο-άα/έσω πο."

- βετ”έπεσπσ:[παιέπ ,νε!μπέπε 754120έ48πι€48$υπ·οβεπ44%4$·σπ.πάψε Οαπωωὶεπ
· 'Ι @Μ =ουσαέι θετυαῇπε,ρτἑιι/ρκεευ~ιιἀρπ:υτσω·4€2ΐἑιοιωησε!οβε σπέαόΜΜ.σωύο

. πεεετ.έπσεπσικώ.Οκί>&οπέέδοπεπ)πα&υ#·Ρ”Φ.

°|ι
Δ Ώ

Ι

νἱή ΗΜ

(ΗΜ ἰιι Απ

ῇ υποβιωσ, ςκοιίέπσω· ώσρ1Μ«υ ίπβέπεμπνέ

. · Α¦απ.ΜαδΒ8:!ποτύπω σα· άσωπο

έωίαΜΜ4υυ|σεωίσπ ς#αππαω[α»Μ: τόση ΜιαβωΟΨοΜΜ ι: ,άμα Βικι

ωωση9..ααωω.μ.π. .μ.-.....:Μ αέ1ποεπιβέεαΜ σ.6ιιιμ·σ :$ππωρνούωάκω ,

πιο” εκαοέσω συιάϊοπ· ωπκω/ϊκ , Φ Εἔεἔποπἐισπι Οία/ίσων: ιινωσώπω /κέβα , θ

Βυέια!απο Βασσόέέϊέωπκ πο» Μπαεέπ σσοἰε/αέῖωυϋιρσπἑσωῇηκαπ (Πσ/ἰοπώ νέ

8ιιέ ο . Ιά "παω α·ν·τιππ ς/ΐ , Ε8ε!ποτύι4Μ απέωορωίρετ .νέα θἰσ/ἰοπἱεπ/ε.νΡω1ρᾶΒ

“ αέέπιπ α Οπα2Μα ›·σΒο ; α: ομ

πυι>εε , (Μιβοπέκυψ Μοκα#στόο σοπσε[σω :· μισά Με ΐθ/Φ'"“θ Μ|ιου σ!! έιι::84·σω ει·

.π................... ιίυ·8:βέ.ε Καμπ: Δϊπ8|Πτκω>οφΣισ ι π. Μέ ηία/ώ·πο|ευθέ@ήΜ»

@πηρεαΜΜΕκ ,Μ ·υεν&ύ: · . - . , . Ϊ - · _ -

. . 3. Εκει "πιο Μ .ωΒιι.. ίπωωίδρίαΡωπ:Μωέ νΜ., ςυοτι:.ω μεωεἰΡιιιιε Ε ο ει.

Ν ο Τ Η υ ε ειτοΙπὶεΡἰΓοοΡυε Ροίὶ 1.1 νι Μ: υ Μ . Ηἰ‹: εκ όεο:ειτιο ίυπιπιιιε ίειοστήοε ,

Μ.--
2

ψ · · 4 φωτα φωνα Ρτετἀὶοειἱπ1ἑ ππωωἱα @μια ίεοἐιηΒοἔτω ἀΡίιιπτααάΜἰτεια Βιιι&Επιι

~ ~ ›_ .μω.,...ι.φω εδἙἰβυε·ιιιιιΙςσκιε ,Με αοείΒΒιιε.τοπεπε: ίεόσω ετε-ὶιἱερἰίοομπυεδ:

·=·:= @Με Ριταίεπτἰα .οοτΡοτἰείατιἑὶἰ ΕΙΡΙισΒὶΪΔΒΙΜΑΜἰε, δα ΡώπαΚοιτα Ρτωίοπε Πι

Ρ-ΜΗπεω όὶ8τιὶτεπεω τ:Ραι·:ινΙτ . Ποωι.ιω τοάΞει·ιο , ειΡιιςΙ Ρ:ιΡ1:ιπι ΒτειοΜιιωΓεη

ΕΠ ΑιιΒυίὶὶτιἐ·ΒοΕὶο:ὶε,εειιιμωιειΙειιιὶε :πμπώ δι: τειΙεπιτο Διιι·ἐ εοπ1Ρατετιιω,αΡιιά

- 3 (Σο

~.
Η.";11, Τι·ηα&εκιΓεε ΚοτΜι1ὶ ροπτἱίἰεἱε :ιιιέΙοι·Ξωο €:€οπ1π1ι1πἰε:ινἱτ,_φ1ἰ διιεἀοτιιπι ερἰΙἑομιιιιι τοῇοεεπιιτ . Η

.-..ι·ωωω η". ροτάιιτ:ινΞω ηπα :ιιιιιο, αδικα: ΝέεοΙπο ΟιτἀάΜΙι ειιίἔπιο, ΨΥΔΙωἰιιε Κιιάο!ίο ροί`Ι δικ.

άεωκπ :!ε&ο ε:Ιδι:. - = - Α;



ΠΕ Ε. ΕθΕΙ.ΝΟΤΗΟ ΛΕΞΗ. ΦΑΝΤ. ἐρ5

Ωονεπττοἰ:ιω πι1Βτ . Ροκι·ο Ο Ν ο τ ο (ἰΙειίὶοκιὶεπίεω α:οΙοΠειω ματ ΗΜι·Ξε ΜΕ ο· ΑΝ_ σα;

Μ υ Ν ο 1 πωπω ὶτινἰίετετ ( θα εηἰιιι απο νοοειτο ίοΗτιιε ίιιεπιτ) ίείὶὶτιεινὶτ; ίσ.&ο.ω 1 ο38

@σε οτειτὶοτιε ίι1Ρετ ίεΡιιΙοτυπι, ΡειΙΙἰυπ1 ιτιἱίἰςνετίἱοόΙοτἰΒιιε ΒΒυτὶε Ρεινοπτιω , ιιτ 30- θα

ν1ὸετιιτ,ἰητεκτιιπι.ΑὸίὶεΒετ τειςὶο Ιειτοτὶ ίιιΡτεὸὶἐὶιιε Ε ο ε ι. Ν ο τ Η υ ε , ε1ιιὶ ΓεΡτὶ- .

:Με θΙε.ΠοτιίουΠε εοετιοΒΞἰ ΡτςΠάοΒ:ιτ αιτΗεάτω ΟιτιτυατὶεπΙὶ.Ρι·ἰτηυε Βι·ἱ&ΙιννειΙ

Με, ία:ιιπάιιε Αοτ!πεΙετιι.ιε , :ΙΜ Ρτἱππι1ε ννεΙΙΞε εΡἰίοοΡιιε ; τεττἰιιε ιιοΡοε εῇι1ε Βυτι

ΠωιιιεΗι1εττοε Ε88188.1'118, κ.1ιιἰ Νονὶ τποπαίὶετἰἰ ννἱητοτιὶα: ειΒΒειε Ρτὶπιιιε , ὰεἰτισ.ἰο

(ΞἰοείὶτετιΠε εΡἰἴοοΡυε,·ειυὶητιιε δἰτἰοἰιιε , ε1ιιὶ ΒιέΈιιε :ιτοΙιΙεΡἱΓοοΡιιε ,ωωεωω Επι:

ίαΡτεπι ὸεὸἰτ ΡαΙΙἰο., ‹ὶε ΊιιἰΒιιε ἰιι ωιιἰνετΙἈτὶο σῇυε τοτε ειιτηιιει οτη:.ιτιιι· εοοΙείῖε. ;

ίεκκι1ε ΕΙΡΙιοΒιιε; ι1ιιἰ εκ Ρτἰοτατιι θΙειίϊοπίεε ΡτὶττιιιΗπθιιε είὶ ο.ΒΒειε Βε.τΙ1οηΕα,άε

ΜΗ: εΡὶίοοΡιιε ννἰητοιιειπΙῖε: ίεΡτἰπιιιε ΕτΙιε!ποτΙιιιε , ‹1ιιἰ ειιπι Ιὶο8ἰ ο.ηεεεεΠοι·ιιαι

ίιιοι·ιιττι ΡτἰνἰΙεεἰει οίὶειιὸἰίἴε τ,το8εινἐτ δ; τοΒατιάο οϋτὶηυὶτ , με ίοτὶΡτο τεεὶο ἰπ Με::

νει·Βα εοτιθτπιπετ . ε ε - - -

Β 4. Κειςτιεοτε Μ ΡετΡετιιυπι Βοιπἱτιο , ειιἰ Με ἱιιεΠαΒὶΙὶ Ροτεητἰει οπιπἰει (ΠΓ

., Ροηἰτ ατομο 8ιιΒεττιειτ ,.νἰεεί‹1,·τεττι1›οτιιπι, Ιιοττιἱτιιιιτισὶιι: ιτιΙτειΒΞΙἰτει· ώίσετιι€ε,

., τετπιἰτιυττιςι1ε ἰιιεεττιιω , Ρι·οιιτ νιιΙτ εςυεπἰωὶτετὶττιΡοηε πε , 8: άε ίεετετἰε τισ.

., τιιι·:.ιε τπγίὶετἰἰε ιπὶίετἰεοτἀὶτωὸοοετ , ιιτ άο ίι18ίτίνΙε , & Ειπε ΜΒΜ ττωιίὶτοτὶἱε

,, πιατιίιιτει τε8ιπο. Πεὶ ίυΡΓταΒἰο ειὸἰΡἰίεειιὸε. ίιπιτ . °αιιο.ΡτοΡτει· ο8ο Ο Ν υ τ Και

,, Ατι€Ιοτυπι , εεεει·ο.τιιωεικ 8επτ1ι1πι ὶη οὶτευὶτιι Ρει·ΠΙΕπιτίιιπι θι1Βετηειτοτ δ:

” Κεδϊοτ,οιιιτι εοτιίὶΙἰο,8ε άεοι·οτο ειτεΜΡταίυἱὶε ΜΗΝ Ευει.Νοτετ,ΠωυΙειιιε ευπ

.,, &οι·ιιπι Πεί δειεετάοτιιπι , & οοπίειιίιι ΟΡτὶπιειτυπι ωεοι·ιωι , οΒ απ1οτεπι οαΙ€:

., Με τεεκιἰ , 8: ΙτιὸυΙΒετιτἰεπι οτἰπιἰιιυπε πιεοτιιιτι , 8: τεΙεικατὶοηεπι Ρεοωπιἰτιιιιπ

,, ίτειττἰε π:‹:ἱ τεἔἰε Ε ο Μ υ Ν ο ι , οοικαὶο εσεΙσΠε Ωιτιθα: Βεἰ ἔειιἰττἰοἰεΜΑκ1ιε

., θΙείὶοπἱα,ῇιιι~α δ: οοηίιιετικΙ1:ιεε Πι οπιιιἐ τε8ιιο πιω, δ: οπιπεε ίοτ1εία&αι·ειε οπι

., @επι τεττετιιπι ίιιειι·ιιικι ; δε Ηπα @τα εῇι1ε ΗΜ ΗΒετ:.ε δέ ίοΙι.ιτεκ ειΒ οτιπιὶ εο.Ιι1

., Μπα , 8:ὶκι‹1ιιἰετειτἱοιιε , Πευή-ωεεε ιι1Μ-ΜΒεπωι· .- νετιιπιἰ1ΜΦΡυειοὶΡιιε ε::

., οωτιἰΡοτειπὶε Ρεττὶε δ: ἘὶΙἱἰ,8: $Ρἰτἰτιιε-ἴαπδΗ ειιιἐὶοτὶτατο,8ε ° τΡετΝω.νὶτ8ἑπἱε

ἰητεαὶἰἑῖἰοηε ΡτοΜΒεο, δ: ιιτιἰνοτίὶε τε8τιἰ πιοὶΡτωΡοίὶ-τἰε - Ρ:ΗΜ.ιτΙΒιιε ΚΨΜ·

ίιιωτι ίειΙιιτεπι ΡτειεοὶΡἰο , ιιτ ιιιιΙΙιιε οπιπὶπο ἰΙΙειτι1°ΙτιίαΙπω ἰηςυειτε ειικίεεε , ευῇυἴ

ουπκ1ικ οπΗΜε :πιτ ὸἰ8τιἰτειτἰε Πτ;ίεά οπιπίει,τειπτι επ εα:Ιο Πο.ΗΜε φο.ππίπ (πω.

·Ι:ιτΕΒιιε οειιιΠε , ταπωπιτποάοΑΒΒειτἰε ῇιιὸὶοἰυτπ &2:οπνοητιιε απΐΡέ:&επτ . Πευτἱ

Ρπεάεσοποτεε ακί ίαιαετιιέυ:,8: Ρτἰνἰ1ε8ὶἰε οοηθτπ1ανετιιητ,ΟεπννΜοε ·, Μα,

ΟιπΙιτεάιιε,ΑἰΙτεὰιιε,ΑΙΓι·εᾶηε,Εὸννο.ι·όσε, ΕτΙιεΙτοάυε,Α1Ιθωσε, 8ς81οι·1ο&β

ίὶπιιιε Εάττιιιηάυε,& οοωΡετειΒἰΙἰε Εἀ8ατιιε.$ὶ ε1ιιἱε .κατώι ε1ιι6νἱε άεἱποεΡε0τοετι

Ροι·ε,ίυΒ :ιΙηιιει οοοεώο:ιε ἰιιτεττιιιτιΡεπ6, περα ἱττΙτιιπι ΒιοετσΙΝψ.ιε Ρτῇνἰὶε8ὶἰ

- τεΠεπιεητι1ω ιπἰίυε·ίυει·ὶτ , Με οοπἴοττὶο Ρἰοτυπι υΙτὶπιἰ εκεπιίιεΙε νεπτΠειΙ:στο

εΠί εττἰτιιε.Ξὶ ειιίε γστο ΒεπενοΙει ΙπτεπτΙοηε «Πεκ Βιεετε, ΡτοΒε`τε, δ: εϊείαιίέπο

ίὶιιἔιιετἰτ, ΜΜΜαπ:: Β+:ἰ ἔεπἰπὶοἰε ΜΜΜ: , δ: οπιτιἰιιτι1 Ιειιι&6Μπιάητ.ετεοΠὶο

πιο ειπιΡΙἰίἰ€ε€ Παω Ροττὶοτιεπι οῇιαε ίπ απτο. νἰνεκιτἰιιπ1. Ξοτἰρτε είΈ Ιιιιῇιιε Ρι·ὶνἱ

ΙεΒἰἰ άοτι:.ιτΙο , δε ΡτοπτιιιΙΒειτε Πι Ιἰ8πε:.ι ΒειῆΙὶοα,ΜΒ Ριπιίετι-τἰει τεΒὶε Ωτιιιτοηὶε ,

3, απιπο ώ Ιτιωιι·πατὶοηε ΒοτΠἰπὶε8. ι ομ. ΙπεΗ&έσπε . . . . .ε . ε ` ·

5. Ξέε!ποτύπε έτη" ίπ ΑτσβἱεΡ#σοΡιιΜ α#ὶιππω Ρο/Ϊ Εἱω£›ι‹€ἑ ούέ:ατκ, ?ή απ- ΜΜΜ"

πο 1 οπο. παΜ;τ , ά5/Ροβιέε Ρτἱαεεσ6ἰεῇω[αω πώα:,&έσπΜο εκ480 , ΚωκαωΡεΗίτ , ω..

"Η α Βσπε:ϋδίο 8. Ροπή'ία· απ» [πωπω σκεφτασε όσων:: , ει: !τε/ϊκιστ Γ[ονεπήκε

(ἶιιιιἑοπἰε

ρι·26ΘΡτιιιιι

00.00ΝΟΜω-·φΝΠΨΗΘΝ..Ψθύ

υκση»ο
ΘΝ.ϋ

Μ. Θ

Ρωἰ8οππἰεπ/ἱε, (Ταἰἱὶ |στ·έμου·εε απ» εὁΔ)Ρπἰἰἱισω α/ειἰε· αΡο/ὶσἰἱσα3οὶοτενπα/οωαω . - · ·έ

]ποο·"Μ/α|σεΡέέ.!π Λ!πς€ίέσω τεόἱεπε, ΚΨΜ: &5·σεωισπι δ”. ΑιιΞισ/ἔὶκὶ Εσε!ς/ίσ ἄσἄὶο

Η: εΜὶΒπτ/ιφτα εκ ἴ/υἱἰἰεἰυπο Μα[Μσεύκύφβ υἱιἰἰΜαε . Ωπιιτε·ηπἱτἀτἱ/ισὑΪΙὶιἔ[α

ό!πωρπατοφ :·ε ι.: Πανε'. Βαι·ο:ξιο τυ·ιύισεπσω [πω-ε ωἰ απ. 1 ο”. ε:ΜΡ/ἱε , απ: ι|›[σ

ἰοιμιτιστ,ϊ/υιἰἰε π:: νεπέιε: Θ σκιών” σε ι·ρ[σ τε]Γ8α·2 , ?ισα/ισ π: "ιω”»ω 9ι4σ/ἱιἰε

δ'πατοπα[πίΡταεπτ , ?αμε τιππσπ άι: Εἔεἰποτὑσατϊ/υἱ ἰεἰΜσΡ#ο'ἰωπ κ: σ ω...

ε/ι' ΝΝ αΜύέ8επ·ΡοΜτ,α: !σ8επτέ ειἶἱ9ι4σΡἔτστεΒο2ε7ἰ.2%ἱ% θ"ΜΜο@δω έύ.Γη.. ιἰσ

θε/ϋε Ροπή|ίσκω Α» ίοκιω,[σα·ιύση»·ετ;ο/αΜ ιί|ιμί Έπεσε έκπωωβυπέσ (ΐοπ·υσπ>

:Νεκ ι τεἰἰὅἱο/αω αά·τυπο·έ έ:: Μεσα στέεπτεα Με ιι/ὶυκ , σα», θεού έυι|ετ·φ&ϋκΣέ .·

Ηοι: ΒτειςΙπιπτι ΓεπιδτΙ Αυἔιιίὶἰηῇ Ε8εΙΝοόυε ετοΒἰεΡἰίοοΡιιε τεὸὶετάε τί Έ(61τιει αἱ

ΡειΡἰεω , εω1τ σετιτυπι τειΙειιτὶε ετ8επιτὶ δε τεΙαπο ωμά . Ηοσ ἱΡ/ο σππ0)Φω ε» Απ.

8ϋκυπ ο·ευετ·[πε :β Βέείποτύαε,αα#σει·2ερτοκέωε/φκατά, σοφα:[απδίί ΕϋεἔἱΡτω

ἐεσω”οτἑε/ἐ4ἰ,9αοιἰ Ι.οπάέπή.έρα!ιαΜ[αστατ Οποπαω·ίπω "·απ/Μίίτ , στι/είε Τα·απε

ἰατἑοπἱ:



3ρᾶ` ΒΕ $. 'ΕΟΕΕΝΟΤΗΟ ΑΒΕΕ!. ΕΑΝΤ.

ΑΝ. απ., Μάοπί: δώοκέιια σα· @Φακο [αφτα ΜΜέρκω απ: ε/ρι|μίεω [ωσδἰἱ «Ματ σέ@παω Δ

1 ο 2,8 ι ο 1 Θ” ' >

3°'· ω· 6.- Η:αιωπκέύέ! υπιέέ: Εέο!κοτύέ μ·αιίωιέπω θ Μέ8έωεοπ εευκωωόσε , ω”

.Κε φυσά ω: Οπισω:: , ύαπαέπε θαυίκο·ο , . @ή ωΐπὅἰὶσπ ἱκΦσ/Ηστ , Κσ8εωρέηω α·ω”.
· @επι ω . . . . . . . .
!”ΜΜπ ιισιω?ωκω η5Γσοστιτ , πα ει: Θεσσ @Με “Με ειπα· Μ! Μέσε 984 έπὅἰωρπρ[ακτκκ: ,

“ω” "Ρ.«ω ?και , μέ σε:!ε·βα, τοτέρυσΐορυ!ο/ΦόπαπΜπο σέσορτο[πει·έσ . Ζώη; π!

·υστέιστωσ εαπ]ΐπωσιν αε!ΜΜ Μο ω! Μέι: !ε·8ισυτ Μ” Εσσΐοβιβώσσιω ?αποφ Μ»

δια» , σιωπηθιί,ε σοτέ: ωίοι·σωεσπι , Με πω: έω.ωούβΜ)“#4% €όέκί; (Τρπ:Μα|έα

ω: . Μακ ω"ω,Εσωπω , φαιά Ρι·ο Ρεσεεω1τιιιω ίιιοτιν11 τε!εναε8ουο 8: Μ·

Μια: ΡοΡυ ιππ ΗΜ εοωωὶδοτιιω θεο υο·ύστικ , κ: ῇτ>[σοκε·τ |οφιέτω· , @ο ΕΡὲ/ΪοΖα

?μπιΜ Ξἐσἰποεύπα σατεσσ[ς"σ ά228|ίισ ΞΡὅΦορο:(Ϊ?'ΡΦἱΜ4ΘΝ Ρ8,° [.έαήκέκφ σύ·

Μπι». ΤανέΚο:ο[Μ στοπ[ωΜα «μια , έπε:8αυτ . σκοπό; τσάϊο/υΠο έ” Ε8σ|008ύ0Μ π·

[απιἰἱ ιἰεύε›π .· πω:: ἱΡβ·, α; «ίπ 7·υέ!ίευσα: ἰοσο/αΡετἱιιε ίαιιώπο , Βφεεπ1 @ΠΙΩ ΦΑ·

_ -61+οι=1:ιωίεπέὶἐτιιιὶὶυὶε,ὶα ΒοπΞε αθώα πιιιΙοεπισ , ΒΑ εκεεΙΠΒικ τ0τα:πε , Ιξάετηειτ

σ.Ει5αΡΕΕεοΡαευε. ! ε .. :ο ρ:ΗΜπω ὸἐΒοὶτετεω τεμιτενάτ = Ρ#σθἔσσ·κΜ Μω- π·5 ε»

σωρίαυπ ύπόστατΜ δένσπάσα|οόωπέ: ΒΜΜοπι έίἔἔα#ἱ$]οτυσἰεκ_βε, ΜΕ ΟΜ0°πω

@σπα ΕόόΜα[ΜΒΜνύ :ἰΘττσᾶ4πΑΜΞέ«#υσώα: Μπ[ο!πω ·ικα·έό: ,[ΜΟ ΜΠαπ

ἰι .»·φυεβσ . δέν έΠσ “Π” του: ση:οπέκ Πο ί2Ηθει ΜΜια Ιεἔὶτυτ, @σὲ άυπι Κα:

` Κα11ιιτιιε Απ εμιοάειω ἔοίΙο-Ρεατεωὶεε ειΡιπὶ γνἑΙεοπὶεππ εοτινἑναο€; εει€ἰ1ἰπποε Μ

ίαπ&εω:ι Ε:Ι5ιΙιαπι Μυπάετετ-, ἀὶκἐε ία και5ιτηυωπ σεεό3ευτιισι θΗειεπ τοεὶε Εόεειτἰ ,

ω ίατιΡατ κωεω·α8ξ εγτωπἐεΕἑ άοεΙ1επ: ίποταε ,.ίειοθαιτι ίσα: . (ἱουττειὸὶκὶε Εσω

Ποἀιιε εικωεΡέοορυε τυπο Ρωίετωχυἐ ΜεΞπι ΜΜετυπι νὶτἔὶπἐεαρετυὶτ, υΒὶ ἀε

Βιιι&α νέ:Βο οΕηυΙο πω» Π: ©Ι7ἰΒ©Ι18 , Μ :οτιευὲΜεοπι Χε8επτι ἱΜΡ€τιισ1 Ϊε10€τε

νὶίετ. ώ . Βια; ΕΙ15αποτυ ευεϋετιιε , Βιισιἐ @ΜΕ εκειτιἑττιἑε εοεἐεὶΜ ΙΜ αιπάεττι κίΡὶ

τωεΙαπω α:ι.ιΒιιέτ , δ; νἐίυε φαιά.ΡαοποπτΜ κείει·νεωτ `

· 7.·άουια εφ·μ.-· σα· υ/ΐωπ/ΜΒέΒέΜππά Μ4%μ·ϋ έκ « Μ δυἔαἰσὶουβ όαἰἑω

ω» 9'φαωδκα·κεο·σσιωοπικεόέε Βσπαἐἱἔὶὶκἱε ρο_βόσκάιυπ . Μ , αέοσδέε α σκοπε

#6°,·ίο [Μάϊό Β:Μόέδέ ὰ Ηι4Μο. ουσουασέύε έ8Μεάεκ - ΗΜπσ σ;ποθέ[απέσπίσπϋ

εύκινε.Μέυ#υτ ἐκ Μοωι/Ιέσο Δη;3Μακο :ακα π. υπέ Ξ!;σΖποτέσσ απο οοπτέε άυ#ία

Ρτίωσσά&14$[Μ/στέΡ[2 ; "#ΜΦδ& Μέ κάμω· πω:: .άηθιβαε φϋεορκε Τσε/ουάεπιβε

ύιι/ιο: ωοπαβετἐἐρπἐυἑἰεὅἰ‹ι ·υέ 1 στο υοΜ@·: , Μεσὅἰκπ:η ουσια: Β6°έθ ?υί“6!Μο ,

μ·αβ·π:έ&ιω στσέέα·μβυΡέα £ωσ[ι·επσο Πακι·κωίε·η|Β, θ Τῷ” Ε&οΜεσα/ί , ιι ε·

θώκοφιβαμ.@ψσσπαζΚσέ$εβατι·ε , σε:εκι]ςησ ΒεέπέΔρυέωοτέόα: , οσππξαηα|ιιιἰἱ

εέοΕ)έ[εφικ σαα[ασαέιω ,·Δ Κο»;ινοβατϋπ ρτασερκωέσω , μυ (Μισό Μανω

9πε Κε·8ια:ππωεεοἄἔῇοτπηιάἴεωεσηρτὶυἱἔεὅἱσ σουβτωσύα: , σιά απορειες εισοτςκωτ πώ·

Μυ:/κό/συέρβτσω Βουνο:Μ αρκά Γ·υ5ωοπέκκο «απο 1 ο8: . Με» επση:Ιστ ·υέέψε

ΜΜΜέ»Μπσ/ὶὶ€ἱ άπεΐίωτοιἱ20% ε.μ 2 89. _

8. ΑΙέα[κησ έ?φοέόσω άπασαΜΜΜ Ν-ω38.Ζω , 91447” Ε8ε!ποιόκε Φωτο ἱκ£υἐ›·‹:

«Μαι , ανέπωεπσπ,ρωσιου Με «μια κσευ/κύπα·ε · δσ#έα ἱἱ5_β%8ἱἰΪ4#ἱα @σε πω: να

απ ω.ΡΜατσωνυυ·υ θβσπα·σω ρπέηαέ σίο·υοάσπσπΡπο ωστέ:/ ' ηρσαεεφ2ποπ »ωπα·ύέ: Πτο!!απόΖευβύπε «άσο αοκα:πκητΗΜέΜ”κα· |υέκφ|Μ

π· ω]κπο ε·/! ι ' · ώ ·

- - , κ Ω Η υ τ π: ε Κω: τοτΞιιε Αιά81Μ δε ώΠειπωατσὸἰο δε Νοι·ννειεἱω , Θ: ανέμου Ρ21°τἱε

ἶἔξἔξἑ:[" $ευια-νο:ιιω ,οπιτιἐΒυε Ρτονἀποὶὶε , τωτέοΜΒιιε ›·&·ροΡΜία_πι€α Ροτείὶειτὶ ίυΒΜϊίε ,

ΒΜεκιΓψιω, τω» πιὶποτ3Βιιε ε1ιιειιτι ωα1οώωε , ΓειΙιιτοπι ‹ (Ματ πστεαὶτι°Αη8Ιὶεε Ρ:ο€€ηιτοκε

πιώ θα ραιτεειτα, άατ$ε εκτοι·ε3οαΗΜε , 8αΙΜε όιηπαὸατὶοειὶὺυε ίε:ρισε ορΡτοίῖα

απτο, δ: ! Επεσε, 1ιιποεατωεω ίωιδώοσω έτα1τωπεεε ω] αει σέΐυάεωυτ ; ϋυὸὶυπι

Μωιπι.ει ΡτΞιτ‹:ΙΡ1ο·κΒπὶ ετιε1ίιιΞτ , 8πίεωρα"α πι Μυτιιω , τω» Ροινπει εεψισι ,

φ.ιωπ1Ρ€π88ΐε:επιυπι , ΡεοΡιετ Με Με ρεεωτω& ρΦτεπευπι αποτυω ία:Μπο

κ: ,8: Ιϊααιωτοε1ιαε Γοιπ6"εω πωτ:1ε ΒεεΙώει:,8: ιπιἐιιίειιῇιιίςυε κιιοωίὶ€τ-1ἑ ίιιΙ›ΜΜ

πἰο πιοοοαΜτιιτ3, εκιτα$ι·ι ο ' ι:οφοοώ ρειεαοσ:Μο ἐπό38ικτέιπ , άονοΕΜ12 @Μαι

ωποκιόε;το ,.σωποίημια Μιὰ» σὲ με: Βεεε·8ς π.Ι3ει&πακιει 0Ρετει ›πω ω“Μεηεςς:[

Βιετ€Βι1ε ταϊε!οτε Β6:ψεποε , εκ ά·μνεεετΞοτ1Μι9 ΜΒ ίεινοικιΜ1σε ά·ΡΙειοειτοε .. Πω

ω; αι·ι·Με ευρο πι» ωἐεία6ῖ£οιω ,ο&ϊ0 ίειπδὶο Θυε!ωνόσ ΟτογΙευκὶ , δε ωποτὶε

ίαπ&Ξε ήι1Ηειϊ1 Ιω , Φ: τυωωΠω :κισσα απυπιφ11εεω φοτιθτωετιε ΒεἐτΕιπνεεο Μο

Μ, 8‹ ΙΙ10ΜΩΒἱε Με: καυτα πιο:κι&ει·έσω ίυιιιπ ΩτογΕισάϊο οικω ίπίι1Ια «:Ιτσυπψι·

ασια: , & &ιιοΒιιε ωα.ι·5ίοϋ αόραστιτ1Β·υσ , ίεὶΙἑε€-ε Α1άσετΙοαΜ , δε θο88έεΙουτιά ,

εΞΓάεσπ

Ηαὶοιήσ έσα: εκύίύε- ·



ΠΕ 8. ΕθΕΙ.ΝΟΤΗΟ ΑΕΠ. ΕΑΝΤ. 397·

 

· πιπιι·Ισσε σεο!εΐισ.ε

σἐίὸσω ωστε... 8:·Ιἱ::ιὶτἱΙ›ω , @οσε-ω ::Ι1έτσ8υπΡΒσ ὶτιοΙὶτὶ συσσόασι τεὲἰε Εστε

ι!ά τσίὶσιιωτστὶε Μ,:ΙΞ&ο. ΞπίυΙσ, ὸἐΕἙὶσ; όσο Μα... ίσ:Ξε εισεκτε ἀσίστὶσυιιτιιτ. Οσπ

Βι·πισ ετΞεπι σπιτισε σ:::ΙσίΞειε δ: σεισσΠεε , τοττσισ ὰ τοπσπισπ:4 , Ιἱἱκττσ;εε δ: στἰνὶ

Ιεεὶσ. , Ισ :ήιιίσεω Κε Ξ: σΙιὶι·σ τα Ιισ :σητσωει , σσω σιιὶΒι1ε σωπῇΒιιε ὸὶΕΙιιε τω: Β

ότσσιιε άΞ&υπιπισπει πίσω :ιη Δη:Πα ειά Ι1σηστεκτι Β::Ι,8: Ε.ΠιιτΙει::Ξ (ῖσσἴσβσ`τἰε

Μσσι·σσι·σΠτστΈσ ε:: σε:111Ξσίσσσή: :Μεω. ,άδωνΞτ , άέτσνΞτ , δ: ίσο οΙιΞέσε:ήΙισ

σστιἰἱτωεινἰτ . ΝιιΙΙιιίσιισ Ιισπ:Ιτιιιω πισστιιω ειιι:Ιοειτ ειττισ‹Ισ :Π&σε ισσιπιοΙποε ἐπι

:1ι1ὶ€τ2.τε , π! ΕπσΙ1τμισεσπτστσετσΡω Ρτωιἰὶδώ . ααα! Η συσίασετσ Ρωίσωίσ

Η: , νοΙ τστιτεινει·ξτ ιιΙσι·Ρατε; νε! 8Ιει:Ιϋ :πεὶ ίσητΞετ πισω , νε! ΒΙσάΙΙ Ρομιο.:τι ίεισι·Εη

ΑΝΝ. ()Η·

1σ38

:ή 00;

1688 σεΜαιω ίιισ1Βι1τ,ασίσιισσωπΕτσπιἰίΒσκισ 8: :οὸεωεἰσσσσσσιοσἀυε,ῇιικτσ πιο; ·

ω.. δ: πισπΐιπεικτι ὶσῇιιτἰει: :ΜΙΒωσηεσΙιὶε ιζι·τσ8ειι;ειι. Ε8σ ρπστι1ε τω: ποσο Βοιώ

τιἱσει: Ιιιεστιτσιἰστιἰ€ττιἰΙΙεΒπισ ΜεσΠεσσ-Γσευπάσ Ι.σπάσσιΕε, πωσ σκοπο ΩΒὶτο8τ2

ΜαιΒεπισ Μιὰ: Οτικἱε ::σηΕι·ωεινι Ε8σ ΕεεΙ;ιστΙ1ι.ιε Α;·:;ΙιισΡΞίςσΡιιε Ι)σι·σ

σ:η, Π8ηο ίση8],|Επ12 @ΜΒ ςοξ1_δϊπ18.νἱ Ε80 ΑΠΗ0118 Α1°ΟΜ:5ΡὶΪ£οΡ118 Βώ1°8- τ

σα: Με Κσ8ὶεάώσετεσσυφ εθῖι·άι;νἱ Σε:: ί.σίΠιιε ννἰσσὶσκιιιη, σ ΞΐσσΡιιε ::στιβ

Β:ιο.νΕ Εεσ ΕΙΓυνστάσε Εστω. σρίΐοσΡσε σοΗ0.υάσ.νΞ Τ. ΣΒ:: Βτίστ στι:: Ι..Μι:·

Με! σΡὶΓσσΡιιε ςσηΠεισΕΙσπΕ ΐ.Ε8σΒ:5σΙιτε8πε σώσεΡστίστοσ6.8 σσωπιιισΜ *.Ε8σ

Ύ7νσοστΙιυε ω... ννείὶτιπσιιειΙὶει·ἰἰ Ε8ωιν1 .Εεσ ΟΝνἱι1ε ω». ΤΙωι·σωπΕε εισ

σι·σΒ:ινΞ ·ξ. Ε8σ ΕσεϊννΞσιιε σσω:: σσηΓσσΠ . Εεσ ....ω.... σσω:: εοσίετιθ Ε8σ

ΕτΙ:Μπι:: ίτατστΙκσϊτἰσὶ ΟσκιΜε αΐΐιι1 ·|·. Ε8σ Ηετοἰἀιιε ΙὶΙἰυε Οσάνν1ηᾶ Ωσπιὶτἰε

έπτετξσΙ Τ. Εεσ ΑἱΒΜιι8 Πωσ Ι.σσίκὶσἱ Οσσιὶ:ὶε ΜΜΕ ή·. Εεσ Τα:Ι:11Μ ω.. Με

Κεε5ε εισάάνἐ β ΕεσΑΙΓεετι1ε ΜΜΜ:: ΒσΒἰε σΓΡσκἰ . .

σ. ?σπασω πω: ωίπἐἰὶσππἰ:|οἰπωτκοιἰο εσσἰεῇἱ: 22ο κά! (Πισω: , πωπω: σήαΜΜ

σκ#€τκὶ.φν·συὶπεἔἱεΡιε$πτἱ:|Μ πιοπωπεπτα τεΪἱζωἱιβ, Μρτούιππ ἐκ απο: ε!σεοπού

οι” 3 για: Ρπαρετἱὐιστ (Τ' καθ-β: :ιό α: έκ ἱσἱκευ·ε Βοιωτοι:: στο ατα:5κφφ4$Μ τε

/Μπαιτ απόΐοπ:: υισἰἐατὶ. .Μονο τα:: Ρεασπὶσ: , Με... πω» Απ: εσσἰσ/ἱ.π ἐπἐἱὅστε

|σἱὲἴωϊ.ττω:|ωὶ::ετε επο·.αύσι·. Οαπισκπ[σω ασίσβτου σ,#ω[ωΜέ [σού/ΗΜ Ρθ!Η20ΐ:8Μ

|ι‹@· ιίασίπω: ε:: »·.ωι.ι.... Μπἰωσ.τὐιω·ὶσπ/ἱ . σιά Με στυπέα Ε8εἰποτὑὶ υποκι*Ηι-[4

δη”κα#σ ο[ε·υστ·στ :Ε3:1ΗΒ.ΠΙ :ΜΒΜΜὡἱΡτΩΪΩὶἱ8μ10πἱτι1 , ἔπσαὶ: , Κα:: Μ :πισί

Ρε:ιιπὶ2.8 σιΞτωιιε , ιιιιαἰωσ Ου.ι·σσωπι άΞκεινΕτ , ιιΜ τυπο Ποτε

Βατ ΈιιΙΒεττυε , δ: ·::.!άσΜ έπαθε: Τυ·έτύΜΜπ ίπ (:'ύυ·σασέσσ ΙΙἐκ[ισαἐἰεπῇ . ασεπ να

έ:: π· επ"... εὅἱτ Ρα!ύεπικ ΕΕψο!α 97. παρεμακέτα» έ» μ: είσηιία Επέω

[α οπὐεἐτπἰἱ επ[Μαβ2 . σκακι ιέμε :σπετεωκι:ιυπισ[απιἰκππεπ:ἰ: α· σωστο·Με? σ

α”. Βου ιθΞε δε:: :συβσσα·υ , 9ΜοσσΜ|αετἱ: Ε8εΙπο8.θὶ έ:: Μέσωό" Βσ8ἱ.τ έ:: @ο :ιο

»5ιωσ κπένσαΪΡΜΡεπ/Μ . η -

1 σ. ΠέταπέεωΡέ%Μα: επιψε:Ρ!κτέόπ:ΡεψιΜπε !.σέοϋύε:Ροχ%ηκωω...

"Η :πρωι

Εεο!πισ :Η

:Μισο .

@Πε :στο αι4Μπάσ ιιπΜΒσπἱὅ8υπ πω:: πΜέτΟΜυοΜω ιΜπο“πἱ π· ΜΜΜ· . . .,
. 4 . .. › δ . .

ἐευΜπ-σέΜυο, ·ι:Ηεβαι·: 1 ο38. σ: οπο:: αυτ.: σ: , σα:: Μ τι: σσπ[σ›ι:ἱαπτ σωπεερ&εω

απόφέ ύωσν·ία ένα !.έσππο[στέΡωα:.··7παΞέ ακουσα ικά; άδεύω @σε σθέτσου σα:: :

έπα:π..·ι!έέεπέω 3. ι: 2έ 4. ΜΗ 5. Κα!. ΝουσΜύτέΠΜΜ ούάι2-σ[Μύα»:. Ιαν Μπαρ» ω

ἱο ?κοψω Α»8!έτασσ . σιιοεἰ κι Βο!!απόΜπό: Μπάστια , ωεωστ·έπ @σε «π. 3ο. ΟΕϊσ

ἔυ·.ἰ: τεεσἰἱτιστ : ρω ά: ε/α:|ε.φασπ :εἰ;&›·π:ιη· ίπ Μαπ)#70Ιοέέ0 Βεπὰιἔἱἄἱπσ :5°ξ7: αἰ

πιίοδσ/σπδοο·πω ΡὐὶἰἰΡΡἑ Ρεο·»·απϋ. Ε/.ια.»· ΜΜΜ όσο ί σ ιίέσ εκβ.ίσετ Μάύενία.τΜ

Τνορ!ποί: Βεπσόὶδὶἰπἑε .1)5εωυοσκ 3.·Καἰεπιἰπ.τ ..έμἐ έ: σΒΙΙΙΤσ Μιάου· Ζω (Μωϋσ

8σ πο·εύία!ή/Ε·σΡοταπ δ'ππτιιατἰεπῇαω δτερύαπί ° Βίο·σύίπέτσκέ ,· τοπάσ 1. ..ά:α8ΐ&ε[σ

εχω . σσω” @ικά ῇἱσ .ω πΜ91ΜΜ [ε/ίω· @σε είίε: ἱπ 8ττ!ε]ΐα εείεότα:πε 1%·τέτ,

9Μπαπή::Μωβεπω/.ιπδήβωοαΜ ·σίποπ ετἱπωΠ: ααἄστἱὑα.ς|ιφ ω·ϋισ @Ρά

ίσηιω ,μέπέσωαπ: : πια/απο σύ|η··υκυέΜπε , Βστωπι σὅ Επι: . .απο ωω..:5·

ΡἱΩζΜΜ608ποΜίπκπαυ# . Πω ιπσωστέω «ΜΜν· ί:: Μείνε:: ...ω έσω -οσε!σβα Οσπ
έπει·ίεσβ: ., @απο 1 . .άπέ!ώ/αυπε . Χ . μ' ' · · `

1 1 . δια: ?ιό Ε” ε!ποιωπ επιηχα:Ρ.σ... εσσΖε/ἰσβἱ£σ: τετεπ/.:Μ2'. Η.: απ: Πάω

ὅσΙἰἰισ_/ἱυ·ἱ&πτ ΑπἔἐσβτἱΡκστἱύιι:,Μ «τυπου π σ 38. σήα: σΡ::·α.βε οταν: ε: : Πάνω::

α!βεσ,[τἰσππτ σεβο·Μ σσκ/αἰσω θ`ουησεπτνία ΟσΜίπτω .#6 Βτικύἱσ [ακδὶ'ὶ .2ΐΙΙ8'Ού·

/ι'ίπΐ. σιισα'επ !ω!ίκι τετιιἰει·π:.[.ἱ&τιιησ ζάίππάόύα'έ θεσπσΜπσ·ίεσ ·υίνσέσέ: «Η Ρα!ύεν··

πω: (:."·πο2επ/9ω , !έύπωσ ωπικτΕ Μοίω·α»υ αείιξίσεΐ/σμ (Τ πω: :μια Μ:: επισκε

ω: . ?ανασα α:: Μέ ἰὶἐσ·ἱ σἰἱσιώίεο:/έ” , ·υεΖωι π Ϊ [ι ύεσά` Ειςε!π οτύὶ [Μ ρπσετἱ

[επεσε. Με... αβ·υσπαταπσπ Ζέεστ-, :Μάο έί.τ ππέκ.τ υσστεα·πω, θαι:πισκΜε:π1 Μ»

πω: ,

.Ό ε.

Απ: Μπι;

€ώσετΙτ .



α:: κι.:.πνιιω·ι·ι.ιιι.ι.·= · ω::

ΆΝΝ. Οι. Μι:: ,/ι::ιιι[:ι·ιι. Ρι·ιπιιι: απι :α @Μπα Ε8:ιπο2α::::ιαπι:, υια::ιιι|ιιφα Τι·ιτίι:πιιιι: , ·

1 Ο 38 απ: Ει;:ιποιό πι:: ·ι::αιιιι· αοπιιπ:ιπόψ::ια:: Θ' :ι·παιτιοπε ::ι:αι·:πι , ο Μ:: οιπ:ιαααι:

 

' 30· 08· ··ι·:::π|ΐ:ι: , ιαιιααιιπ ΟΖιι·οπι:ο Ηια/απ8·ιαπ_α” αααππιιπι : ο 37. Δ : ο ·_ _ μ;

4' Π* 0 - ΦελλφΌψαλαΨι€α$α

Τ Β Ι

3 Μ” ιΝιεκπαιιιαι: εται.κα_ιΝιε.

πι οι: :ιι ιι ι? .α ι· ιο α; ε :τι -·ιξήιια.ι?ι αι. ]

-ξετιωαωι: ο ι _ - ·ι α, ·.

-,_φω.._ τω:: ίειιιέΙο Ηει:ιιιιφο ιιιιΡ:::ιοι: επι: :οιηιιει:.

α ΒιιιΜΜ δ: η Β ιιιιιιἐξ :απ-πάπια |ιπιια φ· ·ιιιι·διπιιιπ , Η Β Η ιι ι ε υ 1: Λεια:: ιπιρ:ι·αιοι·:ιπ Θ· Ο

:' Ν :ι1οιικοαΜ αιιδιι|ιαιπ :ιιι: ιαοι·:ιπ, πι:ι·ιιο πιε ·ιι:παιι:αι 0ιαοΉ:π:αιΒιππ:: πω::

ΒΩΠΕὸ·Ιᾶἱ` πι, οιι:αι:πιια ιιιιαιπ Β:χιιια: ·ι.ιο·υ:ι·αι αα/ιι·ιδιιι:, ιπ [αιι:ιιιο ι·:ιπαπ:π:: αΙ::ι·α 'πιο μια οιιιιια

ω. απο:: 1, αιια:_ιιιο πιοπα|ιι:ο παιιιιιι , α: π: Με:: :οπ·υ:ιβιιιοπ: ια πιοπα_α:ι·ιο Οοιαιιιιι:π|ι, αιιοα·ιρ_ια

παιιιπααιπ:πιι.: :ι·:.ι·:ιαι, ·ιιιιαπι|ιπι:π:, ιπ::ι|απδιιΡαιι·ι:Β:π:αιδιιαιιιιιιπο: παω ιοιπριιιαι·ια:ιι:ιι:.

α. 'Ροι·ι·ο απιπιιι: ποπ :β πι: α: ιιιι·ιιι|ιιιι: ιπα]0ιιιιιι:, α:[αιπιιιαι·πιπ απιιαιιιια:: απ: ποΒιιιια::

.αιπ:ι:ι:: π:: :ιιαπι τ:: ιραιι·ιιπι ιπ 11:ιριιιιιιιιιι ααιπιπιβιαιιοπ: φαι: _ςι·βα: πρι: σπαει: πια

Βοικιπ. σαι. Η:: π:ιιιιι: αα ω: :μι Κοιπαπι Ιιπρ:ι·ιι.αππα!αιιι: α:[ι·ι·ιιι:παι: ιπ:ιιιπΒιιπηι:ι·ιιπ:ι, αιιοαιαιιι

δω”. απιια:ι: αΒιιπα: ρι·ιι|ιιιιιπι σα. 'Νοιιι:ιιααι:: ι”αιι: :τα :ιππιπ:πιοι·αι·: :α, ιιιιι!ια: παπι· 0ιαοριι:ιιιι:

μιπιιιιια: παπα:: :β, ρι·αι:ιαια ]:ιιιι::Φιιππι:π[α ιαιαιια, :μια 0ιαιπιΒ:π:αιδίιπο :οπιιιι:ι·ππι;

απ: :φορα πω, μαπα: ορ:ια μια: :ιιιπα:πι ιαιιαι·α·οιιιιιιι. πω: Ιι:αιι Η:πτιιι απ:: ΡΜ·

αει:: πι:: ιπιφ·αιπ. ·ιιώιιπ ποπ α: ορει·α ρι·:ιιιιπι, :ααα ιπιιιια :οπιιπ:α: αποβιο ιπβιια:οριοι[ιι:

αιι:πα. Σαπόια σε:: ιρβιι: :οιι]ιιδι: παταω, απαιι::ι· α 0ι:ια·ιο Θ· Βοι!απαο αα αι:ιπ ;. Μαι·ιιι

:ααα α, πα ποπιιιαιο: :οαι::: ιπαππ/::ιαιιο: _:οιιαιαπι πρι: ααπιιπιι:, πιρο:: :οιπρι:δί:π::ιπ:α[:ι:

[οιιιπιπιοαο, :πιο ι·8··ιι··ιπ ιποπαα:ι·ιο Οοπιιιςι:πιι, :Η μια ρ:ιαδιι:ιαιπ οι:: ι·:ιιιιο[ι: παπα:: αιι

καιω: απποι·ιιιιι :ι:ι·ι·ιιιιιιιιιι, ·υι·ιι:παι Επιππ παιιιιι:. - · ' -.

ι>ι:Ρ:ιαστ ,. α_ παπα: ιιααιι: : Βα·υαι·ια: αιι::, μοβ 0ιιοπι: ;. ιπιρ:ι·αιοι·ι: οιιιιιιιπ £`ις|αι· :ππο 1οοι..

Μ Βο:1:Πα Ρ-ωιπ:·,_ παπι απ:ιαιιιι:: παθω: απατα π: Ε::ι:/ιαιπ, ·ιιιι·οβιιι: πα οιι[:αιιιο ιπαπι:ιραιο:`ξποπ ιποαο

Επι” ,βια αιιίιοι·ιιαι:Θ ρι·οι:διιοπ: [ου:ι·::,`/:α :Μια π: ποια: οιππιιπ:: αι]ιιι:πι:ι· αοιαι::: αιια°ιπ

ν: Έιιιιπ:χαπα:ιπ ιι:αιιιπ αα]ιιιι·ι::ιπ ,: και Θ· ιπ:ιιαιι·ι::ιπ ιια!ι:!ιαι, ιατροι: ααα ποπ ιπιποι·ι Μαιο

α· πρι: ιοπῇια· :ια :ια-ακα Β:ιιιπ [ρ:διαιιαπι, |:ι·ι:ιαι·. Ηιιι: :ρώ·οραια: απ: α: πο·ιιο:ι:διι, απ: .

ι·ι·:|ιιαια:ι,ιαα: κι:: ποιιιι:_ ροΠ:αιοπιιιιι: :ιι ιιιι:ααααδιι ρααϊπι ιπ:ιποι·απιιιι·. 'Νιιιιιιιπ βια: [ιιιι|ιι:

-::ιπροι·ιιιιι: ια ]ιπρ:ι·ιο 1ΐοιπαπο ιποπα|ι:ι·ιαιπ, φαι :οιιιπι ::πιιι::πιια απ: ι·:|ιαιιι·αιαιπ ποιι[ιι:ι·ιι,

_αιιι ιιι [ιιι: ιιοα:αιοπιζιιι.: σοπαι·ιπαιπιπ,_ς9 Μ: τιιιπιιιαιιιιπ. ααα:: [απ: πια ρι·α:ιαι·α :παπι

ιιρεια-Βιιπιο:πιιη:πιι: ιρΩοραιιι::ι:διιο, ρω αιια_78 π::[ππιιιιιιι: ρ:ρ:ιι:ι·ππι, π:σια!ιοι·ιΙιιι:, :κι

Ταπ: παιιι |ιι:ι·ιιπι, και: α Ριιιι·ι:ιιιιια:πιι :ρι]ορο, :τα α:: [:ι·αιαι, αια::ιι: [πα ραια:πια!ι::

απ: πια ιοιπιπι]]α αι·ιι:ιιι, :πια αι: απ: |ιιι: ιοπ[αιιαπιιι:ι: 29 ρι·ιπ:ιιιιιιιιι:, :μι :α |ιι::ι:,ιαιιοα

μ· ` =_ιαπιιιια/ιιααιοπα :ο :πιιο _αιαιραι:πιιιι·, αα·υ:ι;ία: |ιιπέΐισιπ !ιπιπ·ιαιοι·:ιπ ιαι:ιιαι·ιιπ:. δια πι: ο

· _ιππια Η:πι·ι:ιι:€9° ιπ_(ιξςπι ιπιαπαιιαπιιαι:, @ή ιππαιιιιιι ραιι:πιια πιει: Φ [ιφ:ι·α·ιαιί.

ΜοπιιΠ::Ρ α. ?παπι π: πω:: απ: απο ασεπ:: :πιο πιοπαιιισιι:, ίπ ιποπ::]ιικια ιιιιι:ιπ πα αιιιιιιοπαι·:ιπ

Μ] ΒΜάι·ππιι:πι ροι'ιιο, αιιι εισιπα: Μοι:-ιποπα:ποιππι αιδιιι: α, ιπ[ιςπ: ιποπα_|ι:ι·ιιιπι α: ιαπδιι Μιι·ιια:

80” α:: ::::ι·οι·πιπαιι: αιια:ιοι·ιιιιι ραιι·οιιπιο :ι:.ιι:ι·απι, :μια ιπιιιιι: Ροι[:αιοπιιιιι:,_ α: ρι.:αιι:αοιαιιιπ:,

α:: παπι :παπα ροιαια:: ιιιι:ιιιιπ, Καιαι: Β:π:αιἄιπα αααι.ις:ι·ιιιιι. ααα: α:αιιαιιοιι:ιπ αππο

ασ:: :οπ_δαπαι Τιιιιι:ιπια: ιπ που:: :αιιιυπ: Ηιι[αιιςι:πβ: Οποπιιι, αιιαπι α: Εξι:ι·Ιιαι·αο μι·

:πο Βαιπα:πο:ι;ς:πιι: ααα; ι:ιιαορο απ:: [πωπω αενοιιοικ [αδιαπι [ιιι]]: ιοπιπι:πιοι·αι. δ:›··ιιαπ=

α: ::ιαπιπαπ: ιπ πι:: ιποπα|ι:ιιι ιιι:[αιιι·ο ρι·::ιο_ία :ιιπ:ιια, απ:: ιρραοιιιαπια: :οιίαια/πιιι,

πι:: απ:: α Βοιίαπαιαπι: π::π[:πιπι· ιπ πιοι:δοιπ:πι: αα ααα: μπαι:: πιιιπ. η. Οιιααιιι·:αορ:

π: _ςιια:ι απιιαιιι|αιπι , α:: ε:: ιπαιιριιοπιιιιι: Θ· @πιώ σοιιις:ι·:ιι::ιε-`:ιιιε·ιιιιιπι- φαι:: ιι:α::Πιιι

αιμπαι:, απ: :μπω :οι·οιιι: αιιαΙιιι: ε.: _ς:ιπιιιι:ι Ειοι·ιιι(]: :ιιαιπ :ο πι απο :οιπριιιι:: αοδιιιπασ3°

[ιιιιιΐιιιαι: να:: ιιιιιαι:: ια:πι αιιδιοι· οια:ι··υαι. ΜιιΙιἰ , ιπαιιιιαα αππιιιπ ω”. Γιια:ΒιιΡοιι: :Μπακ πω, τω: πιοιιαίὶτἰτο Μιωπαι: ιι: :οα:ιτι ::ιιοΒιο Ηοιιιειιιιιτ, ::ιιαιιιοπε,8ε

χιτ:: φωτο ιαιιέιαιτι ἱΙΙιιΠιιιιιτ:: Εε:Ι:θαιπ. δαιιιιαβαιι:πιι :πια :ο πω: ι·:χιιιαι·ι:οιι[:ι··ιιαιιο

ιιαιιι!πιιιιπ· ιεριιαβι,- :αιπ,ιιααιιια:ι::ιπριιιιιαιπ _αιΙ:παοι:ιπ αιιιιιιι:, ροιιιιιπιπιο ι:·ιιο:α·υι: [αικά:ι:

οπο ι:α!ι:ιπιιιιι·αιιια: απιι|ι::, ιι/ιι: πο: ιι: πςςο:ιο Ηιι·[απαι:παιιπ: ιιιοπαιποιιιιπ :μια ,αιιιιιιπ:

παρον:: Β:π:αιδιιππιπ 0ι·αιπ:πι πω· απιιιιι·[αιπ Ο:ι·ιπαπιαιπ Φ /απδιιιαι: ιποι·ιιιπ Φ ασ:ιιιαια Μέ

,μια μπαι ιιιααι·αιιαπ:, £:ι:ι·ιιιπιπβδπ: Μοπιι: μια Μισιια:ιι: :α:ποιιιιιιπ απ: ο ρ:ι·/:·ιι:-;

' α" ' . ται, ω:: αιιιιαιππι :ατα!οχιιιπ ααα:: ποβει· Βιισειιπιι: ιπ Ο:ι·ιπαπια [ασια. , Δ

ω, ω1·,,_ ' ;. Η:παι:ιι: α: Ι'ιαΙιαιπ ριο[:διπ: ·υιπαι:απαα ααιι:ι·[α: Οια:: Ε::ι:/ι: :αι:[α, Βεπ:νωταπιιιπ

πω. ωοιιαί:::ιιιιτι :οιωι:ιι, πασα, π: ηπα: φπα: κι:: πιω αρ. Μ.. οιιιιιι οιιιατιι: :::οι:.ι:ω.

μι:τανἱτ. Ε.: Επιοπι:ο Βιιιιιπαι·ι ιιιιιο 7. αώιπιιι: α: :οαειπ °Ρι·ιπ:ιρ: :ρώορα:πιπ [ααα. Με”.

μια :τι Βοι:ιια αινιιαιι:, ιιΒι Π1τιίΗ::ο!ιε (ποδι: ::οιαοι:οι·ε: ΜΜΜ (:οιιιιπΒ:ιιιυ: δ: μια:

::οιροτειιτ:: ι·εςιιι:Γειιιπ , ιαιιιι: εοιππιιιιιι εοτιίι!ιο 8: Ματια: σοιυρτονιιπ:Μιυιπ ΕΡιιι:ορο

τω:: . .Αααα Ταιωπαι: ια €ιιιοπι:ο Ηιιβια;ι:πιι ιια παπι:: :στη παταω πω: πω: `αβτω.

απ:: Ιιπροι·αιοι: αοιαιαπι[ιιι|]:: Ιοοιιιικιιιε :ι:οιείι:: ΏετΙ::αι:Ιι: αιιιιιπ ποπ [αι/]:α ιαποιιιο,:ιιιι:α

ιι:αιιι:



ε.ι:ΗυΝεουΝσιε. 399

ικοιιιι 6οι"Μιιαιιιι: οοιιβι·ι2πει·ιιι , ιι ιιιιιιιιιιιόιιιε ιιισιιιιειιστιιιιι ι)εσ ίει·νισιιτιιιιιι ωιιιοιωιο , ΑΝ_ςΗιι_

οπο: ιάιιο ιιτιστιειειισε ειεθτστεε εσσιι:ιτιιιτ ειιε ΡοιιιιΡιειε. Ηιοο Με. Ροι·ιοιιιιιισιτσ ροβιιιοιἰιιιιι μι» 104Θ

Και· ε Μαιο ·ιιιι·ο οοιιβιιιιιιι πι” ιιι[ρο|ιτιο , απο εο:Ζο/ιιι ΟιτΙιοάιιιιι.ι ο ποιοι/ίσιο [Με βρω- 3· Μαι.τ_

δια, αμε σωσει Ζοοο [Με @κι ιιβ 1976 Μαι: απο τα: Μαρια: Με: Μπι· φάω: Θ· ω.»

κι Βιιιιιω οοιιιιιιο·υοι·ιιιιι, νέα' Μάσα ιιιιιιιιοιιιιιι ροιιιιιιοιιιιι ιιιι6$οιιι·ιιιι 6°οΜΡΜπιι.9.

6. Με πιο” οιιιιιιει·ε ποπ Με: σο” ιιιιπιοιιιιιιιι , :μισά ιιι Μ: !ιιι£ιω ειφειιιιιοιιο|αδιιιιιιεβ
ΜΜΜ Μπι Ριιιιι: Βειιοάιδιι, οι” Ιιιιροπιιοι·ειιι 0ι·‹ἰιιιι βιο Μάιο-ιι ω"Μ δ'

Με φ6_γα.",ρ, ω Μι Οιβιιετι|ι ιοιοιιαβαιο, οπο οι ριιι.ι· Ριιιιισερι άφοι·ιιιι·ι ιιιι]ει·ιιι , |ιιιιιιατι πιω.

ιιι·βιιιιιι·. Και εβ ιιιι6ΐοι·ιι @Με Πω 1100411: ι·ιι[ει·επιια, εμέ εφ. εισαι [ιο ο·οοιιι|]ε παπα. Οιιιιι

Ηειιι·ιιιι.ι εινιτ:ιτεε Αριιιι.π ρετιι·οιιιιι·ει:, δι! σα:: ει! ιιτιιιτιιτειιι 8: ιισιισι·ειιι ιεΒιιι ρεπιιιειιειιτ,

ισ ι:ιε ρι·ιιάειιιιΠιιιιε τιιΓροιιιιΠετ, «Ωω ισ ιιιιιι·ιιιιτ:ιτε επιι:ιιιι ιαιοστατε : ειιιιιι πιστι:ι ιτσσιει

Πισω νιι· ιιιιιέ:ϊιιε :ειστε ρ:ιτιειιτισ ίιιίιιιιιιιτ, ιιτ Ροιιιοιιεει ειιι·τιιε :κι ειιίισειι:ιιιι ιιιιιιιιιιτ:ιτισειΠεο

ΠΜ εσΙΙιιιιιε ιιιιετετε:: 8: Πιιεειιιιιιι εσπειιιισιιιι ι:ει·ιιΒιιιιιιιιι @σπιτι άιΙεάισιιιε είιοιιιιιι·ιιιιτετ.

Ρωσσια :εισαι ειιι·ιιισιιιιιιι ΗΜ Μι: οιιιιιιιετι , ία! ιιιιΙΙ:ι ιιιετιισσι·ιιιιι ίιιιιιιιιτιιτε ω Με·

ι·ιιιιιιισιιιιτ ιιιιεκιι·ι. Ισει·ενείτετιπε Αστειο άοιστε, ιιΠεειιιιιι: πιστιτειιι Οειιιιιιπι .. .. ιιιισιιε

ἔει· ιιιτει·εειέισιιειιι βειιτι Βειιεάιθιι , δε ιειιθ::ι: δειιοιείιιειε Ρι·εσιιιιιε δε Ιοει·γιιιιε ρσίιιιιιινιε

σ Όσο ίαΙιιιεπι ι:σηισι·ιε 8ο οιιιιιιαι ΠΜ σιιιιιιιιι. Ιαιριετιιιιισιιε ιο φαι μ:: Ρι·ορΙιετοιιι σει

τω· : ΕκσιιιίινιΠσιιιιιιιιιιι, 8εειαιιιιιινιι: πιο, 8: ει: οιιιιιιΒιιε ιι·ισιιιιτιστιιιιιιο πιειε ετιιιιιιτ πιο.

Νικο ρετιιι 8: ειωιιιιιτιιε άι: ριιιίο.νιι: :κι σΒιιιιιι Ρετιενετιιιιτει· ιιιιΓεπιιιιιε ιιστειιιι:ε, 8: ιστιο

ιιιιιιιιε «π. Ιιιτει·ειι Κε:: εαιιιτ εσΒιιιιι·ε σ,ιισσε -ττετιειιιιισιισ ίιιιι&ι Βειιεὁιέὶι ιιιιιιιει·:ιτ, 8ιισιιιιι Ρωι·ι 31·

ι·σιιιιιιι:ε ειπε ιιισειιιιιιτιιι· Γιιι·ι:ιιιι τω”, δε ισ ιιιιιιιιι Ισειιπι ιι·ιιιιιιιω: ιε!εσ νιι· ίιισ&ιιε ‹ιε

εστροι·ιιιι ειιιε ι·:ι:ιειιιιιι ιιιιιιιτ:ιιιιτ. Οσιιιιιιετ:ι ιτιισιιε σι·ιιτισιιε ιισιιιο Πει π! ιισισιτιιιπι Γι:

σοτιιιιιιτ, δ: ιο ετσι ει: ιιεΒιιιικιιι ιιι ιεθ:ιιισ ο εσιισειινιε. ισ ορο σιπισιιιιιειιε Μα ιιιιιιιιιιιιι

Βειιειιιἑὶιιιιι Ωω ωειωιι, 8ε ίει·ι·ιιιιι ίσθωι·ιιιιιι α! ωεόιειιιιιιεε ίε&ισιιεε ειρτιιιιι ιιιιιιιιι τειιει·ε,

,, σιιι ιιικιτ ει: %ωτρωιιιιιιι [δεσ Κε ω ιιιιιέιιι ειιιε, εεεειιιιιΤιιε ιιιιιι ο Βεσ, στοα· ιι·ιειιιιι

,, ιιιεειιι:ιιιιιιιι ισ ιιιιιιιιιιιιιτε και Ιιιιστει·ιε. Εεεε εεσ, ειιιιιιι ΜΒ. Γιιι·τιιιι ίιιιιιιιτιι εΠε ιιιιτειιιο,

,ϊ ρι·:είειιτι:ιπι ιιιειιιιι οι» ειιιιισεο, 8ε ιιι οι·8ιιιιιστιτιιιιι νει·ιτετιε ρείεισιιεε απο ι:ιιιιιιιισ. Η:ι·ε

σκοπο, ριιι·τετιι ιΙΙ:ιιιι εσιιισι·ιε, ιιιιι ειιΙειιιιιο ιεεειιιιτ, ιιιετΙιειιιιιιι ίσκιο φαι :απο τειιειιιιτ,

ιιρει·ιιιτι 8ε "απο ιτισΙΙιτει· σσιειιισ, ιιιιιτιιιιι νιιιτιει·ιε Μπα ί:ιιιιιιιτε ι·αιιιιτε8τονιτ , αιειιιιιιιι

σα: σιιειιιτιιιετιιτ, ιιι ιιιιιιιιι ι·εΒιε εισι·ιιιιειιιι: ι·ερσίιιιτ . @ο ιιιδι:οΕΕιιιΒιιισιΒιιιιιιι Ιιιιρει·ιτσι·

ειιΦωιι, δ: ρει·ττιιιδιοιιε ίσειιιιι στα ειταιιι:ιιιιιιι σει ΟσιιιιιΠσι·επι εισαι Βάια ιιιει·ειιτ, νι

σειιισιιε ι:οιειιιιιιιι σιισιιι σπιτια τιιιιειοειτ, νοειινιτ Ειτειιιτεε, σοι ι·ε8ισ ωστε ΠΜ ίεπιΡει· ω

ΒιιεΒιιιιι:, ειιιιιισιιε ω οσε: Ροιιτιίιεεε, τεειιισιιε ιισιι:τι Ρι·ιιιειρεε νσειιτε ασ :σε , σε εσΒιισ

ίειιιιι δ: νισε:ισι: ιιιιτιιΒιιι:ι πι, σιι:ε ισειιοΒιιιε ιιιιιστιεοπιιιι , 8: ιιιει·ιιιι·ι·ιιιιιιιε ιιστειιιιιι ειιιε

Εεεετιιι:ιτ ισ πιε. Αι ΠΠ ιι·ιοιιιιωτι Κει;ιε εειει·ι εστία Ρει·ιειεπι:ειι κι Ρι·ιιιειρειι, ιιετιιιικει·ιιστεσε

,, :κι Κεεεπι: σιισε Κα ίΞιιιωτιε, τοί:ιιιιτετιιισιιε :ιι ω, ῦο ειισειιτιιε εσι Μι: Ρι·ιιτι·εε δ:

,ο εσιτιιπιιιιτοτιεε πιει, ιιιιι€ιιιθειιτε Βοπιιιιιιιιι ιιιει:ιιιιι, άαοιτιιπιιιε ιισιιιειι ειιιε ισ ιειιρΠιιιι,

,, :μια ιΡωιι ιιιειἔιιιιε Βοπιιιιιιε δε Ι:ιιιιισιιιιιιιιιιιιιε, 8ε ιιι.ιΒιιιτιισιτιισειιιε ιισιιείι Με. Ισια

,, μπαι: 8ε ιιιειιειιιι· ; ΠιιΒιιιιιιι: Ρεσε:ιτοι·εε δε: Ραιιιτειιιιιιιι: ιιιιίι·.ιι·ετιιι· ._ Ηιιι·ιε ιιιιιιιιιιιιτ 8:

” Μισο απαιτει, σιιι:ι ειιιιιι ισ επεσα Ποιιιιιιινιιιι ιιιιιι·ι ρΙειιιιειιιιιισ. Ειισ8σ, σιιι ιιει·ιπισι·τι

,, ιιι·οιιιιιιιιε Μ, Ρει·πιιΓει·ιεστάιιιιιι Πει ιισιιιενοΒιε ο μασ ίειιιιιε, 8επειι!ειιιιι ιιισττιο, (ματι

,, Ιιετι Βείιενιισειιιιιιιιι εστρσι·ι πιω, ιισιιιε σειιιιιν σε νιιιΒιιιτει·σΠειιάσ. Ησε ειιεειιε Μ.

σι: 0ιιιειιιιιιιι, σιιεπι πιεση τετιειιιιτ, δ: σίιειιόειιε εισει:ι·ιεεπι νιιιπετιιι , σιιιιιιιι φαι μι· ίσα·

θιιιιιι Βειισόιθειιπι ειπε ιρίιισι Βάια ει·ιιιιτ, ειιιιέιτιε οιιιιιειιτιιιιιε ει: σι·ιιιιιε τείει·ειιια.

γ. Αι ιιιι νιώσω 8: ιιιιεΙιειιιει πιιιιιιιιιιο ΙΜ , & Ριιιισιιιιιι ει·ειιι μπώ οιιιιιιιιτι ίαση

8: Βειιεόιι:ειιτεε Μο, ιιιιισιιειτι ιιιιιιισιιι ειπε εεειιιιιιιιιιτεο, σε ιιιεσιιιιιιιτιιτε Κεειο μια τω.

Κιιι·Γιιιιισιιε Κε:: ω οσε : @σε , ιιιιιιιιι , επιιιιιι·ιιιιι ε6ιισσεε, 41184112 ιιιιιι·ιειιι τοιιιιι

ΙσειισΒειιε ι:οιιιιιΒιιιι ιιιειιισσ ιισίι·ι·σ Βετιειιιέισ ροΠιιιιιιιε τερειιάει·ει Αι ιΙΙι σπιτια ισόιειινο

"πω, ειιιιι ι·ε8ιιι ιι·ιιιιιιιισειιτιιι άιΒιιιιπι στι. Κε:: ετΒο οι εσιιιιιισ Ρτιιιοιμιιιιι ιιιοπιιιι ιιι€ειι-ΐ

σε πιιιιιει·ο ισ Ρωιιι, ιιι πιο, ιιιιιι·8ειιτο, ισ σι·ιιαπιεστιε ριιιι·ιι·ιιιεεεεΙειιιιι Μάι Βειιαιιᾶι

εσιπιιιι:. Ε: νοΙει"κιειιι Γιιιττιιιιιε, σοι «πάει» εεειειιοιι ρπΓιάειιιιστ, ο (Μισο ιιισιιτε »Με

Δ: Μισο ιιιιωει. Μ: εσ «παπι τειιιροι·ε 8ο Δεισεερε, σιιω:ιτιι ιρικιι.ιι ιιιιι:έιισιιε ανειιει·ι

τισιισ ίοτιὁ`το Βειιεοιιθ:ο, 8: σιιιιιιιιι.ιε πισιιιίι:ιεα: ι·ειιεισιιιε ειιιτσι·ισιιι Βιιιιιιι: άείει·νιι·ε, 8ο ισ

ιιι·ιηιιιθειιιιόιε ει:: ιιι·οπεΒειιιιιε πισω εσειειιοθιειε Βειιιιέιιιιε οι: ιιενστιιε μια ειιιιΠει·ιι. Με"

@πιο :ωστε ίει·ιιιτιι ιιινειιιιισιιιι·, ιι: 8ο ιτιοόει·ιιι ιιιο.ιιιιιιιισ Ι)ει ισ ιιιειι·ισι·ιο Μπεστ , 8:

ειραι:ι Ρώσοι σει· ειιτισιιιτιιτιιιιι τειιιροι·ιε ιιι σιιιινισιιι:ιιι που νιιιιιιιιτ. Ηι·ιιι·ιοιι.ι βιιιιιιι Χοπ”

πω, ιιιι παι·Μτ πω” Με ιιιιἄοι·, πι: Βειιωιιιιιιιι Ρομπ σ· [ΜΜΜ ι·ει:ΩΡιιι [και αιιιιιιιιιιι.

8. .Τσέρια σκιφ Μο πιο @Μι Ηειιιιιι:ι ιιιιἄοι Μια: ιιι £ιι_6ιιιιιιβ ιιιοπιιβειι0 ιιιιιι··ωτιι, απο

πσ21 [ιιισε ο !.εοπιι Μιιιβωιιι £|ιι·οιιιοο Μέσι [ασιΙε ρει|ιιαάει·ειιι, ιιιβ ιιιιι·πιιιιΜι ο _βιπόδο ΡΜ8

Βεπεάιδΐο Ρα!7°ι1%2Μ, 9ιι0ά ιιι Μι: βι·ιριιι σο Μαιο οι ιρβ ιιιιδι'οι· πιιι·ι·ιι·υιτ, ιιώιιιιιτιιιιι ραπ!

«πισω αν , ω" ιι ιθΟπε κρινει”, μι @Ποιο ι|ιιιιι ιιιιι·ιισιιιιιιοι Μ· πισινα, κι εχω '(Μϋ·

αΜιιιιιιιι οι! ιιΠει·ειιάι·ιιιι Οιιβιιειι[ιοιιι οσοι :Μια σοηιιοι·ιι ρο[]ο//ιοιιο»ι , οιΣιιΜειιιιιιιιι . Μο»

επιτ72 Ιι!»·ο ε. οφ. οι. Θ· βοιιι·ιιιιιιιιι, πωπω ιιιιμι·ιιιοι·ειιι ρω απο Βειιειιιιΐο 8. _|`ιιιιιιιιο

·Ροπιιιιιο Μοιιιιβοπιιιιιι αιβιισιιιο αιίιι1|ι9, ιιι οιιω·ιιιιι ΡΜ![8Μ'ία ΤΙιεοΜΜιιι ιιιιω ειρωιρι εισ

6ϊιι.τ , σύ ιιιβι Ροπιιβι·ε ι:οιιβειιιιιι:[ιιιι·. Τιιιιι: ιειιιροι·ι.ι, ατι ρι·ο/εςιιιιιιη Ηειιι·ιτιιι ιισιιιιβιοιο ιιιι

άο!οι·ε ·ιιεκαΙιιιιιιι, :κι που ριοιιε άοι·πιιειιτι, πο: μοι/οι· ·ιιςςιΙιιιιιι ιιρριιι·ιιιι Ιιειιτιιι Βειιοιιιδιιιι·,

εισιι6 ιιο απ: πι [απο Μοιιτε σαφή: [κι επιβειιιιιι οιοιωιιι Με άιιι·ιοι 5εισ σιιοι·ιιιιιιι τι.ι πιο

ι=ι:ι.θ:ειιιιε Με ειιιιιιτιιίιι σιιιεισει·ε: Μ! σε ιιιρει· Με ειιιιιιιιιιο ειισιιιιτειιιιε ειιιιιιτειι, ιι·ιειιιιισιισ

ισ Ισεο Πιο εεπιιΕπιε σιιιείσετε σκάει ιισι·ριιίειιιιιιιι , ιιοε_ι:ιιιι @πινω απ. Οσοι Ιπιιιιιιιιι

ιιοειιε

@παπι οιιισιι!ι ιιιοι·ιιο στι! ε! Ρ_ Κω .
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.ΑΝΝ.€14_ Ιιοἀἰε Γυττε:εετΙτ, ἱυ εεείὶἰουευτἰτω τω: Με ΙορτΙΙοε που ρ:ιτνοε υπἰυ8ετε ΙιτιοεΜε, δε εΧευυε

1040 δώστε Μο, δε οτυρΙἰυε Που ΙοΒοτοΒἰε. Ρτοείπω ίεαφιε ε·υεετ!απ.τ πωπω /αττεοείε, αφτο εο

3_ Μ,,,_ που, απορταααεταε[απόΐπτ Ρατετ, [απέτατεοπ τεεερΞε: αε τπαπε [αδίο επ εαρππ!ιππ ·υεπεεπτ ευπΕΜ·

[ταετέουτ τοπ 8εβατπ ΜΜΜ, Θ· α!εαπιπ!εα με [πβρτο/εαπίεπτ Με "στο , :ουσ επ εο ει: απ· Με

ππταεπίο ε·υίπεαε Με Ραετε.τ τε!έφσ2α: πατπφιατπ επ Οα!!πιτπ Μεσα: [ιιέ[[ε: εποε [απο ε: Πω

οπο: Ηεπτέε2 [αεείε ποπ εο!!ιφεπτ. Σεεἰ φπα α- Ι›αε τε-_|επείσπάαπε[α[ε άῇ›πεα:ιππ ε|ί $α:επΖοι.

ποἱ ετἰατπ είε Με |απδίε ΒεπεαΣδίε ππταεπ!ο αε?ππι εβ. ?

ο. 'Νοπ τεαφιε ὶπ απο” τε·οοεατε·υε!ετπ Μπι έ!!πβτε πείταεπίππτ. Ροεπἰεεπἰπι [απἄπ.τ 'Ρατετ,

ετβ φπα: του επ ΟαΙΜ.τ ῇαεπ@πε, @β Ιπορετατοτε αοττπέεπτέ «ΜΜΜ πι εποτιτεΕαβτιορτοοετο,

π: α!Ια:[εεἰ/β εϋείτιπ· επ !οεί.σ φυοπ[άατπ, απο: πεε ·υέ·υπ.τ, πεετποτεππτππιφιατπ_`[πΙ εοτεοτε.τρτ·α.

_Πεπε2α εΙΖπβτα·υεταε. Επ]πτ τεΞ ετεπερΖτιτπ ἐρ[ε !.εο ποοΕ.τ [ιφρεάέτατεαρέτε α;υπο2 τε|ετε εππιάετπ

[απεΐιππ Βεπεάτδ!ιππ ο!έπε τπἰπἰταΒιιτιάο ·υπΖεπ Ηετιτ2εο, ρ›·επ[φιαεπ αεἰ Ιπορετεπτπ [πε(β·τ ευεΕεπ.τ, αρ

ρατπιβε, πιο! πι επφι/αατπ πτοπα/ἰετἰὶεἰαπ/ἱτο εφεο.ε/ποτ Ρετποεΐατερα]]π:[π2[]εε. Νοέτε, £πφπτ,

αιόεπτ Βεοεοί&υε οπο· ετε!ετυ Βυεἰ, τοτνο εε τεττἰΒἰΙτ νειΙδε υπυάτυ εΧηοετευε, εἰουε πτυΙτα

αμα! Πει εΙοτυυτυίιτοτυ τι·οέ`το.τετ,4εοτυτυἰτιἱτουε, νττ8:ι, ου:ιτυπυιυυ εε Μπιτ, τΠἱυε Ιοτυερετ

ειιΠἱτ, δε εκ τυπο ὸοΙοτε ΠΠ τοτουετί νευετττευτἰΙἱὶτυε αετου. Πετεε Με φ[πτπ [απατέ αρτιο!

Μοπεετπ £αφπποπ Ηεπτἰεέ υπέταεπ!πτπ πατταε αιιἄοτ ?Με εποε Με2π·υ·υετεε, εε ποπ που εα

φιε [απεΐπ.τ Ραεετ‹ἰε με εοτροττε Ρτα_|επτέα του» @πό Ζ.εοπεπι, φωσ ρτοεπείε αἱ: φ/ο£εοπεε:εεο

@ααα [ει]β εοπφεέτπει:: -

ΜΗΚΗ :Φ το. Εππτπετατ @στο Ζω απο. ε”. ρτετἰο|α πιππετε, φω Ηεπτἰεατ οὐ τεειφεταεαπι _βιπέεαεεπι

α) °ω*Μη που: :ετπροτυ φωτο Βεπεφεΐο οοεα!Σε. Τεκτυττι, _ΜΙεεεε , Ενου8εΙἰ5 , δείοτίε ουἰὁεττι εκ υπο

Ιοτετε εεΙορεττυπι αυτο ρυττΙΠτυο, :το Βεττιωτε ΡτεττοΠΙΠττυε, ευ 5ιπυε νετο υυεἰαΙἰΒυε , ιιτ

εήυυτ, Ιἱττετὶε, ετουε τἰ8υτἰεευτεἰε τυὶτἰΗεε δεεοτοτυτυ; εουεεπι αυτευτυε:υπι Ρο.τευε Με εεττ»

.που δε ττι:ιτε:ιτΞείε οι: ΜΜΜ ορττττυε εάοτυοτυπ1: ΡΙειττετοτυ ὁἰερἱίὶἰυ ΗΜ :ιυτεἱε Μοτοπ

τ Π1,ΡΡ,,;_ απο , ΠεοΙοτυ ουοεΙυε δε πυιυτουΙυτυ * αουτ: ετοευ!υτυ -ΠτιΒυΙειε ττττεοετοτυ αυτο. ΡΙιινπι!ε

Ιου. εεπιπι ο5είρτυτυ απο ΙΠΒε αυτο τεκτἰε, υεευου δε τυυἰεετυ εῇυίεὶεπι ἶυΒτεΒτυὶυἰ8 αυτου ορε

τυουε εκοτυοτειττι, Μου! δε απο πμιρρυΙ:ι ιΠΩΡ"ΗΠ αυτο τυ!υ!οπυυυε όεεοτετε, Πτυ|ευυ ουσ

ηυε δε εοΡΡουπ ετεευτεοττι ουειυτἰτευε που τυοάταε, ε:υυτ ου:ι ντάεΙτεετ Η·οττεε ἰυ ΡτεεεΕρυτε

ΪείἙἰνΙτετἱΒυε Βτοετευτ. ΚεεοΙ!εφερτ2τετεο το ]υὁ:εἰε νείὶεττι Μουτ δειιΙτεττο ΜΜΜ Βευεότόετ ,<

εΙυ:ε ουουεἰοτυ Πιετ:τ.τ Όπου τεΒἱε, φωτ Πάεπι ]υεἱαἰ τετἰυεἱποτ υπ ΡἱΒοοτε Ρτο ουἰτιἔετιτ1ε

αυτου, υεευοτι δε τ:ιιιτεεπι ειτοευτευπι δοκοτιἱευττι τυεῇοτεττι ευττι Ρατευει Με, φωτ Ττιεο

όοτυ:υε δεκουυτυ τε:εΒε:ιτο Βευεεἰἰᾶο οΙἰπιττουΠτυίετοτ. @Με σωστο Ρατἰτετ ἱτι ίτεττυττι οτε

ίετπυιι ίυρετ :Πειτε Βεεεἰ Βεοεόἱᾶἰ Ρουεττε, οΒτυ!ττ; Ρττεάτέϊ:υτυουε Ρεροπι Με ευᾶοτὶτετἱε

ίετἰρτἱουευπ δε ἰρίῖε οτυυἱουε ἰυΙιοε Ιοεο ίιυ:ετε το8εινττ , εροΠοΙτεί ευτιτΙιετυειτἱε ὶυυοὁειτἰουε

ευ!ετυ ίετἱρτἰουἰ ορΡοίῖιε, υεουἰε υτυουοιτι νεΙΙκεε ουτε ὸϋεἰτυυε, νεΙειΙΙ:ι, εμε τοευτε:ιίε!ετυ

Ιτυρετιιτοτ τιυἰε πωττεΠ:ετΞο εουεεΠει·ἰτ, οιιἴεττε ρτεεἴυτττειτ. _

Η. @εφ 09 Βεπεπέδίπ.τ Ροπει]εσε Φ °ΡΕ!εετέππτ Εο!οπέεπβτεοπ απει|ίετ, [πα ρατίεεττποπεταοοτα

Ιετιεπε , απο Μο τεεεπ_Π:·ε εοάετπ Ιοεο: Μουτ ουοεΙυε ΑροίτοΙτευε ΙτυΡεττιτοτἱε ίτιΙιιυ _νο.Ιείε εστι

8τ:ιτυΙουε οΒτυΙἰε δε ΙΡΓε Βε:ιτο ΒευεεΠ&ο εοε!επι Μ: ρΙ:ιττετοτυ οΡτἰττυιτυ νευετἰ εοΙοτἰε, ΜΒε

υΠιΠοττυπυε :ιυτεἱε ὸεεευτετ οτυτιτ:ιτυ, δε ίὶοΙειτυ υτυιτυ οΡτἰτυοτυ αυτο Βτυα:ιτυ αυτι αποτυ

ΡυΙο Πιο. $εά δε ΒεΙ8τἰττυιε :ιτεΜερτίεορυε, ώ 8τοτἰοπιἱπτρετετοτἰ:είουἱτετἱε, ίῖττυΙἰτετοΒτυ!ἰτ

Βεο.το ΒευεεΠ&ο ΡΙουετοτυ ρυτρυτεοτυ ορυπτοτυ, :ιυτεἰε ΗΜ τττεττΠυτυ εἱυοἀεεἰττι @το Για·

Βετπἰουεἰπ εἱτειυτυ εάοτυο.τοτυ, δε Κώττη ευτυιιυτο, δε ρΙυνΜε υττυπι. ΡοίἙ Ικα ὶεἱετυ (ΞΙιτἰ

ΙἘἱουἰΙΙἱτυυε Ιτττοετοιοτ, :ιεΠυιε ρειτυτυ ουτά οΜϊΕτυουε Γε του:: τυττυ:ι Ιιυῇυε Ιοεἰ όἰΙεᾶἱ0υε Γε

εἰίἴε, εἀπιουἰτυε :το εοδεττι ΡἰΙΞΒτὶυο, δε Ττιεοόοττεο εοοεεΠετἱο Πιο, οΙτετο ἀὶε τοεττρτεεεερ

τυτυεουεείΙἰοπἱε ἰτι Με Ιοεο δε: Κοεεει, ειτε ευευυτ ν:ιττττει, ευῇυε ροΠεΙΤοτεε, ο.: Η Ι:ιττυυ

ευΙἱ ουτε!επι, Με ττιοτυιίὶετἱυυ1 ΓτεουετιτἰΙΙῖτυε τυΙΗΜοουε ; :ιο ΡτοΡτει·εει άΙΙ:ιιπ δε εοτυτυ

ττυιι·ιτουε ετερτοτυ, π! υίυε ίετνοτυπι Βεἰ Ιιυῇυε Ιοεἰ ὶτι οετρεευυττι Ιιτιοευεπιτυ , δε τετίυεΠ·

άουτ εουττεὸἱεἰἱτ. Ρεεἰτ δε ο.ΙΙυεΙ Ρτεεερτυτυ δε υυἰνετΠε υΒτουεεεττ:ιτυπι ὶτυῇυε Ιοεἱ ΡοίΪείΠε›

υἰΒυε, τυπο. τεοοτετττ ΜΜΜ: Ιτυρετοτοτυπι ευπεεεΠοτυπι ίυοτυττι, Ρετ ουοά αυτο υπε

εερυιτυ, πιοτυιβετίυπι Μάο Μοτττε ἱτι Οουυετο το ΗοἰΒιιε ΤετπιυΙευίῖεἰπτρετἰεἙἰ ουᾶοτἱτοτε

το τω:: τττουοΙὶετἰο εουΗιττυονττ. $τεουε εοτυτυεττοεπε Γε ΡΙυτἰττιυτυ ροπή ΒευεεΠ&ο, δε οπτ

πἰΒυε ττεττίΒυε, ευτυ τΠοτυπτ Βεοεεὶἰᾶἰουε τενετίυε ου Ρτορτυι είε. Ετ υετευυ ΒευεθιέΕοττε

Μ Βετιεδετυπι οΒΙἱνἰίεἰ οΙτου:ιτευυε ντάετεειιτ, οπο:: υπ ε!οπτυπι τεόυτ, ρυιτιετοτυ ορτἰττυιτυ

ε!ίετοι:Πυεττι, ε.υτετε Με ρυΙεΙιεττυυε δεεοτειτοπτ, υπο ευτυ :Με δε εἰτιευΙο, Που ευε1υε πιο

υτΡυ!ο, φωτο Ιτυρει·οτοτετυ τυἰττετε δεεετετ , Με αδ Βε:ιτυπι ΒευεεΗάυπι ευτυ τυεχἰπιἰε

ετοτυιτυπι ε.όττοτυουε ττουίττυττετε ίὶυὸυἱτ: τουτεεεΙυε δε: εετετο εἰτεο ΗΜ:: ί:ιττ&υτυ Ιοευτυ

εἰενοτΞουὶεεκίὶἰεἱτ, ω: Π εΠουουτο εἰἱυτἱυενἰνετετ, τεΙἱόὶο Ιυπρετἰὶίἰιίὶὶεἰο, Πω Κ: ίυΒί:ιυά:

ΡτοίεΙυουυ τι:ιευτιι Με ίετνττυτυπι ίρουδετετ.

' το.. Ταπεα απεεοπ ετα: πωπω; ίπ ποβτο.τ ΡτοΡετιβο, Μ: ·υπάο, εεβε απεΐοτε !.`πτοπέεέ Ξανα

Ή11:1ο:2:- ω.[ΜΜπ απ “πω” τοσο. ΜουοεΙποτυπι Ρεττετ ερρε!!ετεευτ. Ε: [απε·υετε εοτππηοαττετπ[α:[|εώ·

(ΜΜ,_ ραετοππτπ ΡτοΙ:απε ·υεεετα ραβτπ ιπβτπεπεπτα, ιτι εοτιιτπ_εταειατπ πω. Νο·οεοπ ει· ιι:Ρτο[ετε Οτεε

οπο:: ίπ Μοτο εἰε Βέτο: Βατποετέεπποπ.τ, φιοτππι Μο Ρτο .πε!εαπετιβ πιοπαβετεο, ποπιππ 1οτοΤε

8ετπ|εεπβ [ππε, οτππ2α [οτε ρτοτπο·υεπτε 0°εκε2εαπτο [απδία Επαττεφεπείε εοπεε/]α. Ωιιέπεπε αΙτα αν

Με» Βιι!!αττιππ £α|ὶπεπβ εοπτο :. Ρτο «Με ίεαΙτα: υποποβετε:.τ. πιο ρίετωπφιε οι απο ποτέ:

Βαοεπιτπ·, με βπε!!!ατεπετεεεπβετε ποπ ·υαεαε. Ρτεεετ Βαπποεαεπβ· εποπαβετυοπ, το απο πορτα

Μο"Μ,"ω α2.ιππιπ:, Θ· 6οπ[πείεπβ εποε ροτἱΠἱπεππι α £πππεριπαε είοεατιππτπεε, εποπα/ὶετΙππε $επατεετεπ[ε

“ΜΜΕ δ( επ .ατςεπεοτατεπβ είιεεεβ, Ιπεπε οτππέπο αεβτπδίππι, α [ππάαποεπειε ο·οποτυα·υΣτ, ατπρίέα:πε, σπα!

τερετοι. Μεσα· @Πε ιοπεοπτ απα·υπ, πι: τεβαεπτ ΤτεΝοετπέπε επ £Ιστοπέεο Ηττ_βτπ82επβ αεί αππατπ τοο7.

κτ



ε.οΗυΝεουΝοιε. πο:

Υποππεπ[ο ρΜωέ ἴ/έοοιιέ ο)π[οοοπ βοιποέΙσπ: ο·οποπτοοποπ ο, πο έιι_β·ο !ιοΒοοπο· έπ Ήέοο·οοοοέ πο· ΑΝΝ.@Η.

οΜοοι. Νεο ρι·οοοι·οπποποπ ποωἰο /οοι·οοππι ·υέοοέπππο οουποωππέ, οποιο @ποιο οποπ Εππποεπποο ;ο4_ο

,οπο 'Νεοϋποοποπ Βο·οοι·έπ πσ·οοοπ έπ έρ[ο Βοππωέ ποσο οπο: Ισπροο·οοοπ οοπιέέέέο. Ηοο έπ οοοο ο. Μοϋ.

'οο2οπ: «ο. πεποέοπο οοέοϋοποππο ροη/ο·ιπιο·ουέο οποίο Βοποποοοέππ: π[οπο οοέ [οποίο οποαοέπιο οποοβ β

"πο, οπο οοιπροι·ε £ποποέ·οπϋπο έπυοοο_/οοποο, ροβ Μοχάοέοπο: Ηππάοέπ ο: Ι.οπτοο!ιοοπ οϋποοέ]]οο

°οωοποπ, πονο οΙοδοέοπο έποοποέδο, β: Ροβοποοππι ποπ πο» ·υποέπε: πιο ροο[ε!|έοποπο ποοποβέοοπο η

οοποέοοοι·ο, έπππο έέ: οπο: ο·ο[οιέπο οπο” ππωοποέ ροππι1]ο έέοοποέο ο|έ: [απο οππο οπιπο: οοπβοποέ ο' :

οπο-πιο ποτποι·ππο. Οιιιτιο:, έποπέο Βποοέοππ: έπ Θεο·οποπέο ποσο, μια: οι·ιΒιιΙειτιοοιε :ιά οΜιιιπι ,οί ιιε ίιιίο::τιτοτ:ε, Νιιπιιιιι Με ιιτ οάνει·Ιιε οοι·ο ιι: Ρι·οΒο.νε:τιιιιο & .οοοιιιτιοποιοικετιιιιτ. Βοοπ:

Ρο :το ροοοοέ: Ιάτοέπο: έω πποίο το/οέοποο [ππο, α! έποέοέο πέοπο,|οοο·έππο έπ οποιοι.: Ροοοππι Μπέο

οοοέ: ]ο[π. .οοοοοέΠοο·ποπ οοοοέοοππο οπΙ:έοοο έοοπο Βποεέέππ: έοοο !οποοοο.

ι ο. °Ροπ·ο ποπ οπέππ: οο οπο: [απο οπο: ·υέο·οποο ο3°[οποίέοποο έο!π|οι·ο: οοίοοοο Ηοποέοπ: , οπο· ν” 'πο.

:οππο ορο πο. οοπβ!έέ: π: [πο [ποτππιοπο [πωέέοου·ποπ /οοποο ρι·οοπτοποο, οβέοπο ποοωιοπο: Τοπίο: ω” “πιο ·

οποιο, ί/οοβοοοσοπ: ορώ·οοπ: Βοοψοποοέο: , οπέ εοπ: έπροέπο οοοοοέπβέοποο›· [πιΠο οποπο, Οο

°ποέ:οπἰπ: _οπ·έπιππο .Δέοοποπβ: οωπο:, ρο[έοο ορώορπ: Ηέοάο:ποπποπβ: , Ηοι·έοοι·οπ: 6'οοοπέοπβ:,

Ρορρο .5'οοοπέοπ|έ: οΜο:, Βέοποποπ.: κπίπποπβ:, 0οιοο θέππέοοοπ|έ: , 7οέ!έο!οππ: 1)έ·υοοποπβ: ,

°Ροποπέ[π: ./!_ςοπποπβο, 09 πω οοπιρέπι·ε:, οπέ οππο οοοπροτέ: τποποβέοππι οτοέποπο έ!!π/οι·οοοπο.

£'εο·οο οποίων οι Ροοι·π: Βοοπέοπέ [οποοποπ Κοαπποέοποπ οπο οποοοοπ πο Ηεπι·έοποπ οππο οεπιροι·έ:έπ

Ιοο!έο ο,ςοποοοπ οοοε!|έπο, οπέ, έποπέο, ποπ ρ:ιιιο:ι Μεσοι:: ώ: άσο τοΗ:ιτιιοιιοΙο οπο: α:οΙείπιτιι:ιι,

ὰ: νιοιοτιτέο ροτειιτιιπι, ό:: οορι·οίΠοτιο ριιιιρετιιιιι, δα. οποιο έπέοπο οπέοπο ποπ οπέέο Ιπαροι·ο·

οου·, έοππιο·υπέ βιπο”Μοοοοπ το·οοπέοπ:, :ο πιοποβοοέποπ [οπδέ .οποέοοέ, έπ οπο οερποποοοΜο·υο:ι

το: ο·οοπέοπέ:, [πο οπο: £οιι_ςτοχοοέοπέ /πωέοποππι οοοο2οἰέο. Ξοοπέπο ποέέοέπ οπο: οι·οπο οποπ·υέ›·έ:'

ο·οέοέοβ: οοποοο·[ου·έ. Ηέπο ο: Ιοο!έο έπ Θεοποοπέοοπ "πω, οέπέι1]οοποποέοπ, €έππέοοποπ Μπομπ

οέ: ο Μέ: [οοπέέέου·έοπ: ροττοπέο,_ιι!›ἰ, έποπέο ἴ/έοο επ.: οπίοοι· οπο. :.6. οιιιιιρΙιιτέιιι:ι ΐΒτιοτοΙἱ

έἔἰοτιἰε 8ο Βιιιάιτοτιο νιι:!ιί:ετ, ί:ι.ιι&ι-$ριτέοι:ε @πιο έιιοοοιιΤιι: , οοι·οτιοπι παταω ΡτετἰοΠΠἱπνἰε

οεπιιιΔι: ο.άοι·πωιιιι, πιο! ΜιΙ::ι:τι, οπο ά:: ::ειοΙιεάτο. ΜΜΜ Ρ::ιτι οε!εΒιιιΒοοιιι·, οΒτιιΙιο, δοθο

τει·οι::ιοοοιι ιιιο:ιαοΙιοτιιιιι ίιιίοέΡι€οε, απο τιι:ικιιιιο ιιιιιιιιΙιτοκο 8ο οο:ιτι·ιτιοπο εστω: οι·:ιτιοπι

·Ιιιι: εοτιιιιι Γ:: οοιιιπιειιώινιο, 8ο πι ΓιιΡΡΙοιτιοιιιιιπι ιιοοοΒιιι·ωπι τοι·ιιοι έτι οπο.: οΡτἰττιαΡττιο

διο οἱὁε:τι (έοιιοτεεειτιοιιἱ οοιιττοοΠοΗτ. Πιό:: έτει· Βιοιειιε, Ρετ Εοοάιιιιιι 8ο Τι·::νιτέτιι ττοιιΠ

:στη οπο, 8ο σου ι·οοιιήοιιε: οπο: Βοο οοιιιιιΙ:ιιιιοε ρ!ιιι·ιιιιιε Ιοι·οἰοἰοοἰ!›ιι: 8ο μ·ακΠέε όιτεινέο.

πο.. °Νοποο οπδΐο›· πω: Ιπ·οοέ Βέοοοπέέ, οποπέ έπ[ο›·έέ‹: ο‹ὶ οππππο ιοο6. ρέ·οοοοπτέ [ππιπ:, Κεφω,,

()!ιιιιιοο ιι οι

ικινιΠτ .

ΙΙοπτ·έοππι οέέοποποίο Ιοο·οππποπ οοοοπέΠο, πο οοοοποπ Πέοοοι·οππο οπο [ποσο [οοπέέέοι·Ιπ: ποοοοοπέ·, Βοοεάιο1ιιι.

,, έποψ::·οο. Εππέοπο ποοποβοι·έέ [οπωέωοοπέ, οπέ έΙΙοοω:ο: ρι·οοοοο, οοέβοέο ρο»·Ιοο/οι·οι·οο, ρέοπ- Ρϊοετωπ·

,, /οι·ποπέποι·οππ:, βοοέοπ έσππορ[οἰοπέ·υοοβοπἰποπ άέ:οέο: Ηοο ι·οοπέο: οποιοέπ|οοοέι!ππο[οοπἰέ,έ›έο πο·

,, ωοοοο οποπέοοπ ποδι απο. Ωποοε ›·ε οπτοοοπ: ΗωπποΪ/έοοπποπβ: ορωορπ:, οπέρποβπ:οοοποο,,: ο!οοπ Πέοποπέππι πέοππέο, πο Ηοποέοοιπο, οποιο πω· βποέποι·οοέΒέέέ Ιππροο·έέ οέοποπο ποτέ ποοπέτοο,

,, οποποοέιππι βοοέ ορπά [ο |έποι·οο. °Ροβι·ποέο έοοοπο Ηοπτέοο οοποπο οπιπέοπ: έπ οορέοπέο οιέ/έοποέ

,, ροοοέο Βέοπου·οπ:, πω:: ·ιπέέοο βοι·έοποποοοπ:, έρβο9οοοποποπο ροορι·έο οω:οοέ έπ οαππέΙαπ:ροπέοέι:

,, οοοοέέο·ο π·οπποέπιπ Βοοπέο ρ›·ο:οοροποπ: οποο απο [οοροποο]οο Ιποοοι·οοοι·, οοοπο πο οποποοοπ:

,, [π/ο·οροέο: [πο[οο, οπο» οωοο:: 7οοποππ: σοχο ό" Ρι·οοέρέσππ:, ποοιἰ Ξοιοοοποοιοππο υοω: οΒοο

,, οο!οοοοπποΙαπροπέποποοοοοοέ:. δέοοπο οπο: Ιππροι·οοοτ Βοοπέω οοβοέδοπ:, τοίέοπιιοπ·οποπ οοοπρπ:έπ

υέτοποποπ οποο·οέοέέ: ο»·οπποέο, ω·οοποποπο Βεπεοέδοππο απο: πο ροοο·οοπ οο!πέο. .ΐέπιέέο Ιοπέοοοοΐπιπ

οοποιοέο ίπ πιοποβοπο Οοέέοποπ|ἱ |ἐοοπἰο οποοοοέπιο , πω .Βοι·οποοι·έοι: οο Μο170]έ0 οωοέοποιοπο

ροι·έ ποοοο ·υο·υέο Βέοποπέο ΟοΙοοπέοπβ οϋποοέ , πο ροοοο επ οπο: ρπο[ο[|ἱοπέ: οοοπέο οποιπ ο: πώ

οοοέοο ο)π|έέοοπ πιοποβο·ι·έέ οπο οο[οι·οο ·υψιπο οι . Αιιτιο οΒ.Ιοοοιιιοιιοικ Βοιτιιιιέ παρ. Πι

ιιοιιιέπε Βοτπἱιιἰ, Εοο Βει·οτιἔετἱιιε ά:: Μ:ιγτοΠο νοΙοοιε τετιιιτιοιοι·ο τοι·ι·οτιι:, 8ο ι:ιΙιιοτο εοε

ΙοίΗΒιιε, οποίο ἱτι πιοιιιι Βοτιιέπι Κιάιοτόι :ιΒΒοτἱ: οπο: (ἔιιέΙΜπιέ πιο ιρίιιιιι :κι ιιιοτιοοιιιοιιτιι

έιειΒιοιιιιι ίιιίοΙριειιάιιιτι, οιι:ικιόο πω:: Ποιτιἰπο ρωοιιοι·ιτ: Ιω δ: ιιι ρτ:ιείετιτιοτιιω Ρι·οπιέττο οι

οΒοάιοιιτιοιτι ίοοιιιιάιιπι 13ο 8ο Βοιιτἰ Βοιιοὸιἔἱ:ἰ ΚοΒιιΙππι. 'Ροι·ι·ο οππο έπ ωοοππο Βοποπέδοππο

Ηεπτέοέ ρτοροοιβο›ιο›π ρ›·οοοο Ζοπιέπο οππο , οπο , πο απ· ·υοι·έέ: οέιοΐοο·έοπ: ›·ο·[οπο .άοςςοοπ:οο

"Νικο έπ ποοέ: οιέ πο. :. 6!»·οιιέοέ Εοβποπ/έ: οφ. μ. έπ 8οβέέοπ|έοποοοπέ οοοέο/έο, οποπι Πουέ

οπ: ›·οβοποο·υοι·οο, ·υή·οοοπσ·; πω οποοποτ· οποο!έ οππο |οποοο Βοποοέδέ'ο (πρεπε οι·οπο, οοοπο ίπ

οου·ππο οποοέο αποβπ: Βοοπέππ: οορι·ο[οποοποοπτ, πο οποιο: οποσ: Ηοποέοπ: οππο 6'οποιοςπποέο πω:

[πο οο·υοέ·οοοοοπτ. 0ωέο Ηοποέοπ: ]πέέέ πο. οππο απο. οοοπο έπ Βοοποοποοιοβ οοοΖοβο βοοπέοπ:

πο, οπέ ροβοο πο Εποοιιέο ;. [πωπω ροποο'έοο έπ [οπδέοοποπ 6οοο!οοππι οο/οι·οροπ:, Ρπωέοο έπ οο

:ο Εοο!οβο οο!οω·ο›·έ οορέο.

η. £οπποςπποέ: ·υέο·έ οωοπ Ρέοπο έέωι·ο [πέο, πο οποοποπο πιοέέοο πέτο βοοποπ οππο οοπροοδοέ.

ΡΙοοπέο οέ οπο: οεοοι·έ: 6οπ[ποέοπβ: πιοποβει·έποπ, έπ οπο‹ἰ πο π·οορέο, οο οποοο οπο έπ οπο: ·υέοο (:Βιιι·ιεειιτι

ποβο·έοέοπο·, οποπο οππο έποοοο·οοπ ρι·ο[οι·οοππ:, [πίέπ: οσέρβπ: _οπι:ιπο έοοπέ έπποέίο [οπο. 'Μοτο ἔἰ$ΪνΜΞ π·

ΜΜΜ οπο.: ο'Νοπποβο οποοοπι οποποοπο |οτέροοοπ [ποπ οποῖο›· ο|ἱ Ηοβποπππ: έπ ./Ιπποέέοπ:Βοοπ- ωπ·

οοιχοπ|έοπ:: πο οποποοπ πο οοιπροτε βοοέιοι·έο, οπο ποτππο πμ: Μ' π» οπο πο πο: ιο/οπορθουο

πέο, έποεο·οποπ οβ. απο οπδοοι·οοπ ·υέοο, οπποπέ: Με _βιοι·έο, έπ ο!έοποίοοο Ρετ ωοοοπι £|οππ6°οππ

ιΙοοποέοοοοο `·υέπιπο, οοο·οππο ·υ.οέοοπο·. Ι:οπέπο Μπι. ;.οέο έποοςπιππ [οπο, πο πο έ!!έ[πὐο›·οὐοοοῇ'ἱ

οέποπ οπο, οποιο.: ρι·ο·οέοοποέο οποοέιέέο οίέοποποοροπέρέοοοο οοι·ροι··έ:. οΕΜΗΜ /ποπο ποπ οοΙοο οπέ

οοιιοοι· ρι·οοέοο έποποοοοπιοπ πππι. ;. ο ροβ οπο Ηεπι·έοο 6οποπέπ,οοέοποοπ, οπο οππο ι τοι.

Ρ" Ξ“Ω'ΜΜ ΜΜ,” ριξω ώ: οπο. απο Μ .|οι·έροο ο Βοοοο Ϊππροοοοο›·ο .ο Βοο!εβο το

οοροο [πιῇ·: οππο ο· οππο επ οοοοβοπο |ἱω οοπέΠο ίπ ποοποεπο οπο, πιο ο ω·οοο Εππποοπποε

βι·έΙοοι·οο ο οσο @οι οοποροπο , οπο οο ωοοο Ιππροτοοοι·ο έπ _πιπδοοι·ποποιποποοππο ρπωέοο οοεοπ[οποο

οδεύοοπέ· , εποπ ·ιοέκέπο οοποέοέ μπώ: οποοποποπο πρππέβ οποοεοππέβποιπποέρβίο[οοοπ

.ποπ δ. Ο. Β. Τοπ. Ι/Πἱ ο Ο:: οππο
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ΑΝΝ_ςΗ; @οι εβ, πώ υποεαιΙα, με: ρώο22αΜ οποοιειο, εἰ: @αποο αιιἄο›·ε άεβ:·ιμα [ισέβσ σε

1040 εαπιιι:. Εεεεταπι μετα π: Μπασα!π , με ὶπ[ε›·ἰπ.τ ο ποὺ: Μπα [Με , οεοετω· οι προεπιρΙ:ο

;_ Μ,_"_ Βιιυποετ;επβ που» Με: ΜωιεπΖοι·πιπι Με», οι με” ιππιβωα:, εμιοεἰ πω! [σε εοπ:Μεπτρωπα

ει: απο ρ›·οτιιωκα.τ. .Η φα: :επεσε απο @εεε σκεψη αάότεροπ/έ Ουεώπισπ οι Μπι: άε0Ιοπ

Βεωοετδωιβοπε, πιο Βοίίαπά8Μτ Μ απο ;. Λοιπά, Με ι'πιε_ςε›· εκοιὐετα›·. α...

ΜοΜαεή- 16. πω υποπαβετ£ιωι Εοπ[πε2επ/ε, εποε Βαρκεςεπ ΟΖτοπιαπι: Μ” ·7. αρραΖω:, οπωφω

Μ @Πω Κιπποεει·ι ιϋειω·, οαιιά Ισιεςε α ΩιΠε!!ιοΗαβΐο @Με εεω»·ι, π[εμε α! [ιεπίπσπ ρεο:τΙσπε περ

μπώ. [ποπ οι αεδα!επ οο[ετ·υαπέα ρε:·[ε·σετα·υο: ρα πω: 2απροπ.τ :επι περοπε ει! Σπποεπιτιέραστε: αε

εεάεπτε, :πιάσω απο απατα η3ι. π» £απηςπιο2ο °Ροι!έρρο /εσυάηποοπωε: ρι·οβπρτε , Θ·

` π!ιΧΙο αι:οο!2εα ρεππω 662 αὑ0ἰἰ2α [απ. ε» Με πεοπαβεπο ρ!ιαπ οϋΜ··υαευΜΜ δεδο!ροπ:0ωπ

Μ» ίπ 'Μπα ει! πιππ.86. Με Με ΜεΙπ·υ·υετε: ερῇεορέ °Ρπάετοοεπεκβ:.

πω ποπ η. €ωπιπππά2: πιεπιστωπ ποπ @β Με” πωπιιοπε, πι! 07 ρ!εωςικ ω,ωπ Φ ΒεξςέΕ

ΙΠδώα"Γ· Ρεωεωω Μαυ·ονο!υ3έα ασκ Βοοπαπο εοπππεεποπεπε, π: εποε: πιανω εαπ”, Ριν Με υ·οποπε,

ε]π:[εβοίτα:::!εοταεπτ. ΡεεεειΡαε εβ Με 3. Μαπ22, με αιαπε·υ1·υ2: αεε[Πβ εεπιιυπεβ, @ποινικ

πο πω”. μια ριμεοπέ, β Μαιο: ιμιέπάεείπε, ρο/ἱ πιο” ·υίιίαέπιτΙ: αππωπέπ Μοπε/ΜΙο επιπ_[εεε

ω, π: πω» ἐο|ὶπ.τ Με χωερω. Ωωεωςπεσπ Ι.«υποεπισ .9εα[ιωοπ:χεπ[Ι: παταει φπα: φωσ

ω”. Ο· ΠΙ:Μπιπ: ροβ Μετπιω‹πι ΜΜΜ, απο εφ, 8. εοπβρια·υπέκε.

π. Χ Ρι·οεεΙειτο Ρετεπτιππ ἴειπἔιιὶπε , δε επεπίε:ιε ποοὶΙἰτετὶε έτειάιι οπο ποιου.:

πποε:ι.. ο εείΠο111ε @το ποτεε πιππεΙο εποπετυπτ , ίειπ&πε νιε!εΙιεετ Η ε οι π π επ ε

εο8ποπ1επτο Πιο, 8ΙοτἰοΙῖίΙῖτπππ1 Κοι:πεπΙ Ιπ1Ρετἱἰ οεεπε, ε]πίπι1ε άποπίΙππιπ

εοπτεθειο.ε κι , Ρἱπ: π:επ1οτπε ε: Η ο Ν ε ο υ π ο ι ε ει1επΠει δε ὶπιΡετειττπε . Εε.ε!εκπ

νεε·οοεειτο. δεΒεο εὶἰΙεέὶε. Ποιιπε8ππό€ε τετι·επο Ιπ1Ρετειτοτέ εοτΡοτεΙΞτετ & , ποπ

εειτπεΙἱ:ετεοπῇππδὶε , εοεΙεΠπ Χε81 Γεοιπι νὶτ8ἰπἀτειτεπι εοπίεετεινέε , οποιο πίππε

ἱπ`ίἰπειπ , απο εοπῇπζπὶε εοπΪεπίπ , Πεο τείὶε , εοπίετνενἰε . (ζωο οίοτποάππι

εἱὶνὶπἰτππε τείὶπποπἱιππ , πε Ιιππεπ ὶπ τεπεοπε Ιο.τετετ , οίϊεπεΠτ : ιιπ1 εαπ: ειδ

εοππιποΙεποπτπ νὶτΒΞπὶτετὶε οοίἱειπ, δε οοΠτπεπόπππ οε επεποπεΞει εοπτε:ι νεοπ

. -· .πε:π ΩΙπ1ΙΙΙΙοοιιεπείπω , Πεμ:: ἰἔπὶτοε νοπιεεεε ίπεεόετε δε ΠΙε:ίειτι1 Ρτοεεεἰετε

. - ! εὶεόὶτ;

ΧΒ8=ἔ:: _=· 2. (1πεΙπει· . 1ιτεκπ ω Γειδειιπι Μ, πο εοεπιπι1πειπ εεεὶἰίἱεετἰοπεπτ Ρι·:ετετεππεΙππι

ει.ιΙορ1°0οετ. ποπ πι , πε δε εειΠπποπ1εε εεπόπιτππτ εκετποΙἰε , δεεὶἰνἰποτππι Γεετετοτπτπ ειόπιπ·ει

ποπε επονεοιπιπτ , ἰπτεΙ!ἱ8επτεε ε1ιιετποάπιοόπιπ ώ.ΙΞεεπποπε Ι)επτπ οτππΞει εοοπε

Μπεστ ἱπ οοπιιπι.Τεπτέε πεοποπε εε τειΠοιιε οοπίε τεπτετὶο εἱεεΙΪε ποπ Ροτιπτ. Ιπνἰ

οπο επππ οιππἰπππ οοποτίι ὸὶὲοοΙπε, πο! τοοτιππ ίπιι·πεεπΙετπιπ ίειιεἰετε πο Ροτιπτ ,

2ε1οτγΡπι: Ηνοτε Ϊεεἰετε εοεπτειΚότ, δε εῇιιε ίεΙτετπ Βιπιετπ Ιεὸετε,επὶ νπΙππέ οστεο

Ρτἰοπὶε ὶπίὶὶ8ετε ποπ νει!ιπτ. Έειδτε εΠ ἰ8ὶτπτ , ειιιδὶοτε ὸἱεοοΙο,ΪιιΪΡεᾶε ετἱτπἱπἱε ,

οπο ποπ πονει·ειτ :πε.επΙο.ιπ εοετοοποπ1ε . ΣεεΙ οιιἰοεεοᾶε`Ιπ Π , ε1ιπίεπιειπι Πιεπι

πε8Ιὶ8ἱτ; εκοπτέετΙοπίε @το σε νοεπετεε εειπάεπτεε πιω ιοί ῇπεἰἱεὶιππ ε!εεἰτ ; ο

ποσό ΡτοΡτετ ὸιιτἱτἱππι ποτπἰππτπ ΞπΠίτπτπππ εΠε εο8ποίεἰτιιτ. (Ξυπηι1εάίΙεδο.

])εο ω! Ποιά ῇιιεἰὶεἱιππ, νεΙιπ: ονΙε ειά οεεὶίὶοπεπι εἱπεετετιιτ , ἰπΒεππιιὶτ , δε απ: : Βο-4

πιίπε Ι)επε επειτα εεεΙὶ δε τεττεε,οπὶ Ρτοοο.ε τεπεε δε εοτόπ, @Πεο πεεπω ιπειιπι

δε ετὶΡε πιο . Τε επίπι τείοεπι δε ῇπεὶὶεε π1 οοεπε ὶπνοεο , φπα πεε: οππε Ρτ:1:[επτεεπ

Ηεπτὶειππ , πεε ειΙἰοιιεπ1 νἰτιππ εειτπο.ΙΞ εοτπεπΠΗοπε πτπε1πειπι εοέπονἰ . Ηοε επ

δε: , Η:πΡεπποπε δε ίἱεπτἰοπε ππἰνετίὶε·ε1ιιὶ σ.οετε.πτ νοτπετεε εειπεΙεπτεε ππόο νε

ΠὶΒΞο εειΙεενἰτ , δε ίὶπε εὁπίΗοπἰε τποΙείΗε. ίεεπτει ΡετττειπΠίτ . Με. Ι)επε οπππὶΡο

τεπε νἱπεπΙπιπ εείὶεε εἰΠεέΗοπὶε ίετνεινέτ , ἰπποεεπτἱετπ εοπιοι·οοεινέτ ) Ξιιτεεμ·1τπ

π επΠοεπειπι ΙπππἱΙἱτετὶε πωπω . _ ε·

"Εε:ί·τ Έ" 3. π ίεΓεἰοιιε ἰτεοπε εοπΙΗεπτει, εοπεἰπεπτἱε Με 8Ιοι·πιτπ πιο τεετεπί εοΙειτπγεὶε

ω" _ ππΡετιι ίε.τει8εοειτ εοΓεοποετε, πε τιιπτο ΡτοΡεπίὶπε, οι.ιειπτο εΠἱεοειιιε Ροτετει,Ρτο

πιονετετ,ο πε Πεο ἰπΓΡἰτεπτε πεεποπ εεΙ)πνεπτε,πο ὶΡΒιιε Ιοπεἰετπ εοξοἰτειοειτ Ραπ

απο . Πεπἰε1; ΡοΠ πονεΙΙειπ ίεευπάΜιπα ΡΙεπτετΙοπο πιο: εεεΙεΠοιπ Βεοεποετε ,

οικιπι ευπι ΠΙο ΠπὸἱοΠίΠππο παο εοσΡεπιτοτε Ηεπτὶεο ίπ Ιοεο Βειοεποετ8επΠ , νε

ππΠΠΠπιε , Παπ οειέϊεπι1ε εεεππιπ·ε ίποτὶειινἱτω Ρεττοεἱπὶο ΡτἰπεἰΡΙε ΑΡοίϊο

Ιστιππ Ραπ :ποπ ίεπεΗ θεοτεὶἰ τπεττγτὶε ; τποπεΗετἱπτπ Μ: ΚεεπΙ:ι ίειπέΗ Βε

πεεΗδΗ :ιο επιιποπετειπ ΡΙειεειπι , οι οοποτε ίὶιπδὶἰ1νΙὶεοεεΙἰε ειτεΙιεπ8εΙΙ επίπποεΞε ,

ποπ

 
--_.-

 

ε ,ΑΙἰοποτ ιοί :υΙΙεἄπΙἰ:. δώ πωπω· ποθα:ι πω) οποιοεοάειπ κάν, ποπ «παπι |εθο πτει·επιιπ_.

Ε: εμπε!εκπ ε:ιάεκπ ν0€ε ππππ· Ξρΐε Ηεπι·ιεπε πι νεπ·ιππ άιρΙοιπ:ιιιοιπ.

ύ θι·ε:Γεπιε ειιπι ιπΕ ι. εφα!."2:”.



ε. ετ1°υΝε·ε.υΝπιε. μη

-ποπππὶποτἰ ειπε ΡτετΠοτυτπειε ἀὶνετἴοτυτπυοπετἰἰε οτπειτπεπτοτυτπ ,· τεττΕετιπ ΑΝ.ουπ.

ἀεπιυτπ νετίυε πιετΞτΙτετπ ΜΒ οττΠπε ()ειποπττοτυππ, ίυΒ πππο ί:ιπδΗ 8τεΡΙπιπτ 1040

| Ρτοτοπϊεττγτε, Ρειτνο ιμἰτἰετπίεπετπετε, ω! τπεῇοτΞοΡετε πε Μο Ρεττὶπιοπἰο 3· Μ"

! εεεΙείἱυπ·ι ίυπάο.νττ . Αυ τμετπ πεπιευπάεπι Β ε Με οι απ: τι π ΡειΡοτπ , ι1υετπ

- ΡτείετυξΠεοε1τ8πυεΗεπτίευε τπ·ιΡετατοτ :το εοππτυπιπάυπι ΒεβεποετεεΠΠΠ1 _ . ο

ΡοπτξΗτ:ετυιπ πτΙνοτεινετειτ , νεπἱτε τοΒο.νττ . ΙΡίει ειυτετπ ἰΠυτὶ Ρίεὶτποετειυἑτἱ, Γε

·ευτπ άεσε.πτειπε: Ποτπὶπε οΠειυ τΙεεοτετπ πουμε τπε , ιΠν ετίει εἰἀειπΜε μπ

τε ἰτπΡετΞεΙεπι πιυπἱἱὶεεπτἱετπ τπυπετε εοπτυΙὶτ ὶπ τΗνετΠε εοοΙείὶε οτπεπιεπτὶε :

«με οτττπἱεΜε άοττυπυε ΑΡοίτουευε , υτ ίετπΡετ π1ετποτΙ:ι ὶΡίἱυε ἴυπὸειττὶεὶε υπο ΡΜ' ι 3.

·ποτεειτ , :πετμετπάσ πετ ίτευτὶεπι , αυτ νέο!επτπιτπ ,, νε! τυπο 1πάεΙυτττειπο.πτυτ ,

πππο. Βυππὶ ίυτ ἰπποὸατἰοπε , ίεΡτυεΒἰπτε. ιμοιμε πυοτυτπ & ΕΡἰΙὲοΡοτυτπ, ιμτ ὶΒἱ

πάεταπτ,τιυ&οτΜτε ὶΡἴο «Πε εσπθττπενττ.Ιτεπι τποπείἱετἰιιτπ πι ποποτε ίειπέϊτ δα!

νετοτἰε , δ: εμε νὶδτοτἰοίἱΙΙὶτπε (Στυετε @π!οτο τμέ()οπτυΒπι ὸὶεἰτυτ , πι:ιεπτΠεεπ

τὶἴεὶιπε εοπίὶτυκἱτ , δ: ειποὶΙΙυτυπτΠεὶ ἰΒἰὸειπ Πεο ίεευπάυτπ Κεευ!ετπ ίὶιπἐῖὶ Βε

πεου':Ή ίετνἰεπτἱυττι, εοπ8τεἔετὶοτπετττὸεεεπτὶίεἰυ1ε οτὸἱπενὶτ . Ροττο εοσΡετσ.π7

τε εἰ ἰπ οπιπἰΒυε ὶπιΡετἰεΙἰ τπει)είτε.τε , πΙετπ τποπείὶετἰυτπ οτππἱ οτπειτυ ἀεεοτενἰτ .

Απτε ΡτἰπεἰΡειΙε εΙτετε τεοπετπ ε:: αυτο 8τ.ΙειΡὶόε Ρτετἱοίἰἴεὶπ1ο ίἱειτυὶτ; αιΠεεε απ·

τεοε & ετ8επτεστε εειτὶποε , υττεοερ ΡειΠεε , τ:α1υΙειε , νεΙει , οοττὶπο.ε , επΡΡετε

αυτο δ( 8ετπτπἱε ΡτεττοΠε τπτετττειε :, δ: εετετε. υτεπίΠτε , ίὶνε νειίει ττιὶπἰίτετυ τεπτο

Ιμάμ , 8τ τιιτπ ίυπιΡτυοΙὶε ἰπεπεπίἱε_ ευΙετπ εοεΙεΠε εοπτυΙ1τ , υτ ουἰουτπτμε εε πι·

τυεπτιπ· , τε8ἰεπιτπε8πὶίὶεεπτἰεπι , &πιΙτετπ υττἰυίιμε ,τ Ιπ1Ρετετοτἱε ντάεΙίσετ

:το ΙτπΡετειττἰοἰε , ἰπ Πευιπ ὸενοτἰοπετπ ττιο.8ποπετε π1ττετί ποπ οεπεπτ . ,

ε. Ρτετετ Με ΡτὶπεΕΡειΙεε με Ϊυπτἰετὶοπἱε 82 Ρτἰπιετὶεε ετ:τ:Ιεπω , εμε εοπνεπ- ο Με

τυειΠε εεεΙείἰσ. , ‹με τποπείὶετἰο. ἰΙΙοτυτπ υοπειττνο ποπ ΒΙοτἱεπτυτ , αυτ πι Ρτετἰἱὶε " 'Μη °·

ὸἱΙετειττι , αυτ τ!εεοτετει οτπευπεπτἰε ? ΑΙὶεε επἰπι ειπτἰτμὶτυτε εοΙΙ:ιΡίειε τεεπτΠοει

νετυπτ ; τμο.ίπωπ ετὶυτπ υεΠτυδτειε , & πο ππυΙυτπ Μπα” ἰπ Ρτἰίὶἰπυτπ νε! ὶπ

ὶπ τπεΠοτεττι Πειτυπι τείτε.υτεινετυπτ ; δ: ΙὶευτϊΡτυἀεπτεε νἰτξυἱπεε οΙευπι με αιτίε

ττεοττΠε ὶπ ὸὶνετίοε ετΓυάετυπτ , υτ πιετττσότεετε ΡοΙΙῖπτ : Ο ΙιτΠΗ πουπέ σποτ Γυ

τπυε ὶπ οτππΞ Ιοτ:ο . Ο οοπμ8ὶυτπ ποπνοΙυΡτετε , ίεό Μπα νοΙυπτειτε τοΡυΙοτυπι! =-ο#Μ-Ϊπ

Ο Γειπ&υτπ τπεττἰτποπὶυτπ , υΒἱ υπει πε!εε ὶπνὶοΙετε εείὶἰτετἱε, υΒἰ υπυε ΓΡὶτὶτυε τω. ο

ίετἰεοτἀὶε εκ: νετἱτειτΞε , υΙ:υ ττὶετπρνεπε ὶπ νὶττυτἱΒυε , τόετπτμε ποΠε ὶπ νὶτἰὶε ! υΒἰ

πετ: Ρτππυε πι:: :ιΙτετ υποετπτ ποτυἱτ,· ουτπ ειΙτετ, :μου Ρτυπυε, κξοΙυὶτ: υΒἐ Ρετ ομ

· πιυε ἰπ τπυΙτΠετυε ουετειπεπε&άΒυε , Ρειτεε πι άυουυε οΠεπτΠτ ειΡΓεδὶυε! (ΖυειΙεε

Με πυπτά:ιε τἰὶκετἰτπ πείεἱο . ΠπυπιΜο , εμπι πείεττ ποίὶτυ π1οἀοτε8ὶο τειΙεε, όυπι

ΠΠ ΡτοΡτετ τεεπυφ τεΙοτυιπ τε εειίττειπτεε , πετ: ΡτοΙεπι τεττεπε ίτεουπόττετΙε εκ

ΓΡεθεπτεε , εοεΙ1Βεπι ει Πεο Βεπετειττοπετπ τεεεπετυπτ , ει τμοτυτπ οτε πιω Πεἰ

πυτπουετπ ὁεΒεἱετ . Ηε‹: επ 8επετεττο τμετεπττυπι Ποτπτπυτπ , ουετεπτἰιιτπ Ει

εἰετπ Πεἰ ]ε.εοΒ : τμἰ νἰνεπτεε ίπ ετπτω , τπετττΙ:τει με. τποτττπαιπτεε ΡτοΡτετ

ΩπτΠτυπι , ίυΡετ τετττιπι τποτἰεπτεε , :πππο τε8πο.πτεε σπιτι (ΠιτΠτο Βοπει Ποτπὶ- °·

πὶ ίυἰ νἰτὶεπτ ἰπ τεεὶοπε νἰνεπτὶυτπ . 1

5. υοπἰειτπ τΙε νται 8:ντττυττουε ΡΗ8τ ΓειπΕΗ Ηεπτἱεἱ επτἰίὶπιπἰΠὶιπἰὶιπΡετε- πω» σε.

τοτἰε , τπἰΓετειτἰοπἰΒυε νυτἰἱε , :ματ ἴεεἰτ ἱπ ι!οιπο Ποτπὶπί , πε Π8πΙε τμοτμε δε $ὸἐἙΦ

ιπὶτειευΙἰε , ‹με ΡοΙὶ ττεπίὶτυπι ὶΡίὶυεΡετ ευιπ ξεεἰτ Πευε , ίεττΙε :το τὶὶ8πε Κάμε. πεευπόπ.

@Με τεεεμτ Εσε!επει: πυπε :ιπππυτπ Ρυπ8ττ , πιο Ευ τπεπτετπ νεπίτ , νΞτο.ττι τπε

τποτπποε νὶτεὶπἱε ποίὶτε επι1πεευπώε Με νττετ εΧΡΙτωιτε , δ: τπετποτἰε ΓετΕΡτο

εοτπτπεπτὶυτε ; υτω εκετπΡΙυτπ εμε ίε ἱπτυεπτεε, τμεευτπτμε νὶτζεὶπεε, τμεευτπ

εμε νετε ντάυε , Ρετίεδτε νττε ποττπειιπ σ.τΜττεπτυτ εοπνετΙἔιτὶοπεπι ΠΙτυε . Ιππέ

8πυτπ επἰτπ ποοίε , τω τπε8ὶε οΡετε Ρτετἰυπι άυ:ππτυε , υτ ΠΠ οΠὶεὶυτπ ποπ ίππ

ττειπειτπυε οτΞε , ευ)υε Ρτονἱἀεπτἱει τμοπότε ειΙὶπιεπτει ΡετεἱΡἰπιυε εοτΡοτὶε .

ό. Ηεπτἰεο ἰτειμε ίυο με επίὶἰτυτἰε μιττεπτΗΠω ο ίετπΡετ ουΡτοόε , υΒΙ ε:ιτπ ίυΞε Ε::ἱ"*1%

νὶτεὶπεπι , υτἱ ττυπυκετειτ ἱπ (ῖπτἰίὶο , ἱπ υΙτππο ἴΡἰτἱτυ εοπίτπυτυε τείἱ8πει νὶτ, ειτΙ ορετὶἔυξἱπ.

εεΙείΗει, εμε ῇυΒἰτετ ἴυίΡὶτεΒειτ ,Βειυόπι ττειπεΙειτο, Με. ίε ω Ποτπὶπυτπ, υτ ίετπ- ΠΜ·

Ρετ , τοτειτπ εοπτυΙἰτ .· ὶΠυτπ με εείτἱτετἰ , πεεείπτειτὶ , ΐειΙυτέ ε.όείΐε , τΙΙυπι ΓυΞε

εεεΙείΠε; ἰΙΙυτπ ΗΙυε, τμοε οἱ πι ΟΙιτ1ίϊο τιόετε!ευνετετ,Ρτείεπτετπ ειΠοτε,εόνοεειτε

νὶ8ΞΙΙἰε, οτυτΙοπὶΒυε ὶπίἱπτε,ὸἰε Ρτε.ξΗευπ1 ευπι Μειττπει, ποἑῖυ ε6τεττιΡΙετΞνεπι ευ

Μυτἰει νἰτειππ υΒετε ποπ τεΙΤεττπιτ.αυεπ τα νετο εΙεετποίγπειτυκπ ΙειτΒιτειτε, τμειπτε

έέΐσδδ.Ο.Β. Τοπτ.Ι/Π]. Ο ο ὶ) στει

το Βεπεάτέτυε 8. ςιπ δετ8το 4. ίυττεΠἰτ τυπο ιοτικ ύ Οσα; ΒοάετεπΠε Ι·πιΒετ μ.είωεωω,
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οτι. οτειτἰοιιἱε ιι€ίταιιττεί, μι: 'κατι τ:οιιιιιιιΒιο οετιιτιδτι επι-τικ άτ:Βιο9.νει·ιτ,ιτι ΓιιΒίοι·ιΡτει

Ϊπώ Ριτέιιιιιιοιιιιττι τοί:ι. οι:: το ( ιισ.ιιι Πττετττττιιιι,ίιοιιτ 8ο ειιιειι·ιιιιι ιιιττιοιιι,οιττιιιΒιιοτο οτι

έ° "° το, €ιτ·ιιιιίτ1_ιτο ίοι:1·τιε "Με ίιιιτ ΡετιττΙΠιτιει) εοι·τιΡοίιτιτ ,δε εοτιίοιιοΗτ , οιιιοιιιιηι.ιι:

Τοτιτο νο1τ16τιτ εοειιοϊσετε ιιτοτει·ιτ . - .

ι, Ο ιιτ 9 Ν 8 ου τι οι ετιινιιιιι οιίτιτ:τιίτιτιοιιο ίσιο ιιοτιιιιιε ΙτιιΡει·ο.τι·ικ , ΤΡοαΜέτετ

· τ!ΗϋέΜ οοτιετεἔετιοιιι το (ΣοιιΒ1Βιομ1ιιιοουιά @Με οοιινοτιιτ Δτωειωω Π:: τιο» ο . _. Ρ.
,, τιεινοτθτττττε ίτττειτιατιι,νεΙατι τοΠιιιιο,ίτιοιΙιτιε τοΙστατετιι ι ο νείττιιε :σε ων”ιτι

ο ,ι εοΙιττιιείοιτε ει:ΗΜι·α νιτ!ετειιι τ Ωμαιτινιτ σπιτι τιιτ:τιε ΡτοεοΙΙοΒιι οιιτειτιιτιι Πτι

ατο” “οι ιτε ιιτττιεττιιι·, πίττα ττιιιιειι ι·οσοτάοτιοτιιε ειιιοτιοτιι τι. ωωτι τσίπο
ιτ 9 . . . . ~ Ρ
” τιιτιιτο ποιο οπ11ιτιιιπΕτ Ικα Ιοιι8τι τετιιστει ατι οοιιιιτίιτιε , το) τιιι.ιιιτο τετοιου τω!

τ? €1τιττιτι τεοεὸιτὶε . αυτο πο; ίετιετ:ιοττ τι οτττιτοτείΞΙιτιιὶι? αφτι τωιωτι, ατι Ιοιι8τιτ τ

τι ~οι:5ιέ1ιι€ τεττιστιοιιιἐςὶιιιτι ετιιιπι τι £τέτιιΠιιι ίαοιιΨιτιτίιΒιιοοοιιοΐοτοττιτ, ντέιιι(ι

,ι το. εεε οΡετω τα πισω οοιιηπο τοτυι· . Ρ ιιτιι ..οτι ιτιο Μπιτ) οτιο τι -

5, Ιιτιο,Βεο νοΙτετττο , το!ιοι.ιιιττι τετιεπιιιε , νότιο οοιιιιιιοιιιτιστιι αΙιετιιιιιι @το ιιο!τι

59- ΜΜΜ Ριτττίτιμιττοττε μινιττττ1τι τεΙονατιιτ ιιπΒιιιτιιοο τΙεγοτιοιιισ.Μοτοτ πω»
· 9, ο @Με τι Ροτιιτιι τιιιΒιιετιττοιιιιιιιι ΕΙιιιι τιιΒιιιτ.Ει:οε τι;οιτιοειιοι Γιιτιιτιιτ ιιιιιιιιιΓοιιιιι

,; «το τοίοδτιοτιετιι "οτι ττιτττι1τιτιιτ εεττ°ιι1εμιτ Μπιτ! ΐοιιιοτιει Ρειτι·ιε νοιττι οοιιτιιιιιτι

τι οτειτιοιιιτι ττΙἱτιιοιιΕ€τ τεΐιοιτιττε; @οποιοι τοτιιιΠοτιιιτι μα” ιιτιειιιιιιιιτοτ οϋτιιιικι

ιι το οιιττάΙ)ειιτιι τιιττΙτιιτιι Ροίΐιιιιτ Ρι·οΗαιτε, μεσω ιιττεΗτιιιτο:ΜιτΙτιιιιι·νοΙοτ οιο
]η:.5·.ι6,- | η . 1 - . Η . . . π. .. . .

,ι μΘετιτιο μία 2Πτοιιι:τ.ΙΙΙε απτο ετη; οτιοιιι ιιιίτιιε Ποιιιιιιιιτ,οιιι ιιιίτιτιιιε οιΙσιιιτ ,
ο ,, ττ:οιιιτοτ6' ίτιΡΡΙιοΜιοιιι: ε3τειιιόιτε πο τεΓΡιιιτιίαΙ νοοιε ιιιοετεΠιε ιιιτειοείΐοττΒιιε

ίιιΡι·ειάτέτι @τι τιιετιισττατιιΒιαισιιτιουιι ΜΜΜτω: Ρφωτιιω οιιοτι ΕΡίο Ρτοπιι
δ) )

4τω,ι_ Μ ,, οι τΙισοτιο.·ατιι ΡοιΤετντιτττνειιτ Μουτ: ιιτ Βιι€5Ιιιε Γ:1Ινιιτι @τι Ατοιοοιιιιε το οστι

”· $$ @Βέτα ετιετιιι ΡοιΡ126ιτιιιτι το εστιιιτιειίὶ ιιοο ίοΙιιιιι Ριτο ιΙΙιε,ιιιιι ιιι Με τητα Ρο·

Β ΠΠ Φωτο @Με Βοιιτι,ιττά με: ΠΠ: ετττιτιι (Ιω ιιιιΗτι ίεεοτιιιιτ,οτονοτιττε. Οοίοι:το

ιι ιιοο Μ: ειπε τι τ:οτάιοττε νετττιε ιιυιιιουαιτι ειΒιιι:ιετΙ:τοιιι νοει τοιιιουεπι ΡιοΡι·ιοε

ό, οΠιΗνἱτιτιτου€ Μπι: Ιοτ:τιττι νοτττει. ίτ::νιτιιτε Ποτοι·ο νοΙιιιτ σ Πισω φοιτ; πιο; ιτε

;; οτιίΪὶτ2€ὶ8 ΜεΕτιοττ:ε , ίειιιΡετ ιιτ ΙιιΙττι·ιττιττ: εοι·τιιε τιιιίετιεοτοεο , τε:οιιιιάιιιιι Μια!

Μ". Π. 9. ,, ΑΡοίτοιι :1?ιΙοθιοΗτιε Πιιιυ!:ιτιοτιετ . Νοειιοτι νοτια: ιιιοιιτεε ιιι οιιιιιιιάοιιι ιιιιι

5, τοτε τ:τττττετιει ίοΙΙτΙιτειτειιι ιιι:ιΒιε οι: ιι·ιτιειε οοιιετείετιιιτ , οιιιεττοιιυε ιιι (το ττιΒιιΙει·

ΗΜ εμΏο

Ι: .

Μ” ,,_ χ, ττοτιίε τ:Εοττιοτειιι νείτττιιιι τΡω :ποια ειαιιιοιιιιιτ, οιιι όιειτ: ΠΒιοτιο νεΙ πετ Δ

ω. 5, οοιιτττεΒιιτι τιιετιιιτ ιιτ ιιστιιιιιε πιω , ιιτ οποιο οοτιιιιι Ιιιιτι τ ιιιιοτι να οιιιιιι τιιοτιο

,, Ρτοιιιοι·ετι Κοιτα , εοτιεττι Ρτ2Πετιιτε , @οι απο Ρτιττε δε 8Ριιιτιι-ίετιι€το γινω &

” τεειιοτ Ρετ· οτιιιιιτι ίτοοιιΙει ίκοιιΙοτιιιιι ο Αιιιειι . έ

7. Βειιιςττε τ; ο Ν τι Α ο ο ΒΒιίι1εοεάειιτο έτι τοέτιο τι, ιιιίτι τω ΒιιοιιΙοτιοιιΜιοτιτ

@τι τω; άοΒοοτεινετατ 9ειτοιιεκτει , τη @το ιιιιιιινοττιιτιο οτε ττειιιΙὶτιιε ίιιιι6Η Ηειιιι·

τι ΑτοιιιττΡιίοοτιοε απο ΕΡΙΓτοΡιτ τω τττττιιι:οτιοιιετιι Ποιιίυε!ετιίιε ιτοοΙείὶειι οσονο

αττ, ιιΕιτ Μια Μτπωω ίοΙΙετιιιιιτη ΞιτιΡετιαΙι όσοοιιτιιΒιιιο οιιιιιι οιιΙττι οτιιοτε ,

'ειπε Ρτιτιτ:τΡ6.Ιο ΜΜΜ ντι·Βο Ι)τιο :τοπια ΡτοοείΠτ , ιΒιοτιο τΙ·ιείιιιιι·ιιιιι ιιιοοιιιμι

ι·ειΒι1οιιι, @το Ποιτιιιιιοι απατη , Ρειτνετττι οιιιόειιι ιιι ιιιατοτιο, τα! ιιιειιιιτιιειτιι ιιτ

ντττιιτττ, Βετο σΒτιι!ιτι Ατ Μπι Ιι:Ετιο Ενειι€εΙιτ , ιιι οπο ίιιοτει πωπω οκτώ: “Τακι

όόπιι ίιιιίΡιτ:ιετττειιι το ]οΓιιτιι ίτιίοιοεττο,8τ .τι α: Βειιεόιδιιοικιπτ ΡιιΒΙΙιιε τιιει·ιιιτ εκει

τσει·τηΙοθε Γιιιτττε8ττΙτιιι ΡιιτΡιιιιιττι οικω ,τιιιιιοετιι Γιιίοιοι·οιιιτ φοτο τοϋ τω Με

Μ("ΜΜ τιιιιτιιΒιιο οιιτ.ττειτο ίττετετι νείτετιι τεΙι€ιοιιιε οπο ίτιοετάοττιΙι οοιιττοιβιοιιο ιιιότιιτ .

"Μ "πω, ΕττιιιιΙτιτι μι: Γε τιιιττΙετιι ΒειιτιΒιιε,Ρτο Με τιιιτιιτιι Βιιιιάε:τιτιοικ, ουτε ,επι Μου Ιιιιιι

έττωο άτιιιιιιτιίΐοτ το νείτιΒιιτ , οτιΡἱΙΙιε , @οι τω: τάφο ιιτ εοτ:τοιτι ιιιοιιιιίτοιίο Ρτο ιΡίὶιιε ίστ

ντττι1τ Βοιιστε ι Ρωτώ , ιιιιτιοτιτο Με Μ: ΕΡιίοοιιτε νιτιο, ειιιιιΙο Με ΓυΒιιπτι:ιτει ,

εττττττΙιτΒιιτιότι ίτττ:τ:ιιιιιιτ ι Ροίιιιτ ΒΒιιιιιτι ιιι ίιιτ:ι:ιιι ιτιο:.ιιι , δ: οποιο Πιο ΓιιοΙιτιτιτεινιτ

πιο Βοιιιττιιιτ πιει:: ]εξιιι=Πιτιίτιτε. Ιω Πιτιίτο ίΡοτιίο ιΡ(μ ίΡοιιίτι εοτιίεετατει,όιιιιι

ΗΙισ.τιιτιι Τιιετιι?ι Η: ΗΒιίΠιιιο εοιιτιιΒεττιτο τιΡΡΙτουιίΤοτ , που ιιτ πιατα· ΒΙιτττιτιε Π: Ριο

ττττεΒιιτ;ΓετΙ ιιτ οιιιιιιοιιε τωνττττι ίετνι1ειιι το ΡετΓοτιωτι οιτειιττεΒεττιωμττιετι,ιιτώ

π)! σκοπια Γτιετττετ,οττειιτοτιοιιετιι @μια Βιιδι1τοτιιτιιιιι6 ιιι οι·ιτείειιτι [ειτοττΙο τεοιροτετ

ΩΧΉκἔΞϊΪ'” τιιεττ:εττετιι Γιτειιι.ΟΡεπτΒετιιτ ιιιτιιιιουε Με( τιιιΠι ειιιιιι ιτι οιίτιιιΒιιειιότε αυτο Βατι

ιιιιίοιιε νείτιΒιιτ ΡΙιττιπιτιιιι , αυτ ιιτ ττοΙιε αυτ; τη ι:ιιιΒιιΙιτι ιιιΡτιιιιιιτιειτοτ τιττωοτ ) πιο

ίοι·ιοττιτιι είΤει @οι :τοπ οοετοττιι·, που ιιιιιιιόιιοετ . ΒΡοιιίο :τικ σπιτι ΙοοιιεΒατιιτ αυτ

ΡΓιιΙΙειιτ.Αι:Ι τιι:τ:ιεΒιιι Ιιτιιιιι:ι "πε ιιινιίτι Ρι·οοεττιοατι Ντωι Γενετιττιτο ιΙΙιτιιι @αυτι

τ όιιιε ,

α. Τὑεπ 3.

'Οι ·

 

ο Αιιιιο τρίο φώς. @τι τιι€τ·ιιτ ι1:τιιι·ιτιιιτ Ηειιιιι:τιο.
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1

(τω: 3ιιτττιττ τυευιτττττειτε Γενεττυε ξΤτττττε τη ττίυ, τπτ τττίττττει Πεντε .Βτενε νττετ ίμι

ττυιτι τττετττει- τιιεττιοττο. εοτιιΡευτειττεττ Ιττετιτ ΠΙτ τοευτ αιτήσητε δ: :ιυτεττε τυττ , τττεττι

ίειιιΡετ Ιιτιυττυε . τιιευττυτιτ εοτΡυε ι ττυτι1-ίεττετ τετττ:τετιεΙυε ττεΙτετειε οοτΡοττε, :1υοττ

ΡειυΙΙο Ροίτ νετιιιΠιυε ει:ειτειιτόυτιι Ετ; ιίεπιΡετ αυτι Ιεεετε , αυτ τε8ετιτευ1 ειυττττε

ντόετεε: ττιιΠτει τΠτ εττεο. ς:οτιτυΒεττι:ιτεε ττενοττο , ττειιυευτ :τει:υΒιιτιττυτιτ ντίττειττο,

ίοΠτεττε ΡειυΡετυπι τοιιίοΙτιττο . Ρτ:τιττετε:ι ΡΙυττι εειπι τιτττειευτει ίεετττε ετετττττιυε.

ία! :μου 8ι·τιτττιττι Ιιοττιττιυπι δ:οτευττι ττττυΙειττοιιτε τεττιΡετ τυΒετετ , είτε ίυΡΡτεΙΤει;

:μου ττιττιετι ττιουττιε ·Π:ττΡτοτυπι , ίευ τενοΙυττουττευ1Ροτυπι, ι·ιοτι άετεδτυτ ετε

Ρυτειι·ιάυτιι είτ ντττιιτυτιι . Ρ:ιυετι τειττιετι ειπε κι ίοτιΡτιε τετιετττυιιε , αυτ νεττάται

16 υδτττττουτειττυττι ,” υτστ ΠΜ (Πιι:τττο τυττττετοειτ ) τεΙτιττευε εοευοντπιυε , Με ττιίε

τετ:: τττσιτυπι :τυττττιιυε . . Γ ·

8. έυιτιΡοίτ οι·τιττουτε ίτε:1υετιττειτυ τπιτετ Ιεδττοτττε ΙετΙττυτττιιευτ ειιιετΠει Οττττίττ

τη Ιεδτο , τιοιι ΡΙυιιιτε ειττττυδτο , τε:τ ετττετο τττειτο, ττιετυτιτει ίεΡοτε 8τειντιτε. τετυτΙτί

τετ , ΡυεΠα ίτι.ετειτει , :με Πε ωστε ΠΠ ειίττττετιιιτ , Βιετοε εοεττεεετε8ευε, απο ίετε τπτ

ττιετττυπι ιιοδττε τε&τουετυει:τειιόετετ,εειΙτέειυτεε οειΠοε εΙτιυτττ,Ιυττι ειιτιυε ε :Μπιτ

Βυε ΠΙτυε ΡτοΙειΡΓυτιι Ρέιτεειε εοτττΡτετιε , Πιτ ίττι8οτο·εττευττιταεευτεε τοτοτεε επτα

νττ. ΟΙ:τιτιοτε ει: τοιιευτίυ Βέτο ,: νττ.<το (:τττττττ :τε τεττιτιο εκευτττι,:τυτυ εοΙΙυδτειτιτεε

τιιτει· ίε,δ:εοτι::τεΡειιττεε Ηειτιτπιειε @του τε τιτΙΓΡει:ττ·, τπτ οτειττοτιτε Μπιτ. τετ:ουνετ

τττ, δ: Π8τιο ετυοτε ειΠυτττοτιεττι ΠΙειιιι Πάμε οτιιτιτ τυιιτυτυ ταΠοιτε νείττυπι εινετττττ

ΑΝΝ. ευ.
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;· Μπι.

ΜττττυΙ τ:

ττιιτετ .

Ίτιτευτττιιιυ

ειτίττιιδιιττ .

'Τιιει-τυτιτ Με, (]Ιιττίτε , οΡετ:ι , ειιτ οΙτιτι ·ΒειΒγΙοιιτυτττ Κεεετυ Πι τυο τιποτε τουίυ

:ΜΗ , δ: ΟΙιειΙττειττοε τ8ττεε , ιιτ Ρυεττ τυτ-ΙτΒετειτετιτυττΙΙεΒ,τυει ντττυτε.εκτττιικττττ .

ε. Αττικ! ττιττειευτυτιπ τδΪΠ. ΗυΡετι:τυττι :μπαι ιτττττιυττυτυ Με ΡΙυευττ ίυΒτεττβετε,Γ

Πι τ1υο ετιττιιτ ΠΙτιιε εοτιττετιττειυι δ: ττΒοττε Γενετττετεπτ :ττττετε Ροτεττε . Ηει.Βυττ ίε- °

ευττιίοτοττε Με ίτττειττι , ] υ τ τ τι Μ τι ιιοττιτυε.Ηειιε τι Ρτττιττευτιυτε εάυοειτειττι,οττιυτ

τττΓετΡτττιο. , τ:ιτευτειττυττι ι1υοτιυε Ιτττετατυπτ Γετετιττει τυίττυκετειτ. ΗΜ τυεττεττετειττι

που υιτιιυε τεΙτ8τοιιτε τιυετιτ τττΙεδττουτε τιποτε ίεευτιι δ: ::οιιτεετειτα ίυττ. @Μπιτ Πι

οπιιιτΒιτε ΡΙειτιε ττιΠτυδτε.ιιτ , υΒτ ετυε τη οτειττοτιτυυε ντ8τΙειτττειπι , το τετυηττε Ρεττε

νεταιιττειιτι,& :τετ οτυτιτει ΡεττετιττειιτιΡεττΡειτττ,οττιτιτυυπ ειίτετιτυ δ: το88.τυ,Ρτττυπτυ

τη τιιίο εοετιοΒτο αυτ: εΒΒειττΠειυτ Ρτωίεεττ. Τυιτι .νττ8ο ττττττετ τΠτατυ Γυττ:τΡτειιε ,

τυιττει τοπιπιουτττοτιετυ Πιτιθττιτυ ιτυ:τυτττ τιυτιττε.τι·ι, Ρτα:σεττευττυτυ τΠτ Ρειττυπι τεμ

τειπε ε.Ποτ1υττι , ττιοτιετ στ: τ:Πυττε τττΐεδτυιτι υτΠτει :το Πεο ΡΙειεττει. Πειτε τττοετε , Γιε

τιυετιτετ εικτττε , ίοΙττειε τεΙτετοίτ ττττιεττε ντιπ που ττετετετε , τιιει8τε ιυει8ττευε ετ

τοτιιπι Πεντε δ: τττειΒοττεει εειΙοειτε ττεττιετιτο.; ιτυΙΙειττι Ιυετ ευ: τειιεττττε , νετττεττ ειτ

ιιυε τττειιότιετο , τυτΡττυάτιιτ τιτ:1υε τιοτιείτε.ττ εΡυ:τ Πετ τετνοε ττοοετ είτε τοτυτυυ-.

υτουεττι ; ίοΙΙτεττε εενειιττιιιιτ τιε ντιτυι τεέτειιτττο άεΗτιετετ είτε τετυΡΙυτττ Πετ , δ: Μ?

ττττε1ττο τττετιιουυιυ Βετετ , δ: Πτεττιοιιτε τιιοιιυιτιειιτιιτυ: ·Ιυιιιττιο. τυο. τιτ Πετ ττεετε εκτ

τΡεδτυιτι , Ρττττι:ιτιι :με ττοι:ετετ Βιεετε , ιιτ ίτυδτυτιτ ττο&ττιιετ Με τρία τη εει:Ιτε, Πεο

:ιτττυνειυτε , Ροίτττ τιτνευττε . Ηειτο δ: ετυίτιιοτττ ττετυιτι ττι8.τετυο ίτυι:Ιτο ετ ττιευτ.03υε ,

ευσ.ττ τη οττιτττδυε τειτιι Ρετίεέτε.τυ, δ: τΡτε. ττιειετίττειτιι νετιετειι·τ εερττ.ΙΙτα,υΒτ ττιπυτι

απο. ττΒετττιτε Ροτττε όίτ,Ρειυττειττττι τι ττ8οτε τυο ττεΗτετε,τυοτττοτετιπ ευττυπι,Ιειυττο

τετιτ ετΒιιττι , :μια νττττττυι1τ ειτττιτευτει τυτιτ , ε!είτττεττιτε : υΙττιιιο. τη ετιοτο , Ρτττιτει τι:

εοιιντντο , ΡυεΙΙειτυπτ ίεΒυΙτε ττττετεΠε , το το οττιτιτυυε Ιειιττυε ει.<τετε εεΡττ . Ρτο τω

τιιίιτιο:ττΙενττειττευε :τυτττ αυτι ίτε:1υετιτετ Μπέτυ Πεττιττετ τε Ρττντιττιιι, ΡιΠΠτοε εο

τε.ττι οπττιΠουε τεευυετιιτιι ΑΡοΠ:οΙτ ΡττεεεΙιτυ , ίτευτυε ετευετετ,οΒίεετειτετ, τιπετεΡε.

τετ ; ι·ιεε Με τιιο.τεττεττε νεΙυτ Ριιττοεττιτο αυτ ΒιιτιτΙτειτττετε ντιπ εοιιτιίει υΠο πιατα

ετιιετιττετετυτ ; :ιυιιττετιι τττε ττυτυ τΡΓα απο εουνετιτυ Πτυεειιι, παπι :Με ετοττιτιιτουε

εαπ , ίετιυττυτ , ιιΒΒο.ττΠει ττείυττ &, :1υευτι ΠΠ. τιι:1υττειπε , δ: εΡυτειτιτεττι ευιτι εο:εντε

τη ε6ετειντ τεΡεττειιε,2ετο Ρτετειττε σ.τιτιειτε, ευττι νεττιο τοττεΡττουτε ττει:τετει Μετάτ

Ιειιτι ετυε Ρετευττττ ; :με :μπώ τττττΠιιτιτ τιιιο:τ:τειττι τοττιπιττι τττζεττοτιιττι ετυε ειεεεΡττ ,

:με οττιτιτ τετιιΡοτε νται: Πιτ που ε:ιτυττ . Πε ττυο τιτττιττιτυπ Βέτο εοτιίτ:ετ , :ιυτει που

τετιιτυπι Ρτο τε , τω δ: ιιτο :Πτοτυιπ εττιετιττεττουε Με ΡεττυΙττ , ιιτ τιυτυε ντττο ειτττε

Ρτοτττετετ , δ: τπτ τυεΙτοττε: νται: Πετυτυ π νττττε Γυτε τετοττΙυετετ . Π ·

1 ο. Ι:οττε δ: τίτυΠ ΠεττειδτοττΒιιε το.Βυτοτυτι1 δ: τιιττάεττΒυε ττιετετττΒττε ΡυτειΒττυτ,

:1υοττ Βιιι&ττ:ιτειιι ΠΙτυε , τιιιτιιιι τιυττιΠττυττε 8τειττε τ15ίε. Ιιοτιιττιεε τεττετε νοτιιττ,

Λέτε δΈ. Οπἰ. Β. Το»ι. ?ΠΙ Ο ε ττ_τ τουτο,

ρ νιιι·ταιιτ τοτττεεε τη τ1υτυε ιιοιιιτι·ιε τττττκ:ιιττο. Εάτττ νετετεε τι:Πτειιτ Πω... , ...τι τ. Ρτώπω . Ι-ΙοΕ.

ιΠ:1πιτυ8 ]τιάττύπω. ]υττΜιτι ετιυιιεευιιτττε ίοι·οτειτι ννοτίο ι·ιυριτιιιτ , δ: ]υτ:ιιτι του Μυτ:τιτι τΡίτυε τι::ρτειι·ι Οτι.

ιιτττττι Ι.τΙΠΒυτ80ιιττ9 ιικοι·ειιι ιιτειτιοι·:ιτ Μτι·πευε τιτΝοττττ:ι εεετεττειι·υιπ Βετεττ Ρ:ιε. 148.

& ΙτττεΙΙ Ρι·οτετΠοιιι“, αμε εττειιτ πιω: ειπε π1:ήιιε Βιετιιιιι Πι τωιιοτιτε , τω” Ποιιιι υτ:τε Πω τοΙετ,υου. ττιτετίιιττ.·

 

]υττ:τ ετυε

τιερττε :Πυ

Βιιττττ. .

Ετιττ0τεέ

τττει.ιτι στι”

κάτω ΓοΙτι

Γυττττιετ .
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ΑΝΝ. οι. φωσ οΙι:·ισει·ιω Ιοιισσιιιστ ο Ποσἱοσε οσττι Ροίὶ Ιοδιιοπετιι Εναιι8ιτΙΕι ,ι ίσοΜΜ

1 049· τσιπ :ποτε ίο.ι;τέθοιιιστο σοοειις:τοτ ω τιποτε· , ιιοκτοτιο πι2.τισ8 Για οιιιτοιιιικειτιιι στ.

5° “ω” ττειιοιιε , οσοι τισΙΙσε οιιι τει:ιΡιι:τοτ@τα , είε @φοιτ .· τισιιιτι τ:ιαΙιιιε Γο1ι:-› Ρετ Β:

τιείιτει: τιττιιιΙειε Μετα” ίσίαΙστ, δ: τειισάίσ ιιιιιιίἱ ίειιιισιισιόο Ισίὶιιισὶτ @Με Με

Ροίι ίσοτιθςιιιττι τοάιοτιε , απο τεεισοτει; . Έσω ι:τιειιτι οστά ιτι σαιτ νιτι @πιο

νείὶι: ιιΕισσοτιιιο :Πισω νιττστεοΠεπίσω ΜΠι:1ι:8ιτστ .ι 5 σοι άσοι :Ποσο ΜΜΜ

ΤτονιτιτσΠε ΡοτιτἱΪιοἱ8 όοίΡιοίι:ιιτ , τι Ισιιιιιιιι -πισιτ:Ποτε μι· ττιιιιοτιε Ιστιοίτιστιε Γιο

ι·ιοτιιτστ Βιιιισιοι:ιιττι . Οτιιτιιιιτιι ιτο.ιισο αιμα Ποτ τηι:τιτοτσιπ, ετσι ιιισιωπι ω".

διατσιτι τσετιστ Μεσα: νιττι.ιισιοι . - ` ι ` -

Ιω” Εμ” · ι τ. Ωσιτιι5.ιει:ιιτι το ίιιττξιο ΡτοΕοίιτο Ισρα<νικιιι σπιτια, παπι ΙισσιιΙ.ιτιιτιο σπιτια ,

αιτειιισ5ι σειιτι τοΙιΒιοτιιε τονοτοτιτιο,οσιτιιοσε :ιάισιτεισάιιι ΤσιπιοΠι μι:ΜΜΜ οιιιοτσιτι σ).

2ίσ0ΜΗ ; 0ι°2τἰ0ιιὶ8 8€ Υἰ8ἱΠ8Ισιιι ιιιστωισιιι Ρετίετνοτοσιιο. , φα οοτΡοτο Ιστι

εσείσετε , 8ε ισ8ττινείεειιτο ωσπου ΡιισΙΙειιιω άι:Ηοετο. Σττωιικτι ττιωτισττι ιιο!οτε

ι:οτιστο.Ιιετοτιτστ εκτετισε,ίΡιτιτσ τιισιτσ,σειισ Εσυ Πει ίπποι:: ιτι οτε: ιήσε ίσιο οοι·ι

ίοττεισιιτιιτ ιιιιιοτισε. νοοιιιιιιτ ΜΜΜ: ειστεΜε , οσοτιιιι:1 Με πιο ,μια μπι οοτιίοτι ιο

Έτσττσιτ ; ΑΡσίὶοΙοτ ά ι:οσίοΠοτοε , οσοτσιτι Βάσω δε οοτιίιτισοτιοπι ίειιιιΡοτ τοποσ ,

ιστοτΡεΙΙειΒατινιτσιτισπι (ΠιισΠι τη ίσο εισιιι ισ νιτιιοιιτ ειιοι·ισσ,οσιιτσσι ;ιπσιιι.ιιο

Με” εστω, άστο Ρτοτοτ οιιτσ€νινοτετ,ιωπικσΙοεσω ΕΙιτΜο ι:οτιιι:τνενετιιτ τσο

τοστ , οπιιιιισσι Βοο Εσ.ττισΙοτιτισιιι πω σἀοΙΤι: 1 Ωω οοοιιττετι: οτειιιατ ιιιικιιιιιιιι . νε

το οσοι! Μι ΓετὶΡτστι·ι : τΤιιικτιτισσε Βαση οιιιιιιιι οο0Ρετ8.τιτστ τη Βοιιστιι ι ιτι οσιτσ

Μ' '°· τω· πιστα νιτι;τιιισ νιώσω οοιιιΡτοικιτσιπ . Μετάσαι ΓΡιτιι;ιιιιιι επιιειΙ:ινι;τειτ ; ιιι:ειιστιι

ΕΙιτ1Γτο άεσιτιισι τει:ισιάσται: ιιιιιτιιο.ιτι , 8: @τι ίο.ι·ι·ιο. νοΙιιιιε σπιτι Ρτεπστιι:ιο. Ισδιισε ,

ι·ιοτι τειιιτσιτι ίει:ττιτσε νιτ8ισιτε, εισττΙιντ:τΒ οττΠιιτε νιτσε , νετσπι ετιειττι κατσε στοιε

ΡομιιΙοει οι! ειιίι:οσιοε σ-πίσει:οιι8το8:ι.Βατ. δοτιεισατιτ ΡίειΙτιιι, δ: τοιιισι τΙοιιιϋ,σοι 55

&ιιιιι οοτΡσίοσΙσισ ιτι ισειιισΕιιο ιιοΙσ1ι τιιιτιο τοιιιιΡοιΈτσ;ιιτι μάσα: , ισ ΓιισΙστιο τε

' ι ίσιωσε Ιι: τοπια Ρτο ακουστε πιστα οσιιτιοΒειτ . Ιιιτοτιπι οι: ωστε τεσιιΕι:ε τιιισοσιτοι

ΙωΡωτικι , ποπ σε Ρει,σΡετεσια άοσειιιιτιιιτ ίοτοτί , Εισαισαιτ εκίοοιιιια , ειστε». Πετε

ετο οοτι:ιισοτιάσ Ρτοἱοτσιιιστ νοΜπιἰΜ . Τιιιιι Με Ρ:ιΙΙοτιτοε νσΙτσε, σα” απτο , στι

Π: ΒΡοιιΐο ποιου τι Ιειποο ειιτσΒσετιιτ , Πάστα επι σε τετοιοικα: , οποσ εισηστ:το :

Αιτιιέισε στο, ω, ποπ Μ: :ποσο πισίοιιτο Μπα , οττιιιτσε Με @απο οίὶ. Ηιιιι τοττοτιο

ίΡοιιίο, τιιιτοσε1ιείιιιε οοοσ1ο;τοίσοι; τισιιιι (Κ: στει·ο :Μαιο πιω ο8τάΓι , τιιιιτιιι τεστο

ιιιατ ιΠσι: : Με ιιιιοιιι ιιιιίτ:ιστ ς:έιτιιιι8 ιΜτττι€ισ ἰιινοΙνὶτε, δ: οοτΡσΓοσΙσισ σωστο ισχ

τα τσιτισΙσιτι ίτσ.ττιε τετοια; άοιιιιιιιιιι Ηισιτιοι ιιιιιιΡα:ιτοτιε, εισαι:: πιο μοι νοσειστοπ1

@σι Μάσα , ἰτι ΡτοΡτιο ΙοοεΙΙσ τοΡοιιττο. Με άτδιιε ιτι πιοΜε Ποιττιιιιι ί1οιι·ιτσιτι Πισω

'οοπιπιειισειιμ σε! Γιιιιιιιιι ειιιιτιιισ τενοιο.νιτ εισδιοτοι:ιι, τω οι·ιτιοσιιιτι ΡοΠειϊιοι:ιεσι

ωΡετεστιιιιιω οοιιίι:οποιε :τ @τι ιτιιιττεττι ι:ο·πιτπιιοι:ιτι το ιιττιιΕΠο Βοπτιοσο; Με
πικαπ οοιιοινοτιι ιτι ίιισιτι εοτιίοτιιιιιτι ίιττίσίι::Ρ3Πε €ιισιιι:τιιισσε α ι

> ι π. Πει @πισω Βετο στο εοτΡοτιε ίετοττο ιιτ ιετΡοΒιο·, Μισο ιιιοΒιιισσιοτσιτιο

Ρτιιιοστιτε,πιιιΙιΜιιω: Με οοιιΠιιτιιτ.τοιιε,οστιιιΙ ο ΗΜ ίαιτιΡοτιοσσιιιισττΙΒΜο Ροσ

Ρετσισ εοτιτσοετιιιο,ει.ά Ιοιι;,ιιιτιτ Βιι.οεποετο ίεΡιι!τιιτετ ω? ΡΙ'26ΙΗΠΩ8:τι1Μ ίι:!ιίιοεε ει:

Βιιιιωεισ 16οσια ιιίτισο «Μια @τισ Έσω· νετο τιιιΕ&εισιιτοσε , νασαι τσιπ ,σώσω τινω

ΩΡ°Ι"“'°·= τα , σιισιοιιο εοτιοστινοτο ΡσΡιιΙοε νιιιιττοεμτιιιττεε οστνσΙοε ίσοε ιτιοικω Βότση

τιεε , ιιιΗτιιιοε ισ 8τ:ισιιιιε ιοα:στεε ίιιιιιιιιτιο 8τιιτιποι @απο ; Μιωπι ία εταιετο , Η

τσι οσα Γετεττο ισιι€τ,τι:Ι_ειο ιρΓοιεοπτισιίΤετ οοσιιιστο.τι. Τασοστο ιτι οει:ΙεΕπιιτι σαι

@Ριπή ιιΡοιιοιι ι;οτΡι1ε οσο Βιιο·ισσοτε άιτΡοτι:οι:στο,ττιόιισιτειε ΕΜ Μιιιι Με ει: ιιε-

τιστιοι-ισοοτιοισηειε ΜΒιιι·ιι ειιίοι1σισε : ΗΗΕ @Με εισιιιιισ ω. ΩΙιτιίτο. ιιτιστιανι:τοιτ ,σε

ττιιιττιει μια: @οι Γιτι:στι , Ρτο Γι: :ισοεσι ΜΜΜτιιεοπισιτετ ΡίαΙιεσιιτιτ ,Φωτεοφ Β

Μ στι Βοτοπι ίιισιτσέιειιτι σου: ιιτιιιστε ειιιιιιίΠοιιιε , ιτι @ο Ρ6τΡοτι12 ιιιιστοσιϊιιοτιιε τε

@ισΡΙεισάοΜιιιτ:σιστετ ‹ἱε οοεΙο ΕΙιοτιιτσ Ρτοΐικέιεισε ειδοθσπι 8:ιστιοΒοι;.Ιτειι νι:

Ιστιιττι Βιετσ·ιιιι ι;οτΡσε, ίειοιιιτ "πισω , σιεισοτιπειτο οικω@ΡΜ ίσΡετΡοιίσιιο , ίσο

ΙοιειιιΙο τη «Ρωιττο= Ιοιοτο, Βι:ιιιι Βιι&οσιι.·ισ πιιιοτιιτσι·, τιιιωσισιτι είτΜΜΜΒα

ΒειιΒετἔετιΙὶε εεοΙείϊκι , τοετοιΡοιτΙΜοστσσι οσοτιιιατιιιίιττω ι Ρι·οι;εια 8τ πισι€ί:ιοο.

Πτι8ιιιι όοπτειι&οτσιιτι , οιισιοιισιτι τεθιοιοτιιο-οοπτίστατο «τσ , άστο νιτσιπιτ:πε ειπε το

Με εισοτοσσιει Σ' Γειιιέστειε οΙτιτοίοοιιτιοσε 58σιονισετσι· ιιεθιθωτιι .

ι 3. εισι

-~

τι Ι)σρΙιι:ειπ »Μι Οοιιτιε νιτσιτι, σοι σο: πιιτιιτσΙσιιι άΗοτιοιιστ, στο” $κτιιιο τ.. ΒετιετΙιιΞΗιιο ω τιπ

τιιιιιι ςιωιω 64.9. - - Ω -

& Μιιιιιι Μ: ἱτιτετἴετστιυ.ιτ ιτι Βι·σ26Πετιε ειιιτιοιιε σε και ΜΜετ ιι.ιιι!ιαι πισω 1ιι ισιι·ισΙι αροι·ιιοιιο

πρι: Ηεισιιτο ΡτπσἱΡἱοἱιστιιτ, σι: Ιοι:ιιιτι αισιιι:ειιιιι·Ιιτ )
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ι 3. Οιτιίτιατιτι: ι·εΙι8ιοιιι ΡτοΗεΞετιε Εεε!εΠα Μια , ( ειπε ιιι ΕναιιέεΙιο , νοεε

Ποπιιτιι τείταιιτε , Ι)ει ιιιατετ δ: ΒΙια Ρετ 8τατιαι·ιι τιοτιιιτιατιιι· .· τιιατετ . τρια ταιιότειε

οΡετατἱοτιἱε ειτειιιΡΙο ίιΠοε Ποιτιιτιο τζετιετατ; Μια , τιιιἰα νιιέιιιιτ Με.» Ρτο ίαΙιι

τε ιιιιιιιτιι ιιιεαι·τιατο , ει·ιιτ!ιτιοιιε ίαιιέτοι·ιιιιι Ραττιιτιι τιιιοτιόιε [Βετιετατιιι· ) ίαΙιι

τετιι ιιιιίΐατιι α Ποπιιτιο , ..διαιτα ατεΙιιατι·ι εΠεδτιΒιιε τιιετΠείτια ΡΙειιατιι , τατιι ιιιετι

τι. τιιιατιι εοι·Ροτιε ατιι·ιΒιιε ατιιττιατΙνεττατ . Μιιιιτ!αιια: ιιιαεΙιιιιτε εοιιτΠτοι· Ιιιιιιιαιι6

Βειιετι-ΡετιιιοΒεάιειιτιατιι!αΡίο εοιιτὶοΙειιε , ιιτ 2τετιια νἰταε ίτιιδτιιε ξαειετιτετιι πιο

ναιτι ΡΙατιτατιοτιεττι , ίεἰΙἰεετ Ρι·ιττιιτιναιιι ΕεεΙείιατιι ιιιίει·ει·ετ , Ραττιατε!ιαε δε Ριο

ΡΙιετειε ιι·ι ιιιιιιιτΙιιτιι ιιιιττετε τΗΒιιατιιε είτ : τιιιι ει·εόιτιιπι ΗΜ οΗιειιιττι ειιιιιειιε εστ

Ροτιε ίετιίιΒιιε , Γειττοειιε , τιιιἰ εΡτ ίΡιι·ιτιιε ΡτοΡΙιετιει: , τιιγίτετιιιιιτι Ιτιεατιιατιοιιίε

(Πιτιθι,δε οιιιτιἱα φα: ‹ἰε ιΡΐο ατιιιιιιιειαιιόα ει·ατιτ ΡωιοαΠωτ,αιιι αΐΡετιτατε νἰτε,

αιτι τΠνετΠε Ροειιατιιιιι τιιοττιΙιιιε , ιΡα τιιιεπι ΡτοΡΙιεταΙιαιιτ , ίαπιιιΙατιιιιι ίιιιιιτι Πάε

Ιιτει· ιτι1ΡΙενετιιιιτ . Ηοτιιτιι Ιιτιιεε ΕΙιτιίτιιε αττει·τιι Ρατι·ιε ετιιιΠΠο , Ρτο Ιι|:ιετατιάίε

ΙιοτιιιιιιΒιιε τὶε ιτιτετιιειταταε νιτΒιιιια ιιτει·ο Ρωωιω , ιιτ ιαιιι ιιιεΙιοατω ΡΙατιτατιοιιι ,

πιἰΠὶε Ρετ οι·Βεπι ΑΡοίιοΙιε , αττιιιε ειε Πιο εοτΡοτε τιιίο ετιιοτε ίαΒι·ιεατατιι , ιιονεΙ

Ιαιιι ίιιΡεττεάιδεατετ ΕεεΙείὶαιτι, εμε ίαιιδται Ττιιιιτατιε Με ιτιιΒιιτα,δτ ιιιιιτιόατα Ιστι

Ρτιίιιιι ει·ατια , τιιαι·τγιτεε , εοτιίεΙΤοτεε , δε ιιιθι·ιττιι ΐειτιιε νιτέιτιεε ατιιιιιο ταιιιειι εστι

Ιταιιτεε, Ρτιιιιιτιαε οΒτιιΙἰτ . Ιιιτει· τιιιαε Βεατα (ΞΙιιιιιεΒιιτιὸΙε , Πω ΒαΒειιΒει·8ειιΠε

εεεΙείὶαε , ειιιιι Γατιδτο Ηειιτιεο , τιιιἰ Κοιιιαιιοι·ιιιτι Ιτιιιιετιιιττι τειιιιἱτ , Γαβ εστι;ι.8ιι

[Ρεειε , ιιιιτιιοι·ταΙι ΓΡοιιίο εειίτατ νιι·8ιτιιτατιε Ιιοτιοτε τ!είετνΙτ . Πιιόε ιατιι ειπε ΐατι

έτιτατίε ιιιετιτα Ρετ οι·Βεπι τιιατιιίείτα άεε!ατατιοτιε αΡΡατειιτι τρια ιιι Ιοεο ιιΒιίαιι

δτιιιτι εισα τ:οττιιιε τιιιιείειτ , ιιιθι·ιιιι ειιιαειιιιιτιιιε Ιατιοι·αιιτεε ει:8τιτιιάιτιε Γαιιιτα

τειιι τεειιιιιπιτ . Πτ αιιτετιι ατι οτιιτιἰα τεΠεε εαιιτιίΒιιιι Ητιιιιε , νετιτατιε αιιιατοι·ιΒιιε

τετατι ιιοΗτε ΓυεεετιειιτίΒιιε , τἰε Με :μια ἴετιΒἱιιιιιε ειιι·ιοίε ιιιάαεαιιτι!:ιιιε . ίειΙιεετ

τιτιο τετιιΡοτε οΡετα ειιτατιοιιιιτιι Ριται:ίατω ΙιτιΡετατι·ιειε ιιιιτιιιιιι !ιατιιιετίτιτ. Ιαι·ειειι

τε Βοτιιιιιο , Ρτοιιτ ΡοΙΓιιιιιιιε , νοΙιιιιιιιε εΧΡΙιεατε .

τα. Αιιτιο Βοτιιιιιἰεαε Ιιιεατιιατιοτιιε ι 589. Ιιιτιιδιιοτιε π. Τι ε Μ ο Ν ε τει·

τιο-τιεειτιιο ΒαΒειιΒετ.<5ειιίιε εεεΙείιατ εΡἱΓεοΡο, τιιιαττο Ροιιτιθεατιιε Πιιατιιιο, ατΙ

νιιιειιΙα ίαιιδτι Ρεττι , τιε ότι ίαιιδτιτατε Ρι·αιτιιειιιοι·ατα: νιτ8ιτιιε ατιιΒιτ3ετεπιιιε , Η

Βιιοπιτιι ει:Ρετιειιτια εεττιΠεατι ίιιιιιιιε . Νατιι εισαι ίοΠτο πιοτε ΡοΡιιΙιιε ατι μετάτ

ότιιτιι Ιοειιτιι οτατἱοιιιιιτι δ: νι8ιΙιατιιτιι αιτία εοτινετιιίΐετ , .Μπι τιιιιτὶαιτι τὶαετιιοιιὶα

ειιε τἱε νιΠα , ειπε τΠειτιιι· Ι)ιεττιιτ α, αυτ πει: Ριετατετιι α8ιιοΓεειια , ιιεε ΙεεΙιιε ατι

Ιιοι·ι·ειιε , ΗΠιιιιι ίιιιιτιι ὶ8ιιε ετετιιανετατ. Ηἰε Φωτ Βιιιιτιιιε ατΙίτι·ιδτιιε ατι ΓεΡιιΙετιιιιι

Ιατιδδτα ()Ιιιιτιεειιιιτιιε ἰτα τιιαιιΠιείεετε εσεΡιτ , ιιτ τιιτιαΙι πιοι·Βο αΒίοΙιιτιιε Βειπιι

οπιιιιΡοτειιτειιι Ιαιιτὶατετ; εἱτιιιε ειιιιιε ΡαττοεὶιιαιιτιΒιιε ιιτιει·ιτιε Ιιεε ΠΜ αεειτιιίΐε

εοΒιιονιτ . ειιττι εατετνα , αυτ:: Ρι·αείειιε ατιίΠτετατ , τιεΒιταε αεεΙατιιαΒατ Ιαιιτἰεε . Ι8ί

τω: εισαι Μια: ταπι εΙετι ειιαπι ΡοιιιιΙι ίοΙΙειιιιιι όενοτιοιιε αεετειιτιιι, ττεε εοιιτταδὶΕ,

ιιτιιιε ιτι ίιιΒιιι·τιιο τἰε ΙιοΓΡιταΙι Βιιιθτι .128ιτιιι ό , τιιιι τιια8ιε τεΡταιιτΙο τ1ιιαπι Π:ατιεΙΙιε

νοΙνεΒατιιτ: αΙτει· τι.. @πιο εΙιιιιιι·ατιι ιιιαιοι·ιε εεεΙείὶαε Ρτε.εΡοίιτι , τεττιιιε ιτεπι ειε

τιοπιο Οττοιιιε ιτι εατιεπι εεεΙείὶα εαιιοιιίει , ίιιτιετ ίεΡιιΙετιιτιι Βεατε νιτέιιιια Ροίὶτι ,

αι: ιιιιιιιε τΙοΙοτε ΡαΤΠοτιιε ιιιια ει·εδΗ ίιιιιτ πιαιιιι ααα” ειιτατιοιιιε . ΜιιΙιει· ΡαταΙγ

τιεα , δε αΙτετα ίαιι&ιτιιοτιιαΙιε ο ἴειιιιιια απο Ρετἱε εΙαιιτιιεαιιε , δ: εΙαιιόιιε τὶε εαίττο ,

τιιιοό τιιειτιιτ (Ηετ , Ροίτ ττιοττιετιταιιεα:τι οτατιοιιετιι νικ εοιιιΡΙεταιιι , ιτι ιΡία τιοδἙε

ειιτατι ίιιιιτ . Ριιει· ειιἰ ταιιτα τιιειιιΒτοι·ιιττι ιτιοΠιτιεε ἱιιετατ , ιιτ Ρειιε οΠιιιιια εατει·ε

Ριιτατετιιτ: αΙτετ τι. Ι.ιεετιτιοτί, πιαειε άείοττιιι εοκιΠιτιιτιιε , ΒτείΤτιτιι δ: ΙοτιιιειιτΗ

ο!Ηειιιιιι, τιιιιΒιιε οπιιιιτιο εατιιετε, ι·εεεΡετιιιιτ. ΡιιεΙΙα τωατιω ιιε (ΗίειιιιεΙτ * , πεε

τἱιιιτι τιιτιιτια: ιιι8εΐτα ίαετ.α: ΡτοΡτετ τιιττιειτιι: μια· ει: εοι·ιτι·αδτιοιιε ιιετνοι·ιιιιι εα

ι·ειιε οίΒειο Ρετιιιιιι ; ΡιιεΙΙα τὶε Νιιοι·ιιΒει·ε έ ΡΙατιτα μια ίιιτίιιιιι τεειιτνα , Βοή

ειιΙο εοτιτταθτο; ιτεπι δε εοόειιι Ρα8ο ΡιιεΙΙα ιι:ιαιιιιιιι ατιτιαιιι ΙιαΙιειιε ιιιτει· στατισ

πετ. δ: νι8ι!ιαε ειιι·ατι Γιιιιτ .

1 3. (ιιιίτιατιι Ρτο ετιιιο ίιιι·τιιτι ίιιΒΙατο αΡιιτὶ ννεττατιι Βιινιιιττι , Πι νιεο τ1ιιι όιει

τιιτ νναΓεζαειι, ΓιιΓΡειιτιιο ατιτΙι&ιιε είτ. (1ιιιιιι τοι·τιιετιτο ΡοΗτιιε, νοεε τιιια Ροτετατ ,

 

ΑΝ. ΠΕΠ!.

ιοαο

3. Μαη.

Μιι·αειιΙ:ι.

μι!! οδι

τιιιιι .

Ματια. ιι..

Βεαταε ΟΙιιιιιεΒιιιιόιε νιτ8ιιιιε αυτεε αΡΡεΙΙανιτ , ειιιιιε ετιαιτι ίείτιιιατατιι οΡειιι ΗΜ

.4ό?α .ῖδ`.Οπἰ. Β. Τεστ». ?Πλ Ο τ: Πτι αιτιά

α Εἀττιο Ι.ονατιιει·ι!ια Β:]πιπ. ΑΙΜ Βο)ι·πιπ . >

ό (]`οιιὸιτιιτιι τω :ιό μετά:: Μοπτια-ιιιοιιαε|ιοτυπι α Βεατο Οττοιιε ΒατιιΒει·δετιΠ εριίτ:οοο, ιιτ ιιαι·ι·ατιιι· Πι

ἰρίὶιιε νιια: Μι. τ. αφ. η- ει.ιι τιιοιιαίτειιο ΓιιΜιτιιιιι Μ: ει: «πρ. ίεςιιειιτι.

τ: Ιιιαροετ:ιρτιο ΒαιιιβετεειιΠ ιιοι:ι όιτιτι.ιτ ἴαιιᾶιιιιοιιἰαΙι5, (αι , μιβασίσκω !ιώΠτυπ τιείΪε !ι4ει:ύτἰωιαρ·υ;τα2.

ί Αροε. Β:ιιιιτι. Νκτυπέστε.

ΕτιετΒιιιιιε

πι” Μάτα

τιιι· .

Ετ .κι ατι

απ. πιω·

Βιε .

' :ΙΙ.Π.·,τρ|:ί.
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- Μπα. απ· πόαΡΓς Ρεπίππ5τ. Βἰνὶπει επὶπι κότερα: , ιιΜ ΡοΡυΙμε ο.Βς:ίΓεωτ , νπωΒ ωαηηιμη

:οπο ώΙΜπωπω: , 8: ὶπίε: ΙΜ Ι:ηικπαι άεροπ:;πε , πι οἰνἱτιιιετπ :ενετίπε , εππέΕε ετο

3, Μ” Ρτἰοτι€ΜΜ ,πω” 8Ιοιόπω ΙΜ: 8: Με ωνπττὶαϊ ©ΧΡοΐωτ Ο Ωποτιππ ΜεΙ1 ωΙΙππο

π πωω ποπ πΓςπεπὸεΙετυε, :ιό οι:πΓυππ πυάπππε πεπαποτπιπ π [Με Ρπι·επιῇ6π8, μ; Μ.

ἀρη1[ὸιιπ1ἀ€σ1π8τ€τιπ π ρωΜο άπνώνετ4πτ, έπίετ1ρκω επ. ΑΡυ.ά ποπ φοι1υε ποπ

ΙΜΟὲὶΙὶΜὶΙ€ «Με ΒπνιιΙο πποάσπι , άπιπ1ΙΙππποπτπε Μ: οτππΙΒιιε πιστευω Ρυακ

:πε ,π Ηεππω πΡΡα1°υίτ . Νειιτι ποθ εῇοἐὶπππ ΜΜΜ , επική β8πιιιτι τιποτα: ἱπ :ειπ

Με τοττπεπεὶε Μ, ςυπᾶἰε ΜΜπεεππε1πίΡετειταίαωτωσ πάνω: κίΗτιπιπ πι . ΤΜ

πικάπ @πό Βοττεππωσ , ππρστὶπΙπ αιθωπι , ἀιιο εψίο!υτ1 πιπ1τοτιιπι ειιιεπειεΙο

πε πίπμε πέφτω Ρει·νοππτυπε . - _ ν

Μ" Μ· ; 6. Μὶεπ , ει: απ! @το ΞφΡοίΙὶΒὶὶ;: , δ; ίοτί8π ποίΗα παπί ἱποτοᾶὶωὶπ ά1Βιιτιιε

πω πω: Μπι., Μ που! Βεπιπαππετεσπϋππι ο1νἐτοεπυῇιιε ΜΗ :κρακ ποπ Με. Μυἰὶετ Δ:

"'°""° Ρ:οκἐππει νἰΠρΕ1τἱτι Υπείεπτεπι ίιιυιπ,ἐπίτει πιια.άτε18ίπτε εποε Ηπα ΒειΡ;ὶἴπ1ο ὸ€ἰιιπ

ξΈπω,ίπΡω ν;ιιτπβεμπ παμπ νῇτΒἰηὶε ποπ Επι: (με τεΙὶιττεδΈἱοπὶ5 ΡοΓιιὶτ.Τείὶοτ :παπι

πιώ είὶ ΡτὶωΩΒ@πἰ;με ιποι·ωστμ:π , ι1ιπ π1οι·ωοε ίὶιἴοὶ;ειτ , Μή ιπΙἴετειΒὶΙὶ5 οπ1πὶΒιιε

πωσ οκίὶἱπέὶ! , ίππΒεπ νὶϊεὶπὶε ΜΜΜ ΟΒΗΠΘΒΝΩὸὶεὶπΒπιπὶπππἀο τπυΙτοε Παω

πτωεΗ ιιιιεππ πκππἰωεπι Ροίμει·ει: , άε ίεΡπΙαο νἱνι1τπ Ιενανὶτ . @Με ἴο π Εισαγ

111ὶ5 , (μπε ο, ΙπιιἀὶΒι1ε εοπτἰπ€τπτ ?' Ηπα νοκ υτππἱιιτπ. , οτ ίτει1ιιεπε ωτβει ΗΒικιτο

οοπΗιικπαιτ . @ΜΙΒ επ πω: ? @πω ίειπ&ει ? φαω 1360 παπι ? πω: εΙαπόοπ οπττε

τε , επεσε κάψα, π1ιιτοεΙο. ώ,εκβΙπδ'αι εΙυοι1ιιε τπ€ωση τονῇν11£οτο Βάι? Βε:ιτικ

πωπω: πυΠ18πε ποταμό: : εππὸἰέἙπ π. Ποτπἰπο ιιβετέι ,ηπα παπα Ιει&ενετπητ; άε:

πεποπ1έΗοπε πιω ίεκπ1π πετεππτ8 απο@πωπω ππεπετπ πϊΒιικοτυπτ :

Μ" (Πω η. Α18πά ποπ πως π1ΙΠππ1ε @παπι . @Πο να:: <:νεπτπ ὶππττὶπππὶ ποσο , ὶπ νἱ
“πι”. τ ω 5:πππεπ: ποΙππωιπππ @Πω ε1π1ει επεπε πίπικ επ κίΡΦΓ3Π1>ἱΠ!ἱΠ1ΩἶΟἱαειιἴι1ΐἶ0·

σαι” ]ει£ιιἱτ , πΜ α πιπ11ο:Με ω Ιὶπὶ πωιπ :οΡεττπε δ:1ϋπλοναεπε , ππυΙτο

εῇιιΙππτἰιιπι εοιπὶτπτιι ὰοτπιππ πίε1ι1Φάτ:Ι2.;πέεβ η ΗΜ μ:: πρΗ::πι ΙπειιΙιτπ:ε παππ

τΞβμε οκίοπιιἰειε εεΙεΒτππ:ἰΙ›ιιε , ιιβὶ πη;ιπε βιςετόοε ε!εΜτπιπ Ιπιππιππ;ρ,τίε εοιπΡΙε

η: ΜΜΕ , ΡΟΡιιΙιχε πώ ;ιςΙειπη; , (μή ῇατη π1ιιΙ:ο. π; @Με Επειτα: Επιιπε8μπάΞε νὶ

άς:1·πε8ς ειιιὸὶετπ.τ , Ρεωἴεπτἰαπι πω” ΠΜ π,άεΙΤο ἰπ ππΜε @ο εκππὰ1τΙρπἱε τοΒὶτπ

Μ; . Μὶτιιπι ἱπ τποἀιιπι μια 8ΠαΙπτεπτ επ82τυπι :πονοτο σΒΡἱτ , & ΙὶπΡετιτὶΒιιε

οπιπἰΒιιε ΡΜ ίρπτὶιηη ππἰμι; Μπα Μπι; ίιιτι·φώτ . Ηιιῇπε ΒιέΒ Ρτὶπιιιτπ ἱΡίε Γειοει·

@ε Μ; Πωσ. , ὰπἰπεὶπ πωπω οὁὶο Βάι ίποτατπςπτο , ΞΡίο μισο ὶπ τπεό1ιιπι Ισοπ

το , @πι ριππΞ ίπηιιοπεπι Για ρΙπϋὶε , τπίΝε πό Με νεππτυπτ ,

; 8. ΡικΙΙ:ι ίςΡ;ς:πηπ; π; Ρατοεπἰει ΠιιβετΠο.τ,άπιπ πό ίοητοπα ὶποπιιτι: ΜιιτΞτοτ,Επ-`

1τωΡωα ί;Πώ ςπ[π ίυΒκπει·ίπ ώ . απατη πω πι Πιο, π Οι·ιιοὶΒπε ποπιὶπεε ίιπΙΤεπτ πενει·Π ,

_ Μπι πω Κοἔειτἰοπιιιπ ὶηίΪ8ἱ18ητ,ςἱε ίοπ:‹: επΗ1π&πτπ1ενειπτοε , Ροίἰ νοτιιπι ω Με:

ηιπτἰεμπ πω!» Ωπμπ68ι1πόΙε ίε8ι.ιιπ,ι1ιιατη ὸιιὸπτπ Ι8τπ€πτειΒαπτυτ εποπιιεπτι, ποπ

Ιὶπε1αιιὸἰβπε ὸὶνἰπὶε νἰνοπ;ε;π πςΙπω;επεπιπτ.Ιπ Με απατη τείιιίοέτωππε τποττιιο

η.μπι , εφη δη: @Μ@ο εο:Ρο:π, :ιό ῇπνοςπτὶοπεῖΜ ί'80Β2 ἰϊΠΡ€τεττὶΩὶ$ @πωπω ΥΜΕ

τ:ΜΜ , νωίϋτπει ΜΜΜ εηηποπειτΕοπε ει: ΜΜΜ Ριιε:οι·υτπ Ρϊ8Ϊ€Ι1τ8Εἱ0πο εο

Βπφνππἰωμε , πιπε ΜΗ ίο.π&ει Ττὶηὶςπη οπςι=πτο. νΞάφειιτ , πω; ίεοππώ1:11 Μπα , πως

άΡίει [ποπ Μπα δ; Με τπειῇοτα ίπε:ετε Ροίὶτποὸπτη [Με Ρτππιἰπτἔ

Μ"ω$ π” ; ρ. ΙΙΙιιό €1ι1οεΙυε εΙειτιίΠπ1υτπ,οΙπππ[Επιιπτε8ιιι Ρτιττ10ω3118 €οςειπι πάΠειπτιππε ,

τσιπ τω” πωπω; ίυΡετ πιι1το 12ι&ππι Μο οεπΙιε οπ1ηιι1τ11 , ιπετποτιεπ ποτπιπιππ απάπτε ποπ

Ξηάξεηηιη όιΜπιιιε . Νεηη και 8ς|ξεπτι Μ; πω· ΕπππΙπππ ἴπειτπ ί)Ι1Η1ϊπε εΙεπε οΡε

ι·ειτζ νοΙπξτμ1ιιοά Ραπ: πι1ΗπτηΙπωτ2 Ροιπ1τ.Ρ μ ι μ ο π υ ε π τω: ΡτοΡι:ει·Μ ςοπθτ

ιπἔιτἰρποπ1 , Ιπτςτἱτπ νοεο, παώ Επεἔἰε ίεινοτςιπ ΗΜ παθετε επεόοπ:ιτ , ΡτοΡωι·

ττππεΙειςὶοπειτι Β6Μετ νὶτ8ὶπ1ε €οιπὶτὶπ ζηεωςετε:: π1ιιτηε αμπάε.τπ ίετνυ!πε ὶπ εοιπἰ

και; ΡτοβειΒὶΙὶπτπ νἰποτιιππ πε: Ρο8€τ11 εαηνφππτε.κ ,ιμωιππ "Γαλ@Η & ὶΡΠΜ

τεπτεε εταπτ,Ροττπϋπτ. ΒεΒἱπ:ι ει‹Ι εεεΙεΠεπι ΡτοοείΤπτε , οη;π‹ξε η·ποχ·ε ΜΙεπιππω

ε. @στο Γι;ίεξΡΒτμτ, ορπίπίιη ὶπεοτἰτπ Ροι:ι1Ιοεαπ1 εΙειτποκ φςοήευτ , ποπΜΜΜ τποτὶ

απο ὰεπὶςιιε Ιιοιηἰπὶ , [αἱ ζειπἀω ςιππ πωπω Μ» @τι νῆνεπτὶ εο1101ειτποπτέυπι

Τείὶοι· Οπι·Μιπτι δε εῇιιε ειΡοίὶοΙοε: Με πώ μπω πι1"8π1 , υτΡοτε πωπω , ΙὶπΒιιιιπι

ιιον€τετ , ππ8ιιΙΙε επ 5πτοττο8πτο. ΡτοΡτὶει ΙὶπΒιιο, ώίετ;με τοΐΡοπόοΒειτ .

πο. Ωιπιἱ

 
..--'...-.-.---Ζ ?

 

ο Β Ἐτὶὸετὶεο Εποππι·Βο :εφη Ηεπτἰεο παώ Πιο ΓπεεπΠῖ:, ε!;6Εμμ :πωσ ι ιο8. τεΓτηππτἱΒαι; ΠοπωΙΙ

Π: ηιιἰ Οττοπι:01 α:Ιεεεπιπτ . Ρπι!ιπρο πωσ Ποπ. οεεἰΓο τεέηι1.ΙΙΙ Ραπ; Ο:τοιι::ιι τεπιππζἱτ.



δ.ΟΗΠΝΕΟΠΝΠΙδ. ιορ

πι. @πιει 'τοι-αποφ :ιο δικιο αιιιιιια1ι,ειιιιιε ιιιιιιιτ:ι ΗΜ ιιιΡαειιιιιιι ιιιΕΙιινιοι, ειιιιιι ΑΝΝ.‹:ιι.

ρι·ιιιιιιιι ι·ιιιιιιιι,ιιιιο.ιι ιιοιιιειι ΟΙιιιιιε8ιιιιιιιε οοιιτι:ι δε ιιινοοιιτιιιιι ΓειιΕΙΤει,ι Πιο Γι» Ι049__

το:: ιιιιιι:νιιδ Νιιιιι Βιμ” Μπι οιται σει.ιιιιε ονιιιιιι νείΡε:ι·τιιιιιε τιιιτιιτ 2 Για ιιι€ειιιο ?·° Δωδ

νιιτίιιιιιτ ,ι ιιιιινιιιιιιιι πιο ίοιεε ιιισειιιτο ιεΙιδιιιιιι Ιιιιιιιε ίιιιε ιιιιιιιιιτ . Αιιοι·ιιιιι ει» έιναι Μ·

και ,ω ιετιιιι ίιιετιιιι-τ Ρετ ιιιιιιιιιι , ιιιιιτει· Ριιει·ιοιιιιιιοιε ιιιισιιιιιιι , οιιιιιεε οινεε '

Πιο: ιιιιιιιιιιιιε εοι·ιιιιΙοθε ιιοδιοιιι οι ιιειετιε,αιιιιιτιε ειιιΙειιιιιιιε ιιι ιιοΙοι·ειιι εοιιιιιιονιι.

Οιι·ιιιιιιιιε Εισ.ιιιιιιιι ιιιίαιιιι ι, :Ισια ποπ ιιιιιιιιιΔι , ιιιοο.ΙΤιιιιι ιιιάισιιιιτι1ιιιι , ιιιιιιοι :κι α·

εισιιιιιιι οοιιίιι€ιειιι, ιιΒιιιε νειιιι πιοι·τιιο Μαιο οοιιιΡιιΙΓει:ιε, Ρτο οοιιίοι·νιιιιοιιε ΗΜ

8ι.1τ€8 -νιιΒιιιιε ΜεΡειιιοιι ηιροιιιιι·ε ιιοιι άοίιιιοιιαι.Μεικ ίαξιο,ιιιιιι·ιιιιιιε Με ΠΙνιι

ει·ιιιιιιιοιιε , Ριιι·νιιιιιιιι ιιιιι:ιιι τιιιιιιε.τειτ , ιιιιιιιιτι τεΡοιτιιιτ , δ: πι Μαι ιιΙ›ι Ιτιονεε Ριπ

ιιιιε ιιιεινει:ιιιτ , ιτι ΡεΙΙιειιιιι δινει ιιιΙιεσιιιιετ ιιι νοΙιιιιιιιι οο1Ιοοιιτ ; ιΡίε ΡιοΡτετ Μια”

ι:ιιΠοιιιιιι οιιίιεινειι . ΠΜ πιο ιιιιιι:οιεε δ: νοτιι€τι25 ιιιιιι ειρρτςΡιτηικιι€ δω @Μι

κιιιιιίι ‹ιε ιιιιτνιιιι ιιιιιετε ία:ιιιήιιε,ιιιειιιίιιετιιε ειιια:ειιτ. αιιιιιιι ιΠι , ιιτ ταδε ειι,οιιιιιιοτε:

Ρετιειιιιε:ιιτεε,ίέτνιιε ειιιι ιιονεε ιιιιιιιιιιιΒιιτ,Ρειιοε ειιιΓΡιοιοιιε : Εοδε,ιιιτ,τεΒιιιιιειιτει

Ριιετι , (ματι ιιιΡι1ε ιιιΡιιιτ . Αοοιιιιειιτοε δοτιιιιειιιετιι Ρειτνιιιιιιιι ιιιιευέιιιιιι , .νιιΙτιι

ι`ΡΙειιἀιἀιιιιι ιεΡειιιιιιι: , δ: και Με ιιιιιΙιιι ιιιιιιιιιιιτιοιιε Με ι:οιιιιδειιιιιιεε , οινιδιιε

8ς ιιιιιτι·ι ιιιιιιτιιιιιτ . Με εάνοιο.ι·ιε , δε μιν επιιιιιιο ιιι Ιειι:ιγιιιιιε ΡτοιιιιιιΡιτιιε ,. ιιιιιΠιιοτιιοειο ίιιιΙΤετ , ιιιειιιιι·ιε . ΙΙΙ: @και ει:τιιιειιι ιιιιιιιιισιτι:τ: Παοκ , ειιι , Με διιι

πιο :ιίΡοι·τεινιτ , ΒΙειιι‹ιε πιο Ρετιιιι€ειιε ιη ιιιιι.ι διο ι;0τιιΡΟΠιιιττ1 “Μι ιι06ι© ιι0ΓΠΠ·

τε ίεειτ . ° ν

2 ι. Με :μια ιιιοςιο ιιιοοιιιδιο ιιιιτικ:ιιιιι ιιιιιιιιιιιε , δ: Με. Ριιιτο. @σε νιτιο Ρι·οιικι- ΜΜκιψ

δω τιιιτιιιιιιιιε , πε ιιιοτο ιιιιιιιιιιιιε ιεθιιιιειιι , ιιιιειιι ιιιιοιιιιιιιε: Πιιιιιοιιιιτι τοιιιιι- <>ιιιιιιιι

ιιιιιε , εΠιιιειιιιο ίο.ιιιειιοΓιιιιι οι;οιιιιιιιιιιε , ίιΒιιιιιιι ιιι ΙΕι·νιιιο Με :ιιιιιοτιιιιι Γαιο

ειιιι άινιιιιι οικι·ιιτιοιιε Γ:ιξιιιιιι εκΡοιιιιιιιιιε . @οι οσιει·ιε ιιι€πιιιτιε Γα:ιιιιιιιιιιι αδι

Μπι πατατα: Βε:ιιε όιΓΡοιιτιε , ιιι ιιτιιιι:ιΡειιι φαι ειιι αιιιιιτ , τιιιιτει ΡειΠιοιιε αέιτειΒιι-·

ω: , ιιτ Με: ιιιτειιιιιΙΙιοιι: μεινει, ο Ρτοιιιιιιιιε είΤει , :ιΙΙιάει·ετιιι· : Ρειΐιιιε ιιιειι

τοιιιιιειειει , ΓεειΡιιιιιειειιιΡοι·ε νειιιοτιιτει, ιιιιιιιςιιιιιιιιιι ι:οιιειιι Μπι, νε1νετ

Βιι ιιιιιόειιε , ειδικη ειιι Ροτιιιιι νικ ιιιιδιιο.ιιιιο ιιιιιιι:ιιε , Ρε:ιιιιιιιιστει:. ει ειιιιιιιτιο ιΠι

ιιοιιιιιιι: ι:οιιιιΒιιΤετ , ίσιο εοΙΙ:ιιιιιιε ιιιοδο αιμα τετι·:ιιιι , ιιιοειο επιιιιιι ΡιιΙΒιιε νι

δειτε : δ( «μαι ιιιιίετειιιιιε διόδια ; ιιιιιιι :Πι οιιιιιιιιιιε , ΡτοΡτει€8 (μισό ι101°τιΒιιι8 νιιι1

ίσια, Γιι€ε:ιετιιι, ει ΒιιιιιιΙιε νιεις:τι όιιταΒ:ιτιιι· . Με ειπε ίιιιιιει ειιιιιιιι ειίιιι:διιι ιιοιιιε ,

ιι ιιιιι ειιι ιιοε 1ιει·νειιιιιετ , ιιιΡετιι ιιιιει· ιιοιτιοε εοειΡιειιε , ιιιιιιιιιιιιιάιιι ιιιΒΠειιτειιιιε

ειὶ . Ηιιιι‹: Διοιιιίγιια8οδιιε νιειειιε : δι νείιτει Οιιιιιιεἔιιιιὸιε , ει! Ωιιι·ιιιιιιιιοε ειιι ,

Πισω ειιτεινετιτ , πιο (Πιι·ιίιο ει: Με νειιι·ι.ε ειΡΡΙιεειιε Ροτειιτ . δα! , φαι (και ω”. μ".

ΑΡοίιοιιιε , ]ιιιιιιιι ιιΒιιιι ειιι:ιειιιιιιτ , ιιι ιιο‹: 1ιιιιαιο οίιειιίιιιιι είι . Νεπι μεινω τοι·

τιει ι)οιιιιιιιι:ε ι·ειιιτι·εδιιοιιιε ίσια , ειιιιιι Βιμ: Γεριιιστο ιιιιιιιιίετιι: νιτειιιιε Βιιιιιπι

Ρι·ετιιι;ιετιιι· @στο , ιιι:ιιιιι ιιινιιιιιιΙι διιαςισ.ιιι πω” , ιιιιιο @πιεσε , οιιιιι ίιιιιιιιιιι.

οπιιιιυπι 8.ειιιιιτο.ιιοιι€ ι1οιιιιιιιι: ιιιιίσεΠιτ. ]ιιιιεειιε πιο ιιιίειιιι :ι Ρειιιιιιει βια ειιτειιιοε

ΡειΠιιι·ιιε @κι ιιοιι ι·εσ:Πιι .

πι.ΙΙΙιιτι ιιιιτειιι ιιι ιιιιιιιιο,ιιιιοά τιιιιιειι ιιΒιιοι·ιιιιι ιΠιιιε που ιιιτιιιιιιιτι ίιιιτ , ω

ι·ιεδιιιτιι . @ιοιιιιιτιι πιο. ειπε. ίεΡιιΙει·ιιτιι ειιιε ει ιιιιειιΒιιε οοΙιεδιει , ιιι ΓΡεοιετιι ιιιι:ι

ειιΠιιιιι τιιιιι·ιε , αυτ: ετιιιιιι πιιιικιιΠιιιιι έτειιιι ίιιιτ ιι·εειιιειιτει· τοιιειδι:ι . διιΡει·ιιοο Ιιν- Α Μ): Ψ

Ν ο ο ε ιι τ ι ο ε Ραμ ιιι ίοι·ιιιοτιε ω Ροιιιιιιιτιι ιιι Ι.ειτοι·ειιειιιι Ρειιο.τιο ιιειΒιιο , ω. Ρτοικιιιιιτ .

και ιΙΙιιιε ιιιει·ιτει διιιιιτειειιιοιιιιιι ιιιίιιιιιιιι ι:οτιιιιιειιιοι·:ιιιόο ίιιιιιιιτιιιιτ : Κεδιε,, Βε

ττε:ε αι.τιίΠιιιι , ΡιιΙνιε Με: , ιιιιο 8ιειιει ιιιιιιιε αιΠειιιΕπι2 νιτιιιιιιε εισ:Βιτο ιιιιιιιιιιιι

τ:ιτιε ίειιιιιτα τε8ιτιιτ, ιιι τιιιιε ειττιιιε Βιιιιιιιιιι τειιι8ιτιιι·, φαι Π: Μ: ίειιιι ίιει8ιιι , :Μπι

νινοτοτ,οι Ιιοιτιε ι:οιιτιιιετιε, ειιι ιΠιι:ιτιε ειΒιιιι·ιειιε, ιΙΙιΒιιτιιτιι Ποιιιιιιο ιιοιοειιιιίιιι οι:

τιιιις δε αν” @πιο , Ρειιιιιει· Βιιι , ΡειιΡετεε (ζιιιιιιιω όινετίι οπιιιιιε ειδα ιο- δ

πω: ΡτοίεΙΙιοιιε ειιιοτιιιιε ιιιιίοιτ . Μειιιτο ει·8οιιι εειτιιιοδο ίειιιέιοιιιιιι στι: ιδιω

Ιιειικιει , Πιιιιι νιιιιιιι Γιιιι6ιοιιιιιι ίοιιιικι ιιιιιιιιιτ ιιιιιιιιιι . Οο11εδιατιι ιιιιιιιιε ει ιιοΒιε

εοιιίοι·ιιιτιιιιι , ‹:ιιιιι οιιιειο τοι:ιιιε ΜιΙΤε Μια ιιοίιι·ο Γετιιιοιιι :ιΡΡοίιιιιιιιιε , δ‹ ειιιοίιο

1ιεει ειιιδιοι·ιτιιτι: οιιιιιιΒιιε α;εΙεΗιε ιιι ιιοιιοι·ε πιστα: νιιιιιιιιε ιιεειιιιτ:ιι·ι ιιιι·εκιιιιιιε .

2 3. Ηει:ι: Ραιιοιίιιιιι:ι ειε νιττιιτιιιιιε δ: @Με (Πιιιιιεειιικιιε ίατιδιιΠιιιιαι νιτ8ιιιιε, Α ᾶ .

Ρι·ιιάειιτιιιιιιιιιι οιιιιιιιτι νείιιιε ιιιτει· ιιιιιιιιτιοι·ειιιιΙιο. (ιωιτε ιιιιιιειο.τ : φα: Η ‹ιιιιε ,Ρἶι.,ἔϊ_

' ε: νοΙιιιε Ρετιιτιιι8ειετ , Ρι·ιιιε ιΡία Ρε8ιιια ιιιιιιιιι ιιιιιιει·ιει άειιι:ειει . Ο ιιαιτειιιι , ο

Ρτειδιωτιάαιτι , ιιιιιε ιε8ιιιιιιι ιιιιιιιιιι δε οιιιτιεπι οτιιιιτιιιιι Βικιιιι Ρτο εειειειιι οτιιιιτιι

άείΡειιιι! (Σιιιιιιίι ΗΒι ίΡοιιιιιιιι ιε8ιο ιιιοιιίο Ιε8;ι1ιτει που οιιιιιιιιιτει· εοΡιιιειτει δε- ·

@ιι ι



με ν ι τ Α:

ΑΝΝ. επ. ιε8ιτ!ειιιιι: νιτειπιτει:επι Ματια ιπτει· ιιεεειΙεε τπειιειπποε Ρι·οικιπάο,πτ πωπω πιπΙππι

Ι 04ο πω π) ιπνι:ιιε οΒιεδιιιιπ ει:Ριπ8:ιτετ , πω: εειι:εινιτ ! οπο: πω: Ρι·οΙειπ ιποτικιιτππι
ι 3° Μ" ποπ ει:ίΡεδι:ινιτ, ειιιε επίπι Ρεπεπιτιο πιιιππιπιπι ΡειίΤιιτει ίποοεΠιοπιε :ιετιιπιεπτιιτπ

:Μπιτ ; :ιπειπ:ιο εε:Ιειιει ιπ ιιιιιείιιιε Ρετ εΙεειποίγπεειΡΒιιε όινιπω Ιο.ποιειειπΡει·

ιιοοιΡιι: ιπετεπιεπτπιπ:οποπι οιιπι (Σιι.:ιίιο ίιιο,ειιιεπι οιπ:ινιτ, ιπ οπο ετε:ιιιιιτ, παπι

οιΙει:ιτ,ετιο.πι Ροίι πιοι·τεπι νινετε ίιΒιιο. οποτε Ιοοπιιπτιιι·.Αά πιεπιοτι:ιτπ ειπιἑιειιι°

:πει νιιιιπι, ωιωειι νιτειπι , ιπιιτι ιο:1πεΙειπι , ειπα οΒιιι·πέι:ι: ι·εειΡιππτ ειιι:ιιτυπι.

πι.. (Σιιο.πτει ι8ιππ ιιπ·ιωιιπ ει·ε:ιιτπιιε , :μια νινεπε πιιΙΙο τείιε , παπι Ριδιειπτιεπι

νιτειτ,ίοιο. ει:ε:επιπ ειιπι :απτο ιΠιιπι Ροίι ιποι·τεπι @πο ι"εοιίΤε , Μ: οεπιιε οπιπιιππ

νι:ιετιπιπε ? Α: ποε ετ8ο ίι8πει απ , πω:: ίοτιεπιιτειιπιιι· , ιπτιιε επιπείετιιιππε , νι

- :επι ποίὶτειτπ δ: π1οτεε εοττι8:ιπιπε ,ι ιι: Η νιι·Βιπιε εοπίοιτιππι ποπ τπει·επιπτ, Ροί?

:ιεο!ινιιι νιτιοτιππ Η: ποΒιε Ρπιππιιιπι Ρετ νιτ8ιπειπ τειπτιππ ίιιΡΡΙιειιππ ΜεΠε

Ρεεεειτοτυπι . °

νιιΒιιιπ Με :ιοοετ Ο Η ο π ε ο ο π ο ι ο Βείιει Μάιο: .

Ποτε τειπιεπ οιοεπ:ιει τει::ετ , :Μπι Βιιπιιπε ιπει·8ι , /

πω:: τιπιετ , πιοτιτιπ :μια τειπ8ιτ Μπι: πιοπτεπι .

δα! :μια Ιιπ8ιιει πιο: , Ρι·ο νιτΡ)ιπε @μια Ιοουιιπππ ,

απο: Βιιπειπι πωπω ειπε :επι οτειιι·π 1ο:1ιιιιπτιπ· ,

Ρ Ι)ιιιπ :πιο , ιπιιτιε , :πωπω , οΡτειτει Βιιιιτιε

Ουτε. νεπιτ; :Μπι Ι:ιπΡ>ποτ επι: , ίεΒι·ιίοιιε τεοε:ιιτ ,

ναι τε:ιιτ , τεειΡιτ:1ιιε ειιτιε εοπίΡετιε εοιοτειπ .

Ηοε Ροτιιιτ :1ιιι ειιπέιει Ροτείι πειτε νιτέιπιτειτι ;

(1πιπιοπτεε ττο.πείετι·ε ω:: πειτε ετε:ιιιιιτε.τι .

ἶΝιιΡτει νιι·ο πιο ιε8ε νιτι νιιιτ νιτ8ο Ιο.τετε ,

δΡοπίει ίιιικιττπο.το , ίΡοπίο τ:ιπιεπ ιτινιοΙειτει ,

Ετ ειπα” πιο εοπιε νιτιππ πω Ιειιιτ πω: .

8ει·νειτ νιτ8ο ιι:ιεπι , :εε ::ιειτπιτ ι8ιιε Ρτοιι:ι.τει .

πιω:: εοπιιιέςιιιιπ εεειεΙιε , ιιΒι πιιΙΙει νοιπΡτειε :

αιιι ιιπε πιιιιιιτει ίετν:ιπτ Ιε8ειΙιιι πιω ,

< (Ζωδια πιιιιΙ Ρεπίειπτ πω: :ποπ ίιιετιπτ τιιιτιπει ,

; πι: ιπ ιΡε ἴτιιδὶιιε πιιττεπτεε ιετπιιιο. πω: ,

· · πωπω Ιοπδει :πετεπτ $ Αέπιππ:1ιιε ίε:1ιιεπιπτ ιπ πω .

_τ' Οτειιππε τε , νιι·Βο Βιπ&ιΠιιπα , ιιπΡει·ειττιι: 8ιοι·ιοΠΠιπιει , :με τεττειε ιπιίετιεοι:ιιιι

ο ι' ι·ιππ :πωπω οΡετιιιιιο , ε:ι:ιοε τεἴΡετίιίὶι νι:: ιιτππι Ποι·ιΒιιε; ΒιιδϊιιειτικιΒιιε ιπ πιππ

:ιο πω πω: τοοειιο.ε τπ:Βιποιειε ει:ινει·Ιειπτιπιπ τω: οπιτιοπιβιιε το εΠε ευπ. . ι Ρ . .. . Ρ Ε , .

διο: τι!» :ιενοτοε νιτιιε το πω, ει· ετιιο τιπε Η:: ειιι:ιετε ι:ιειιειιειιε δ: :πεπ
- )ο ο ο ο ε

τι: , δ: οπιπεε ίετιιιεπτεε ίινε ίι:ιεΙιιππ Ιεεεπτεε ιιιιιπε τει:τιιπι ιεδιιοπιε , ίτιιέῖπ ποπ

Ρι·ινεπτιιτ πιο: μια:: :ιενοτιοπιε . Απιεπ .

ΒΡΠΖ.Ε.4ΙΝΝΟΠΕΝΤΙ!!!Ι.

- ά6 Οωιοπέζωιοπε μπω (]'ύαπεέαπόέ:.

ΝΝοεεΝ·ι·ιυε εΡιίεοΡιιείετνιιε ίεινοτιιπι Πει, νεπει·ειΒιιιίτειττι 'Τι-ιππ

Μ ο Ν: ε: εΡιίεοΡο , δ: :ιιιεέϊιε πω: ():ιΡιτιιΙο Βειπεποει·8επίι ίο.Ιιπεπι δ: εμπο

Ιιεειπι Βεπε:ιι&ιοπειπ . (Σπιτι ιεοιιποιππ ενειπ8ειιαιτπ νει·ιτει:ειτι πεπιο ειο:ει·ι:ιπτ Ιπ

Μ"α)” ω, εετπ:ιπι δ: Ροπειτ ιΠειπι πι) ιπο:ιιο , τ:: ΓιιΡει· εειπάειειιπιιτπ , π: οπιπεε :μι ιπ :Ιοπιο

πω: νι:ιε:ιπ:; Ριιππ Ρ:ιτιτετ δ: ιπίιιιτπ εΠ , ιιτ :ιποε πω: ιπετιτο Βιπδιιτειτιε :οιο

πειτ δ: Βοιωτια ιπ @Με , ποε νεπετειτιοπιε οιιι:ιο Ιειιι:ιετπιιε δ: 8Ιοτιιι::ετππε ιπ τεττιε :

ειιιπ ιΡίε Ροτιπε Ιειπάετιιτ δ: Βιοτιιιοετιιτ ιπ ιΠιε,πιιι επ πικπιπιπ δ: 8Ιοτιοιπε ιπ Ειπ

πωπω: επιπι ΡτοπιιΠιοπεπι ιιο.ιιετ νιτει: , πω: πιιπε επ,δ: πωπω , ειιεεπτε Παπι

1Μιω6-19 πο Ρετ ΡτοΡιιετειιπ: Ι)ειΒο νο: εππδιιε ΡοΡιιιιειπ ιειιι:ιετπ , ειοτι:ιιιπ δ: ιιοποιεπι Ρ δ:

Μ"“Μ 3 Ρετ ίεΡοιιιοεπ:ε: Έιιι8ειιππτ ,Μπι-δευτ :οι ιπ τεἔπο Ρει:ι:ιε εοτιιτπ . .Νειιπ π: Με

43_ ” νπτιπιε Ροτεπτιειιπ ιπιπιιιιΙιτει· ιπειιιιίειιετ,δ: ποίιπε πω: επιιΓ:ιπι πιιίει·ι::οπιιτετ

 
-π-ζ-τ--·-ζω

σ Τιιιοπιο :πιω "οι" ΡοιιΡοιιι (επ Ροιιοιιι ιιι::εΠιι, ίεάειιι:ιπε τεΙι:μιιτ :ιιιιιο Πω..
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____._ζζ

οαετεωτ, Η:τείεε ίαοε,.:1ττοα ίετι1Ρετ εοτοιπατ τα εα:Ιο;ίτ:::1ιιοπτετ ετίατττ ττοττοτατ Πι ΑΝ- (Με

τττττττδο,αδ εοτιτττι τττετττοτταε @τα ίαείεττε δ: Ρτο:Πεία,Ρετ :μια Ρτανίταα εοτιίιτικίαν Ι 04ο

τω· Ιτατ::τ.τεα,δ: Με: τ:ατττοΙττ:α ::οττίτττττετιττ.Νοε ετ8ο,εαττίΕττττ,ατ.τατιταα Ροίΐιττττιτα, 3° Μ"

ετίῖ ττοττ ττιτατιταε δεδετττιττ,οττττττΡοτεττττ Ι)εο 8ταττατιτττι τείετττττιτα αδττοττεα,αυτ τη

δτεδο·:ποίτττα,α:ί εοττίττττταττοττεττι Εδώ εατΙτο1ττ:α δ: τ:οττίττΠοττεττττ Ιτατε:τα Ρταντ·

αιτία ενίττετττετ ττιτιονατ @τα δ: ιτττταειτΙα Ροτεπτετττττττιιττατ, ίατ:τεττε το: ::οτυίτατ·

τ: τττττατ:ιτΙτε, ιττ Με εατττοΙτεαττι τατττ τ:οτάε απατη οτε, πεετισττ δ: οττετε τεττττεττττττ

Μπιτ :1ι.τοα9δεατα: τττετττοτταε Κ. τ: Ν ε. τ: ο Ν ο τ τα Βτοττταποτιτττι ττττΡετατττ:: αιτε;ιτ

Μ. , :μια :ίεττεττα οΙττττ τα τττιττιδο τιταετττα τττετίττα Ρτα(ΕοΠείσατ , αυτι:: νίνεττα τη εα:Ιο
τττττΙτία εσττιίτ:ατ τττττα:;τι1ττ,ιιτ ε ίαττδΉταε :επτα το δείτε εοτττΡτδΒεταττΕἱεετ ατιττττ

αεί Ποτέ οτ αΙτττιιτε ίαττέττιτα ΒταΡιιτί Β:ττττ1 το ΕεεΙείἰα τττιττττΡΙτατττε, ίοία ίαίδετατ ίἱ

τιαΙτα Ρετίενετατιτία,τείτατττε νετττατετττιτα δτεττ:(2ττοττταττι τ1ιτἰΡετίενετανετττ ιτί- Μή» ω.

:με τα Ηττετττ,Ιττε ίαΙνττετ ετττ; δ: ττετιτω :ΕΜ Βδε1τε ιτί:1ιτε αδ τττσττετττ ,δ: δαδο Ματ τι.

εοτοτταττι νττατ ; αδ τω:: τατττετα τττ τΡίε ίαπδτιτααΡαδ ττοττττττετ τιταβεατιττ Πι ΕεεΙείἰα ^δ°'°'°°'”°

ττττΙττατττε,τΙιτο ίτττττ τιεεείϊατία,νττταε τττοττττττ,δ: ντττιτα Παττοττττττ, ντ:ίεΙΕεετ τττετττα

δ: τττττα:ιτία, οτ δ: Με:: 8: Με: ΠΜ τττντεετττ εοτιτείτετιτιττ . Νου :Μπι αυτ ιττετττα Πιτ::

ττττταεττΙτα , αυτ ττττταεττΙα Με τττεττττα ΡΙεττε ίιτίδεττττττ αδ ΡετΜΒεττδιτττι ττττετ Μπιτ-τ

ττεατείτίπτοττττιπτ ίατιδτττατί: ετττττ ττττετδιττττ αττΒε1ιτε ίαταττα τταπτίἱἔτττετ τε τη αττΒε+

Μπι Μετα : δ: :τιτίδαττι·οττετα ίσα ίαοτατττ , ιι: αδ Ιτοτττττιτίαιτε ντάεατττιιτ : δα! δ: τττα8τ

ΡΙταταοτττε οΙτττι Παω ίεεετιττττ :δε ΔττττεΙτττίττττ =ταττε!εω Ρτσὁὶ8ἰα σΡεταδίτιττ, τα, Η

ίτεττ ΡοίΤετ,τττ εττοτεε ετίατττ τττάιτεατιτυτ:ΕΙεδττ. νωτω :και δ: τττετττα τω: Ρτο::

διττττ,δ: :Μπα ίιττ:τ:εδιττττ ττττταειτία, οεττιτττι Ρττεττετττ ίτιδτετιιτττ ίαττ6Ητατία , ιττ τω: αδ

·τΡίτ ιτε νεττεταττοττεττι τττάττεατττ,:1ιτεττι Πειτε δ: τττεττττε Ρταμοεόετιτἰδιτα, δ: πτττατ:τιτία

ίτιδίε:1ιτεττττΙσιτε εττΜΒετνεττε τατιτί τττττ.(1ιτε αίτιο ε:: νετΙ:τε!Εναττ8εΙτίται μετά”τω:

1τέιτττττττ, τ1υτάε ΑΡοίτοίτε Ιοτταεττε ατεΒατ: ΙΙΙταιιτετττ τοτεδττ Ρττττδίεανετυτττ πατατ- ΜΜ ω.

:1ιτε,Βοττττπο εοοΡετατττε, δ: ίεττττοττετττ εδττ8ττττατττε ετ1ιτετττίδω·Ηεττίε . τ ω. '

8αττε οτιττιαὰ ατττΠετιτίαττι Βου: τττετττοτττε Ο τ:: τ. τ:: τ· τ τ: τ Ραμ: τι , Ρταόδδείίοτία

ττιεἰ,ττιετἰτα δ: τττἰταειτΙα Ρτατ:ίατα ττττΡετατττετα , νοΜε τείετετιτἱΒιιε Ρετνεττἰίἱ`ετττ,ιττ

τΡίε :τε Πίτα ττοττττατττ εοπεἱΡετετ εεττἱοτετττ , τττ:1ιττίίττοττεττι εοτιττττ νεττεταΒΞΙἰΒικ

ίτατττΒιτε ττοίτττε Αιτ8ιτίτετιίὶ δ: Οίίτετιίὶ δ: Μπα: ττιετττοτἰα νντττ2Βιττ8εττίὶ εΡἰίεο

Ρία , δ: δτΙεδττε Ηττα ΕΙ:οταεεττίτ , Ι.αττείτεττττεττίτ , δ: ΗατΙίΒταττεττδ δ αϋδαττίτιτα Ρετ

αΡοίτο1τεα ίετΙΡτα εοτττττττίῖτ : Ροίτ :αίτια οδττιιτττ @με αδεσ τττατιτίείτατί οοεττετιιατ,

δ: τττιι1ττΡ1τεαττττττταεττΙα , τττ επ ενιτίεττττα Ρατττετ δ: ίτε:1ττεττττα , ίαττδί:ττα: είπε Με

οττττττδιτε,:μιαίτ πατατα Ρτα:Πεεττττ,ίτειττ ε:: ττιαίττα τείτττττοττίαΙίΒιτα Πττεττε ΕΡτίω

Ροτιτττι, ΑΒΒατιττττ, ΡταΡοίὶτοτιττττ δ: ΡτττιετΡιτττι , ττεεττοτι δ: αΙίοτιτττι ττττιίτσττττπ :ιτι
Ρετ ττοίττο ε:τίτττίτ ΑΡοίτοΙατιτἰ τείετατιττττ . ί .

νετττετττεε τ8ττιττ αδ ΑΡοίτοΙίεαττι ίεείεττι ε:: Ραττε νείττα :ΠΙεδτί ίἰΙἰἰ Π. αΒΒαε

ΜτεΒείνείδεττΠατ , θιτττὸεΙτττ δεεαττιταβιτττταδιτε οιτίτσε , Ματοιτε ΔτετττάίατσΜτε ,

Ηεττττατττττ.τε ίιιΒόταεσττιτα τττατοττε ετ:τ:Ιείτα: νείττα:, Ι.ιιΡοίτίιτε άίασσττικ £αττδΙτ Ετε

Ρτιατιτ , Βιιτείταττίττα ἀἰασοττιιε ίαττέταε Ματτα:, τιοΒτε δ: Ετατττδω ποδιά: Βττττ1τίττετ

1ττΡΡΙτεατιττιτ, ιττ ε:: ΡΙεττττιτότττε Ροτείτατία ,:1ιταττι ]είιτα-ΕΊτττίτυα Βεατο Ρετττ5 :οτι

τ:είΠτ , Ρτατττοττττττατατπ ΙτπΡετατττεεω ίατιδτοττττττ εαταίο8ο τίτζαττατεπτυτ αδίεττΒε

τε,:ί εεεττιετττεα ετα: τττετττοτταττι ττττετ ίατιδτοε αδ ιτττίνετίὶε ίττίεΙτβιτε ό:: εετετο :είε

Βταττδατττ:ευτττ Με ίαΒΗτττεΜΜΜ αδ ειτττι τατττιτττι Ρετττττεατ, αυτ είτ Βεαττ Ρεττἰ

ίιτεεείΤοτ: δ: ντεαττττα ]είιτ-(Πιττίττ.Νοε ττα:Ιιτε εοεττοίεετττε:,ττιτσά των:: τενετα τακτά»

ετιττττ ίυΒΙίτ11ττ18:ίτττ1τ:τ εετετα τιτάτετα ίτιδτεαττδιττττ , ἰτιἱΡίὶττα εκατττττταττοττε'ΡΙε

τιατίατττ νοΙιτττιιτε ατΠτίδετε εαιττεΙατττ.Ετ Μετα ΡταεττοττιΕττατοε τττττατατατιάτ τεΙἰΒτοττε

εοττίττίτυ:ίτττιτα,ιττ Ριτταττι τιοΒἱε ίττΡετττοε :Πεετετττ νετττατεττ1.αιτί τιττατί δίκετιττ1τ,

:1ιτοἀ,ίὶεατ ετ: εείεττττ ίατττα δ: ίοΙΙεττττττ ίετΕΡτιττα ττονετιτητ,Βεατα Κ υ τ: τα ο τ: Ν ο τ α

αίτια: Η τα τ: τι τ. ε ο ττττΡετατοττ ίιτττ ττιαττττττοττταΙττετ εοΡι.τίατα , ίε:ὶ αδ :ο ποια ε::

· · τ ίτίτττ

 

τι Ι: :Η Οαείείτττττττ ΙΙΙ. τ:τε:ττιτε :Πε η.. ΑττττΠε :πωσ τιμ. οΒτττ :Πε 8. ]απιτατἰἰ :απο ττ98. :αἱ

(ταύτα Ιτιττοτεττττικ Π!. Μ: ίτιδίτττιττιτ:. ' τ

6 ΕΙιοτττ:ιτττπ πίττα Ε&απτύ . π0ΒΠτίίτττττττττ Έτατι:οττττε τττοτταίἱετἱιττττ Οττίἰττἰα ΟἰίΪετ:ἰεττίῖε , ἰττ :ΠεεεΠ

ΗετίατροίεττΠ Πισω. Ετιτίδετττ Οττίίτιτα είτ Ι.ιΜ:ΚδΜΜ6, ίετ:ί τη τρία τίττ::είτ ΒατιτΒετΒεττΠ . (:οτττΠτιται ίιτττ α

Εκατό Οττοττε εμτί:ορσ-Βαπτδ:Ψεεπίτ , θα” δ: Ωτμκπα ΗετΜτα»στωο, ττετττ Οτάίτττε (ΣτΠετ7:τεττίδ.

τ· ΑΕ:: ΜτείταεΙιε:ατττμτα, τΙΙιτίττε Οτόττατε ττοίΙττ €α:τι:$Βτιτιια Μ: εοδετττ ίιηθο Οττοττε :οτττ:!τττττι·ι, :ιτ

ῇιτε ττΒΒατιττττ :αταίο$ιιιτ1 :κτττΙ›ετ Βιτ:εΙτττιττ τη Οεττπ:τητα (πατα, ε: τ1τιο ματ τω:: τεττπροττα Ατίαίδεττιτιπ :βιαία

:τ αΒΒατετττ Με. Ητττ: Ιτττετα Ι) . ίοττε Με τΙουυιττω ίῖετττίῖ:ατ.
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- ΑΝΝ. σε. Μάτ εαττιό.ΗτεεωΡηΙτα . ΙΜεΙε ειιιια ὸοιπἰηιιε ΙωΡειωτοι· αέετετ Μ εΧτι·εωατΡΡτην

Ι 040 εὶΡἐΒιιε δ: ΡατεπτΙβι:ε ὶπΊυῇτωὶε ἰΙἙω:(ζ1εΙειτιιιιἰΙι1εειω αίΠ8πεΙΒΜτεΙε·φ νοΙ:ωίε αυτι

3” Μ”'· τείὶἔπο.νἑτἔὶτιεπι εειιι1 άειΗΙΗε , δ: ν1τ8ἰιιε:τττὲᾶἀοΔ. δύοτυ ετέο ΜΙτΒὶτιὶτειτεπι Βο

πϋπο εοπίεετεινἰτ δ: ίετνανὶτ ἐτιέειέΒειω.·Ιτειςοοο!ευπ1 εΙἱ‹1ιιεπ‹ὶο έέπί!©ιητεεβακι3ε~

Μ8εηε:άε ὶιιἰπιὶεο ;ίιιΓΡέείσηιίέεάπωπτοαπαάΡΜπι ίυὶίΤετ-εκοεω , ἱΡίει ιιτ Γιιαιτι ἰσ

ποεεκιτὶειιτ1 ὸετποπίὶτατετΡίαΡετ·ἑἔη=ἰτω ν6ιπετεετοι!όέε ΡΙειιπὶε ίπεεΠΉ:5 δ: ΡτοεεΠἱτ _

ΞΗιείει . Ιτεω -ίειοθυε δωΡεταινοτ Ηεειτξευε: 8ο ΜαΜπΡετα::1κ εΡτεΒἰα ΚιιιιεΒιικιόΞε

όε Ρ:οΡπϋε · ΒιειιΙωτέΒοε ΒειωΒεπΒετΒεπίεω ΕτΜάτινετιιητ εεεΙεΠο.ιπ &- τὶοτειν ε

ι·ιπιτ:ςυαι:11 απο ίι:έε οππιΙΒΜ Ρει·τωεπτύε ει: ίει·νοτε ἀενρτὶοπὶεΗιιωτι ειά ΑΡοί!ο

1εεω Ιεε!επι ΙιειΒε!πιητ,Βεακο Ρεω·σ ΑΡοθοΙΜπηΡτίπφΡΜοΒΜετυπη επιπιιπι1 εἰ

εεπίΡω,ειά ὶπεὶεἰεἱυω ε1ιισεΙ ῇΔτὶε·ΙὶΜοεΙεΒεε Κοιτ15.Μ: Ίπάεπτεε:: ίεὰ& εΙἑε·ΡΙιιυἱτΙιε

ΒεπεΒείει ΡΗε Ισά; 8ονετιεταΒὶὶἰΒυε εεεΙείὶἰε.εο ` - ειπα:: ,'ΙΟΙΒϊ#τὶΩΠΜ`ΗΒὶ Βιε_Ξει1τεε

Βάτεάειώ.Ηεεε 8ε·εΙὶε τετιιΙετε άε πιετὶτὶεεἀε ωἐτεευΙὶε σ.Πεεεπτεε,ειιοά εἰε ΡτεείεΠ

τϊΒιέε δέ νἱἀειιτὶΜὲ :αἱ ιτιεττιοτὶειπι·Ι1ιιῇυεενιἰτ8ὶτιἰε εεεεἰ ΜΜΜ, ε!είικΗ ετεπυττι , σκιά

νευΒι1ωε&ΤιπάΕ τεειιΡετο.νετιιπτ:ιι1ὸὶτι1πηεΙὶὶίΊυεΙετιΡυοτἰΜΜττιΡετὶτΙ &ειμιετι

τεόδιενΜεπτετ-ΡΙεπεω εοτιίεειιτἰἴιιτιτ ίεπὶτειτεπι: ε 8: ‹1ιιο:Γ είὶ·πιὶτεΒἰΙὶε πονίκειτΕε

δωιοπΗ ωεω11ί, ΡυΙνἰε άετιιττωΙά εῇιιεειίΐυπιιτι1ε ίεεΡε εοπνειίπε είὶ Μ ίτυπιεπ

τιιιιι.Νοεετ8ο Μ: πιετὶτἱε 8ετιιἱτειευΙἰε εῇιιε τηιιΙ:5ε 8εωεΒιιέε και Γο!ωπ τείἰἰΜοπὶὶε,

ίεά δ( τείὶἱΒυε εεττὶοτεε εΠεδΗ ,· ειππίεευπάιιιτι ΡτοΡΗεταττι , ~Ιειιιάατιάιιε Π: Βεω ὶπ

ἴαπιέῖὶε ίιιἰε ; εὶε Ετατι·ιιττι ηοΠτοτιαττι εοτιίὶΠσ5 δ: Ροκιτὶίὶειιω.πιωτοτιπω ειΡιιάεἴεἀεω

ΑΡοΠοΙΞετιπι επΗΠετιτωπι , ὶΡίειπι€ΒεΜειω νὶτΒὶτιειτι Καπε8ι1Μεπι:εατεΙοεο1επ

δἰοτιπω ιιὸίετὶΡΙὶπιιιε , εῇιιίι1ιιε ιτιεττιοτὶειω Ξπτειτ Γπιθιοε όεεπε·νέπιπε εε!εΒτειπάεικτι .

αι:ειΡτοΡτετ ιιτιἱνετίὶτειτετι:ι νείἰτειτπι ωοπετοιιε δ: Βοττεπιιι-ι·11ι Βοαιὶπο , Ρετ σ.Ρο

ΠοΙΞεει ίετΙΡω πιαπάειιιτεε , ευειτεπιιε «μισά :ιοε ίοΙΙεττωὶτετ& εειιιτε Πειτυὶιτιιιε , νοε

ΗιιΒπὶΙἐτε1 δ: άε.νεοτε Γετνετὶε ,· ω: π1ε:Με εῇιιε δ: ΡτεεἱΒυε ειΡιιό ωὶΓετὶεοτὸΙΠἱπιιιιττι

- ]υά1εεπι ὶηὸιιΙἔεπτὶεω εοπίεεΙυεωυτ ή ΠοΙΙεθωπι πικαπ δ: αΙὶειε οτατἱοτιεε Πι εσω

ΒΜπποι:ει€Ιοτιε εμε όΕεεηάειε εὸΞἀὶπιυε·,‹Ρ:ειε ὶιι Με Ρειεέπει άιικΞπιιιε Μ:»ίετΞΒεκιάαε .

Ο Κ Α Τ Ι Ο .

ΟωπἱΡοτετιε & ωἰίετὶεοτε Βευε,ι1ιιἰ ει 8ΙοτΙ:ι πιει πι1ΙΙιπτι εκεἰΡἰε Γεπιι1πι, ω1ΙΙεπι

ςΡ.ιε εοπὸἰτἱοτιειτι εκεΙικΙΞε,τε ίιιΡΡΙὶεἰτετ εκοτειωυε,ιιτ ίἰειιτ Βεειτεε Κυκιἰἔιικιόε νὶτ

εξιπΞιιιιε , ΡοίΈ τεττετιἰ ειιΙπιετι ἰπιΡετϋ , ε:1:1είΗ3 :εμέ ίοΙἐιιπι εοπτι1ΠίΠ·: πει πιετὶτὶε

@σε 8: ΡτεεὶἱσιιῳιοΒΙε φαμε ίειττιιιΙὶε τιιὶε παπα ἴεΙἰεὶτειτὶε Ρτεεωἰε ΙατΒὶατΞε , Ρετ

Βεπ:Ξωιω...ε . -

δ Ε Ο Κ Ε Τ Α.

`. κ δεετἰΗεἰιππ Ιο.ικΠε Με τἰΜ , Ποωὶκιε Πει1ε ποΗετ,οΙΤε:Ζωιιε , πιατα εΙεωεπτΜπι

ιωΡΙοτο.πτεε , ιιτΡετ Ιιιήιιε ίειετειωεητἰ νὶττιιτεπι , ὶυτετεεὸειιτε Μετα Κυτιε8ιωόε

παιδικο τι1ει,τιοε δ: ει Ρεεεειτὶε εΧΡεάκιε,8: ει ΡετὶευΙἱε τιιεειτἰε.Ρετ Ποτπὶπιιπ1 .

Ο Ο Μ Ρ Ι. Ε Ν Ι) Α:.

5· ·δειει·ειωεπτυω τεἀεππἰοηἱε Βιιπωπα, τ1υοά ω Ιιοιποτε Βεειτ:ε Κυτιεἔυπὸἱε οβτι1Η

π1υε,τιει ηοε,Βὸωὶιιε,τεὸἀειτ σ.εεεΡτοε ιιτ Ρετ Με ειιοά δ: ειεεεΡἰττιυε ΞΡΙὶ εὶε τιιο , δε

ίιιίεεΡιίἰἱ άε ποίὶτο,ἰη τιιὶ ίετιπΡετ ιιηἱοπε νἰνειιτιιιε : ε1ιιζευπι Ρ:ιττε .

Βειτιιιτι Εετεται:ὶ δ. Νοκιειε ΑΡτἰΙὶε,Ροιιτἱίὶεετι1ε ποίὶτὶ :πωσ 3.

οι.*.ε.α.Κι8 Δ..9ΩΩ-Αλκε.πλ2.8.ελ.ι..τ1.πωι.χ.:8λλεωωωμωωω.9Μαιμω $--ΧΔμ

ΑΝεΗκΒΒ ΒΕΑΤΟ ΗΕΙ..ΙΑ ΑΒΒΑ.ΤΕ
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πι.ΑΡιΉ.· (Ξ Ο Ε Ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι.

ΠΜ όε ν- ν ο ι. υ ε ιι τ· ο Τιιἰτἰεηίὶ ιιΒΜτε Ρτἰπιο .

Ηε1ω$εω 1. Ο Ο Τ![απδϋ2 απ· έ» ΘεΜΜπἰα σεἰεὁτ·ε:Ρπ# πι οσεων·ιωτ βοε/α·σ0Ιο ,Μ"

. απο: επίτιιΨε ΗΕ 1.1ΑΜ Ουἰοπἱεπ[εω αὐύσιωκ :ς/Μπτωσ· [ΚΙ/Ώ [αστέήπέ

Θα:



υε τ. :πιω Απ. τ:οτ.οΝτι-:Νει. .τη

"ΝτΜ»ΜΜεττω τ π. ΑΡο·ΕΙΑ· σο»ωο»ωπο: . Ι.στατωτ κκ τυπ4τωπι τῇ” ·υΕτω[ττ·φ- Δια. στα

Μ· Μαπάσταῇσετὶ: , 4ασταΡωασ , θεια έ» ·ι:εταϋπ.τ ιιαδίου·έ&ιο: άτ- σο ίκτυεπϋκα: , το!

!έέστσ[τιβεέστ . Ετυπ Μοπα/ὶοτἰσ|σπἄὶ Μαο·πίπέ θ/απδϊίΡωτα!εοπότ Ου!σπέα|ΐ

Μ”Ρωτώ-ε Δισἄοτ· ττ/1' Μπὶσπκ.τ θ' ἱΡ|ε δεοτα: , θ' οοἰοπἱσ Μέ: ΜυκΡοτίθιστ άσέεπ.τ .

!!!τωτων Με" τ·οίεύνέστιο “τω” , 9αὶ[σειτἰο 1 τ . τοΙι8ιοττειπ οαοττΠειίϊκεπτ #0

υ·ωτχωσωπ τ "και 0 δΐέσύσπατ.τ έκ ()'έτοπστο κάπωπω 1 ο”. Μ” ιΡ|τωσ ΗΒ112.Π1

ΟοΙοτττεττΐοττ1 στ ε Αν . Εωπάσω ίο.ιι6Βτατο 8τ ττ›Ρ!π‹:τἰτι οΙττττιττι [κω”.τ· [τή

ὐἰτ Ηιιέο Μακ" τι.: έκ οὐ/ἑτυστἱσπἱὑα: πόΜεττ)·ο)σ @πωσΒεπτέιζιππω, 9τσ7έ_εξ·κ[

τω» Μ."ω,ωτττ°,ττω" σο»]ΐυ·ωστ . .Ναπο τω»Η έ(τ;τιπεστ ω·τέιφψφατ Οι: τυπω

/Ϊτ , ἱπνὶὸὶοίἱ8 ντΠ8 ωτττεττωτ , ·υσατ:2 “ΗΜ τπτ» Μοπτυοξ:;τ δ”σοτι.τ ›. στου: Μ Μπηκα

Μοπσ/ἰστἰο π8εΖωτ , τα· τϋτέοΜε ΠοΙσπισηβ:|ίπτόμ σΙττττω."·τ , άικτ:/μτϊκ: ΑΙΜ”,

πωσ/τσί.τ υποπατύὶτ στι· Ασία πέτα κτ:·υττω».τ: δι ΟΙιτιΙΙιιε το ποΒτε Ρεττ:8τωιε ότι, πατη

° ' ' ' . . Όσσα: τω: ίστυέπ Εστόσουσ όατιιιττττι ντνιιε τα! ΟοΙοτιττιτη νεωτττΡοτε αφτο @αυτίτ” ρ

ότι ΤτΜνσωΕυτ έ» που» Ούτυωτι Πιτ σπἔιεπ/ἱτ στττττο926: στ! τρωττω τ ο 3 5. ὶ

:. ΗοΙάτο , “ω”ιττ#απ8Ε,[Μ8έωττω τττυΙτιετπιττιοτιμτ[αψ στΜΡτο&β€Μ το α

ιτΜ· δέσω Τάτύ8Μίπτ έ:: ίίότο 3. τί: υἱτἱ.τ ὶἰἰτι/ὶπὐιστ στόιπετ [απόΐο Βεπσώδίτ . τον

#6 συ τω” τ» ΜΜΜ Ο'ύτοκἱεί Ηίν·/ποτεέεπβτ τωπίση·χσω Μπάκα , τα! ττττπισω[σιἰισστ

1 041. κόψε Ιομ5ικο· . ΕοτΙ6° τυπο πιοττυι18 τ:ίτ Μπιτ: αΜπιε ωοτιειίττ:τω Βιτιότι Μετ

τττττ Βοοτοτυπι τη (ΣοΙοπτει , νὶτ τω:: εττττττα εοτιντ:τίττττοττΙ.ε , :Ιω τιτὶ ττιεπίιιτεπι Κε

μπε ίωι&τΙΒΜ μπω ττοίτττ Βετιετἐ€Η Μπι απο πιτττττιιτ:1τε Με @πιο τΙιτ:ττ1τ νἙΙτΙε

τιτάιττιττι 8: τεΙἱεἱοΪετ11 , ΡετικτΓ ω: τυπο τοττιΡοττε Μια στη ; Πιτιοττβ 0τητ18 πιο τα:

6. οατπεΙἰΒιτε ΙιοττιἱττἰΒιιε φαί Η ίι1Μπι1εττωτ ἐπίΒτμο.ε , τ1ιιξΙΒττττοτυττι οΡετει ττΒ·ο

τω» , τ1ττεττωττεττ ποπ Ροτετατιτ , ιπιτυιο άστα , μ: και πω τιττοττι8 Ρτονοοσ.ττ ιτ

τἰἱσ , 11τ ἴοΙ€τ ΜΗ , τ:ατΡ8Μπτ . 1-ωεω οστα_βοπτ.·, πιά ·υἱιἰεττιστ , εστω» φωσ· τι .Ριἰιὅτ·:

πορετ·Ρ:#κω[κ]ε Ηε!ότυπ τα· Βία"σκο/πΡΜ άικτυπω· . . -

3. (3'στεο·κυπ Πάω |ΜἄἱΜΜΜ ύιτιά ίεποΜυκ δ'ο!οπία#&α:[ωβ2αστ τα των:

[ππδἱέ Ηετἰὑσττί τ|ετ[άττΜ κτ·δέτ ΔπνὑὶφψυΡἱ , ατά |εδίωκτ &τ.·αταπΡοπτύσσω, τ.·συπ[σ

|οΜοτΙἱΡτσΜἱΜαυσ ο#ε·Ρεο·/επ|ὶ`#ση πιστωίο:/?στέω πιἐβ#εΜΗτ|ἱωπ ιτσε7[εκτζασκ ,

φαί οί έ:: ::ττταπτέτ πέωτέ Μο/βι . δ:: ψηφο Μάτι· £αωύσττα:τρ·τωσ τυπο "Μο .Ητ

Ηθον·τέ καθοτ· σωμαίΕτ , :Ρυτά Βο!ΜΜΜποτ ότι: 1 ό. Ματια: . 8:τιτττ:τιε Π: εστΡοτιε

«Πτ1Βιιε Ρωτιε τΙετττωτ . . . . 1τ.τετιτοε ίεΙτττιωικτ ΟοΙοτι1σ.ω πιατα, ίετνοττι Ματ Ραπτ

Ριωττι τΙοττιττυπτ εΒΜτεττι ΗεΙταιτι , τα! ντΠτο.τττΙτιπι Π: ΡτοΡετσ.τττ τΙ:Ροίσττ ; σ. Βατω

Βιιε ΜΒΜ Ρτττετε ίσα ἱωΡΙοτειτ τιιυττΙτιτττι , οτ το.Η ΡτοΡιτ8πατ;ιτΙο Μπιτ ττιτττοττττιτ ηττ

0:01. ΛάντωοτιτάΕ6τοε Ρειτοτ ]2τ:8τττἰ8τ:ιιΒἱτι1Ιιῖ ω8τωττω, ίτ:ττττο ἴΡττιταὶτ8 ω! ω·

ΜΜΜ τ!ε οοπίοΙατἰοττε ττττττπα τ:οτιίετττι.ιτ; Ίσα! Η Ρτίτιτ:τ:Ρε τηιιπάττιό ΠΙτι.ιττι Βι·:ὶ

πω: , & ΜΜΜ ΜΜΙΜ το ττιντ:τ1ττ , ωνετττΙιττπ είἰ ντεττι ιιτιένετίστ ατος. ιττετεΙΤτιτἰε

άτ:τ ΡΜΜε οτττττώτιε Ρτοντάεπτ!υττι, τ1τιο.τιτιιττι Πτυτ Ικα τποττ:τ1τε τηΕττ::τιτσ.ε, ιιτ τιτιτε

Ι1οττ1ττι οΒτττιτακτιτ ττιιττ1ττττειάτττιε ττττνετίτιετΙΙίιτε νετΓιιτὶτιε 8το.Ρτοἱτιὸτ: Βοττατιιτ ετή

ίτσΙα Με” μεσω αΡοίὶοΙτ , ιιτ τιτὶ ττιΡιτπιίι ιτκἱιιεετιτοτ ΕοοΙεΠε: ΡτεεΒγτοτι, 8: οτετιτ

1ιιΡετ ειιτττ , Ιτιυπέτεπτετ Μπι οΙτ:ο τη τισ πιω:: Βοτπίτιτ , δ: οι·πττο Μετ ΓειΙντιΒΙτ ττιίὶι·

11111111 ;ά Η το Ρετσετττ Ετ , ἀΞιπἱττετιτιιτ στ. Ωιισ.ΡτοΡτετ , ττκ1ιιττ σ.τετττΡτει:Γι.ιΙ, το Ρα

τ€τ τ11Πιτ τι Βοο άεΠίττατι18,ΡοτΠοοίπ πιο τιιιῇτι: ειιιδἰοτὶττιτετττ ιιτιδττοπιε ωτοττιττιε , τι:

τ1υττ;τ1ιιΞτ! ττοοινι1ττ1 οοπτττιότυπτ ΜΙ π τττειε ίεττΠΒιιτ ,τω Βιετιε ενειοι.ιτ:τι1τ τὶοτιιε Βατι

6Η8Ρττ1ττιτ . Ιπτὶιιὶτιιτ :Με νείϊΙΙ:ιτε Ποτε: :ιΡτιε οΠὶειο , τ!είεττιττ οΙοιττττ απο Ιιοττοτε

άτ:Β1το , ωστε Πιο τ:οτιθτ:Ιτιπτ τη τοτΡοτε ΓατιδΗ Πετ ίτιΙοτειττε ιττιτίτιο , 8: τα εοτιτ:ΙιτΠο

πτ: τΡΠτιε οΙΕτ:τί Ραττττ:τΡτιτατ τ:οι·Ροτε δε ίτιπΒυίπε Ποττιὶττἰεο. .; . Μεπιοττιτιππ νετο

ΑΒΒεττττττι δ: ττΠοε ΗτὶεΙεε , νετο Μία εοτ:ΙοΠα , ποπ Ρειτττιιτ Το τἱεΪ:ττ:τττ , ΜιτΙεπε οτε

τ:το τοττίο1τιττοττο Μι ‹Ιε Γτ:ττμιιττε ΜΜΜ 8τ Ρτιττιιτιι τείΗττιοιιϋε ίεττττοικττι οοτιίε

τω: , δ: Μττ1ττοττοε Ρτο Γε ο1°ετττοπί 1τιτυπ1Βετε .

τομ

Αρτ”. τι.

στη:: Μ

κατω .

8- ΗεττΒειτ.

το πιοτιεπτἱ

ΔΗΜ: ;

η.. δ'αΜικέέτ Μουτ πόδι:: ΐτ:τντε Ποτ ›·τ··υτΙσπίσπετ τι Πω [ιτό!ατ [τι%ε τίερτοκίΜο Υ:ΐ2>:τ===

ὑπόαπτωέτέτ στό” , ?πιστευω πυκκια!!ατΡυ·οβττ Κτίρετικ: , μέ α|τιτΜΜ &εω·ίΗτή- @Με

&τη·τέ ωἰταω[συ·ἰρῇτ; ει· Μ: απο” σύύπήΠάπα, μου» νἱτιτττι νεπτ:ταπάιιττι πΡΡσαστ,

ο/ί2π/απτ τίο[ΜόΕτ Με ωτ1Ητ : Ριιεττττ απατη τήιιίττιοτὶτ Γοττωτιιτπ :ιιπιτἰεω ΡοτιτΞΗ

αυτι , @τω τιτττυο ίτ:ΗΜε ΙτττΙΔτικτπἱε Ρετοττ18τῦ Ρτοτ:εάτ:τε , τ1ιττώ τα! οοΙετ:ταιπάε.

ΓοΙ1εττωττι τώ1Τατιιω , ΓοΙωπ ττιιττετι τιττ1ιτε ττωοτττ1ττιτιιτπ, οΙετο επίΡεέϊττητε :πτωτ

πο , ειιῇι1ε τόετττ ΡοτττὶίεΧ, τ1υτιθ Κοτικιιτι Ρετσ8τε Ρτοίοδτιιτιιε Βεπεὸὶδὶὶοτιτ:ω ἰἰειἔἱ

τειττ:τ : αυτ δτ ίοΙιτε τα ντόεΙπιτυτ όετ:Ι1τιτινττ , & τιιτίττυτιτυ τεται:ττιιε ώ . ΡτωΠο τω::

τω·



με "Με ε. Η:εωΑ Απ: εοεεωΕΝε1.

ΆΝΝ.ΟΗ.

τομ

Μπι. μ.

ΎνοΙρεπε:

:. Δωσε:

'ΗΒΗ ,

Μπι κάτω:

ε” !_

δώ με

"' ε. Μετζ

ε!ιε ,

θδἱε ε

έωεω ΡωεΙάθιΒ εΒΒ:ιεεωε ο δεσ8σΡοπ2$ετεμε εόπίοΙειτ3επε ι;ετε;κειμ εωιιεἑπυ Ι:

άι1ειΒιιε ποξΗΒιιε , ι1Μ Ρ:ιι·ίι ε1ιήά1επιΜ ΡετεεΡἑΙΪετ ., εΙετΙΙΒιιψε νὶΠοιπ1ϋυε%Ι`μ;£ῖε Αν

ίὶτιιδἱυπι , μα! έ!!ε !πε·εέ ε-#ξι:0. εοπΡοτε.π11εμιτιιτυε . Ηεεάἰἰέ Με Ρ|Μ°σ- κἰε όσε2ρ

ε Ηεἰὶα ἰἰεισἱτ εοἰἰὶ8εν·ε , επι/ιι: επιασε» «Μπα 1@μ . Τούτόευτία: εοπβέκα: ,· Μπε5ω

οπο Ωω”.αωιο/εςιιεκπέ ,; Μέ ειωι νὶτιιπι Ρτιιάεπεεπι δ: τεΕ81οΓυαι φρε!!ι: . Μ·

Ιίσ :πατσάκι τε!εδά:ψΜ ·υπώ θετωαπά Μακντυἰοὅξἱ: δές Με. ΞΡήἰὶ: , 9" :ία

ε εεβ#ε ιδού" @κά Ματἱεπισκα. Εσείεω :Με :Με ίετιδΗ :ΜάοΜ Μετ:|ω|οέέρ ΒΕ·Με.

άέόΐέκπο θ' έκ ὅεπεπσἰἰ εσω!οέο ΡβέλφΡί.Ρετσ·σείέ Μεωοι·στασ . -

δ. Ρον” ο;εκι/ἰοπε ύιι/α:]ἐ:πὅἰἱ Μή , αμε :σωρπεἰετπω εκεπήοπεαπ /46°ί2 επεκ

9ισε Μαΐ” ·υϋω/επδίί Ηοήθει·2έ πεεύἱεΡ4εεΡἱΟοἰοπἰεπῇ:,ἰἱεεα2 ποδί: ε|έεισέά αόα'ε

σε ε:: εῇπ/ἄεπά[απἄἱβει4πἄσ·7ἱ:α είε πυυἰρεττο ΜΜΜ· Τιιἱτἐεπ/ὶ , ?ιό εσάεπι :εκφο

σε σε πο/ἰετ Ηεἰἱπε ΩΡ$$£ἰ θ'οίοπέεπ[εε]ΐοτεύει . Ι:.ε9πε Κεφεα·2α: , φσεω/4Μβεακώε

·υὶπε/απἄἱ Ηετίθεντἱ ωιέϊοα·εω ε” οδ/ενωεωίωα: , θ" @β Τπὶτἱεπῇ: ωαπα/!εήα(ε

ειιἰο|ε9αεπ2ἱ είπω:: ,Ρο/ἰ άε/σεψΜε ὐειπέ Ηετἱύεττἱ Μ Μοπα/?εάο Τισἱτὶεπῇ ., εισοιἰ

@β εσπιἰἰἐεπιε , εκ[εθιιία:, πατα:: εΡπἰστπω »Με ιυπωίτί: Μἱτσεπ|ἱ:|τε9ι4επτἰύιι:

£οή4/σα#ε , σα· @έδεσε απατη Μπα· εετεεε ού/επ.υαπέοπε @μπει εεπ[ει· . Κεε ,-ἰει_θωἰι ,

Με »παοὅε/ἰα ε/Ϊ .ε να νἰτ:ε νεπετε.ΜΙΞε ν ο ι. ο ε ε. Τ υ ε εεηοϋὶἱ , ι1ιιοεΙ ειδ εοεὶεπι

ίειήδεο -ΡοκιτὶΒεε εοειίὶειιέὶωω ίυεεειτ , Ρειτετ Ρτὶτυιιε , τεεετιτ1τειιιτὶ ΡτεΓιιΙἱεοΒἱτμ

ειὶε8ἰε εκεὶτειτυε , ε1ιιοεὶὸὶαηἐεεπιακὶττιεε1ιιε ηοδὶιιττιὶε ΡετνὶΒὶΙ ίτιΠΠε!πιτ οτετὶοπὶ

'ΜΗ .Εεεε πιιιΙτστυπι π1οπειεΙιοετιω μα:: , ε1ιιὶΡΡε ειιι ΡτοΡτει· ε8τε8ὶειττι ν1τεεοΠ

νετΓειτἰοιιεπι , ίεϊειιτἰεω ε1τιοδιιε δ: εΜεθέο11ίε ειΒιιπάειητ1εω , Με ΓοΙιιιτι Ρτείειτἰ

εεει10Βἱὶ @επειτα ετἱεπι τηοηαίἙετἱοτυω Γειιιδὶὶ Ρεπτει!εοπ1ε ΓιιΠέΪἱεΙιιε νεα ειπε νεΙ

Ρτονἱεὶετιτἱει εοπιπιἰίΐει ίιιετε.τ .Ηυὶε Ρετ οππιε τεπιριιε κάτω εοητὶτιιιυπι Ρεεηε [ω.

εΠιιτο ίσετεεωετιιτΙποε Ρτεενεηἰτε ειγκητιοε, ίοΙἱτετὶιίςι1ε νὶΒὶΙὶὶεῖΡίειΙτηοε όεεεπτ:ι

τε Βανἱάἰεοε ; δε δικιο Βιηθειιιτι ίετνοι·επι εῇιιε άοΙοτ , ε1ιιΙ όε τειιπτά ΡειττΞε οΒἱιιι εκά

ε!ετειτ , τι1:ήοτει1η ιιτ @τι εΠ&ιι111 είὶ , εδεεεεεε. (Μπιτ ει·8οε1υεάεπι :ιο&ε ειδ Με

ίΡίιιιτι οΡιιε ε,τόειπάι1ε ἰπίὶίὶετετ, δε τηει8πο εειτὶτετἱε- Ξεοε ίειτιέΒε οτειτἱοτιὶε ὶτιεεηἴιιττι

εάοΙει·ετ , τε νεταίι1ιπυε ειτοτπειτιπτι εῇιιε ειΙτἰιιε.ει·ίΤεεειὸὶτ,δε ειπε οειιΙοε Ι)οπι1ηΙ 1η

εεεΙσπι ιιίεΙυε Ρετνετιὶτ : πω:: ΠΙο ὸὶυτὶιιε οποτε . . . Ιοευε εοπτεεωι1Ιτ. . . . . . . ίεΡιιΙ

:απο Βεατι νἰτι Ρατεία&ι1ω είε , δε ίειοδϊιιε Πεὶ εΒι·ειΗ Με είε . ΙίεΙυε Παω ΡεοΡε

·γότυπι ῇειπιὸἰδὶιππ , Ιεπὶτετ το.κιζεεπε Μακη @Μό οΡετειτετητ ΓεἰίεΙτετιιε εΠ . . . . . τατι

Βεπε Ρτἰυε Ι:ιτετει ε)ι1ε ΒειευΙο ΡοητἰίὶεεΙἰ , ειπτιςιιο ίιιετατ τιππιι:Ιετιιε . ν1εεε Με τε

·ίιππΠτ , δε ω ὶητεττοἐατε τεΓΡοικὶετε ΡεωνειΙιιἰτ . . . . ευὶ ὶτιτιιΙὶτ Μακ: : ΟτατἰοπἰΒι1ε ,

ίεειτετ πιἱ ., ΓεεἰυΙὶε νέ8ΙΙ::.ητετ ΜΒΜ , δε νΕνοτυπι :μεμε ττιοττι1οτιπι1 Ρειτειιτικτι νε!

ίεπιἰΙΞειτἰυω τιποειιπι ίεΙυτεπι εκοτο.πε, εἰ ε1ι:οςι1ε ωεωοτίειιιι ειΒιιπὸειτιτὶιιε ΒειΒε.

δεΕτο επΙπι , δε νετἱτπτε Ιοειιεκιτἰ ττιΠπὶ Ρτα:Βε Ηεὶεπι , ε1ιιΙ:ι ΜΜΜ πιεἰ εΠε ττἱεείὶιι1ο ,

ι1ι1ίηιιπε ἰπιπιὶπετ , πιεειιιτι Ρτειι1ίιιτιιε εε . Ηοε ἰΠε ειυεἰὶτο , Ρεεε εκεπὶπιειτυε τεΐε

εΗτ ἰτι εοάετιπ Ιοεο . Τειτιεἰεπι νετο ίΡΜωιτι ΡειιιΙΙετὶιπ 8.τττει!1επε τεὶΡὶτενἱτ , Μια»

ΙοεΙυεὶιιηΙΧιιε ίιιττεκὶτ, δεεοτΡοτε εκ π1επτε ττεπιεπε ν1κ εεΙΙεδ'ωΙωτι Ρετνεπίτ.

Μειπε ίειδ,το, Πι εοπνευτιω1 ίεεατιιττι εἰε :ποτε Ρτοσείδτ , Γεεωοηε ΡτοτυΙὶτ@Μω

τἱοπἱε ίετὶε εΙοεΙυεπτετ δε εαπ ΓΡὶτ1τυειΙἰ οι·επιτυ ιτιο.8ηω νεπιιΠειτ1ε : Ιππετ εετετε

τπευεἰωε Μα! επΙποττειπε , ε1ιιοεΙ ε8τεἔὶιπι1 εΙεειιε είϊ τυοηειεΙιοι·ιιω, ιιτ νὶὸεΙὶεετ οτὶε

ίιιἰ ειιΙὶοὸὶεπι Μιβετετιτ :ιό ίἰΙειπὶυπτ, ε1ιιΙο. δευτ ΡτοΡΙ1ετει τείὶετι:τ , ει1Ιωε ῇυίὶὶτἰε

εΡε ίὶΙεπτἰιιπι . . . . . Οοπνεπιτυ ΙοΙιιτο , ἴεπἰοτεε τε.τ1τιππι δε ΦΠ :παμε ΓΡΜτιιο.Ιεε είΤε

νἰ‹Ι εΒεικιτω·, ίεετετὶιιε ειἀνοεεινΞτ,8ε εμε: νὶὸετιιτ, ε1ι1ει:ε1ι1ε- 811ἀὶετατ οιιιπδΐο. Ρετ ετώ

πεπι τετιιΠτ . . . .άέε πάοε/ίωο ει4Μ «Μα έκ έιέπετε,Ιποτει ἴεΧτε.* το8ειΒειτιιτ,ιιτ Ρταηάε

τετ . . . . . ὶΡἴε που ειὶπιιιεπε . . . . . ΡτεεωΙίὶτ οΡιιε Πεὶ , ίεΧτειωεμε Μή εὶε ωστε ευπι

όιιοΒιιε , ε1ιιἱ οΒΓεε1ιι.ἰο εῇι1ε ειδει·ειπτ , ΓτειττὶΒιιε εειπετε ΜεοεΡὶτ . Ατ υΒἱ νεπτυπ1 είε

εκ! ΙεεΉοτιεπι , φωτο Με εειΡἱτιιΙιιττἰ ὸἰεὶωιιε , Ηπα αυτου εαπ : @ΜΒΜ τείιιι·έεηε

εκ ἑτιοττιιὶε ῇειπι :ποπ πιοτἰτιιτ , δεσ. τεΓΡοπάεπτ1Βιιε ΠΜ Ι)εο έπαψε , εοτιτάιιιιε ίΡἰ

:Παω εκΙπιΙεινἱτ.. . . . . ΑΙΙ:ιτιισι εἰείιιτιδΗ εοτΡιιε «ό πιοκα/ΖεΜυκ , ΡτοΡε ΐεΡιιΙετιιπ1

νειτἰε ίιιΕ , νΙε!εΠεετ ΙειιιδΙΙ ΡτωΓιιΙἰε Ηετὶὑετή ,απο ΙὶΒΙτὶτιει όεισοϋτικμ είϊ 1πτετ εκ

), Ϊεε1ι1ἱετυττι νἱ8ὶΙἱεε . Ρευρετ ιμἱιἰσω α σιιππἰπσἰἱ: σοεπεπέϊκ: , έπτεε· /ε Μουσικα

» /ἔιπἄέ ΘιἰεβιπἔἱἰΪεεεπ·αΜ Ρει·κοόΐαπε ἱπεοἰωπἱ: ε·υα[2, 9 κάποτε απο πτή

” ?πε ,/απέϊο ·υΜε!έσε: επιφέτί , Θ' Ρίο ΜΜΜ απτέέκτακτ σεβ . και:: ε/Ϊ ί/υοί

Ραπ: όέε άρι·έ!έ: η.. »παπά 1 02 1 . καπ:: εμ: Μ[α/!ί:/πή: πα_[9ιωπι ἱπυεπἱυπω ,

9αανε|κι:ἱ:[αὶ: νεπετειδάΙεττι φΡε!ίω·ε π ΠΕ



'σ. .. .

Μ.°σαΜΈισΜΜ- ΑΝΝ Οκ

ο Ε Β Ε. Α Τ οχ_Α.Μ Ν ΔΙ)Μ ;:;_;

- πιοιιπάιο ἙιιΙἀειιίἱ. Τ 7.

1. ΞΜΟ πο/οέ: Γοίέσιπποσοπήβιπποπ Οοκποσπἱσ πποπσποι·άπ: ,Έ σα:: Βα

π#σοἑο κ!ι·οπίφέβο1οο Μοέμππίπο οοπ-βιιαδι:Μ ., Μαι: πιο:: όιιδτἱπσ ,ι ©0007 '"""("δ °

]σπί:έτστο οἰσ›·ἱ#Ϊπιἱ:]?οι·πΨσ . Ε:: σέ: ππάοοππο [οποίο οπἱιιπἱι°ῇροιιὁ||ἱιπππο πω:

.πισω ιποπσώπ: . πιά αυτ: έ:: δοοιιὶσ ιποπσ/ΐίοσπι ·υπσπο @οποσ , Οοτούτσπ::ἱ σΜάή:

[πέπ εκ[πΙστο σοσδΐπ:, πιο.: ποιού: σοὶ οππο ποιών: σππο: ἱπ οο!|σ τοπία/π: οπο·

(οφ: ) Μέ :σπσιοιπ ·υπσ[ππδ!π: ιιτ/Ϊ , οπ/π:|σπδἱπσ:οπι πιἱτσσπἰσ ῇπσΖιο/ἰπτοιἰππι σκ! · -

_ . . 5 η σ. .ί
!

πι:: ο πἰοτππα σττστσ πο:: , σοο!σπσυσι·ππτ . Β ; Ν] _
έ(Ιξίπ/π: 78/έ6]%" ἱιἰο1πεππο όσθοππ4: Μσι·έσπιππ δοοιπαπ , σπέ (9' @βο δοοιἶσ Ρσἰ- ΒΒΐηαπο

έσω σοοσσοπ: ) πιο σοοοππίο έπ .ἄιππἱοπσσθ οοἰἰσΡσπἱτοο ι·οο!π[π: , σέ ιππ:[ο1οπἰοππιπ

Μέ σε:/σοι·πΐοέπσπ Όσο οπτπέρο:οπή οοιικΜ, π: πώ: σέ: έπούι·οπξσο σέ σππιππ 1043.

οπο .4ιππἱοπσιἰπιπ οίιία[ο οοιπιποσποι·στ . Α :πιο , έπσπίτ , 1 ο”. Αιτιιιιιώ8.ό α: διιοτιι:

ιιιοικιαΙιιι: 8: ιιιοΙιιίιι: (ω: 3. ΩειΙεκιό. ἙεΒι·ιιειτϋ ισ :ιιοιιειίὶοιάο ΓιιΙόειιΠ , Μια:: :ιι

ιιιε ίεΡιιΙαιιιιι νιίιι ίιιιιτ Ιιωιἰιιο δ: ΡίειΙ:τιοάίο. οιιὸὲτιι : ίιιΡοι· οποιο ε8ο Μειτιοπιι:

δ::οτιιε άει:ειιι πω: ιιιοιιιίιιε , Βιμ: Ρεοε: επι: Πεο: , φοποπ πω:: αι.ιιτεινι . Η

6.72 σο σππο 1 ο5ρ. οπο νοοἰπ[π: οποΜ», π: :Με πο/:: :ποπσησιί σππιππ 1 069.·

3. Ρἰπυ·σ σο· σίπαπέούσόο σύ :πέσω Μσιάσπο πνοιποι·πηποσέτσ σο:: .Ρἰοποπῖἱο Ε# :Σ ι:: _

ί/·ιιίέοι·πίσπβ τποπσοπο σέ[οέπσπ: , οπο: :απο ίπ ·ι.ιπίέστί: Ο' ύτοπἱσδ Μσ:·ὶσπἱ οὅὶ:ἱοπἱ

Μ: σοῇσο›·οπι·πι· , οσ Γἰοποπτπ ἰΡ/ἱπ: πιανω: ο·σ[ου·ι·ο υἱ/:υπ :β . Πο σππο-όσο:: σέ σκ·

παπι ιο.Η.ΑττιιιιοΙιο.άιι: δωσω πιοιιοοιιιιε δι 1ιιοΙιιΐιι: ιιι Έ·'υΙάο οιι€ιε:ίιηιο: απο: Πτ

Ρι:Ιετιιιιι Μειι·Ιοτιιιε ποιο: ΟΙιτοιιἱω παθω κιοοεπι αυτή: :κι Ρεοε: ών: Παπ: ι:ιοιιι·

Με ΜὶΙΤειτιι οιιιιτεινιτ , οπο «πισω Με οι: ίιιοτειάΞΗο ΑιιιιιὶοΙιιιὸο ΜΜΜ . ἰΡίε ,ο Μ·

), ειιιιτ , απο ιο ΗἰΜιιιιὶει ε:-ίΐετ ὶοίιιΙει , εμε Κάπο όιοιτιιι· , φωεω.Δω ίτατιάΒιι:

., οιιιΒιι:ει:ιτιι ίιιΡετνεπιί::ιι€ίΒιι: απο Ιια:ιιτιει Γειιιοι·ι: ω, ιιοπιιτιε (ῖοττιιειιι , σα·

., τίτιιτειιι οι: ία:: .· οιιιιιι1ιιο οιιιά:ιιιι Ροίὶ εἰΒιιιιι οΙΤειιτ €8Ι'ΒΠι , ΠΠ οιιι τοιιιιιιιίε

,, πιο: :ιό ιΒιιοπι Γε· οειΙεἴεοἱοιιτεε οοιιίαΙετιιιιτ , εικοσι: ΒέΒοτε οι: εο Ροτιστιιιιτ :

.,, σ:1ιιο ιιοΙωτο Με Μπι: , οοο8ετιιιιι: ιιιοω . Τοτιἀοιτι οοιιίετιιιτ, μια: τειο:ιειι

,, οι: ω Ροτιι Γειιιοτἰ Πιο , €1ιιει.ίι ΒοηεάιδΗοιιοιιτι ιιιιΕι: . (ΣπιθΞιιο παπι οι: ‹:ο Μ·

,, πει·ι·οΒιιτιι: , Μπι:: ΗΜ Πισω Ροτιιπι ΜΜΕ: , οιιιιιιει οι:: Βεί:ο. οπο: απού: :

,, ιιιοικ1ι1ε ΡτοΡτ€τω: τοιιτιι.πι οιιΙΡοιιι :απο Γειιιζοτ ειε Ηιικωπ ω... ῇιιΙΙὶτ:οι.ιοτΙ

,, Με Ιιιπιι11ιτει· εάΞιιιΡΙενιε .· Παρε ΈαΙάειιιι νειιἰει·ι: , @Με ν1νειιάο 5πιοΙιιίυε,

,, ιιτ Ρι·;άικι , σούτ . ΗοοΜΜΜ πι1Μι·ετιιΙιτ Τιέει·ιιιιΙι πω:: οπο: , ειιιιι ουσια

), άστυ οιιΙΡοιιι Ροτνειιτι αστειο εο ίεοιΙΐειιι . Με οι·ιοεμισ 8.ιι€Πειιτ6: Πι ]Ειιιόαιτι ιπ

” ι:1ιιίο , @πιο τεΙΙ.<έιοΠΙΠιτιιι: εῇιιίὸεπι σςτιοΒιι πιοποιεΙιιι: , ιιοιιιιιιε θι.ιιΠεΙιι·ιο: ,

,, ΓιιΡι·ει:ΙΙΒιιιιι ΑιιικιιεΙιειάυπι πιο ΓοιιιιΙτιιιιι τοἔονΞτ , οι Π: Βεπιεόιοει·ετ , που:: ,

., Παπ Ροίὶεει πιΠιι οοιιΒττιιεινιτ , ε:ι.άεπι ιιοδὶε Ρετ νιίιιιτι Πάστα Απτιιιί:Μάιισι ιη

), ΓεΡιιΙοτο Πιο Πειπιτειιι , οποιο Ϊιιἱὅοτε τιιτοιιτοττι , δ: εκτετιίο. σπιτια ία Βοιιοάιοειι>

., απο, τοτοπιοικ ιΡΩιπι ιιο&επι Μοτο εμ ιιιοΙΙΙΒιιο ΡΙειι:ιττι οάοτε :Μαι . Ηει:ε ει:

., Μετιειιιιιε . .

σ.. Ηππο Μσ:·έσπέ εκ Γ|οποπήο ἰοοππι έΠπ/%·στ ]οπσππσ: Πο!έσππ: ίπ ι4ἄἱ: [σπ- πω: οι:

δίοι·ιππ Ηέσοι·πίσ σέ είίοιπ 3 ο.]σπισσι·π , "θέ οο[σι··υσ: σεστππο σππο ΜΜΜ Αιιιτιάισι- Φωε“"ο °

ἄστυ σΡΡο!!σα·ί άσσο:: , οποσ πο›ποπ :οὅἱπποπἰσ σπσάστπ (9“|σππ!έσ ποίύ|ί: ΗΜ8"ά8

.Μέσο πιέπεπτ, διοΙιιοιιτιιεοΙ1:ιά!ιει, π! σ/ί, ίὶὶτΡ: ΑιιτιιεΙιειὸὶ, οάσπιποπο σἰέἰσ : @από

[οποσ «απο σο εσσ'επα πο(€ίοπο οπο” ἰπ[πἰσ Κοσἰτι·σ , ίπ πω: άποπίοσσόπ: πο/ίσσ· σπο

πσ/ἰἰοσπι πίτσα @Με σππο: . Οεπι:: Μσέφι·ππι ίπ ·υπίέσ ή: Ρἰοκοπ:ἱἱ οιίέήοπέσπ:

Εοτττ:ι.ιιι ιἰἱδἔιππ , (3οί(εσππ: Οοπ:τε.ττι σΡΡε!ίστέ σώστε οοπτσπάἰ:,σπσππ σππο 1 οπο.

ιἰςβσπἄιππ ίπ ποπππΠ.ί: Μσπθο·ο!οέπέ: ππσποπστἱ ούβ·συσκ . Οσπέσπο έσω: Οο|8σπσ:

Τίδον·πσούπ:π όπιι!ίσετπ ίσπάσ: ., σπο:·παπ σἰτοτπτοι· Με Μπάση:: Μσπέσπἰ πτσ8ωσ:·

[Με . Ρι·ίοι· σππο 1 οό 1 . σίτου· σππο 1 ο88. οοπτ . Ριπή: , πιά , π: πού [πωπω/Ι

.Μσπέσπππι ὐσοπἰτ σέ/οφιιίπσπ , αποπποπέσ ίπ :υπἰἐστἱ:/σπέΐο:πιπ Ηέσει·πίπ. Μσπιστο/ο

(σε. ιἰἱο 1 3. Μσ/έ σοίο·οι·σ:πι· .

5. Ρο:·ι·ο ραπ:: Μπι·έσπππο θ" Ρ|οποπτίσπι , Το·έτύσαπίπ: σἰἱἰσπε ι·ου·π»ι :απο σ"

ιπσπἱσσππιπ οππο Ηέύου·πίοσι·πιπ/οι·ποτοι·σ: , έπιπίσσάιππ . ·υοἰσά υπ·σιπΡ:::δίπιπ Θ” °· · .

Σκοπια



..ω ω; Β. ΑΜΝιοΗΑυο ΜοΝΑοΗο,

12114. 61411. ρω» ἰκιιιιἰσυενιιπ: , εα/πε ποικἔπ Μ Φιά!8Μί.τ ΜΡΡΨτοἰοἑἱἱ3 ιζἰε 3ο; ]ωΜαύίμυ#;ω

Με .1>ααυ#=. «ΜΜνὶ8 ΜΜ>0Φ= Φ Μ.ε=ΜΜΜ 4"Ψ0%"#ω?θέσε··,#ε πι·#=·ἔ=+#>|ὶσσ «Μ

`8°·· ΙΜ· Η απσάαπω ὸσἰεὁὰατκι¦αετἱτ . τἰ:ύς·;κἱιέἐ`ἰ2ηπεπ ΐιθυ·σ “3. είε Φἱτἰἰ· #!α]Π·έ α: `ΟπἰΪΞαἰ:

' δ'. Ρ. Βεπειίέδϊό αφ. :.4.4..Ρυ·ηίπάσμα έπεσα· σο: ?ιό ίεηδΗ δ: εετιοπἰ:ειτὶ[ιιεκαπτ , σα»,

π.·εσπ|ε2. Εἰ "ω... Μ ποσα Οὑτοπἱά Ηἱ›·_[σηὅἱεπ·ῇ': εάἱ#ἱυπε αἱ «τυπικα Ι 04.3. εκπι

σΐσυστ . φάω Μέ ΑιιιίςΙιεόυπά φΡεί!.π . ώ Ρε·ἐτὶεττιτίεΙὶοἰκειτὶε εεΞει·πε: τταηίῖτιὶ8ξαΙΐε

Δ; $ενέόέπ ; Φιση2 /αξ|ικ18ίτ· @ιΡςιίεήι1;τυωυΙυω ΜΒι1τπο κωΡοτε Ιιιωίω εὶἱνἱηξτιιε

π πὶΠει-Ιιιεεπεζνῷία[αφ , νοεεεςατπεΩτἰυτπ ΑπέεΙοι·μφ ειιι‹]ὶτειε , 8: ΕΙιιτει οθειιΩι

:›°υνΝΩ.Ϊ Ρ ° . . .. .

κ !

...Ξέω.-Μψω.#ω ε Μα" Ωω. ε-.!

' ΝΝ. (πι. η ·
.λιο43:1) 8^. Α ο Ο Η ο

ε_Μ,._: @τ . . ._ : » . . - δ: κεΙυΐο 86Ι8ς:ηΠειάιεπΗ. Δ Π ..

.Τ..”:. .. ..· · > . .·1 `ΠΡ[.ΕΧ [ΠΙΝ Μ δσκωαπξα Μοπα/Μ·ίπω .ΐε!έπέεβπό: ἐἱἄι4Μ , 9αοπωα

ἔ:°ἔἔ·ἔΜ ' ν” ΡσόαηαΜ οποίο Μπέπο Μι ετωετε σσκ/ἰπιἄπω ὶπ'ιἰἱ;σσ/ἱ Μοἔαπτἱπα, οὐ

.ωξω; ” >Εἐὶπύπτἐἰβσε#αΜ σε|σότσ·[αίτ .- .ά 2ετιιω1υππἰἰοΡο/ἰ /σρέΐα: Α¦τ/Ήάα: Ηἱἰιἰεεἐε

ῷωιωῇ:φαω απέκ/πω όΞέ·σεβ εοκάέζέι . ΜΡάού , 9ι4οιἰ έκ ύηπυπεω[ππδἰοταΜ Ρο·

Π·χΤΜαπ:ά ἱπί ύππ·ϋσ·κω οοπβ:·έΜΜΜ σ/Ι ,/α:σισίο απόεάωσ]ΐσταέτ ΟΜπι: .. σκάι:

8εώα,Ραο0]π: @#64 πρόίε ἱἔποΜ 5 εκ ποσα Ούτοπἱσὶ Ηἱ›·/αιιὅἰεπ/ἱε Ττἱτὑευπἱἐ ειἰἱ

, άσκεπΡαέ[απαΐκω()α!!πω άάοΜπα , αππωφω ποια/ά” . [.οασκ Μάικ κιαδἰοτἰε

ίυ#6έπιΜ άε]σύύετε ·υ]ωπ'ώ, απ” πἐύἱἰ αἰἱιιιἰφ[ιφΡετα: κά σστπωσπάσπάαΜ &εκυ·έ

έι4]π: ·υὶΜ ωσ:ποσ·ἱωκ. δέ: Μηια: έωύετ «ὅπωπω 1 Ο... 3. -

. π. (:Ιο.τιιὶτ Με τοττιΡοτἱΒιιε Πι εςποΒὶο Ωιηθο1·ιιτηιτιο.ττγτιιτή ΜετοεΙΙὶτιἰ δ: Ριπή

@ή °1°# Ή: $εΙεοπΠατ Μοἐυτι:ἱἐι9ὸἰ;εοίὶε , πιοτιειο11ιιε ε1ιιἱἀειω , εοι·1νο:Γατίοηε ίὶπιυΙ δε τισ

Ε”Μ' @ΜεΟ 1. Α κ σε , ‹1ι1ἰτειω ἱπ ε!ΜΜε δοτἰΡτιπἰε , Φωτ. ὶι·ι ίεεειιΙατἰ :11ττετειτυτε ΜΜ

ΞΗτει· άοδ”τιιε,8τ ὸὶνἰπιο ωιπὶοὲτι ΞΡὶτὶτα ιτιὶταευΙοίεάηίΡὶτετπε, οπήιε: Πιιἀἱυττι ίιιιιπ1,

·5τυ ι1ιιο ΡτἰιιεἑΙεΙοΗειΒὶΙἑτετ ί61εΒειτ οα:ι1Ραιώ, εοηνεττἰτ :ή :ιτηοτειιπ Βεἱ . Νεπι όιτ

·ΙίοεπιΜι ίαΙΡ2Π6ιάε,ι1τ Πιτἱἱϊο ίετνἱτε τοηε ΡοτιιἱΙΤετ νΙτἰΒυε, οππιἰυπι εςΡὶτΙιο

- πΜπιππι ὸςεΙἑπὰτε εοπίοττἰιιπι, 8: ίτιοΙιιΓιιε ῇιικω Μάκη πιοηειίὶετἰιιπι Μ ειττἐΠὶι·τω

αΙ1α8παιυιπΠεοεκΒἰΒιιἰτ Βιπ1ιιΙειτι1τη . Απηὶε ττὶ8ἰητο. ίετι1.ε Μι εοάε:τιπ .Ιοεο ΗΜ

·Ρ1·ςιΒώ ο.ιτιο1νείΡοπταηεσ. νοΙωπειτε τεεΙυίυε , ἀὲνοτἰΠὶττιει 1κιτε:ιτὶοτιε Μ Βεἰ Μυ

κΒΒιιε ίεπ1Ρε1%οεουΡατι1ε . ΟδΪεινο τεοΙιιΠοΜε Πω επιπο 8Ρὶτἰτιιττι-ίεκιἔὶυπι ΡτοΡΙιε

ὲἰαπΠσπιὶτιο αοεὶΡετε κτιετυἰς , δ: ὸεὶτιοεΡε ι:ίε1ιιε πό πιοττ€ ὶη σιωπή Ρυτὶτειτο πισι

:ἰε&οοι·Ροτἰεὸ1ιτενΙτ . Οειτηεπι8: οπιτιο Ίιιοά νὶταπι Ηο.Βικι·:.ιτ ποπ κτιειτιἀιιοενἱτ ,

·νἱπυπ1ἴδτ Πεοτειτπ ουπέΗε άίεΒι1ε τεεΙυίἱοτιἰε Βια: Ποπ ΒὶΒἱτ: ίπ ἴΡἰτὶτιιαΙὶεΧετεὶτὶο

-ίιιΞι: εοπτὶτιιιικ 5 ΙεδΗοηΙ όΝάπειτίι $οτὶΡτιπει πιω ., οι·ετὶοτιὶ δι εοτιτεωΡΙειτἰοτιὶ ίε ιπ

«Ρ6τἀοὁὶτυε, δ:κιιιΠο υπηιιειω τετιάΡοτε οτἱοἴιιε . Τετιόεω Ρο1”τ πωΙτει ί:ιτιδΙ:ιτυπι

.νἱττιιτιιπι οΡετε” Ροίὶ εΙσ.ι·ει ‹ὶε ίιιτι1τΞε εοτιτἰηἔοπτἑΒιιε, :με Πει” νοΙυἰτ Ματια Ραπ

.εἰὶεετε νετὶεὶπὶει , απιπο ΒοτιιΙτιἰεε: ΝατΞνἰτειτΙε Ρτεετιοαιτο , Ριώπω εΠε τηετιΠε Έε

-Βτιιειτἰἰ , ιιτ νετικ Πε1ίειηθυε , εκἱ αφήσω εαεΙεΙὶὶε Ρεπι·Μ νοαιτικ πιοτἱτιπ , & Βι

› τω· ε:Βοτυπι δ: αΙτατε: ίιπτιπιμ απο ἐενετετιτΙο. δ: !ιοποτε ίεΡεΙὶτιιτ; ἰτι οιήιιεττω1Π

Α1€€μεωα# :ιι νοεοε εειπτετιτὶυπι ει:18εΙοτυττι ΠΠ: τηεΙοσΠει ὶτιετιεττειΒΠὶε ίιιανὶτετὶε :.ιικΗτα Ϊυιπ ,

ΜΒΜ* . ·· που ειΒ·οιτιπἰΒι1ε Ίιιῖ εάοτειπτ, ίεό ει Ίιιἱηςἰιε ωοὴειὸΗἰε, Βτιὶιποιὶε . Ηετιπο.τωο, Κυ

* εΗννίτιο , @Μπα δ( ΒιιάοΙΡΙ1ο , ε1ιιοε νἰτ:2 ἴειπἐῖὶιποηἱει ίεο€τέτ ἀὶἔποε; Ίιιἰ δ( ἱΡΠ

ε1ι1Π1τ111ε οτο.ητεε εΧειιιἀἰτὶ Μπιτ , δ: εοάεττ1 ειτιιπο :ιό ΕΜΗ εοτιίοττἰυπι τιιοτὶετι‹ὶο

ιτειτίτπὶ8τετυητ . $ετΞ€ε ειιπεπι εειτπἱεὶ , ι1ιιοά ΡτωείπειπΠ»υε ειτιΒεΙἰε ειιιόάστειτάτ ,

Βι1ιπ: τεποτ€πι εοητἱπ€Β2τ: Μ αεἰε/ἰὶ&α: @ἔκ ἰ:/α:ιὅῖοππκ &πΉτκπέο ςβ,σἰἰεἰαἱα; Θ'

έκ α::εκπαπι νερά:ΜΜΜ . «Μ·Μέσ . (:ι1Ποε φαμε εεεΙεΠεε Ρτεέίετἰ ττιοτιειίὶετὶὶ ,

ηοιπὶικ ΕτΙιιι1ευε , π1οιιο.οΙ1υε ΡτοΒετ:ε Ηάεὶ δ: τεΙὶΒὶοιπἰε , ίε:Ρτετι1 νὶεἱΒιιε αιπάεΙ:ιε

αἱ τιιωΒ:ιτιπ ή... ΡοΗτειε , ςμιειε εκίὶὶτικετειτ Με πιο ιι, άΜΜτωε τω: εεπίειε τεΡετὶτ.

ΜιιΙτει όε Με: ίαηέΉίΠπιο νὶτο ὶτιίιιἰε εοπιΡἰΙετἰοτιὶΒικ Μτιτὶειιπυε 5οοτι1ε π1οιπιτ:Βιιε

Ἐιι!ὸεπίἱε , δ: ειΠει πήτειουΙει όε Γεπιθώε , :ΙΜ ίσο τετι·ιΡοτε: οΙατιιοτυπτ , τεεἰτειτ ,. (μα:
πιω ΒτονΕτατίε οειιιία οπιἰττἰτπυε . Ψ - Ε

3. Μα άε·/απέΐο Οία” πΡετέπαιι: ἱπ Μπσ·ίκυά Ούτοπίσο,· »σε Νέα ε/α[άσσπ απόΐο

Α” Μ”. τί: φωσ , .ίπ 9πί&α:[οπε όσο »Μ·ιισαβι ¦Μ&εύακΜη υἰιἰεπ· ἰἰσἀἰτ . 20 Ττἱτύεακὶιιε ίπ

Ξανα: ίιι=- σἰτευ·σ σἰποπἰσἱ Ηἱτ/σαἐἰεπ/ἱε εάτέοσιε ε/α[:ἰεω ΟΜή ωεωἰπἰ: , σπ/ι4:[σ]Ζέυίι·π:εω

· . απ..
:ν



Πε ε. ειΑκο ΜοΝΑς:11ο.κ κ?

κκ 1 κκιικκἱέ οοΪοὐκκο·ἱ Με: : κκο κε και: :Με υκκἱἱε ἔκ Μκκι7κοίο8έο: ί!κ/Ξκε κκοκκο- ΑΝΝ.@Η

Η:: κουο!έτκκ . Ροσ·ο·ο κἰε›κ Τκἱοκοτκἱκ: έκ ἰἱοκο κ. ·υκ·οι·κακ έ!!κ/ι'α·έκκκ Οπϋκέ: [κκέδ 1043

Ρκκ·Ε: Βοκοκέέΐέ σκιο. 246. ΟΖκκκκκ κο/ἰκκυκ Γειτιδὶἰ ΜειτεεΙΙὶ οιΒΒειτοττι κΡΡοπκτ , 1· ω”

κκοκί κκ[κκκΡωοκίο έκκοΜο Ϊ/υἱοκἱ ; Ροκκκκἰο, κἰἱἱ/κκο Μκκσκο!οέίοκκκα|ου·ζο:ο

Νοκ: ) Ο|κκκκο κκοκκοκτ |κκί!οκκκκ ΡοτκἱΟ Μκκοοἰἰἱκἱ κΡΡοἰἰκκιϋ :· κκκακκκκ›κ ω:

έιο[οακοο Τκἰτὐοκτἱέ ἰοοο , κκοκκ κο[οκκοκκικε , σοκοκκι ·υέκκοκκ (Ηκκκοκ κκκικκκκι κο·

ὐκοοκκ[κω-ο,κσκἰτο κύκκ:/κκδοκκκκ Μκκοοἰ|ἱκὶ θ' Ροπκ/ἱυο δοξεεκβκκκοκβο :κο

κκ/ἱοκἱὶ, οκ/κε ἰοοἱ κοκκτκκιβ:τίοκκ έκκοκακο κΡκιἰ Βκοοἰἱκκκα ἱκ σοκοκκκέκ.[κοκκλ[οά

έκ κκο κκ/κκκοκ (Παω ο.ΒΒειέ οοκφκι·οτ : Θ' κκἰάοτκ ου 2οκφοκο, κκο Οἰκκκ.τ κε κο

οἰκ[κε[κἱτ , κκοκ: αν:: Ο Τ τ ο κκ/κε κοκοίκέ:/οοκκάκ: . Εκκοκέ: οοοκῇοκοκκΡκκοκὶτ

Μπεν· Ο!κο·κε, κοκκοκκ: κκοκκ/ἱοκἰἰ/κκδἰἰ Μκκοκί!ί κοκ”, κκέ κοκτ ο” ἱΡ|ο Κκἰοκ

ιἰκτκκκ|κκκκκἱκκκκκ κκ ἱκ¦κ/ἰἱ:/κοκἱο σοίοοκκοκκ. (:'οτου·κκκ κκ .Ροκ:·κκο·έο ›κεκ|ο, κ:

κκοο2° κο·υκ Τκἰτοοακἰί δ'κ-ωκκ Ηκ·/κκ κ-κρ οόἱήο , κκ]κκκκκἱο , κ: έκ κἰτοσ·κ οικ

2ἱοκο ¦ο8ίτκκ, άο[κκδἰκ:/κεκἱτ Οἰκκκ.%ρ κκε ἰκοοκτκκκ κοοίο ο/ΐ. 2κί οκκκ κοκτοκ ζο

/ἱκ.τ ἱκΪκ/ἱἱ:|κοκἱ: Κκἰοκιἰὶ:_|κκκκκἱἰ/οκἰΡ/οκκκτ , κου ΤκἱΜοκοὶἰ εκσ.κκιο!ο βοντα· ,

κκἱοκ: κοτκ κοκ οκ” κο·υκ (:'κο·οκέσέ Ηκ·/κκέίοκβ: οιἰἰτἱο . (Ϊἰκκκσκ ]κκκκκἱὶ Οκἰοκ

κκ οοἱΨκ κέικ Μακ Τκκκοκκκε έκ κοκ !κκάκτο ·υκ·οκκκτ έ!ίκ/ίκίκκα )· με ασκ εκκο

ὶοἱ|κκἄἱ λίκο·οο!!ί κκοκτοκι κΡΡοίκοι , σεπσο· κο ὶΡ/ο›κπ Π'ἰκκκκι κοκκοκβκο οικκ

δοἰὅοκ/ΐκἐἰοκ/ἱ , κο κκο κκ κέκκκ: , οοκ/-κκοκὶτ : κκκκο Τκκοκκ κο·υκκτ εκκίοκοκκ

|οεκτέ , ιἰἱοκι 1 . Ρεοκκκκἱί κοτίκκκκκ: .

κ.. ΐ/κκ·έκκι ἱἰιἰοκι κκδϊοκο: κι κ!ί8:ικκκο κκκο , κκο ω· κκε ἰκσο οκἱἔκκνἱτ Οἰκκκε ΜΙ” (Μ

?ιο/ία δοἰἰκἔο/ἱκάἱοκ/ἱε. ζκ/κκτ κκκο οἰκοἱτοκ 1 οόο.]ΐοκκφ: υκ!έκοέ κοοοκτἱοκο: κκ- ο"

δοκο:/οκίοκκκ 4;[οκ έέειοκκ/οκοκκκψ κκδϊοκκκ.τ Τκκκοκιέέ , οκέ έκ κ:κκκκο Ούκοκί

οἱ Ηἰκ/κκὅἱοκῇ: οάὶτἱοκο ιἰΜοκοο κοκ κκκκκο 1 οκ. 3 . οἱ εκτκοκκκκι|κ%: .

.›.Χ.ι8.υ.Χα..ι.λ.υ.Ε.υ-Κω..ι.Κι8.ι.9€α.α.9€ιω.*ικΒαλκ5λκκλ$κ.λλ

ΒΕ δ· Β111ΤΗννΑΙ.Βο ΕΡΙδΠΟΡΟΑΝΜΗ.

ννὶΙτοηὶετιίἰ κι ΑυεΙἰει , 1 @Η

νι μ. ]:ια.

1.ΦΠ.άΜ2ΠάΜάο κοπο Βκκύ·υυκΜο ,β·κ , κ: κίέέ/οκΜκκτ) Βα·κύ·υυο!- ε_ Βτω,;

κο )Ρκκοκ κοκί: κ'έσοκόκ οοοκκκκκτ , οκ: τκκκοκ κοοκιοκέκκκ , κκκ· σε!οοκέ: οκ ν"μωι: °

κ κά Δκ8!ο: , οακέττοκο κοκ ἰἰοκκ .ο Εκ›κ ο (Ηκκοκίοκ/ί κκοκκ/ικοκίο) κοέ ·υκκκα κτοκκ ο

/ἐοκκι κέοοκτ , κ#κκπκκκ κι! μυἰἰτοκἱοκῇο οοοἰοῇκ κοέκκοκο ) οοκ/έκοίκκτ οακ- Πάωκο:Ρο/ί ί/·υίί|οκκκκκ Μκκκο:οκκίοκ/οκτ ἰἰο. π. Ροκοφοκκκ .4κ8|οκκκα οφ. κ'ο 7έίτο- 2ΞἔΙἐΠΠΞξ -

κἱοκ/ἰοκε φψοΡὶ: . Η κκκο 996. οοκκέέίτ , κκί κΠ[κίσκε , οκ/κ: ·υέτκκι /κροο·έκε

οιἰἰάἱκκκε κά κκκκκτ κκ/κε/εοκἰἰ/οκτκκσ, ὶκ[οιἰο:κ (Ϊκκοκκκἱοκ/-οκα ο·ι:οδίκ.< ο/ἰ . ΙΜ

·υεκο/κΡέεκκοκ κοΡἱο οσοἰεῇκπκ /κκκκ κάτκέκφο·κυκ κο-/ΐοκ Βσ·ἱοκ·υ#υκἰ‹ἰκ: , κτ Ιου-β

9κοκτοκο/κκέϊοκκτκ Οκτκἰο(€ο κι:7α·έοί κιοκκοκἱτ, οκο κοκκκο κιοκιί8οκτίε/κκ κκἄοκο:

Ρ κ#ἱκκ οοΖοοκκοκκ .

α. @Μέ κκκοκκ ἐκ οΡ#οο!›κτκέοβκκ, κακοψκκἱ/ἱκἐκἰωκκ /εκί1ρτέδ η.“¦Μ6.,.%

9κκκο·υπ οοκκοοκο κα" , κυβικα κκκΖ:ἰ:Ροκ|κκἄκκα !κοοι·έοκε , οκτκ κοπή-οτε·

@κκε Ροκικ'ίοκτκ: πκκΡοκο , κκοκ/κκο ιἰἱκκκκκκκκ|κὶωοκουἱκοἱκακῇοὶ οοκοκκ/[κακ

κ Βκκἱε ,ῇκοἱἰἱοκ/κκο οκκκκκί:8οκήοκε ·υοκ·κτκκσ κο άουκ/?κικκα ο |οκίοκκο κκ

έΐοκσ:ε έκ(οκοκκί . δεκα· κοκό Γἰοι·οκοἱκκο 7υἰὅοκκἰο›ι/οκι) κο κκκο 1 οο3. κκ' 1 ο1 3.

κκέκκκο Βκκοκκοκκκι κ·κκ1κτίοκοε ἱκ Ϊ/πκἰιοκἱοκ/Ϊκκ κο(οΖοκοκα κιοκκοκκτκ οοοκκκκκια

@κκ ικκιοκ οκἰκκιἰ:κτεε Βκὶιύυυκἰιἰκκκ κοκ ίκκΡοοκοκκκτ , κκοκκἱκκ: οοοἰο/ἱἱε, Ρο· ΗΜ”

κωίτκκκκκκο κκοκκ-/ἰοκώ ΜΜΜ κοκκ οοκτκἰοκκ . Λΐκοΐοκ οκ ΐ/υέ!!οίκ·ικ.τ οκκα οι·8κ ΗΒΗ ΜΝ·

ΜκΖακο:οκο·κ·κ[ο κιοκκ/ἰοκἱκ›κ , κκοιἰ ἐκ Ϊ/υἱἰοοκἱκ οκκ/ἱτκκκ ετα , Ρετωσετε!επι 'ΗΜ'

[κκ-β . Ε/κο· 2κκκοκ οοκεῇοοκτἱκ έκ Οἰκ/ῖοκκεκβπ·[κοε[οιἰκἰοερκκοἱκκο οκέτκκ , κκο

κκκκ σκοκκ/ἰοκὶκκ: ΡΙ11ΠΙΠΒ τ€ἀἱτὶΒυε ω: Ρτα(Με απ1Ρω.τι1ττι κκ κο ο εκ εοκοκκ κκ

δἰοκε κΠοκκκο : κκίκ Θ" οκ· θ'όκοκκ·ο θἰκ/ἰοκἱοκ ι κοκτο 1 . Μοκκ/ἰἱοέ κἔκὅἰἱ£κκἔ, κοκ

κιοιίο παἰἱκ ,/οέ (9'[κοκκ:|κκίϊ'οκκικ κοίέκκέκ: κιοκκ/Βοκίο Οἰκ/ἰοκἱεκκ ¦κκεέτκ.τ οβ

Βάι ·υκ!κ'κε . '

3. Ηκκοκικ: κρκεί .ἄκὅἰἱοκκο:/οκΞΡ:οκοε ουυἱοκοκκ Βκκύπουκωέ κο[κτκτο άκ(ε!ίκ ΗΜΗΜ

/Ϊκοκ , κκκκκ Ϊυἰἰἰοἰκκ ανω: σου Ιίοκο/κΡοκέκ: ἰκκἐκτο κοέφεδ .Ροκτκΐοκκα .άκ(είο- ΑπεΠ:ε πο

κκκο , Με κι:οκοκε/κυκο2: . Οέϊοινιιε ΒΗτΙ1ννοΙάιιε ω: :πωπω θΙαίὶοτιἰευίἰ , ε1ιιΕ ΡΜ”

τηιιΙτἰε ειπυἱε, οι τεπιΡοτε τε8ἱε ΕτΒεΙτεὸὶ, ιιίεΙυε κά ΕάιιπόίΞ ιιὶτὶπιυιτι, αὁτιπὶιπἰίὶτιι

Ξδΐκ .ΐδ. Οκιί. Β. Τοκο. ΡΙΠ. Ι) ό νὶτ

ω).



418 ΠΕ δ. ΒιιιτΗννΑ1.Βο ΕΕ·ΙδΠΟΡΟ.

ΑΝ. σπα νὶτ οΡἰἴοοΡατιιω . Ιε τεπ1Ροπ: τεεἰεπίἱτιιιτοιιὶε , πιισ.άσπτήσε οιεΙείΗΒυε αΡιιψΟΙετ

ια” ίὶοπὶεικτι , στ ίεοΡε ΒιεἱεΒσι; , Ιιποπτι.ιε εκουΒὶὶε , ὸἱνὶπσπι νὶΒοηεπι οΧΡοι·τιιε εΠἔ

' *° Μ" (Σιιπι επίπι ίιιοὶίἶετ αυτι εοΒἰτειτὶο, πω: Βεπι1επτετ ειιτι1 επ8εΒατ,άε Απ8Ιοτιιττι τε

8ἰει ίΒι·Ρο δεσει: άεΙ:τσ. ,Με ωεάΜπιτΕ ίοΡοτ ΞττοΡίἱτ , δ: οσα: ὶτ1 ΓιιΡεπιπ τεΡτιιε ,

νΞὁἱτ ΑΡο οΙστιπ:1 ΡτἰπεἱΡεω Ρε:ττυττι , πωπω τοπεπτοπ1 ΕάννατεΙιιω ΒΙὶιιιπ τεἔἱε

ΕτΙπεΙτεοΙΞ , πώ τυπο π; Νοτιπο.πώα εΧΓιιΙσΒστ , 8ε ἐτι Κοπεω εοπΓεοι·ετε , σεΞΗΒε άο

Βέπετει νὶτει, 8:::εττο νὶ8ἰτιτἱ πιιετιιοτ :ιτπιοτυπι ιπιιπιετο εοπ1Ρι.ιτειτο, πιω τεΒΜ

πιοτειπ1 τετπιἰτιετε:τ ; εἰἀεττιπιιο όε Ροίὶετἱτειτο οοτιπιιετεπτἱ π:ίΡοπόΠΤε ; Κοεπιιπι

Αη8Ιοτιιω είϊ Βοὶ; Ροίϊ το ΡτονἰόεΒὶτ Βοπεπι ΖΕΙ ΡΙειεἱτιιπι ΙΜ .

@ω Μ(- 4.. Ηππο ·υφοπεπτ ίέβεπτ οπππὶπο υπτύἱ: τσ/σπ ἱόππσππἔῖσκ Μ. 2. πι· επο]λί.τ Ιζοέπτπ

«μισο σπΡέπε 1 3. πωπω ΒάκωσΜο μυέπσοπέσπ-β πωπω π·έππππτ ποπππἰἰέ ) έπεσα· πω:

νν""°° π/ἰ Επἰτπκἰπε ίπ Μινι /ππἐἶἱ Εέπππίέ πρωί δπ›·ἰππι Θ*Βσπππόππο πό ππίππππα πω”

ιπἱεπί; ποπ _ _ _ _ _ _ _

:τι «πωπω /ππππι·ιι, σπ|ποβπωπηππα ππφίσκω· σ/ἰ Ο'ππίιππίι: Βπο·σπιπ:, πό πππιππ 1 ο”. ?ε

ω" ° Μπι Ϊππἰἰοὐπἱ παδίου·έτπ: , ππέμπίιππε ·υωοποπι πἰππι άπ/στποβτ , σε:στέ:Ρστέστ σεπ

/ετ·ί άπό” . Ησο/οππ"ΜΜΜ σκ ππ$πίτπ:σ πωπἱπιππ Ρτσώἱπ , πποπ ποπ/πτί: Ϊυἐἰτσ

πίππ-β:[επε: π μυἰπεσπἱππ/ἱπύ ὶἰἰἱε ππδίοάσπ: ιἰὲ/ἰὶπέῖπ/πεπἱτ . Ϊυἰἰτοπἱσπβε ππίΡ

μ: οπέ[οσιο πω: , ππἱ ίπ πσ/ἰι·ο ΒΜτ/:·υ·υπίπο πρ: , ποπ πόσο ποια: π/ἰ , πο 72πΙσπέσπ

[ε ἱπ πίπέϋπ πσππίππτΜπ2πε . Ε: ππἱιἰππ: Βπτσπἱπε πω· πωπω ὶπ πωπω άπο/π: ε/ί ,

# ππἱιἰππι πππο ·υφσπππα./ε εκ 7·υέΜ:!ππ υσνσἱ: πππῇνπππατσῇ-τπππτ..ἄἰἱπ σ/π/πε:π ει·

τοτὶεῇΉππππϋ σσοπ/ίο[πίτ πσπππ!!οπιππ σΡἱππτὶσ , ππἱ Βο·έτυνσωππι Ϊ/υἰπτσπἰεπῇ:

εσσἰε/ῖπ πΡί οο1οππι πώπίπππτ , πο φ/στεπφο:·ε παο Βι·ππουπίπω ποίίωπίεπ/σω

πόσπίπφτποπτ: [επω"Βήπυ·υσ!πιππ 7·τπ!Ζεϋππ: Θ” Γἰο›·σπτἱπ: ?ἱὅστπἱππῇε Ε

2πεἰουσἰιἰππτ ποοσ!ίππο: ππκἰο σσπ/έσετε πω” ποπ σύ πἰἱπ›π ›·πτέο::σπι πωπω Βάτ

·υ·υσἰ‹ἰἰ π τσσππτἰστἱἐπε ἰἰἰἱ έππ'ίτππα Με, πππππ π: έρβ συφσποπα :Ποασπ·πτ . Ϊεππ›π π:

ππἰἰπ ο·σπιππεπτ οπο:: πππο τσακ όσβσπΖτπ:, ε·υέπσπππ: σου π)%πε 7υἱἰἰεἰτπἰυπτσἱ: ,

|ππ:ἰπτπσπ υξ/Ϊσπεπσ ΒΗω·υοίέσ μυἱπτσπἱοπβΜΜΜ πσπΡπΖ/σ . μυὶἰἰσἰπτπ: ππἱΡΡπ

π#`σππ απ” εεωΡοτε τε8ὶε (ῖηυτοηἰε οσπιππωσ ,Ρτοἐπποππε ποπ πωσ πωπω ι ο τ 6 .

παο σ.>:·/οτίρτσπισ2 οσπβ·π/π ()'ππτο ἰποπιρἱτ ίπ .4πέδπ το(πππσ·σ )· π: υπο Ε:ππἰ·υ·υσἰ

όπ:,βιζΒάτσνυσΜπε ἴ/υξπτσπἱοπ/ὶ: ππ. 1 ο 15.πστπἱπε πο” π#-επ2ἰἔτε κ: οποίο πκοε#ἱτ.

5. Νεο ιἰἱσπτ πἰὶπιιἰἑ,πππσ ·τσωοπσπα Βο·ππουσωο, όπου:πωψ: ίπ (ἰἰπ/Ϊσπἰεπ

/ἱ σ;πσσἱο πιοπποππ: , ποοἱιἰὲ#σ , ισ Κπιίπππε θ” Ηπτ#:|σἰ‹ἰἱπεβτἱύππ: , Ρτσἱπἄσππσ

πσ/ἰι·ο Β:·έτπ·υυπωσ οσπ·σεπίππ πσπΡο#π , ψήφο· πιά π τεοπΡοτε Επππππε 7°£ἔἱ5 “Ρ

' ππσπάΕάππτώππ, ζΤ/ίο :στο εππποπέ: Κεδπἰ πιππροτσ σοοἰσ/ἱππι Ϊ/υἱἰσσπἰσπ/ππι

_ πιἰπιὶππϋπυἱ: . Μ, ίππιιππα, πέ!/π·υπ: τσροπεπ· , εαπ: παο Μάο ΜΜΜ ›πππύ: σοπιπ·π

Βτίτπυ·υσίέππα Ιἔ'υἰπτοπἱεπ/σ›πΡπὅππ: , παπα σωστο: πο/ίτιππ νυἱἰισπὶππ/ἔ' . Ρώπ

2σπέεπ/ί: ποτπΡο πο/Ϊτο ἱ'·ι›ἰ¦ι°οπἰοπ/ἱ πτπτπΡτσυσδἰἱστ/πἱτ . Βάπάκ: ποπ πέτ ἴ/υἱἰἰπἰ

Με”, πππσ ·υικοπε›π Βσίτπυυπωσ :απο απσπποπο (ἶἰπ_/Ϊσπὶππ·β|πἑῖπτπ/πἱ#η [επί έΡ/ἱ

παπι Οἰπ/ἰσπἑπ εεΙείΗΒιιε οκοιιΒἱὶε ἱι1τει1τιιε π/ἶπ , πω: υετσπ Βά:πωρπ!πσ/ππα έπ

ΕΡί/οσΡππι π#_πππσ σσπἑυ·πετεΡσ#ππτ . Ηπο επἱπα , π: στπάετσΡπτ π/ΐ )/πρέπτ/π/ποτε

υψώσω επίππφσβ σππασοποπτπτπ ) ισ ιου·οσππτ Μπα είσππ όπέσ π:σππ/ιΜ·ίσ πο πρ σσἰζπ

κι , :ειπα ειέπιπ πιισπ ἰἰἰπό ἰπ|ισπ πέέ·οπβ·οε ιστππέπο , ἱπ οσππέτπ2π /οϋέσστ δσπ«›πεο·/ε

:επ-β ,Επιππ ς#οπ . δεό ιἰπ ππο υΜοππ/π2ἰ:ῇτ .

ό. Ρο/¦ ἰσ›πππ›π πἐπτἱππϋπὐσπεπσ , ππποτἰΖ/σἰἰἱοετ/οπσ ππππτπἔἱπτπ ποτε”,ω

τι” Βο·έτπ·υυπίείπ.τ ο· υίυέε εποε-Μι· πππο τω”. επ· οαππέιππ /στ·φτσα·παπ οσπ/επ/π , [σ

Ρπἰτπ/ππε ο/ἰ ίπ σππσοἱο (ἔἰπ/Ϊσπὶσπῇ, π: :πω μισέ“σϋπο σσπ[σ:ιτἰππτ οοιστέ ππἔἰοτε:.

Επι, Γεω Ηπτπιππ›:π: Ειἰπππἰέ τεἐἱε (ΪπΡεἰἰπππε εὶ/ππ/ἰπιππ: , σ· Κπππε:σει·ίπ , "σε ί/·ι:)|τσ

ΡπΒΐεή="Π πίσπ/ε: ερΆσρίβπεππ ππσπστππτ , ίπ πω” ἰσσππα τυ·ππ/παππι·πτσ οπποέσπε, ΙΡίσ[άππσπ

"Π, “Η ' ο;πσἔ›ἰππτ/ὲ‹ἰἱ/ππ ππίι·σ σεπτπυπ )· π: πτρπΜπ:π παπι:: , έπ ΕΖπππνέπαπ παώ: στα

ο:·ίππόπ: ,/ὲσε#ἱτ , ἱύἱππε ἰπ οπσππ/ἰετἱσ/ππδἰέ Βα·τέπέ ·υέ:πτπ οπσππ/ἰὶοππ: ππφίσ.›σπε

π/ΐ . ποτ·ππι , τππ:π/πδἔσ πἰἱππο τε·πφστέ: ἱππετυπἰἰο , Ρο/ἰ ά!·υ·υσίπ'έ @φησὶ ω”

ίππ·ποπ#1 σοέτππι, ἱπ .4πέ!ίποπ πποε:·[πε οστέππἰσ, π: δούἰσσππτπεπ#: επσιποΙσπσπε/πο

Ϊυὶἰτσπὶεπβ πά/ππέστεπιπ· . Βεπίπππ απ:: επ· Ϊυὶἰἰπἰσπί τσέίε οπέέΐο ,/πκιπ[ποσο: οπ

πσπσ:#πτπτιππεη πσ[σέπε Ερέ[οσΡστππ: σκ πω! πό “π” ττππ:[επτεπτπ:·, ὶάσνπ

Ηεταπππππ:/ππι δοπέτεοπτπε::βε σρι]οσπσει:,/πόπω/πππο δ`πτὶεοσσἱπ/ἰκἱτ: απ”ενώ:

πίε , :πω ἱΙο/π πωπω πι” |πσσπ#στπ: , σπαωἰ: σΡ:[.·ορστπππ- δ”σππποπσπε:ιβππα , ἰδίω

πέππ[ππα πια Κππασεσοπίσπ[πω πωπέπέσπ: , πρέβσπ»έ δ`πτἰ:ἐστὶσπ/σ: π'ίδά[ππτ , πποιί

ππδ!πππ:Ισοπ/ευαπτ. Ηπο/π/ίω πρωί 7υέί!σππππα οπρέπ: ἰἐσ.2. πο· (πο/Μ Ρσπ:πΐσωπ

/πΡἱπ: ἰππόπτο εππτυ·ππιπο· . π. Ρω

ΟΒἱε .
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ΠΕ 8. ΒΜΤΗννΑ1.13ο ΕΡΙ$(”)ΟΡΟ. οπο

7. Ροζτο Ποστ ο:: οοτοτἱοπ:[οοἱΡτοοἱοπ: ποοί: ποπ ίπποτο/οοο, οπο: τἰἰο|οπὅἔω ΑΝΝ.€Η:
Α Βοέτύουο!άπ: ο&ἱοι·ἰ:, οι” πωπω πιοαποτΕοπι οι! 17. |οππο›·ἱἱ ἐἱοπο πο·υοοποππ:,

οπἰ ο: ἱπ Μοτυοοἰοὅἰο Βοποιἰἱδἰἱπο Ηπἐοπἱ: Μοπαιτέέ , πο· ἱπ Μοποἰοὅἱο Βποοἰἱ

πἱ οβέποττπ· : οπο ω” :το Μοἰύοποἱπ: οι:: «στο οοποποποέιοπ κουβά: ίπ ΤτοΡὑαἱ:

Βοποιἰἐἄἱπἰ: (Ϊοπὅτοὅοτὶοπἱ: .έπὅἰἱοοπιο. Βο!!οπέα: τοοποπ οι:: οποπτοοἱοπο σέ όέοπο

2 ο. ο/α/τίοπο ποοπ/ἱ: τοοπ/ἰπἰἱ: , ου ?παπί οι: άἰο ίπ .Μου·ι7ο·ο!ο έ:: έπέδοππο , Θ'

@πό Γοποπσ·ίππο ἱπ (:'οτο|οδο8οπου·π ἱ[ππἄοτποπ ,[οπδὶἱ Βοὶτ οοοἰιἰέ σοοποποπτοοπ

τίο]ΐοτ , οαοπουἱ: έέ: ἱπ ἰοοἰ: ννιστοσιοσΠε οοιίοοοσε τἰὶοοτπτ .

ο*ωω.%οοκολοπολοολ:λ.οο:Μωοο

νΙΤΑ δ· θΠΝΤΗΕΒΙ ΕΒ1Ξ:ΜΙΤΕ·

Αιιδτοτο νν ο το ο ιι ο τοοσειΙι ,

Ε» οσο'. θ' Ηοπο·ίοο (Τοπἄἰο.

οο:ο1ιπ.πττοΝ8: Φ11.671.4ε.

π. Ε.Δ2°Ι οσωωπ ·ο2ωπ Μ·φβο Μου: Με 7ωΙ[ο»·κ: , οπο: [αρα οι! οποιοι ιο;8. ω”, ω.

στο:: |ΣιπΕίι ΟοάοΙ:ατάτ οιιΕτου·οπι ω:: οϋ.ιτοπο: οι μπαινω οΜει··υοτέοπιοι:: οι! οιο[ιΙαπ [απ.

ΕΠ οποιοι. Η ρ›·οοατισ οι: οιοὶποπο πιο· βατ Ρο·τοι·τοιι: Μπι: θππτΙοοι·Ε οπο: πωπω: , οπο έπ

το_ς›·Ζ οι· @το [φώτο 0οοοΙππάί άοβι·ιοτ2 [απο . 'Νοε άτοοποππι ω: [οττοπο ο Ροβου·2οτο οποιίοπτ

Ι (Μό

ι ,. ]:ισ.

Μοσιοτἰο.

οῇιι: ισ Μ”.

τγι·οΙοειι: .

ΑΝΝ. (:Η

Ι Ο4.3

πο. Οοο.

Ρ(ΟΙ' ο

οιιδίου·ο ίπ Οππτοοπ «παπι ροη.ε £π·οοδίο: , στου: τοτο Ιποιιοπιτίο οῇπ[ιἰοοπ β: οιιίτοο·Ι:, κι: ω! “

ο: ω: Μΐτοπο πιοποοβιοπο ώ. Ποσο οπο ο νεται πώ οοοϋοο κοπο/τοπ: ./2!τοΙπο [προτἰο›·£: οι

Βο·υοι·το Με:: 6°οπιβιι: τοπιο ο. Ι.οδτ2οπέ: οπτέιμο , οπο:: οποιο: ιἰο[.·›·£ρτοπ , Θ· στοπ :στο

οοι·οοπρ2οι·τ, αἱ πο: ο ρω υποτποι·οο 6οοι·,ςτο Οοώοι·ο οοοοτο @ότι 6οο›χϋ ί/·υΕ!!2τιμ ττοπ|οπϋ`:ο,

οοΙΙοτο ρι·ο[οποπο:. `

π.. Ρωο!οι·ποπ το 6'οπτΙ:οπο τοβοποπίππι οοοοπιπ: ἱπ οοτὶοπι Οοπέβέ τοπιο σ.. ο:: .ο·2ο·πο![ο Βώ

οοτ, οτι! οι· @ποσο πποποι:οπ: αρκά [οτιδτοπι Επτυποωπποποπ Βοτὅροποπ[οτπ [οδτιι:), οι: ο]π[ἰοπ

[ισδτέ Επιτποτ·οπυπί πιέπιοι!2οπ: οπο: Μοτο: εοπ|ου·Ερβτε πι οποταπι β.ιοπποο, στοπ: οπο:οσπαιπ ρου·

ιοπ [κοπο ω οποιοπιοοτ. "Η ψ ]οπδτο ΕισποοΜο, άοϋπιπ:, ,πιάτο οι: Οποιοι”, οποιοι ΟτοπτΙ:ο:

πιο:: ορροΙΖοτ, ›·ο[οπ, οπο Με [πο]ίοοπ ·υέ[ποπ οβ , ρωτοτυποβ: τά: οπο οπο; οι! το” ποβτοοπ :οσ

[οτοπτ. Π:: έτοιμα: Ιοοπίτπ:·.

;. ΕΠ: φτάσω, σ: σοίτιτσο, πισω ἱσ σο:: νἰτ:ι, Τοσο:: τοἰἱοἱοἴσε, ο:: Μοοι:οσνοτίσε , σο

τσἰσο Οσιοτι-ιωιισε, οιιἰ οπο. ΙοοιιΙσισ οΠοισισοΙο οι: τοι·ιισι οορσι τσισοσε, 8ο σοοιΙ5τει

το Βοσοι·ιε νοσοίοοσε, οπίτιτοίιιροι·ΒΙο ΗΙἰσε, ία! σο: σιἰΓοτΙοοτὰἰοτσ Ποἰ, [ΜΕ Ει&σ:οίττωσ

ΜΜΜ ισοσοο!ισε, στ σιοτιτο-σοσ ροΙΕισ :πιο άοΒοοισ ΗΕ εοσιροι·οι·ο σΙΙισσ πάσι τοισροτιο

εσοσΙΙοι·ἰστσ, σο νοσἰτοτο ΒιεοσΙι οοσνοι·Γσισ. Ι: Ρτἰισσισ ίσο θο1·σσοκοο ΛΙιοσοσύσισ

ο.Βοσιο, οισσι ροτἰοσισ 8ο ίσΒιοθ:ιοσο ρι·οοοτσε, οοορἰτ άοίιάοι·στο οΙτἱοτἱο νιτ:ο οοΙΙοσι ισα:

όοτο. Πσόο 8: Ιιτ:οστιο οΡοτι·ο τσοσιιίτοτϋ οοεοοσι, ίοΙἰτιιτἱοπι νἱτοσι οοοι·οΠσε οτι, οι! οσοσι

οινισο οόιστοσο Ροτοεοσόοσι, σε σ: τμσω.1ι αιστοΙο ρι·οοειτοτ , οσἰτσσσιοσο νιτιστσπι που·

οἰτἰιε οι·αεροι·οι·οτ, τσοστοσι οσοισάιιισ ροιστ, οσοτσ ο οι·οοΕιτο οοεσοι:ιο, στο Εστω: πάτο οι.

Π:ιστοπι, Μιοσσι ”Πιοσσίοσσι 1Μιισε:ισο.ι ῇοσι σοσιισιινιτ, ισ οσο μεσο σο: σο: :πισω

ι:οσΒΠοσο, ισοόιοο νιδτσ, :ιο σιιισι!Ισσο σοοιιιι, σ:ιτνο.οιιο σ:οΠει οοστοστσε οτ:ιτ. (Ποσο οι·

ΑΜοΠσε

οοτσο: σε:

οοάοσι ΜΗ

οι: .

(ἄιιστΙιοι·ἰ

:οσνοσιο ο

άσιιισ νιτειισ οσοι τσιτοτοστστ σοσσσΙΙΞ :ιονοστοστο: οσοι κοσἰἱ:, Οιιι·ιίτιιισ, οιιίοι·οοτοτ σο: 8ε"'Η' ω

Εδω: οίτ ΙισσιΠί:, ισ ίσο νιΠτ:ιοιιστ οι: νοσοτποοστιιι· ἴοτνο. ΤσσοΗΙο τσ·σοσε, σο ἴτοοσοστἰο

οορσΙἱ, δε ε!οτιοΙιι ΓεοσΙι ΠΜ Μ: ίροοἱο τοΙΙΒἰοσἱε, οσιτ! σε πο: Γσττἰροτοτ αυτ τσισσοτοτ

Μισο , ίσΒιοσε Μάο ίοοοΠὶι ισ οτοπιιιπ1, οσο νοι:οιτσι· ΛΩιι1σ0ΝΑΙ.18-5ΙΙ.νΛ, :οπο

ισοσ Πσειι!ειτο ισ οι». ι:οσττο ὸἰοΒοΙσσι Μισο Ριι€σοτιιτι15. @κι στ ρτιστστσοοσίτιτστιιε 13ο

ΒιισιιΙσο, οι·οσιιτιοο.σι νιτειισ τροποι οοσίοοτενἱτ τσΠιτσι, τοστοτἱοσο: νοτἰο: 8ο ισσΙτο: ποσο

εκεινο: ροι·ροπσε οτι: ο οιιἰΒσε σσιιισ, οσε: ι·οΙοτιι νοι·πιροι·νιιοτι τσο:ιτισ σοτἱτἱοσι ποιο, οι!

στἰΗτοτοσι Ιοοοστἰσσι, σιισο στ:οίοι·1Βοι·ο τοστεοο, σοῦ ισο:Ποστσ τοισΡσε, νιτσ οοτσἰτο, οΙἰοπι

οτονιστοπι ίσοίοι·ιρτσι·σε.

ο. ΗΕισσοΗ ιιτοσι τοτσΡοτο, οσο σσω ίοΙιτσισ Νοτἰοοσίο ΓοΙσισ οΠ: ὶσισιοσίἱτοτο Γοσ πι.

Ή'ΠΠΠΠΙ .

νσι εστω

νιιιτσ άοσΠιοτο οοστοέτσισ, εια:ιάσ Ρωιειο Πει Ρ.ιισιιΙο οσοόόοτσ οσοΠ Ρει!ιοίττοΙο τοττσοσ- ής",

τιισι...Νιισι οσσιρι·ο σἰπιἱοτιιιο σινο!ί, οοστἱσιιἱε σονοσι (Πάσιο, μισο: ΠΠ ‹:ἱο σιοσειΠοτιοΓο

οσσοιιισ οοσίσοτσάίσοισ σοοιιιι·οστ :ιΒ:οι·ι·ι, σοοσο οΙΙσσάο οι: ιιΠο σοτσισσισ ἱΠιιο οο!:οστ

·τι·:ισί·ισἱττἰ, σοοιιο, :Ρο ἱσιοοἀἱοστο οτοκιτσει ισοοι:ιτσε σονιτστο, ιιΠοσιά οι Μοοπιτσισ Μισο

τετ, σσάο οΙἱσιοστο Ισισοτο Μοτο:: πιάσω οιοτστσ ισοο!ιο Μάτσο, οσοι·το :Πο τοστοτο Βοιισι

σοΙοσε, ο:: οΙσοὶειΙἱ οτοτιισοιτοτο Μισο, οσοι @τι ο:α:τονιτ σΙττο. Πο.τιιτοπι τσοι:Ηοστίε Ιιοτσἰσἱε,

οοεριτ ΠΙνοίι:τοο :τετοιο οτσοι·ο, σε ονοΙΙοτο, Δω" οΙΙιιισ οοοσοσιισσι ωστοσο. @ιἱοσειΠσ :Πο

μι· ἰοσοσι 8ο ειοι12Πι μιι·σισροι· ισοΙΙιδαιτιο, οσιοισ ροασάισισ σΓοσο ισόιοισ οσΞστστσ, οσο

αΐρο&:ισε Ιιοι·οιπι τοΪοᾶἰοσἱ: ι:οσοσιοιισι, ρσΙισοστσισ οσοτί :Μάτσο :Πο οτοοειτονιτ, :Μισο

οοέτστσ τοτο&ιοσιο επισο ΠΜ οοροίσιι: ίοό οσίτ:ιτσισ οάοι·ο σοσ ροτσιτ σκιά: ίοσιοτἰρΓσπι

.ποπ :. ο. ο. πω. Μη σο η ἱσοτο
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ΒιΠ:ιριιισσ

σι·ιιιιιτ .

4 Ε ςιιιιιιιε

σποτ. Πισω. '

ουσ.

νισοπσ·σι: .

Ε@Ο

ισστσρσιιστιιτι Ο (ιιιστιιιιτι, σωσει πιο ισσοτι Βιιιτ τσίιισι πο: σιιιιιισωσιιι. ΠΜ πιισσντι

ιιοτιπ:ι·Δ, νει ισοιιιΠιισιι. πωσ? τισ σιισσ εσρτιιι:σ ιρσάιιιτε, ίσο τιποτε πισω” δισ. Στοπ

στο σιιιιστιεστιτι τισιισιιτιστιε πω 8ε ποιοι ΦΑ (πω. σιιιπ ισ σττωι ιιινιιιισ τιαιιιιιε στιιε φωτ,

σοστσιιτιι·ε σίτο ποστ: ισστσιτιιισ Ριιιιρει·σπισ ι·σιιισ”ι:ισιιιι, ισ πστπιτισ ]σιιιΟιιι·ιιιι σιιιπισπι το

οσπιτστιε, τιιιι σιισι στο τω, ιιι·οιιιτσι· τι: ΡατιΡστ Ειότι.ισσιι:, ιιτ πι ρσττισ·σοσ πιστα ιιιιιιτιστιισι

ιιιιιιε. @πιο ριιιτσι οσπιιισι ίσκιο. «κι ιιΙσιιιιστ τςι·στιιιε :ισσσσ Πιο, σοτιιοτι @στο και!»

τσιπ , ισπισπ ντιιτισ ι:οιιττ:ιτισιπ, οσοι ΒΒιιιιε τσιπ τσπέιιοιιστιι στι: ισ τ, (ποσο ποπ Επι:

σκοπο τιιπιιιιτιι δ! σοσττοιῖστίἰσ. ιιινστίιιτιιιιι σο8ιτιιτισιιιιτσ, πιο @στο τι ισσιιτιισσσ ιισωτ

σιιι·ιιπι τσιιτστιοπιισι, τοπ οστιοιιστπ τιινιιισσ μισώ σιιίρσέπιιιιτ, 8τσ.

τ.. Η:ιτισ Βάσω 8τ πᾶσι σιτσι·σιτστισιισσι ωστιιισ τ!! σοιιώΙσιισ ιιισιιι:σ ριστιιτιι, στι: ΜΒ

εισστσι· πιτ ποσα ττσπίτπιιιτ...Τιισσ @στα τπστέπιπαι5 Όσο τσιιοιστιε , τιιιι ποπ τιστσιιοιιιτ ίσο.

τστιτσι ιιιιτ, οιιιιιιτο Ρστισπτιση;τσιιστιοιισσι τα παπι? ττιστοσιιισ ισ ποθετιι]τι·ι,

σιισιπρο ιιισιιτστιε στι· σνστιιστιιο, στοισστσ οπισιιιιπ στιστιιισ σπιτι, οι: πιτ ιιτιιστ., σ

άιτ πιά-Μπι στι, ιιτ τισσιισΠι σιτσιστιι:ισ πιο πωπω, τπτ:τισιι τιιισιιιιιιε πω, οι: σο δε μι·

τσιπ στονσαιτι, ιισπισ τιινίσσ σπσειιι `πιπετι , σι τ.ιστπισιισιοτισ οι·:ιτιοσιιιιι ειπε σττιιισ

ιιιιιστιιιιι, ισ σσεισπι στσιπο, σιιιιιε πιο σο ιιτσστσισ εισαι σττοισ τισ νσιιιιτ, στο @τσιπ

τσιιιτιιτσ στσριιισστ... Όσιιτιέιτ ιιτ σιιιιι€ισπι ΡτσιΒγτσττισ δειστοσπισ @σπιτι στιιιστιιιε, τιιισιπσΠισισ

σιιστιιισ ΤΛΜιισ νοσιτστιιε , τπστσ σιτινσστ:ιστιιιιπ κοστισει, σι ιρσσισοιισ ισιιτι:ιιιιιισ ιστο

Μισο, πισω σοπιισιιιτσΒιιπινσ ιΙιιιισ σστινσιτιστιοσι ισ στιιίτιιιι:στττσιιτστσΉ ()ιισσι σπιτι νιτ Βσι

Ρσττιπι Ρι·ωσιιττσστσ ιπσο,ι τα σιτ.ρστισστι:ι πισω ΛΙτσιισσ ιιιισ ρτ:τισστιι στ , 8: οι: ιπστσ π

σιισιιιιιιι Κσοιιιιιισ :σοι Βσιιστι.ιέι:ι σιισιιισστισπι Ρωσισιισι , Πιιτιπι πιο τοποσ: , :πισω πι).

ιιστι Ρτοσι·ιίστοτ,σοσιιισστι:ο, που: δε τ:τιτστι στι ιτι τσιπροτισ ίσισΒιιστ ισοστσ, οι: πισω ί.σισστ

σεστσ :Μποστ σο Ιστι στσπιιται, τσι:ιτιιτιιε Πνσ πιο ε:ιιιιο,επτισ ιιιπιισει τ:σπιτπσσιι:ιτιιε στο:

πιο» Τ, σπιτι πιο ιισιτστΙσπιτ :κι ίσσσΠιιισ παπι. @το σπιτι σιπσι·ιι Γτσττισιισιιιτιιισσιιοιπιι

ποιο έιιισιιισιιτιιιιιο, το ιρισ μια: ιιιίιιτιιτσ. Ριιττιισι, ιτι σσιΙσ πιτ στ” στι, σιιοιισιιιιισιτσιπ

ιιοτισ ιιιιπιιιιτστσ πιστοοειστ σοπιιτσιιτσ , ρστ ιιιττερτισιισσπ σσιισιισκια, ιιτιω τσρσιιτσ στσνιιτιισ

σίι: Μπι ίσμστιιιισι, ιιτ ποπ ίοιπιπ σιτισό.σίΕισισ πιιιιιιισιισσιοιιι ι·σσσπιστιο 5σσι ιισττσιισστιο,

ισ ειστε οιιστππιτ:ισπι σσιππιοτισστιιιπι ίιιιιιι·τσι·στ, Τα! στιιιιιι πισσιισίισ, ισ σιιιιιισσισπι σπιτι

στι στοτιι:πιρσι·σ σωστα, Φωτ:: τω: άσοι: οι Οτιστιιστιιιε? ισισιισστοιισ 8ι πω, τ:ιιιιισ

@στο σοιιτεπιπιτ.ιιτιιιισ. Επι τσίροιιιισι·ιιστ ίστνι Βσι, σιιι ωέΐ τοσο :ιτισι·σστ, δι πωσ τιποτε.

τσιπ, όισσπτσσ: οι πάπια πιστα», ιιιιτπιιιτστ τσιπ τυποι νιι·τιιτιιιπ, ιστιεσ πωσ ο πιο

πισπτσ, 8σ ίιιρστιιισσ τπσσίιτιιιπ τπ:ιπιιι:ίισ τσ σποτ , οποσ Βιιιιγιοπισιιιπ τιιττσιπ στοι:τισιτστ

πιω στα” τ:στισιάσστι:σ σιιιπ :στιιιισιιι·σ Ρστιιισιιι:, οι τισ νιτο στι, τσιπ ωεωι πω τσσιτιο

«Μπιτ Ιρίσ μασ οποιο ρτιτπιιπι πως σι·σπισ ισνσιιιτ Μπι σπιτι: σιωσι...Επ τιιισοτισ

ΗΜ νιτ τσαμπα σιιέτστιιιιτιο, σοι μπι ιτι ισπσέτιιπι οι Ισσιιιισ νσσιτ, οριιιπσ ρ:ιτσσιιο ιιινιιιιε

πιοπιισιιι. @σώσε ιιισσιττοεοπιστ τσίροιιιιιτ, ισιιιιιστισ : Αιισιστιιιιε οιιοοιισ ιιιιιισ τσιιιι στο

έτι ,ΞεοιπΤΤ σιιιιι ιΕπιιιιιΐο ν;ιστ.:σοΐιίπΈ έιιιιιΤ.ισιιιι(ισσσσστιιιιπ, 8: σ:ιδιέιο, σοι

σ ιτ π σ Ρο σ, ισ παπι σε: τι, σ.ιι ιι ιιστ σ.τιι οσπιιτ:ι, στιτ πισιιιιτσ ι το σπι

πισ ίοτνισπάι.ιπιτ @τι πιστα? $σιιιισίΈτστιισ ιάστιιΡτσειιγιστ ιιιισιιιστ στοπ” σο πιει οποσ τισ

φωτ, :τ ιιιιινοτιοτσ τιιισιιιτ:τσει οιιισιτι:ιπι νιτιιτ νιίισιιι·ιπ, ιιστπσ Ειστσιιιιι. :ιίρσιτιτ , τιιιιΒιιε

ποσο σισνστιιπι σιισοτσιιισ, ιιτ ιιιιιιιιιι ιισιιιιισιισι νοτιο ιπισιπισ ιισιιτσιιιιισ, πτήση ισ φωτο

τσι, ιτι σίι, ιπιτσσιιισ σιτιιστστσι. Πιιτισ σσσιιιιιιιτιστσιπρσΠισ σώσε, ουσ ίπποι:: Ασιιστιιιισιιι

στ” σσισιπστιιτ τι Οιιτιιτιστιιο, στοιισσι σιιοιισστιιιιιισ ιτισιιισιισσε , στιισιιιιι ὰσισᾶειιιιισπι ,

ΡΜ: ισοτιισιιισ νστσ ιιι.στγιπιιιιτισισ, ιιστιιτιι νστ:σπι ιισιιτιτστ, οι:ιιΙιιιιιισ ι·ιιιοιισπι πισω. Αν.»

οινιτστοσ ισ Ρτιπιισ ιι:ιτισοσι:ιισ, σα: σοιι οποσ όσοι ι:ιιοτοε νιτστιιπι σε ισιιιιιισι·ιισι ρι·σσιιι

οσιισισσιιιισιπ, στ σιτστιιστιοσσ Ματια, ιιτ ιιιιι.ιισιτισιτ, πιο» ττισισ σοι τσίΡοπτισιιτιιισι, τισ

σο: Ρ:ιι(ΙΙιστιιτι σπιτι ιξσιπσσιτιο σιιιιιισσι σοστιισσιιι, ποσο σοι·]:ιιιι:ι ιιισσιΐ σιΙισιτΐστιιστισσσ,

ιι ουσ σ ιισπιτσιιτ. σπα ιιιιιτισι οσιιστιε ισιιπισιιε, οιιι τι: σστσ ιιροΠ:σσ το ο, τεσσε

ΗΒιιι·στ ισ στι:ιιιι ιτι Ασσσιιιπι Μπιτ, σπιτι τοπιο Γιιισοτσ ισ ιιιιιιτ:τίστιτ:ινιτ, ιιτσιιιιι πιιτιιι: τατι

"ΒΤ φησι τιισιιοιιιε. ΡτΞεογ:ι· έ':ιτιιστσ&ιτΐξιιτιιΐ:ϊ,α& πιιτιιτσιιιτ ιιιρστάριιισ

στι πιτ ειπε ισ ιι στιιιτ ιιιιτ τι στι : ι σ τισ ι ι στ. ιιιιι·σ ποπ τι στσσ
πισ ι ΝοΙι τιιιιιιτστσιϊΡ σιισι,ιιά πο:: νσπσι·ισι, τιι.ιιττσπισ τιιιιτιισειπι στι.: τοσιοΙσττοστ Βοστσ. Απ:

στ, τιιισιπ ρττσίιισισ ιαπι ιισσσρστσιιτ όπωισι, σπιτι ει Βιιιιε σε Μποστ, στα: τσ Μοτο. Ε:

Ετοσιιισιισ οτιστσνιτ σιιπι, Ρσσιτισι σιιιιτιιε Πισω τσίροσίι, οποσ ισ νιττι Ριιιτιιιιι ισπσπι σ:ιιιτιΕ

ιιισιιστι σπιτι· ιιιιιιιΓσσπισιιι ιστιτστισπσ Μποστ πωσ. ισ σιιιισ «τι ιστιρτιισι, τσιπ τιιιισιιιτπ

σπα μπι ιπσ‹ισ ιι ιιιιιιισιο πι: τσπτστιτε, ίσο οινιστι σισιιισιιιιιι ίστνιιισ ίπποι “ιιτ”, τσοκ

ισππιτστ τσιπ σαιτ μισώ νστιιιιι οι τισιιτσιισπιιισ. Ηιιισ σπιτι πωσ τιισσιιτι Ρστνστιιισ πιο.

τσι: Ε8σ έιιισ (ῖιιτιίιιιε, οποτε τ:ιτιισε πιο σοστ:ιτσ? τσισοτιίιιτσΠέτ:τ:σσιτ σπίτια· $ιτυ. (ῖιιτἰίιιι5

σ , πο! τσιιιισ σπισ τιστσι·στ Με σιιίσοιιιιιισ στ» πιοιισ ιιιιιισ ι, ποσοι σπιτια· ιτι οιιισιιιπι

"πι, νσι·ο εισαι) Ι)στιιισσ πιω ιιιιισιιιισι· σκιιιιιιιι, 882. _

6. Ι)σ σστστ1σ τι ισ Ρι-ωισιο Ξπιττσ ιιι.ιισιιιττισΙ εισαι τσιπισΣτ, σιιτσοιιστιι ιιιτιστιιιιισι απ·

ιισιι σ:ιτιστισ τι στστστ: στα! ισ σοιισιιιιιιιισ σνι σιιτιιιιισσ Ποπ ιι . Νσπι ροιιιιιισισ ιισιιιισσ

σοοτσνιτ, σιιτιοιιιιε Μισο σι πιω νιιισιισ ιπΗιισιτ, ι:στιτστ σε σπιτι Αιιτισιιτιιιιισ μπι ισ ]ιι

ω τσοποτ, ιισσιιοσ Ειπε 8: Ηιισσσιι ισ στιιιτιισσπτι σπιτι Με ιιιιιιτιι.ισ τι ΑστισιιτιΠ:σ ιστοσ

σιστιιιισ, στο σοσισιιισιισ ιπσι ιισιπιπισ, ισ οποσ Ματσε , πι:ιι·τι·ι·ισ σστοπσιιιιιιε πιο. 5σιι

;ιιιτσοι1ι:ιπι πωσ καιω, ορσττστ το σπισιιι, οποσ ισ ιι(ιιιιιιι ιιι·σιιισσια: στι:ποιιιισ σπιεσσιωσσσ

οσε απο τοττισσιισ, & τσιιιτισ νστι:ισσι νστιτιι.τι: στα ισσι·σ. Α: Ρι·σσιιγτστ πον:ιτιιπι τστιισι

σιιριιιιισ ιιιιιτ .· @πιο Πιιιιιιπι (πιο πιιιιι, οπο απο: σιιιι:ιστ, πιο σπιτι τιιιτισι Γσότιιτιισι?

απ Κοιτάω τσίιιοσιιιτ: Ναι οποιο @σπιτι τισ τοπιο στο τστιιιιιιιιιισ, ίσο πια τϊιάιιτι.ισσσ

πωσ



ε. ουΝτπεκιειιΕΜιτε. μι

ιιοιιιε ειπε πωπω ιιοτειιι πιο, ίειιιεεε ιιπιιιιι ιπ Οππιιιει·ιι ιιιιιΠ:ιο οειιΙο, ιιιιεπι μπε σε ΑΝ_ςΗιμ

:ι:ετιιιιιιιπειιι ρει·ιιιιιιτ: πιτει·ιιπιιπ Πειτε, ιιιιιιιιιιι Ρετ ιιιιιιιοσειιεε ιπιιιπιιιι, 8ιείι: επεσε, επι

ποπιεπ Κετπιειιιε: τει·τιππι ιπ εο ιιιιι πωπω Βετο, ιιιιεπι ιιιιιπιει τω ειεεενει·ιιπι: , ιιιιιιιε

πιππειιπι ίεεει·ιιπι:. ΙπιιιΡει· πιο @πο ι:ει·τιτιιιιιπιε, ιιειαετο ΐεπιιοιιποιιιε ιι; Ρι·οιιιιιιιι ι·εοετιεε,

Με ιιιιιιιι:ιιιι πε ιιι·ιιοτε ανο. , ιιιιιιιιιι Ρτιεειριο πι: Ροίιιιι.ιι: ιιτπι·ιε ιπ εειει.ιι·ιιπιιιε Μπι

:πιο ΓοιΙειππιιε. @πιο ιιιιιιτ.ι? ιιε ιτε ιιοπιιπι ίιιΡειιιο ιιιιιιοιιεε. Γιπποε ρετιιιειιε, 8: Με:

ιιι·ιιιιιιιι ροπε ιιοιπιειιιιιιιι, ιπ οπο νιΒιιΒιιιιιιιι: ιιιιπιι:, ι:οπιιτιι, ενώ ιιιιοιιοπι ιιίεεπίιι Ρα

ι·ιτει··8ε ιιείεεπιιι ιιειποπιιι·ιιιο, ειιιιι ειπε ιπειιιι·ιειιιιιιιιιιιε Ειπιιιιι:ε ροπεπιιε , ιπ ιρίο ετερο

ΐειιιο·ιιιι:ι5, ρι·ιειιιιιιε Ρτεεεγτει· ρι·ορι·ιειιι δε ίιπΒιιιπτειιι ιιείετεπε εειιιιιιι, (ιιε ιιιαπι ίρε ω.

ιιοΙιεε_ροΙΙιι:ιτπιιοπιε, ιιοπιιπι θιιπιιιιιτιι 'Ρετιιι ειιιιιπι. @_ιειπ ειιι·π νιι:ιειει νεπει·ιιΒιιιε πο·

τοι, ιιιρει··τεΡεπτιπο ειπε πιινεπιιι οιιίι:ιιρε εεπε οι ιιιιπιιι·επε, ιιτροτε ιιιιι Γιιρετιιιιι ιπιρει·ιιπ

τε, ει: εε ιεπιιείιι·ιιτιιε ει·πτ, ιιιιιιιιιιε πιο: ιιιιετπε πείειεπιι, ρετιιιιιι πιο Γιιρριειπεπιιιιιι πι..

ιιεπιι νοιιιππιτε ιιιι:ιτιιιιιιει·ιιτ, πιιιι ιιιεει·ε νοιεπε εοπιιειιιτ. Τιιπε ιιιιι νεπε @στο τιιπιιιιιιι

ειινεπει·ιιι, πιο ιΡει:ιε ι·ειι€ιοπιε, πιι τενει·επιιιιιπ ίεπειιι ιιιεει::ιτι Νοπ ι$ποι·ιιιπιιε ιιιιιιι πατε

ιιιίιιιιιιπ Ριιιι·ιιιπ, πιιι νοειιτι ιιε ι:εΠιι εει·ειιι, οι ιιιιι: νεπιι·ε ιπιπιπιειιεουειιιιπυε: Για! ιιιιι·πι

Μπι ποίιι·ιε ιιιινεπειιε, ειι ρι·εεεερτο Ι)οιπιπι ποίιτι 1εωοιπιπι είι: νοιιιε 8: ιιιιιε νιιιιιεπεεεί

Μπι. επι ίεπειι 8οιι·ιτιιε ιιιιιπιπιιπε ρι·οπε&ιιε ιιιιιιτ: Ππιιε νοοιε Με, ιιιιτ ιιιιεπιιο Παπι

πιο' ι:ιωιωι Π·ιιτει·πιιετι νείιττε πονο ιιειιιε ρι·ιεεερτει Αι ιιΙε τεΐΡοιιιιιτ, Ηεε ποέιε. Ε:

Με ίεπειι: @με Κειροπιιιτ ΡτεεΒγτει·: Οι: ιπ πιοπιιίιει·ιιε ιιωιει ι·εειιιει·εε οιιίει·νιτιοπειι

ι:οι·ιιΒιιιπ, 8: ι·επονεπιι ιιιιιιιε ροιιιιιιε Με νει·ιιιιπι Ι)ει ρι·ειιιεειιι, πεεποπ ιπΕιι·ιπιτειε Ηπει

τε, ιιιιοΒιιε π·ιιιιιιιιιε, Ιζιιιοπι ίι:ιιιεει: δε Κειπιειο νιίιιιπ τειι:ιτιιιιιιι, οειιΙοιιιιε πιο, ιιιιπ Ρετ

ριιιι·εε ιιτιποε ιιοΙοι·ιιιιιε τιιι·ιιιιτο, ι:ιιιι·ιιιιτειιι ιιιπιιπιε ι·ειιιιιιπι. Οπα: νει·ιιο. ειιιπ ιεπειι ιιιιιιιι·ετ

Ρετ σε Τοπιπιοπιε ρι·οιιιτε, οεειιι·ι·ιτ ιιιδιιιπιιιε ειπε ειιεεπε: (:ι·ειιε πιιιιι, (Βιιιιτιισ.ιιιιε ιιιιιιιεε

ιιιιιιιοΒιιε οειιιιει:ιιι·ετε, ειιιιιιιι Ρει· ιιιιιιε ι:οπι:εΠιοπεπι νιιιει·ε, οιιιτιιιι ιι:εε Γειιιιειτει· Ρι·οιιιιίιτ.

ιιιιιιι νει·ιιιε ιιιιιιιιι τε ιιιιιΒοιιι:ιι ειτε ι:ιτειιπινεπιιιπι, 8ε οιππιπιοιιιε εΠε ιιειιιιιιιιι. (Τει Γεω

τεπτιιε ιιιιι ιιιινεπει·ιιι: ΡτειΒγιει·, ίιιιιπεει:ι: ιι·ινοιιι, ιιιεεπε: ει ποτε παπι: Ρι·οιιιιιιιιπι ιιιιιιιε

ιιιει τει·τιεπι ιιοι·ιιιιι ποπ Β:εετο εισαι. ιιιιιι, ποιιιε ει·ειιει·ε πιιιιι. Ετ νιι· ι)ει πιτ: νει·ιτιιε ιπ

ιιιιιιιιι ει·ειιιιπιιε, ιιοιιιε ρετειιι&ιιτιι οι πω, 8ε πάσι: οιππιιιιιε, ι:1ιιιιι. μπει· ι·ιιεπειιιειι ιιιιιιιι

ιιει:εριτ ιιτι·οΒιιπτιειπ. Τιιπι Ρτεειιγιετ,ιε Τιιιιιιιιεεπε οιιτιιιιιιιιε ίειιιε, 8: ΡειΒίιεπε ιπ Ρεττιπιι

ειε. οιιιιεεισε ιπεπειε, ιπ εεεΙειιπιπ ιιιιιιιτ ίεειιιπ ίι·ιιιι·επι ειεει.ιπι, ιιιιιιίι οιιιιιιτιι: πιο εο, ιιτ

νιίιιιπ τεειρει·ετ ο Ποιπιπο. 5ειι ειιπι ιιιιι εΓιετ οι·πιιιπι, εε ιιιπιεπ ιιιιοι:ι ρετειιπιιιι· ποπ ι-οτει:

ιιιιτιιιπ, ρι·οιιιιιιιτ ΜΜΜ τεπτετιιπι νιιπιπιτιε Βιοιιοιιιιπ μπιν.: ιιιιιιιε ιπ ιειιιιιπι ιιοτιιιιι.

Ι (Μ. 5

ο. σο.

7. Τιιπε ιιπιιιιιιιε ιιοι·τοι·ε δ: τει·ι·τοι·ε ειι·ειιιιιιιετιιε, δε ποπ ῦπε 8τειιιιι εοπιιιδοπεεοπτιιι- ιΜ:ΡΜ,_

πω, ίεΠιπιιε ιιοπιιπιιιπ Οιιπτιιιιι·ιιιιιι πω, 86/ιπ ιιιειεπι πωπω, ειιιιι ιιιει·γιιιιε ειιειιιπ

ιιιιιιτ: Με πιε ρι·ει:εε τιιιε, ο νεπει·ιιπιιε Ριιτετ , ιπιιε,πιιιεε ειιιιινει·ιπτ, δ: οι·ιιιοπεε πωπω

11ο Γετνοι·ιιιπ ιιε ριιτεο ιπιει·ιτιιε πιο ει·ιιει·ιπτ, εει·το εει·τιιιε ίι:ιο, ποια ρεεεετιε ιιιειε Βι:ιεπ

ιιιιιιε, επιιιιι ιετνιιε Με είιε; ιιι1οιιιιιε ιπειιιιι ιο ίει·νιιιιι ρι·ορι·ιιιιιι μπι: ιιιιιι: νιπιιιειιιιιι8ε

ροιιιιιειιιι:, ιιιιεπι τοπικ πειιιιιιι:ε πιιπιιιι·ιιιιι, ιιειι ιιειι :ιιε ιιιιιι:ι·ιιπι, ιιιιοπινι Ρτο Ποπιιπο

ιιοπιιποιιιιιι. Αι! Με ιιοιπιπιιιι θιιιιτιιιιιιιιε τρεπειιεω παπι: ιιεειπιθ:ιιε, ιείΡοπιιιτ: Ρετιιιε

ρι·ιπεερε ειροΠοιοι·ιιιπ, ω ιιιιεπι Με. νωπε πιω Το εε Ρειι·ιιε, δ: ιιιρει· Μπι: Ρειιιιιιι

ιειιιθεειι›ο Εεειείιο.πι ιι·ιειιπιι τει· πεε:ινιτ Οιιι·ιίιιιιιι οριιιιιιιιιι ΜιιΒιιιι·ιιπι. δει! Ροιι:ιιυιιιιι Βο

πιιπιιε ιπ ειιπι ιειρειιιι, & ειιιο.ι·ε ιιενἱε, ι·επιιΠιοπειιι πεεεριι Ρετ ειιπι, ιιιιι ίοιιιε εοπιριιτι

ιιονιε ιπιιι·πιιτιιτιοιιε ιιοιιι·ιε, ιπ ιπιίει·ιτιοπιιιιιε ω ιιιιιΒιιιε δ: ιπιιιιιε. Ρι·οιπιιε ειιιιι πιο ποπ

ιιειοεεειιπιιιιιιπ ριεπιιιπ Ειεει·ειιιιιιιοιο, ιπ ιιοε ιιτ ω” ιπ ιιιιιιιιεπιιιιιπι Γειι πιει: :μετώπ

ιπιιἱιει·οιιιπιι:›οτεπιιε Πειειεπιεπτιιιιιι, οιιιτπ πιιΙΙ:ι ιιιοττειιιιιιι ιιιρειππι «Με. Οιιιπειιιε Ρι·ει

ιογιει·ροΡι ιιιιπιοπιτιοπειιι ίεπιε, ποι2ιΙιιριιιε ιιιπετοι·ε πάπας: εοπιιει·πιιτιιε ρι·οιιιπιειιιι ιιοτιιιιιιιι

νιπι ίει·νιιιι νεπιεπε, εοιιεειε ιι·ιιιιπιπ ιι: ιπιιιι εοπιιιιιιιιι: ιιιιπιιΓεει·ε τεπιιιιει, ιιτιιιιε ρίιιιιπο

ιιιιε πιιιιιιιιπτιιΡει· ειιιπ ειε ιπιει·νιι·ετι ειπτιιιιιιιε ιιοιι:ιε ειιιτριτ ει :ιει·ιτει· ιιιιιιιτε, πεε ποπ πιπ

πιίείιε ιιιι ιποιείιιιε ειιε, ιιιι:ειιε : (Με: ιεειε δε ειιπτεε, ιιε ιιιε ίει·ιρτιι, ιπειι ιιιπτ: το, νε

κι ποιιε,Ροιι:ιιιπι: ρει·ιιιιιπειιιε ιπειιε, ποιο. και" εειπ ιιιτιοπετιιιιιιιτιιε πιει ι·ειιιι&ιιε. Νο1ιειι

ιι , πειιιιε Ρετ Οιιπτιιιιι·ιι νο.πιιιπ ει πιω Γιιεεειιιοπειπ ιιεειρι , πειιιο τε ι·ει·ιιετ ιιε ιιιαπιι.

ιιιε:ι .

8. ΑΒ Πιο ιιιε Ρι·ειιιγιει· ρι·ιεποιπιπιιιιιι, ρετιειιιοι·ιιπι ροπι:ιει·ε ει·ενιιιιιε, ειΠ ίε ρεπιιεπ

πι:: πιο ιιι·δι:ιίιιιπ:ε, πιιιιιιτεπιιε πονιιιιι 8ε επιιιιιιιιιιι ιιοΠεπιενει·ιει·ε ροιιιιτ, ιιιιιιι ει οπιπι

Βιιε Με πιπιιε ιπιείι:ιιε Πιετά. Ππιιε Βέιιιιπ- οι, ιιτ ιιοιπιπιιε οιιιιιιιει·ιιιιΒοπιεοπιιιιινιτιιιπ

ιιΒιιιτειιι ίι:ιιιεει ΑιιιιιιεπΠιιπι, ποιπιπε- ΚΑτιιιιιιοιι`ιιιζ ιιεινοειιι·ει, ιρίειιιιε Γεειιιιι ιιΠιιπι

το ΡιτιινιεπΠ ροπιιιιεε , ιιιοει· ιιιιιιιιεεπιοιιι ι·ε ιιιιιεΓιιοπειιι ιιειιιιιιι·ιιε πιινεπιι·ετ . Οιιιιιιιιιε

Εριίεοριιε ειιπι Λιιιιιιτε 8ε ιιοπιιπο θιιπιιιιιτιο ειιιπειιιιιιπ ιει·ιποπεπι Ριειεπε , ιιιριιιιιι πω.

όσοι :ιιιιιιίιετ, δι ειιπι ιιιειοοιιειι ιΠιιιιοπε ιιεεερτιιιπ :ιπιιππιινει·τιΠει, ιιπιιε Με 8ι·ιιπι:ιε ιππ

ιιιπι ιιεειοειιτ, Ρτιιι:Ιεπτει ιι·ειΐιεπε ιιιιιιτ: Εεεε ιιιθ:ιιιιι είι ιπ πιο πειτε, ιιιιοιι ρι·ιεπιιΠιιιιι

ιεΒιιιιιιε ιπ Ενεπεειιι:ιι. νει·ιτιιτε: @ιι ιι: ειιιιιτιιι: ιιιιιιιιιι:ιΒιιιιι·, 8: ιιιιι ιι: ιιιιπιιιιιιτειιπιτεΒιιιιι·.

Ριοιπιιε πεεεΒε είι; Ρι·ονιΓιιιιι πι, πι: ειιιιιιιιτιο ρείιιι-ετε, οπο μι· ιιιιιιιοπειιι ιιιιιΒοιιειιπι πι»

ιπιπειιι πιιΓεπιιιιιιιει· ιιειει:ιε, επιιαι ιιιιιιιιιιτιιτε ιπειιιειπιιιι πιιι·ιιιιιιιτει· πωπω ιπ ι· /

πιο ει·ιειιιιι·, ιιε Πι: ίπ νιιιιπ πιω 2ιετπιε ιιιιιΒιιιιιι·. Τιιιιι εριιεοριιεειι ιιιιέιοι·ιτιιτε Π:

απο (Ξεποπιιπι, Με: πωπω ιι·ιιτι·επι πι: οιι1εω ίει:επιοτιιιι εείεει·ε ιιίιιιιε ιιιιιιιιιεθόειοπειπ,

ιιτιιιιιιιιε εοπιιιΙτι τ:ιιιιιτιοπεπι. @πιο @πιει Ροίιεπ ειιιοιιιιε ιιιο.Βοιιι::ι ιπιείιπτιοιιε ωσπο

ειιιιιιι ειιιπιιειπ πιιπιιιιιι εοπιιιπιιεπτε , ιιιιιιιε ιιιιιτπιε, πο&ιιι·πιίνε ιιιιιιιιιιιιιιιι, ιειι ποιο.
ιιιιιτιοπιιιιιε, ειιιιιπ ιπ ΔΓετνιςἱο°Βει ιιειει·ι·επτε, ιιιἱίειιιπ είὶ ειι·ειιιιιιιιιιιιιιιε ει!. Ριτι·εε8ει·ι·ιιτι·ει

ιιτ εοπιπιιιπι οι·ιιιοπε, ιιπΒιιιετι 8ε ιπειιειιιει·ιι ι:ιιιπιιεΠιπιι πεπεειι ίιιιιιτ:ιι·ιε οιιιιτιοπε, ιιπιι

ίετιεοπιιίΠιπο Βοιπιπο νεπιιιπι Ρετει·επτ ειιίπι Γπππι ιπιιι·ιπι. Οιιπιοιιι: ι ποππιιιΙιε πεπιεπε

.Με σε. ο. ε. πω. »να Μι ει; παω
`

πιο: :ιιε

Π"ΜιΣι' ·



οι: ] ~·ίνιΤΑ τ'

ΑΝΝ. (ΣΗ.
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:τι θὰ.

$τιτοοοι|ο.

οποιοι: .

οιειοο!ιι: :ο ἰοἰτἱο τοοοοιικ

Οιιιιτοοτἰ

οοιτο: .

ΓιοΠοτ οτοοιιτο, 8ο τοιικἱτοο ο. όοτοἱοο θιιοτοοι·ιο, οοιο οοοΓροθτιιιο ὁἰνἰο:ο Μοιοίτοτί: οι::

:το οΠοι: 1οοοι·οτιιοι, ιιτροτο οιιι οιοοιΒο: οπο, τιτοΒοοτι οποιο οιιτοοτι το:ιοιιτο οοοίοΙοτιο·

οι: ΡοττοΧοτοτ, οοοοοο Βοοιοοιιτο ]οίοοι, οοι·ττΙΙιτοο οι: τοιίοττιιττιτο οτοττιιΚττοτ; τιιοι!οπιροίτ

τοοοΠι.ιιο Μ: ονοΙιιτιοοοτο , οι:: ο ροΙΒοιο ρτοΗιοοτοτο τοπροοοοΒοιοτ, Ιονοτοοο ίοοτιοο: το·

ιοοετιιιοι οοοοριτ. Ποιο: πω:: οοοοΠοτιο τ”οτοοοτο τοΐοι:ιΙΙ:ιτο:, @το οδτονιιτο ποιο οοοιιτο, Πιο

οποτοιτοτοοοτο Γιιττιτοιο οιιτοιΙιτοτιε, οΒοοιοοτι:ο ιιτοιιο ποίΗτιοοτι:ο.

ο. Ηοο Γυρω οτοοιο τοιτιιτο, οιιοό ιρΓο οι.ιτιοτι: τοοἱ: :το στο ίοοι: :ιοοορι, :ιτοιιο οι: οο

οιιιιιιιιτο ίιιοττο Ιοᾶἰοοἰ: ἴοτοἰΙἱιιτἰ οο!!οοοτιοοο νικ οποιο. Ν:ιοπ απο ρτοεόιδτιιε Ρτο:Βγτοτ :ο

οοοιιΡτι:ι. τοοκιοιοε τοοτοτιοοιε οοοίΗτιιτο:, οι! Γοοοοι Μοτο: οι.ιττοτοτ ·ειτοιιο τοοιιττοτοτ, πο::

οοο οιιοτιιΙοΐο. νοοο οΙιιιοιτοτοτ: Νοο ροΠοιο ίι.ιοΠΠοτο, οοοιιοο ροτάιιτοτο, οτα ρτοοιο τοποσ

το:: Δω: τοπιο:: ΟοοΗτΙο ιο ΒοοΙοοο Ιοίιι, ουτε ιιικι-οι:ιτ το, τοοιιιττιτο μια:: δ: οοοίτιιο:

οίτο, 8το. 8οοιιιοκιτ τοοιοτιι:: Πτιοειτο τοιοι Η:: ίοοιιοοιιτο νοι·Βιιοι τουτο. 8ο! ω:: οπο::

τοοτοτἰοοἰ: ροτιοιιΙιιοι, οιιοά τοἱΙο τοΠοτο ἰοοτοἱτ ιι!τττι οιιποιοι.ιτο τοοι!ιιτο: ποστ το ιρίοοτο.

οσοι: :ιοτο, οιιειοιὶο ο‹ὶ Ιοιιι!οτο Ποι ο: οροτιο , ικινοτίοτιο: ιοττο νἱιὶοτιιτ, οιιοίι τερειοιτ:ιτοτο

Ποιο: ιοττο το νοοτοοοι4οιττοιτο ιιίοιιο :το απ, ντπιοιιο οοτόιε τοΙΙοτο, ει: ίοοίιι: τοοοε οτοτίιι:

ο:ιτττοι·ιοτο, 8ο τοοτοοτιρίιιτο τοιοττοοτ οΙιοοιιτο οποιο. 5ιτροτ οποοτοοιιι οότ:ιτίο ίοιτοτοοιιιο του

ιιιτο οοΠο, νοΙΙο8: ροί:ο. Χοίροοοιτίοοοκ: Νο ο:οΠτο:ιο Μο οκοοιιιτοτιοι:!ινιοο εΙο ίιιροτοι:

τοτοροίτινο τοιττοοτιο, οιιοιὶ οιιοιονι::ιό Μιτου: οιττωοτ, τοοποο οσο οιιτοττιιτ. ΒιοΒο!ιτεοοιοιοο

ροτοίοιτοτο οσο :κοπο οοοοοι!ι ο: Ειτιοτιοάι το, τοα ροττοιΠιιε οΙ)οο: Ποτ:: :αποτο οιιτοοι:οιοιίτο

διοτι ροττοιττοτοτ, τοα το οιιτοιΙιοτο νοΠοτ. Ιοτοτιιιιτο οοιτο ειτο:ιτοτ οοτοιοιιτο ΠτοιιΙοτ Ιοοοἴοἱτο

οικο ροτιττιιιτ, Μ! τ:ιτοοο ΓτοοιιοοτοτρτοΠ:Βιτ, ιιοοοτοιτοτοοι·. Νοιίττοιοι· ιιοΒοοτο, Μ! Γοοιιο»

όιιτοΛοοίτοΙοτο Μ ἱοΗάο, «Μετα τιμ, δ: οοοίοι·τοτο ιοιΙΠο: οοιοτοο, οιο οονἱτῶΙιι:ίἱ·οοἰ

Πτετοτο οοι·οοοοτο ίοοετο. @οσοι :οποιο οιιοίτο: ο: :ΙοιοοΙοτο ίο ι:ιέτοι:ο άοΓοιοοτίτι το: :κοιτο

πιο: 8ο οοΙΙιοιΙιτοτι:: τρίο , οοὸ Βοοο Ποτε, οσοι:: Μια: Ιιιθτοτο ίοΗιοιτττΙο, τω: οίτ, οοοτΙ

?το 8: ΗΜ: ιἱὶΗΪὸοοιἰ:τ: :κι τοί:ιοοοιΙοττι τοτοτοοοιοοοτο ιτοττικΗτ.

το. Η: άιέι:Ι:οκτοτορΙοοοιιιτ ίο:τιο ιο ρτοΓοοτιο Γοοι:, Ροττιιτοτιο:τοοτοτυοι ττοττοτο, :το

οοοε: Οιιοτοατιιι: οοο Μοτο οιιοο οιοοόειοιιιτοΙοοιιτιιε οί°Ε, ίοιὶ ἴεοοιιι: οιοοιιτιιτ, δ:: τοίὶΠοτο

οιτίτιιτ, ιιιίιτροι· δε οποιο: 8οίιιι:ιτΠο ΡοΠΞοἱιιτο οοοτοίο οικοτττοο ὁιΙΕΒἱτ. Οποιοι: οοονιοιτε:ιρ

Ροτοτοτ :τοσο ΙοοοΒοτοι; Μοτο, ίοοοκ τιτοοο: οο τω: οτοτοτνἰτει: ιΠιιοο!τ οοἰτοοοι Ωω: τοι:

:οτα το ὸοἴροτοτἰοοοοπ ίτι!ιιτιο:ι οσοι, οτοτυριτ, 8: ι.Ηκττ: Ο ιοἰτοἰοο Ποτ δ: οοτοιοτιτο, Γιο

Μοτο το:: 8ο τοοοάοοιιιτο ποιοι τοοιιτο το ετοι·οο ροτάΜοοο τοιιοοιιοτ. Νο: οιιτοτο οιο οσο

Μοτο ονιοἰε 8ο οορττοι: ροΙΙιΒο: ι|ιτιοιιιτ: νοτιιτο οτιοτο ΠτοΡΙιι:ιτοτο δ: οιιτοι!ιτοτο, ουτε το

οιίι!οτο Βοοιοοιιοτιο·, ροτΠ·ιιιτοιιτ, Ροτοιιττιοοι Φωτο οσε, το ροΙΠτοιιτο Ιι:ριιιο τω: Κιμ”.

Μτοιι:, (Σοτιίτιοιιο νιττιιτο τοοοι ντττοτοτο οοιΙαιτοιι:. οπο: ροοοοτοτἰ Οιιοτοο.τιο, οιιιτι θα”,

οποιο ροτοτὶΠἱοοο βιο οτιτάοΠιοτ ιιά τοπον:: ιοίοι'ίτοτι:, το ιονττο Ιτι:ιοτιιοιτιιτ8: ίο!νοΒιτιιτοτο

πιο στοα: Μοτο νινί , οιιἰ ιο Μο: οιιιοιιιιτο νεοι: ΗΜ: ΒοτοΤοΐ:,οοιιιοτοτο, δε ίοΙνιτιο

:Μοτο :μετά ροτιοττιτ. τω:: οιι:ι:δε οιιιίτοοι3ι οοττο.οιιο:ι, τιΙἱοοιιο οιιειοτριιιτιοοι οοοιιιτί:.ο Με,

ιο τοοτ:ιτιπο Η·εττοοι οοοιοοιιοτο νιΒτοιο ιιιι:ιιΙο, τοἰΓοτοτιοοο ι:Ιινιο2ι·,-οΗποοιιιεοΠ πο. Πιο:ιτιι:,

οι: οο!ιιτοιτοθεοΙοοιοττοο:, 8: οι.ιοτοΙοΠ: Ιοτοοοτιιτἰοοιοο: άιίοοσΙοοε, τοοοιτοίτο οοΙοοε ὶοοοτο

Κοτοτ, οιι:ιοτιιτο άοΙιιιτ ο: οτΠιιτο όοΙοΒἰτ, ίο νιδτοτοτο Βοτοιοι: :το οοτοιοο νιέτοοι.

πι. Ποπ:: .ΖΜ0ἰβ ποο·οτέοποτο οπττττετο ποπ Ιιτοττ, πιο: οπο! οι: οπο: 7147722! σα· @ο Οπτι

τοοτέ οι·οοειτοροι·ιτ, ΜΜΜ:: :ιττοβοταη πιο: οιιοιἰ ποπ Μοοοπται· οι οπο οποιο Ι/·υο![ετα:άοβτοι

το. 'Ρτοτοτοο ποοπιι!!ο οι: οοοιιτι·οποποπακ :τουτο αιίτοοτ ποιοι/Μοτο, κτοκοιτο[ετ: Ετ·ετοιτο:, απ·

“οπο” οι οι·οοοποι τεοέρετοκτοτ, Μοτο: [ιτιπο @οποιο ./2!τοΙσοπ[οιπ οάτι·ο, οορτο[ο!βουοβεαΜΜ

Β:_ςτ:Ιοιο/οοδιΐι Βοοεάιδΐτωοιπο , [Μοτο @το οι.: Μοτο ο: οιοοοβεττο :το οτοτοπιππ··οοπτ . Νοτια::

οο[οι··οο2ιοπο @οποιο ·οΜεται·, 0κοτοετοτπ Ιοιοιιοι ο9°ί!!ιτοι·οιοικ ψ:: οι·οοιι:ι:, τουπο ο3°[οσει·οο

ποι:: ρ›·ιο(οιΦ·: _Π:ά ρω οετοι·ι: ιιοτοποεοάοικ :β οτί ι£!ιοἰ βιιροποπτο |ιτροι·Ι:Μ :.τοπορ!κτο , απο:

οάοι·ο !ιατοιοπο τω:: «οποιο Με” :βοά Μοτο:: οΙοοο!οοοπεδίοτ, π: μοβ Μοτο: ό· φωτοβ

τποτ ρα·πιτοπτοο Μοοπ:, [οοοτιἰο: @ροκ άΙούοϋ, μα! ::[ιφει·ύτοβιοέετοτ, ·υι.τροτοει·ιτ :Ματσε .

τι. 'Νεοκο οοπττετο πω:: οτ:0τί ωτοωιο: οι οπο: @Μο ΣτορΙ›ο›ιΖ Ηιιομι·οι·κτο πο: το

οο|ὶτο ΟτοπτΙ.ιοι·ο τω”, οπο: ποοτρο τω:: Κο_οτ απόϊοτοιο |οοΤο, τι: τοοοοβει·ιιοπ ΒοοΙ τοβιττιστοτ.

.Μ ο: το οπάιοτιιίο: οί Φο: Εοττοπέττιι:, οοι ο ε!εστποβο2: ο 5`τορ|οοιιο οι·ομτέ: ἰοοοεο:, βορτο

βρω:: Ειιι: τοι ροττοιι|τι τυο: τοΠο:, οτοιιοιο Η: Μοτο: Οιιοτοοτο:, οι Γ:οοιι!ιιτι οοοἰΙιοιιο

οοονοτίο:, 8ο οτοιοιτο οποιο τοοοιιοοιιε ο1ΐοιίτιι:, :στο Μο οιιοο οπο:: νο:: ρ:ιι·ιτιοοο:. Ι: οι»

τοοοἰΙῖἱτοἱ Βοοίε τ:ιοτο- Ιιοοτειιιιιιτο, ο ΞΒοοοπιοο τοΒιοτιο οποιο :το ιΠιιιο ιτοοἰτο ίοΙοι:οιτ, @ιο

τίο: οιιτοτο Γιο: ρτα:ίοοτιο οιιι: οιιΙοτο άΙΙιιίιτειτοτ, οιιτοοι τοΒοι οι όοιο:ιοτΙοου.τΚοκ. Τοτο Πιο

τοΒιι:_ουειε το πιο:: ιονοοίΠοτ, ιο ροτοοτιοο:, οοοοο:, ντάοιι:, ΡοριΠο:, οιοοοΒιο , & οοι:Ιο

Πο: οι·οοοτί:, Βτονι ιΠειτο οιτιο:οιοΒοτ. Λο οτιιε οιιοοιιο οιιτοτο , Κο:: Οοο άονοτιι: τοοο:ιίτο

τομ:: οιιοά ΒΒ1:τ. νοοοοτ, ιικοοωτ,__οωι: οτοοιΒοε ἰΠιιιὶ ΙοςορΙοτοο:. Μ:: 6'οι·τοοιτιο:.

'οπο. Οιιιιτοοι·Ε οωτοτο οι! αποποι τω”. ›·ο[ει·ιακιι: ε:: στο:: |ιτιΡτοτο, οποιο οοτοττ οπο:: απἄο

κ:: βετο:: βαττ, μα:: Σ.οικοοι·τοιο $τοο/οοοιιτοτο|οιπ , οι:: 6οπτοει·2 Μοττοτο απο το”. πο-_

βιο οιιο:ροοΐο :οπ[ιχτια·υιτ. Μποστ 831:: το Μοι·ηι·οΙοοιο Ο· Μοποίοοιο Βοοειίιδΐέπο ιπβι·οστι:το οί:

βετ:: (9 οι 6οτο!οοο οεπετο!ι6°οπέϊοπιιο 'ΡΜέρρι Εετι·οι·ιι. Εμ: οοοοπο Μπέκι: 0οτιετωτ:μοπο

πια: :το οποιο» το”. Σπάρτο:: ·οοι·ο Οοτικοπέι:: σο:: [οπδἱ1τοτοΜΡοβΜἰπ τω: |τι·ιοτι: ρι·τοοποπτ.

Οοτοττυο υποποβοτότοπ Κιοοοοειο ο 6οητοει·ο εοπτΙπποτ .ΑΖτοΙ›οπβ τοποοΙο βπιτροι· [οοοοδτοοπτοιτ,

το σωμα· οι:: Μετεωτοτο ιἰι/ἰοτ , τι: ο[]ετττ δτοποε!ιο:έπ Μοοοβοι·ιοΙοοτο 6οι·ιποτιπο. Επι” :πιάτο

Μοτο τοτιττι!ιτ [οπιέΐιι: ΜΜΜ:: ἰοιροι·οτοτ, φοτο:: @σου [οι €οκοοςοπο2:, Βοπιιοτιί: ο·2:οςοβοο

β: :μωρε Θ· αίτοι·οοι ρω[Μο»ι, οπο: οι: το ο.ιτβοτ άοσίοποι Μρεωτοπ: τοπιο στοιβτπα οιι!ιοτο

τίο του:: Βονιιοει·οοπβοο:, ρο_|ϊ _βιιιέϊτ Μποστ οποιο , οπο! Με |οοοισεκο· :Μοτο :β Ζητο_ςι·οοι.

1ο οοτοιοο ίοοέτο: 8ο τοοινιιω Ττιοιτ:ιτι:, Ηοιοτι1οιι: οινιιο Εινοιιτο οπο: Κα. Μιο

1 Ιστιο



δ. ΘΠΝΤΗΕΚΙ ΕΚΕΜΙΤ/Ξ. και

τι

τιιτιοιιιε τυιυιιιιιε ιιιιευιυτ ιι·υιιεο νωει ιιιιιιυτιιτιιι, φωτο ί:ετιιιιε ιιιιιιιτ ωεωειω ιιι·ιτ:ιτιιτ, ΑΝΝ.ΟΗ._

τετοιο και” ι·ιιιιιιε ει·ειτειιτιιιυε ιιι ιιιιιοι·ειιι ει·ιΒιιυι·. Ει:τΙειιεε @κι Βει τοιιιιιιι·ιιτιοιιι ειάεπι Ιω”

ιιοε ι·ετοιιιιιειιίει·ιτεε υΒιευιιιειυε ιοι:οιυπι ιιονιτει· ιιι:ιι·ιτιιτιε, κ Βοιιιε ιιοιιιιε ιιΙιιιυκιιτο τω. 9 θα

8ιιιυε πάιιιιιιτιτ Γυιιιενιιιιιυε, τιιιιτο εεε ειτιυε ιιι άινιιιε ι:ιιιάε κιιωει επετείτει·ε, τειιτοςυε . -

ιιοε ιιτιιιιυε ιιιιιιει·ιι ιιοιιι·ι ευιιιιειι ω.ιιιιιιε Πάειιτειι εοιιΕάιιιιυε : ςυηιι·οιιτει Πει ιιοιτι·ιςυε

ι·ιάειιυιιι ιιιιινει·ιιτιιτι ιιοτυιιι νοιιιιιιιιι, τιυαΙιτει· ιιοε οιι ιιιτεινειιτυιιι εε ιιετιιιοιιειιι άιΙεδται

οοιιιυειε Με” Οιιυιιιουιιιιιιι ιιιιιιει·ιτι·ιειε ευευίται , 8ε Βιιυκοιι κι ΛυΒιιιιειιιιε εε

εκει ριιεΓυΙιε, α: εετειοιυιιι ΗάεΙιιιιιι ιιοΠιοι·υιιιι Ειιιιιιιι.ιιιιιι ΚιιτιιΡοιιειιΠε , Βιιιικο

ιι ιι ΡετιινιειιΠε εριίαιροιυιιι, :ιά @καιω Πτιιιιι ιιι ει·ειιιο,ουιενοειιτυι·Νοττννεά, ιιθυιι
· ~

τιιιι ιτιο ιιιοιιιιι:ιιο, 8ο ιιιιιιι ιΐι·ιιιιιτυε ετεπιιτιαιιιι νιτειιι άυτειιτε τοιιίτι·υδτιιιιτι κι ιιοιιοι·ε τ Μι·

ιι&οι·ιοΠΙΠπικ (Σι·ιιτιι, ίειιέτ:ικιυε Πει εειιιτι·ιειε Μει·ιτει ιιετ·ιιοιι ιιειιτι ]οΙιιιιιιιιε Βιιιιτιιτ:ιε, · =·

Πι υΒιιιι θιιτι·υιιι ειιι Πω Μ: ιεΒιιΙιτ ίειιότι Βειιεάιότι ίει·νιειιτιυιιι, ευιτευιά.ιιιιιιυιιιιυε σ.

ίοι·ιτε ειμαι, φα να:ειτυι· Ι.ειρΗιυία, υιτιυε ατι Ιοευιιι άυι νοαιτυι· εννιιι·τιιιιννιιιτιιιιι δε

ιιιάε υιτιυε ειιι ιιιοιιτειιι, εΙυι νοειιτιιι· εκιωικωιιιειι , δειτε Μουτ οτι :ιιιυ:ιιιι, @οι νος,ιιτυι·
Ροιειιειιικιτιι δε ιιιάε κά ΗοΙετειιιιει·ειι υε υε άυιιι ενειιιειε Ριετιιειιτειιίτειιιι 8ειιιάε ει! Οικι

- · . (1 . . . . .

ειιειιιιιιι·ιι 8ε Πε ιιά Γοιιτειιι μι” ιιυυ:ε, δ: ιτε τει· ιιιιιιιιιιι- φαι άιε·ιτυι· ΡιιιιίΒιιτιι, δι ιιιι:υτ

ιυΒτει·ιιιιιιιιτυπι-ειτ κά. Ηυιιιειι Κε ιιι, 8ο τ άειι:ειιίυιιι Κ ιιι Βιιιιιιιιιε ιιι ιιε ιιι ιΠιιιιι *Ρι. 8 . . Ρε . *Β (1 .

Βει·:ιειι, φαι άυ:ιι·υιιι Ριιιει·ιιειι ιιιεάιιι. ιιιτει·Ηυιτ, δει-ιι: ιιιι·ίυιιι μι· ειιιτιάειιι Ριιιει·ειι:ιι υίεΙυεξ γιΠοι·ιι

;ιά ιιιευιιι άυι εί'τ ιιι ιιιοιιτε Ηειάιιννιειι, οι ιιιάε Ρετ άεετιι·ίυιιι εφε φα νοε:ιτιιι· οικω,

τι: Π:: ιιιάε, υτ πιοάο τειιιιιιιιιτυιιι κι υιτιυε κά ιοτυιιι, υιιι ΚεΙΒιιιιιιε εεάιτ ιιι ιιΠιιιιιι

Κεειιι υιάυε ιιι ΑΠιιττι·εεΒετειι, 8ι ιιιάε ιιά πιο ιιιιι Ια ιάειιι, τιυι εκ οι·ιειιτιιιι @οι Ρτο

Ρε ίτι·ετιιιιι ικα, ουκ Βεννει·ιιιιιι τειιάιτ , δ: ο Σετ ι·ετ:ιιιι υιάυε κά ιιιΒιυιιιιΚεΒιιιι 8ε

ιιιιιιιιιι μι· ευιιιάειιι Ηυνιιιιιι ει! Ιοευιιι υιιι ιιιτετ τω εφε _Ριιιιιάιιιι, 8ο ιιιάε ει! Γοιιτειιι

ειυιάειιι αυτια, 8: ιτε ιιιιιυε ει! Νε.υΗιιιιι:ι, ευιιι οιιιιιιιιιιε ιιτειικιιιιιιο, ειιιιι ιιι·ει;,_ σεάιίιειιι ,

ιιετιι, τει·ι·ιε ειιΙτιε 8ειιιευιτιε, ιιιιιτιε, ιιιιίευιε, τω, νειιιτιοιιιΒιιε ιιιιτιτιιιιε ιιιιιιι·ιιιιινε άε

ευιιιιιυι, ριΓε:ιτιοιιιιιυε, ιτιοΙιε, ιιιοΙειιάιιιιι, νιιε δε ιιινιιε ,'ειιιτιιιυε δ: ι·εάιτιιιιιιτ, κοψει δ:

ιιιουιιειιάιε, ίευευιιιοιιιιιιυτιιιτ:ιτε, τιυ:1τ υΠο ιιισάοιιιάε ρι·ονειιιιε ροτει·ιι:, με: ιισειιοΠιτυιιι

ιιι·:ει:ερτιιιιι ιιι ιιιοιιι·ιιιιιι άοιιιινιιιιυε 2.ττ1υε εοιιιιι·ιιιιινιιιιυει εε. νιάειισετ ι·ττισυά, ιιτ;ιιειιιο υι

τειιυε ιιιιιτιιιε ειιιίάειιι εεΠω ιιτονιίοι·ιε ιυοι·υιικιυε ιυα:είΐοι·υιιι ιιι:ειιτιιι, ροτείτατειιι ιιςιΒειιτ ιιον:ιιιιι ·

θιειειιάι, ριιτιιιιάι, αυτ ιιΠο ιιι8ειιιο Με άετιιιιειιάι; αυτ εΙυεΙιΒετ Ροτείι:ετε ιιιιι·ε. Ρι:εισι·ιιιτυιιι

τει·πιιιιυιιι εκειτειιάι. Ετ υτ Με άοιιιιτι ιι ιιοιιι·:ιε ιιυθ:οι·ιτοε ιιιιιιιιιι ειτουε ιιιτ:οιιγυιια οιιιιιι

Ρει·τικιιιεττ ενο , ιι:ιιιε ειιιι·τιιιιι ιιιάε εοιιίει·ιρτε.τιι ίιιιιτυίτιιιε ιιιειιυ ιιι·οιιιικ τοιιοι·ιιτειιι ιιιιιΙΙι

ιιοίτι·ι ιιιιιιι·είΠοιιε ιυιΪἱιιιυε εοιιιιΒιιιι·ι· Πειτε 7. Ιάιιε ]υιιιι Ιιιάιότ. 7. ιιιιιιο Βιιιιιιιιι 1028?

:Μάι πιο άοιιιιιιι Ηειιιι·ιει ίεετιιιάι δ. Λέτυιιι Μει·ιειιυι·8. ιιι οτι ιιοπιιιιε κιικιικ.

· °, ΙΝΟΙΡΙΤ ν11άΑ.

τ. Ε ο ιι ιι Ν π· ε Ριιιωιο ιιιιιιειοτοιε Ηειιιιιιοο ιιιιιιιε ιιοιιιιιιιε Γεειιιιάο , ειιιιι ΦΗΜΗ!

Ιιειιτυε Ο ο ο ιι ΗΛ ιι ο υ εΑΙτιιιιειιιε εειιοιιιυιιι ι·ε8ετετ , ιυιτ ιιι Τυιιιι8ιιε ιιιτιιι ετ

Ρ:ι.ι·τιιιυε ιιυιάσ.ιιι νι: ιιοΒιιιε,άιειιιτοτε δ( ιιιειιτιε ιιιιιίτιιε,ιιοιιιιιιε (Ξ υ τι ·ι· ι-ι ε ιι υ ε, """""°

τιιιι Ρτο άειιδτιε ιυνειιτυτιε ιιι€ειιιιιτειιε,δτ εοιιίιάειο.τει άιΙι8ετιτιυε ο.&υιιιιι Γυοιιιιιι

άυιιιιτειτε , ίο.ι:ιειιι Ποιιιιιιιιιι τοιιίειΠοιιε ιιιιιινειιιειιε , Ηειίνειάιειιιι ,στά ευιιιάειιι

Βεειτιιιιι (ιοάειιιιιάυιιι ειιιιι:ιτειιι , ιιονιτει· ειάειιι εττΙεΠιιι Μι ιιιίο ΙιιιΡει·;ιτοι·ε ικα:- 8- 00εώ,,.

ίτιτιιτιιιιι , άιοιιιε , ιιτ Ροίιεει ιιΡ:ιιυιτ, Ροειιιτειιάο κατώι, ειιιιιε οιιιιιε Γεειετιιιιι εοι·- άυιτι ιιάιτ .

άιε :το νοΙυιιτειτιε Με Γυιιάιτυε ειιιειιιιτ. (Συειιι Αιιιι:ιε ιυίιε ιιι ΠεοΛιιτιιιιοι_:ιτυε,

Μακάο. ευιιίοΙο.τιοιιε, δτοοιιάι8ιιο. ετιεπι Ριονιιιοιιε , Ροειιιτειιτειιι [υίτειιιτ, δτο.ά

ιιιουιιειιιτειιιι Μάικ Ρι·οιεΠιοιιετιι ιεΙυβετιιιιιο. τω εοιιιιιιυιιιτιοιιε , Ποιιιιιιο αοσμε

τιιιιτε,τοιινει·τιτ.αυιιιιοιιι·ικ άιΠιάειιε ιπιβετιιιιτκτι τοιιιοιιεδωιιιιιιιι, τα! Ρειιιή

τυε ειιιάιτειιιάα άυιιιευιιιυυε Γυιιτ ιεεευιι,ιιιυιτιιιιιτειιι Πι; Ιιει·εάιτετιε ΡτοΡτιετειτειιι ,

τΙυειιιι εεεειιετιιτ ο Ρι·οΒετιιτοιιιιυε , ίο.ιιδιο ννι8Βειτο,τυιιι εοιιίειιίυ ιιει·εάυιιι ωο

ι·υιιι,Βιιιιει τι:ιάιτιοιιε τοτειιιι άεΙε8ενιτ,ιυ!ι τείιιιιυε τιιιτιειι Ριιιιιιτυε τείιειιιιειιτο €2"°ΐ.··"ω

ιιιιι?τυε, υτ ιιιοιι:ιειιυε ι”ειδτυε, ιτιοιιιιίιειιυιιιυιιοά ΟεΙιιιοεάιοιτυι, νιδιυεδε νειιι- «τιτυο @πιο ιιιΓε ιιοιΠάειετ, εε Έιο.τιιιιυειΙΙιε σκάκι Γει·νιειιτιιιυε Γεευιιιιιιάε ιιε- ω·

εεΙΤειιιο. ιιι·ογιάει·ετ. διιιιδιυε ΑΒΒιιε ιιιιιάειιτι Ρειτιειδιιιιιε οοιιιιιιο ιιιιιυιιιιοάιιιο,

νιτει· τοιινετίο τοιΙειιι 1ιειδιιοιιειιι ιιι νικ ιιιιιιιάειτοτυιιι Ι)ειυπιιιιιιιο ίυτιιι·ειιι ειτε

Ρειιτ-υιο , δ: ιιΙυε ιιιάε Ρετ άιεεω” καιει άιΓΡειιάιυιιι , τιιιιιιιι οοιιιοτιε, υτ Ρυτει

ικα ιιιιιιιάιυιιι ; ιιιτει·ιιιι ιΠυιιι Ρι·ονιάει ιιιειιτε ειιι ιιιτοε1ιτο ίυιιιειιάιτ , δ: Ιειιι:ο Βεβι

τιι ειάιιυε υΓυιιι ο.ά ΑιτιιΙιειιΓε ιιιοιιεΠειιιιιιι ίεευιιι Ρειάυιιιτ . 9 α _

κ. Ιιιιάειιινιι· Ρι·υάειιε ιιι·κάιδιυε θυιιτιιειυε τοτάετειιιιε τοιιιΡυιιδιυε, Ρετιιτ ειιι χξ:..,:::τ

Αιιιιο.τε , ιιτ ειπε ιιιοίεΠιοιιειιι Ιιτειετ Με Κοιιιειιιι Ιιετειε , δ: ΑιιοΡτοιοιυιιι @κι εἐ ΜΝ·

Πι, δτειιιοιυιιι Γειιι&οιιιιιι ιιιτειοεΠιοιιειιι Ρτο ττιιιιίο.8τιιι νιττεάενιιε, δε Ρτο ιιοιιιε ς Μ' _

νι:ι:ιιι8ιείΤυ υιιιιιτειε. @ιο Ρει·ιιιιττειιτε ινιτ δ: ι·εάιιτ, τιιιιάειιιτιυε ειπε ειιτ:ιι·ε

1ιιιιθτι κ Μ:ιυι·ιτιι τιιι8υΙυιιι άειιοιιειιε , ι:ειιιυτδε ιιει·ιιιιιιι τοτοιιάιτ , δ: ίειδιει άε ιιιοτε
κεκι ΣΣ. σκι. Β. Τοικ. ΡΥΖΙ. Έ Ι) ά ι ι ι ι κά- ι

- Α - - ` - - --?-©~

ι· κ Ιιι νιτι Μάτι (ιοάειιιιιάι, υιιι ε:ιάειιι ι·είειυιιτιιτ, Μι υοτ τσάι!. ιιιιικιιτ , κκιε κ!ικι·ε [κιιέικ ΜΜΜ ι

νιάειυι τιιιιειι ι·ειιιιειιάιιιιι Γιιιιότι Μιιιιιιτιι καπου, ιιι ειιιυι ιοιιοιειιι Αιτοά:ιειιιτ ιιιοιι:ιΠει·ιυιιιτουάιτυιιι.είν

ιιιιιιιιινιι κι δε" ιιοτιιει·ιτ ιιι οιιιιοιιο Μετα: Μάτια, .

 



μα. νιτα

Ματια. Ρετιτιοτιο Γιιίοεἱτιιε ,ατ αΓ ιιαιιιιιιιι τσιττιΙαι·ιται· ΡτοΙιατιιε, αΒοοιισιιι Ραιτοτο πιο

ΐ 045 ιιαίτιοα νιτα: Ι·ια ἰτιιτιι :Π α ειιτιιε -. ντ:τιιιιι Ροίτ νοτιιτιι ΡτοίεΙΠοιιιε, ποτι·ιιιιιιιειιιοι·

9' θα Με , φαω ΡταίαιΡΒιιιιιε , Ραδτιοιιιε , αιΙιτιιε αΙσΒατεπτι θοάειιατάιιιιι , μια Εισαι

τιατιι Ρατιιιατιι τηισπετιάι , 8Ε105ΗΠ1 φαωΡετιιαστατ @και ι:οιιάιτΜΜΒ ἰ060ἰτιιτἰἱ .

@και Ριιιε μια· θοάστιατεΙυε ιιιττ:τιιιι τοτιίτιιΠτ , ιιο1οιιε τιιιττι οϋίτιιιατα οοιιτταὸὶ

δ'έιοιι: αι: εΙΐεδτιι τιιιαπιντειιιηιιο·Ρτο!ιιΒοτε,- άοικο τατιοιιο όιι€τειιιτο, ιΙΙιοιτα.οιικ

(ΜΙἱΨ Ριτιιτετιι αιιιιιιιιιιι ΕαιιΙΙατ!ἰιιι ΡοΠΐοτιιιιτΞεαι·τινειιιειιτι @Και :αἱ Ιοοιιιιι θοΙιτιεο τΗ

τιιιιΙτα τω. 6τιιιιι,8ττΜΡοιιτιιτι ιιεεεΙΠτατεε ιΒιάττιι τοιιιιιιαιιτιιτιιιιιι , εκ οοοιι1τιε τ€ιιτατιοιιἱ

””° Με τετιτατοιτιε & ιιιίιόιιε , Βεο , ιιτ @τα ττεάιιιιιιε, :τά εκτιιιριιιιιι τιοατι μι) Ροτιιιίτ

τει·ιτο, ιιιιιΙτα δ: ναι·ια τι οι:οιιτι·ει·ιιιιτ ιιιοοιιιιιιοτια , Ριοι1ι:ιιιοιια, τιιιιιιιΡίο , κακα

αιιτταραιιΡεττατιτ αι: Ιαιιοι·ιε ιιιίαΙειιε, ατι ΑΒΒατοπι Ια:Ριιιε οιιιατιτατι‹ὶο οοιιίιι€ει·οτ,

ειιιίτ1ιιε Ριο ταΙιΒιιε οοιιΒιιιιιιι , δ: ατικιΙιιιιιι αιιιιιτ Ρει·τιιιιτετετ , ίοΙΙιοιτιιτ Ρατει· Πτι

θτιιατίοιιειιι τιιειιτιε εαπ Ρτοίιιιιτιο Ρι·οίριοιειιε ,ίιιΒίοοιιτιιιαττι ίσια: τοπια ιιιιιταΒι

Ιιτατετιι νε!ιαιτιειιτττ Ρει·τιιιιτΓεωιε , Ματιάα ιιιττ:ττΙιιιιι οοιιίοΙατιοιιτ 8: Ειιανι1οιιιια

εοιιιτιιοιιιτιοιιε πιαίτιτιαι·ιι οοιεΗτ ειπε ιιιιτἐ8ατατ . Ιτιτετὸιιιιι νετο , @ατα Α.Ροιτο

Μπι, αιτιιιτιιόο , σΒίτεταιιάο, ιιιοι·τ:Ρατιάο οΡοττιιιιε δε ιτιιΡοι·τιιιιο ιιιιταιιτετι=ι ω.

ιιιιιιιι εῇιιε ταίτιΒαιιε , ατι νιατιι Ματια ειπα :Ματσε ίτιιόιιιττ τιιιι ταιιιτιι αόΙιιιτ πιο

ιιιτιιιιι Ρι·οία:ιτ . .

€ΟΜΜ8 3. δω ι:ιιιιι ιιι Με αΙτετι:ατιοιιτ: ία:Ριιιτ Ιιιδτατειιτιιι·, δ: ιι·ι ΙιιιῇιιΪιιιοὰι πιοΙοίτια απι

.ι·τΩΡιίτιτα ιιο ττεΒτιτιτ Γατ18αι·ετιτιιτ μια ιται·ιιτιι τιιιαιτιτὶατιι Βια ΓοΙΙιοιτιιιΠιιιε τιικτεΙαιιι ίιιΒιιτ

:Με ) νι: Πει τιι:Βιτο ιιιίτιτία: πιο Ρετιιιοτιιε, τιιτ8οιιτε, ω; αιιιιιτ, ΡιιΙιτιοιιε :σίτιση

τικ , ιιτ αυτ; ιιι Ρτοτιιιίΐα οικ:όιετιτιαι ΠατιιΙιτατε Βου τ!ενοτιιε ίει·νιτοτ › αυτ αστε ατι

ίοΙιταιιι ιαωιι ναιιιτατετιι Ιατιιιειειτττιιιιι ίαταιια ιτι·ειιτιιε τιιήεθιο ΙιαΒιτιι ι·τάιτετ .

Αι! φαω νοι:επι ίτιιτιεία&ιιε αιιιιιτοι· ιιιττειιιιιιτ,8τ ει·ιοτιε Για τιιιιιιοτατετιι ίει·οταιι

τΙειιι Ροτιιοιτείεειιτ,ιιι8ειιιιιιτ. Στά δ: Ματια τ:αιιίατιι Ριο ιιι·ιΡοι·ατοι·ι Ηετιι·ιι:ο Ρατσι

σιιιιετιι ΑΒΒαε ττιταιιι ία.τετιιιε ιιιΠιιιιαγιτ,ιΡιιιιιιτιιιε ατιιιιτοτειιι ατι οοττι8ειιάιιιιι τα

Ιτιιι ιιοπιιιιεττι τοιιι·οεανιτ . αυτια ι:οιιίοΙτιττι Ρι·ιιιτ.αΡε ατΙ οοΙΙοαιιτιιάιιιιι οΙε αιτια

τει· ενοοαιιε , Ρετ ΙΕιτιτ:τιΡίιιτιι τοκινεττιτ , δ: ει: Ενατι8ι:Ηιτιε ντι ΑΡοιιοικιι τε8ιιΙα

Μπιτ Ρταει:οΡτίε ιιιίιτιιοτε οοεΡἰτ , ιιιιΠιιιιι ΡοίΤε όιιοΒιιε άοιιιιιιιε Γετνιτο, Με πιοτια

τ:Ιιιιιιι αει Γατι:ιιΙιιιιι , ιιτ ι:αιιετιι ατι νοιιιιτιιιιι, ι·ενεττι άε!ιετε . Ηιε δ: αΙιιε ΙιιιῇιιΓιιιοἀἱ

ΡταταιιτιοιιιΒιιε ταιιὸειιι ιιι ()Ιιτιίτο νετ: τοττιριιιιθιιε,νιτ τιιειιιοτατιιε οιιιιιι [πατώ

δτα Ραδτιοτια τοττΙοτειιιιτ οΒΙιτα , & τοτα οιιῇιιίτιιιιιτιιιε ιικοιιιιιιοάι ιιιιετιιιιοιιια Ζωδ

Ιιτα , ατι Αιταιιτιιίε τιιοιιαΠειιιιιιι , “τι τσιπ: ίιιΒ φταιω Ρατι·ιε ειπα , ω: Πι ματια

οιιιιιιιιιιι Ιοαιιατ , ΠιιαιιΙαι·ε άινιιιι ι:ιιΙτιιε ίτιιτιιιιιτι ίοι·νειιατ , τι: οοιιτιιΙιτ; δ: Η.Ιιο Βα

· ττιΒιιε τιιιιιιιΙΙιι·ι·ιε ΓιιΙιιε&ιιε , δ: ιιι Εισαι τεΙ18ιοιιιε άιίτι·ιδτιοιιε ΡΙτιιιτετ ια Μενι

τετιιΡοτε ,τΗνιιιι τοι·ιε. ιιιίιιΠοιιε ιιιΙτιπιδτιιε , ιιΙττα τεΒιιΙαττ: Ρι·ατεΡτι.ιιτι ίειιιετ Ρισε

Ιατιε αάτιιιταιιτΙΒιιε ατιιωτ . .

ε» $ι=ι>(2=- α. Οιιι:τιςιιε ιιι αιιίττ:ι·ιτατε κάτω Ρει·Γενει·ατετ, 8: ειιειιιΡΙο ίιιο τ1ι.ιαιιιΡ1ιιτοτ ατι

“ω” 8' = “ νἱαιιι νετιτατιε ἱιιοἰτατετ , ντ:Ιιιτι Ιιιτει·ιια ίιιτιετ τ:αιιότιαΙιτιιτιι Ρώτα , Βιιιια ειπε Βο

τιο Μοτο ι·είΡει·ία , ατι αιιτεε Ικατι 8ττ:ΡΙιαι·ιι τοΒιε Πιι€ατοτιιιιι , ιΡω νειιετιιιιιΙιε

ναι το8ιιατι , ειιιαιιανιτ , τυρι αιιιιτιιιιιι ιιιαΒιιο όιΙτέ)τιοιιιε ιιιειτανιτ αιτιοτττ , ιιτ

Ιιιιιιε Γατἰε ατι Γατιετιι νΜει·ετ , αυτοι θα τα νιττιιτο έτι γιι·τιιτειιι Ρι·οτιτοτε ίτετιιιειιτ

ίαιιια Ρι·ιικΙιται·οτ :ιιιιιιε ίαέϊιιιτι είτ ιιτ ατι ιΡίιιτιι ιιιιιιτ:ιοε ιιιι·ιετ:τετ, & ιιτ ατι απο νι:

ιιιτι: που ι·ετιιίαι·ετ , οιιιιιι Βιιιιιο ΡοίτιιΙατοτ . να αστεια Βοπιιιιι τοιινοι·Ηοτιιε (τω:

ποπ ιτιιιιιετιιοτ , Ποιο ΠΜ ιιιιιιιπιε Ποσο τεΐΡοιιάτ:Βατ , «μια Κειι Ριιιε ΡοίτιιΙαιιατ .

Ηιε Κα αικιιτιε , ιιιαιοτιε ιιιΒατιιιιιατιιι· ται·ιτατιτ αιιιοτε , δ: νεΙιιτ αιιτι:α τιιιτιοιοε άι

τειιιτ . δώ Με Γε νειιιτε ετιαιιι ία;ιιιιτιο όει·ιοΒανιτ . Τεττιο ιτατιιιε ΡοΙτ ΙΙΙιιιιι νεΙιιτι

Ρτιιιιο , Γετιιιιόο τι·αιιΓιιιιττεΒατ, δ: ιιτ ιΡΒιιε Ρετιτιοιιι αΙΐειιίιιιιι Ρταβει·ετ ΙιιιτιιιΙττετ

ΡοίτιιΙα!ιατ . Ιθα" ίαιιθιιε ΠιιιιτΙιετιιε Κα8ιε ταιιόειιι νιέτιιε Ρι·εειΒιιε, ιήιιε Ρετιτιο

ιιι Ιιτετ ιτινιτιιε α: αιιιιιιιτ , δ: αεεεΡτα ΑΒΒατιε 8: Β·ατιιιιι·ι Βοτιοάιδτιοιιε , σπιτι τταιιε

Μπι Ιοεατιε Ρατιτει· δ: ιΡίε ατι Βο8τιιι Ρει·νειιιτ . Και: αιιτειιι νιίο ίαιι&ο (Συστατ

το , εανιίιιε τίτ , δ: τιιιοπιοτΙο Ιιιιιιτ αττιιιε νεΙιιτι Βιιίτιιιιι δ: ίαιιδιιιιιι τΠΙιατιιατ , ειπα

Πω!“ω ιΡίιιιτι ιιιαιοτειτι ειιιιέειιτιατιι Ι·ιαΙιεττ· Γατα8ειιατ .
«καιω τ 5. Ραδιιιτιι ώ αιιτετιι όιιιιι Μια Ρι·αιιόιιίατιδτιιε Βιιιιττιετιιε τιιετιία: Βεαιε ραπ

τοι·ι:οιιίεάι(Γετ , Κτιτ ΗΜ Ρανοιιετιι αΠατιιιτι αΡΡοίιιιτ, δ: ιιτ ι:ατι·ιιΒιιε νείατιωτιιτ ιτι

' ' τω

ι Μ: Οιττιιιιιτιιι: κι σπιτι Μάτι $ιτρτι:ιτιι, Οιιιιι|ιαιιιιι @μια τα! Ματιι:τι Χεεεπι ιταΠϊΙΤο, ιιτ ιιιΟΒιετ°

νιτιοιιιιιιι πω. ιι: απι10τανιΜπω

 

______.α...Π-ιι



ε. ειιΝΤιιειιι ειιΕΜι·ινι·ε; με

ι·ιιιιεΠο.8ιιιιι·ε ειιειιιι:. 8ιιιιέϊο ιιατειιι ιιιιο Μ: ιεΒιιιιιιι εοανει·ίει:ιοιιε :ιεειειιιε , δε ΑΝΝ. οι

&ιαιιιίιιιο:Ιι @Με ιιΜιιιιειιτε , 1ιειιιιαε εοιιιι·ιιιιιεεεει, 8: ιΙΙιειιιε ει!σιε ί:: εοιιτιιιιιιιιιιιι ι οι”

ιιιιΙΙε 8Πε1°0Βετ:οιήιιε νοΙαιιωτι Μι: εστι :πια-αι ι·ι:ΗΜΒιιι , ιιτ ιιΡΡοΒιιι ιιιειιειαειι- ω· 9: ·

τει: , που ίο1αιιι ιοδειι:Ιο , νει°ιιιιι ειιιιιιι ειιιεειριειιιιο Μιοπιιιιιτ ι εξιιιιιιιιιιιι ίεεειε

Ροτεχω; Ρ Ρ:ας;ςΡάο Κεειε (ε οΕιτειιιΡει·ιιι·ε τοιιιιττεΒιιτ , τω ιιι ειινιιιε ιιιιιαιοι·ιο Η

εΙαειιιιιι ιειιιιεΒιιι . (1αιιιιιοΡιει· Ειι€ιιιιιιε ., ιιιιιιτει Ριιιιι:Ιειιιεε 1ιιε Γο1ιιο ιιιοιε

οι·ιιτιοαιιιιΕΠει·ει ,ειιιιαι ιιιιιιιιααειαεΙιιιειει , ριτοιιιίιε Ιιιειγιιιιε ; σε ιΠιοιτιε ειιιιι

:Πε ΡοΠαειετιιι· , όινιιιιιιιι εΙεπισιιιιΜι ιπ1Ρι013Β8: π Μπα :εε παμε ΠαΡειιιιιιΞ

ειιιιιΡ1ειιι Πει ίιιιιιαΙαε οιιιτιοιιε , ειιΡιιτ άι: ιιιιιιιιιιιιε ε!ενιιιιιιτ ι ειπε ιιιΤιιτιι ιιιειιίιιι

αιιε 1ιιιιειΡοϋιε ιιιιιαιιιι νιιιιι ιιίὶιιιιε ιιε ιιοιιιΒιιι: , δ: Μι ειπε ιιίιι ειιιιιιι ιιινιιιο. νι

ιιαιιιΙιεει·ιψετ . @ασ νιίο εαιι ιιιιιιιιειιΙο ιιιιιιιιιιτο, Πεο ειιιιιιιε ιείει·εΒιιιιτ, ιιεε

ειιιΡΙιιιε ίειι&ι ναι νοΙιιιιτειι ι·εωιεΒιιιιτ . - -

. 6. δει! Πει ΙειιιαΙιιε μια ειιιιεεειιε ιιιιιΙει ιιιαι·ι:Η Ρει·Ιιετι , ιιιιιιιιι Ισ.ιιόεε ,μεΠω [η ΜηΗΜ

Ιιιιιοι·ιΒιιε Βιιι8ειτα ιιαιιιιι νιι:ιε ιιιιιιιε ΓενοιιΒαε ει:τοΙΙι;:ιείειτι Ιοει ΓεεείΤιιιιι, ειιιιι ει” ίεεεάιτ.

Ιι:ιαειιτιε Με ε: ΑΙτιιεΙι εο!ιε:τειιτιιιιιε ιιι ι1ιιοειιιιιι ο ίεΙτα ΒοειιιΞεο , σΙε Ρει·ιιιιΙΠοιιε

ίαιειΙ:Βιιιιε ιιοιιιιιιι θοάεΙιιιι·άι Ρειιιτ; ιΙιιααε .οεΠιιιιιιιιιιι Ιιοιιοιε Γιιιιδὶι ἔοΙιιιιιιιιε

Βιι.ιιιιΠ:ιε εοιιίὶιιιιιὶτ , 8: @Με Ιοεαιιι ΒιιιιειιιιιιεΙι ιιι·οιπιο ιιοιιιιιιε ιιΡΡε Ιεινιτ, ιιι

ει». ε:ὶ 37. ιιιιιιοε ια ίΕιι:Ιιιι ίειιιξειε Βε·Ιιειοιιιε , δ: ια ίιιιιιιιιιι. :Μετι:τιοιιε ΡειιΡει·τιιτιε

1Ροπτ2.ιιεεε εαιιι πια ι·ειιιιιιιεατι!ιαε νιι:ιτ . Αιιιιοιιε άειιηαε ει:ιιενιιιιιι , αει ιιε μια

8: άεΙιειοΙιε ειιιιε ιιΠιιΙ επι , δ: ιιΒι ιιοιιωΜεειμαι ΙιειαεΒιιτιιι· ,¦ 8: ιΡίο. ειιιιιιι Βιο

ίιιιιιΒαε ει! ίαΗιεΞειιτιειιιι ίτε.ιιιΒιιενειο πει ιιιειιίιιτειιι :Ι:Μιετιιτ ι. Ι.ιτιει·ιιε οιιιιιιιιο , -

ωτιιιιιιιιιι Ρίιι.Ιιιιοε εΠ:1ιιοε ιιοιι :Π:Πειτ: δ: τιιιιιειι οιιιιιειιι ιιιιτὶοιιεπι , δ: @Με 5·5°ΠΡ"1·

- Μπι δια: Π·

8αιιι ΕνειιιιεΙιοι·αιιι , Ι.εΒιε 8: Ρι·οιιΙιεεειαιιι , Ηιθοιιιιιαιιιαιιε εκ -ειεΒιε ίιιιιιι·αιιι Με“Μ”.

ιεΙο.τιοιιε δ: ενιιιιοι·ε νει·Βι Πει ιιιιόιτιοιιε ιιιιι·ιιιιιΙιτει Ρει·εειιιι .· ιι:ιεο α: ίαΡιΙΒιιε;ε

οΜειιι·ιοιε ιιιγΜειιε ι ιιιιε1118ειιιιε , ιιιιειιιαιιι ίαΒιι:ΙειιιΙε , ι ιιιιιειι:Ιιιιιι 8:00 πιεις».

ιιειιιιο ΠαΡειιιιΒιιε ειιεΗτοει!ιαε ιιιιαίει·ι·ετ .Ωιιοιι ιιοε ιιιιιιιειιι , ειιἱειιιιιίιιιιιιἰΙἱειιιιιε

εσειιονιιιιιιε , ἘιεαιιειιιἐειειιὰἰνΕΡιιιιε=, ιιιιιιειιιιιε τειιιειι ειιιιι ιιι:ίιιιιιιιιιι Με Ι.είδινι-ι

πειτε :ιιὶείἶετ ιιι εεΠε , :1ιιιιιιι Με ιιι Ιιοιιοι·ε Μπι ]οΙιιιιιιιιειΒαΡτιΠεε εοιιίει·ιικειιπ ε

ΕΕιεειεΙιε ίαι Ρετιιοιιι , ί'ειιιιιοιιιΒιιε ειιιε ιιίΐιιιιιιιιε , :με ιιι ΠιιΡιτιιιιιιι εοΙΙιιιισιι€ εο

ε!ειιι Με Εισ.ττεε ίιισε ειιιιιοι·ιε!ιετ , Παω εοε ει:: ειιιίιΙειιι ΡεΜε , Βειιτι νι:!εΙιεεε ]Οτ· -

Ιιιιιιιιιε-νιιιι 8: ιι·ιοι·Πιιιε, νιδι:ιιδ: ειιιιιιι νείιιτιι εε οΡειιΒαε, ιι:ι1ιει.ι.Ρειωτιε ιιιιιιΠεο

 

ΡΙο.ειτ:ιιιι τοΙετιιιιιιιιιιι ιιιΠιιιεΒετ . νει·αιιι ειιιιι·ι :Πω , δ: εειτατιι-Πε:ι ιιοιιιιιεμπι01° , _ με

:μια οιιιιιεε Ραπ:: :1ιιι ειιετιιιιε ειιιειιι ίει·ι·ιιοιιι, ει! ιιιιει·ιιιιιειιι Ιειει:γιιιιιιαιήιι εδιιίιο

ιιειιι :ιοιιο Πει ίιιιιτ εοιιιΡιιιιδΗ . ΑΙΤειιιτ δ: Πιιιιεπι νειιετεωιε ύ Βιιιτιιιιιιι:ιιιε ιιΒιιιιε

ειιιιι ΡΙαι·ιιιιιε θα εοειιοΒιι Β·ιιτι·ιΒ ιιε , δ: εΙιἱε ιιιίαΡετ ιιιιιΙτιε ΙιοΓΡιτἱΒιιε_, Ρτιιετει· Με,

9008 ια (Ξειιοιιιεο ΙιιιΒιιιι ιΙΙαε ιιιιιιειιι ιεΙἱ8ἱο νεται: , :1ιιοε @Μια ΒιιιιιΙιειτιτειε δ:

ιιιο.ι:ιιιιε ΑΒΒιιιιε Ιἱεειιιιο. ;ειτεαιιιιιιιιι:1ι.ιε πει Ϊιει19ΠΓ9ι8 ι έΒιι01°Μτει 00Π0ι0Μϊ0Γε ,

εΙιιιιεαΙο εοΙΙοειι.νιτ . Ειιιτ ειιιιιι , αι :Η Ιιιιιδιο ΒειιεἀΞδὶο :1ιειτιιι·, ιιιιει:ιι Ροίὶ Ποιιιι- ΒΡΕΡ· Μ:

. . _ .. . . . 4 κι σε. Μ»παπι νιτει. 8: ιιιοιιΒαε Γε:ιαεΒιιται· ,ι ίειειιτει ιιείειιιε8είειιιειιτει· ιιιιιοδιαε . ,.

7. Ηιιιε ιτει:1ιιε Βι·ενιτει :Πιιιιιιιιε:ιε Ιιοιιείιατε ιιιοιιιιιι δ: εοιινειίἱοιιε ιιοΜΙιε νί

ιιι θαιιιΙ·ιειι, :με ιιτιιιι1:11ιε Ρετ Ροειιιι;ειιιι:ε ΓιιτΜιιδιιοιιεπι Ποιιιιιιο εοιιιΡΙειειιετιτ,

- :μια ιιοΒιε επι ιιιιιτιιτιοιιειιι Εισαι ειιειιιΡΙιίιιίΒειειιτ. Εεεε :παπι ειιιιιεΙαεάειιοΠτε.

Βιιιιιι ίετειιιιι, επι 8αίιαιι·ι ίοι·ιιιιιειι ιιειιε Ρειιετιανιτ, ιΡΓιιιιι :ιιιεειιτε, σαι οιιιιιιιι

ΡοίΙΠιιΙιε ίιιιιτ , δ: ιιιιΙιιΙ :ΗΠιειΙε , ιιιιι:1ι.ιε εΠ ιιιιι·ιι!ιιΙιε ιη ο1ιειι!ιαε Με , ιιιιιι:ιιιιε ιιι

ιιιιίει·ιεοιόιΞε , ιιειιιιιιειιι ΡτοΡτετ ειιοι·ιιιιιιιτειιι ΓεεΙει·αιιι άεΓει·ειιε,οιιιιιιιι. :ΙιΠιιιια

Ιειτ μεμε: Ρειιιτειιτἰειιι Ρεεειιτει; απο αστε εοι·ινεπειιε ιιιιιιιιιιιι , ίιιιιδ'ιιιιιι ίειειι: ;

ειιιαε νιιιαιεειιΡαι: ειιιτι:1αιΙιοΠιε 1:α8ιιιιιιιιο εοιιττινιτ (Πιι·ιίΠεοΙο. Οιιιιτ!ιετιιε . Πε

νιιειιτιΒιιε νετο Ειιιιαε νειιει·ιιΕιιΙιε ναι ι1ιιιιιιιε ιιάνειίετιιιιιι ΓιιΡει·ενιιι νε! ιιιιιιε

ειιιε ιιιΒιιιιιε Ρει_ειιΙιτ , ιιαΙΙἱ εοιιιΡει·τιιιιι ΙιεΕ·ιετιιι· , εε :μισά ιιιαΙιο τειιιιιοτε Ιιοιιιιιιι-ι

Με ἰιιεο8ιιιτιιε ιιισ.ιιιιτ : :μι τειιιετι ΙιεετΙοειιιιι ιιιιιτενειιτ , ΙιοΠειιι ιιοιι ιιιιιτεινὶτ,

ιιιιΙΙιιιιιε :ιαΒιιιιιτι , ειιιιι :1ι.ιιιιιτο ιιιιι8ιε ιιι ίΡιτιταειΙιβαε Ριοίεειτ , τοπιο ΡΙιιε πετιοτει.

ι ν επαι

~~·

ο Ιιι ιιιρΙοι·ιιιιτε ιΞιιι&ι Ηειιι·ι:ι, εεεἰείἱιι ὰἰεἰι·ιιι· εοιιιιιιιδιο. ίπ Μαιο" ·ιιιοΐοεΙυββιωσ £ι·ιιιί.ι, [ωιθαμε Οι”

μπΕπέει.ιΜιΜι, πεδια Μπι ]ούπωιι: Βορειβε. Οειει·ιιιιι !ιιιιαε ίεεεΠῖοιιἰε :ειιιρι.ιε :Πίειιιιιιε ε: ιιοιιι·ο απο

ιιἱεο δε:οιιιι:ο ιιιβ ιι ι ω :ι.ιιιιιιιιι ιοο8. Ιι:ιΒετιιι·: δαπώσκε πιοπΔεύει· ΑΙΜβειιβ.ι, [Μάι ευπ·υπβ:Μιε έκ

πιστη/ΠΜ: ρτοόιι:ιά:, ικά:: :β εβιιΞεκι. Ηειιι Με ιιι ίιιΠοι·, ε.:ι :απατα ιοι.ο. αει ·ι|επωσύΙΙΙ.ι ω:: δισκω

πω· πιιιωισ|ικ: ιιιειιαι·, ρ:ιεειιι ειιιιι Βιιιιιοιιε Μοειιιιιιιισ εριῶορσ Βοιιειιιιιιιιι εαιτι ι·εειε Ηειιι·ιει επει·ειιιι :ιε

ν:ιίιιιιιιε Μι . ›

ό Κ:ιτιιιαιιιιαε Με θοάε!ιιιι·ιιι ει: ΐοι·οι·ε Πεμ”, Β: ιιι τε8ιιιιιπε πιοιιπΡιει·ιι ΑΙ::ιιιειιΠε ΐιιεεεΠ:ιι·, ηιιιιάειιι

εαιιοΒιιιιιι τοιιιιτι Με ιδιιε εοιιΓιιιιιιιιιιι ιερατιινιι. Πε Με ιιιεειιιιιο νιεΙε αιμα Υιτειιι ωιει θοάειικόι σ



με ·· Φάτε τι εδώ- 9

ΑΝΝ. οιτ.- εεττειιιιιιε ιοΙετενιι. ΙΒιιιιι· :1ιιειιιτιιιιετιτι νιτιΠε ει, ΡετιιιΡι:!ειιι πιιτ:ιτιιη ιιιοιισ τ

ι 04.5 :ιιιττι ιιι νειίιε ετεπιο ιοΙιτετιιιε (Σιιτιιιο ττιιιιτετε:,Ροιι ιιιιιοτεττι οιιιενιΠε , :ιιιιιτιιιι:ιε

1 9· (Μέ ιτιειτιοι·οτιιιτι Μι”, νειιιτι ιτι τιιοΠι ιιτειτο :1ιιιείεετιι:ιε,τιιιι·ιε ιιί:ιιιε ειΡΡειτε: ιττιιιιίεβ

Ι.:ιοιειντ _ ε_ _ _ '

οπο εμιεειι ία. Ετ ουκ! :ιιειττιιιεἔΝειττι δευτ ε:ιτοιιοτειιιδειιιιιι:ιετιι ετε:ιετι:ιιιτιι , Ρειτι :ιΡοιιο!ι

""°ωπ · νειιιΒιιε Πιιειιτει. τι·ι:ιτιε Βιιτιιιι Ριεεειε τοιιιιωι; Πεω :ιεεΙιιι·ιιτιιιιι ίειετιιιιι ιιιι Οικι

:. τιιετι ιτιετιτο. :ιιιτιτιειττι πιω ιτι ιτιοΙΙιτιεττιιιΡιιιιε ττιετιιοτι ιιτε.νιτ: ιιτ ει: ιιοο ειπε.

πετ , :1ιιιιιιτει ιιιεινιτ:ιτε ιιι ε:ειιε ιιτιιιιιιιττι ειπε οιιιε ]ιιόει:.τεττιιιιιετετ , :1τιειτι αδ Γε

Βιιιι:ιει Γοιι ΡτειεεεΡτε ττιιΓετιεοτάιτετ ιτιιιεττιιιιενιτ . ο · · _ ·- Δ -_ τ

° Αετοιιεττιιιε ι8ιτιιτ ιτιετιτεε τιοιιτειε π! ιιιιιτ:ιτι:ια ίετιδιοτιιιιι ει:εττιΡΙε , ιιτ δω εο

τιιττι ἔείὶε. Ιιιιιειειττιιιε , τιοεΜ Ρτο!πιοι!ειιι νιτε.τιι :ιιιαιττιιιε,ιιιι:τε :μισά ετιιωιαιω,

Παω 7 Β' τιιοτιετ :ιιόετιες2αιετιεεροωιοπικ,0 «Μια επιιππ οεβι·ι:.Ετ -ιτετιιιτι:ήσεεώτε επιβο

1,ΜΜ 3 3. Μπιιιτπ,(9' ι!!ειιιιππωιπιι(9]πεπεε πιε/Με πο:: εοπιππάεπεκτ.ΤΞυτιε ετετιιιτι Βι::ιεε τιο

. @Με ιτι :Πε ιιι:ιιειι ιιοτι οοιιιιιη:ιετιτιιτ, τιεο τεττιοιΙεπι.ίετιτειιτιειτιι, Ιτε ιιιιιΙε:ιιδιι ω

' ιΒιιεπι :ιετεττιιιι·ιι ) ειιι:ιιεπιιιε επ τοτο εοτειε επι ειιττι εεεε:ιετιτεε , Ρτεινει ίιιΒετει δεν'

ιιιε ιιιιιτιειι ιτιουιιιειιιετιτει :ιενιτετε. Πιι:ιιιετιιιιιιε: ετ:1ιιε ει!» οτιιιιιΒιιε Ρεεεειι:ιε.Ρετ

Ροετιιτειιτι:ε Ιοιιοτεε ει:Ριιτ8ειτι ,'ειιττιίαιι&ιε δ: ε!εδιιε ειιι:ιιειτιιιε ει Ρτιιιιτιο ιιι:ιιεει

νειιιτε Ειειιε:ιι&ι Ριιττιε ττιει , ΡετοιΡιτε τεειιιιιιι.οιιο:ιενοοιε Ρειτ:ιτιιττι είι 8.6 οτιει

ι·ιειιιιιτι:ιι . Αι :μισά τε8τιιιτιι ιοί:: Ποιιιιτιιιε ιτινιτιιτ, απο :ιισιτιτι Ενειτιεειιο: δέ

Ι:Μι- ι ι; με: :πιω ικικαι1Με Με [εοασικιι, ό" ειι[Μ 280 , Μιά· θ' »ω2γωπισω αν: . Θεά

οιιι:ι £τε8ιΙιεετε;δεοτείιι ει: ιιιιιιιτιιιει‹ ιιιιιτιιτιιε·τειι:ιετενειεειττιιιε , τοτε τιιετιιιε ιπ

_' τετιτιοτιε`ίειιδὶι Ροιιι=ιειιιιιι1εΡοίοιιττιιιε ιιιΒ'τε8ιε·, ιιτιΡίε :1ιιιτιοτι ιιιιιοε , ιε:ι Ρεο::α

:τοτεε"νοσδτε'νετιιη Ίισε::ιοιιε- ιιιι ειιεειι-φωεσεω , ι8:ιε Γειτιδιι 8Ριτι:ιιε Ρεξιοτει

· ιισειιιιιιεεωωιω παει:: εοτινιιιιειιιιιιιε τιιιιετιιι: ,. δ: νία Ρετε8τιτιειτιοτιιε τενο

εε·ι-εεε_τιιιιιιι ιδ:ι·1ιεττιο.ιιι ; Ετειιο Πει·ειειιιειιι:ιε.·ιιι ;· οιιειιιετνιιιιι ιιιιιττι ‹ιε Μιοιτε

Ρετιιιιιιιτ :κι τε:1ιιιειιιι ίιμιοει1ειιδοτιτεει. εε ισδιετ ειιευτιιιοειιτιοτιιιιιιε Με:Με

ιτειιι:ιειιιιι:δω:ιτ:: ιίει:ιτιοιιετιι νεττειιιιιιειι:ιεε › ,οιιοιιτετ σε! ιιιιιειεττι δ: 8Ιοτιιιιτι- τιο-_

ιιιιτιιείιιι ,ι ιιοΒιεοεεεεεοτιοιιει€ιιτιιιιιε _ιετνιιιιιι πετιιιιιιιιιιιιιυιιιε νεο: ιιιετιιίειιο.ε

εειδιέιιετιιε εΠε , ο:ιτιά:ιττιιιε Βι·ενι:ετ. . ·°::ιι: -ι κι ο: υ ειιιι:· ι, .

Βκω=ω ··ψδΩιιιιι νει·οοιιιτιιΡοτειιε Πειιε1ιεετιιιιι νιτιιττι νειιετ εΙεΒοτε :1ιιιεξοετε,δ: ετα·

Βω: “ω” τισ. τιιει·οε:ιε τετιιιιιιετιιτε,ε;οίοινιιοπι ιτι ει:ετιιΡΙιιτιι ιιοτιιιτιιιιιιε :Ιειτι6ιιτιιι·ε,ιιτ Ρο

==Μιειιι ΜειωΡΘΡ 08·ιωθ-Μ'»ΓΙιτιι ιιιοεττιει ειιιτεί::ετες οιι:ιτει·ιιιε οττιτιιιιιιε οιιι ιτι :ιοιιιο Πει

“ω"° ειιιιιιιεειεεεοειι€ιε οι ιιιειντιιε ήτοι Βιιι: νι:Ιειιοετ ε Β ιι ε οι ε ι. Α ο ε , απο Ροιο

ιιιιω'ειοτιοτε Με ίιιΒιιι8εΙΤετ,νι&οι·οοε::ιτιιιΡειοε ω Με τε:ιιΠετ, ειιιιιίεΙ:ιτιι ιιτιιιε ,

:με Ρτειιετι :ιιοιτιιτ , εοτιιιιιιιιιτι οαιιίει νετιιιτιοιιιε ειιττι ίιιιε ει:ιιιτ , ιιιιι οιιει:ιεττι :Πε ,

ιιτ Γοιεοειτ , νειιιιτιιτττει:ινιτ . Πιιιιι:1ιιε τω οττιτιεε Με ιΠιιαιιιε :ιιίειιττετετιτ , τιεε

ιτι ειιι:ιιιο Ιιτοιιτ:ετειιτ , ίιιι:ιιτο ει μπει: ειεεει·νιιε ττιιτει: ιιιιιΒιιιτιι:ιιτιιε , :1ιιεττιιΡΓε

Πιο: ειιιτι ιιιει8τιει ειιειετιτε.τε Πιο εειιτιιεειι. : Τιιτιο ::ει·νιιε :μιά ίιι8ειτιι ιιιτιιιιιιτιε,

τι ιιι οιιετιι:ιο.ιτι ΙοοιιιτιιΡιιιιε ΠΙνειιιιιιετιι εειετιι:ετ :ιενετιιτ, δ: νειιιτι ιιιιΠο ίεοιιετιτε

ίεειιτε Πειτε ::οετιιτ . Ηοο-Βιιι:ιιιτιιιτιιε , ει:: ίσιο οΙιετιτε Ρε.τνο εοτιτειιτιιε , εετνιιττι

ε.88τε:ιιτιιτδ: ειιιε ίοι·ιιιαιτι δ: τιια8τιιτιι:ιιιιειιι :ιιιιδειιτετ ίετιιτειιιιτ: :ιειιιοιιε ::ιιτιι

ι Πάει ιιτττιιε ττιιιτιιτιιε ΜΜΜ :ιτιιιιιο , ιιιιιιτο :ιε ::;ι:Ιι ίειίιι8ιο ειι:ιινιι εΙειτε.τιι ΗΜ

νοοεττι το.Ιιτετ ιτιιοτιειιτετιι : Ο ΒτετιεΙειε, τιοτιίειτιοετ :μια ειτε. Γοιι: Πει εοτιιιιιο,

τυο τιιτειιι :ιειι:ιετιο οιιπτειε , Τα! ειιττι ιιιιττιιιιιιιιε5 ιιιιιτιιιιει τιιιι τιιιι:ιιιε Ροιιετιε

ιιτοιιιτιιτει τιε ιιι8τιτετιε ειττετι:ιετε. Ηο:: ειιιιτι ιτι Ιοεο ιειτετ 1)ει τιιεΒιιιτιιε,ειιι :μιση

:ιειττι νειι:ιε οττιειοιΙιε° πω:: νετο δ: ιτι ίιιτιιτει :επι μια ειιιιδιιε :1ιιιιιτειιτιιιιιε Ριε:ιε»

ωιωιειιιε , ιι:ιττι Γε τιΡτιιττι Με εοειτ:ι : Ρ:ιτετ ιιιειιε οΡετατιιτ, δ: ε8ο οΡετοτ, :μια

@ο ε” Ρεττε , δ: Ρ:ιτει· ιιι το:: ω. · ·Ι:ιεοοιιε :1ιιιιι:ιιιι:ι ιετνι πιει οΡετειτιτιιτ ω ιιοο

ίεεειιιο , ιιοτι εοτιιττι , τω Πει νιττιιτειτι ιτι οτιιτιιιιιιε ::τε:ιειε. ·

τ ο. ΗΜ: τειΙιε :ιιιιιι Πιο: τ:ιειτιιε :ιιιιιιτετ , δ: ιιτ πιεσε ίιιιΡεί:ιδιιιε , :ιε Ιοεο :ιιιο

ο"ΜΜ ιιτειτιιε ιεεεΒιιτ, νικ τεείιτο τΡιι·ιω ιιιτειτ , ει:: ::ιτειιτιιοιιει:1 ιιε ειιΡιειετιε , ιΙιεο ιτι εμε

Μ, ω,_ Με ίοιιτιι:ιιιιε τινιιΙιι:τι Ρετνιιιιιττι ο Ιοτιξ<ιε νιειετ , Ριιιετο:ιιιε 8τειττιιτιε ειτειιτιι:ιει

Μ· πιω, οιιιιιι :ιιιιιιιιι:Ι:ιττι ο:ιοτιοιιε εΒιιτι:ι:ιτε::1ιιοιτιιοεο ΙειΡι:ιει·ιι τιιιτε τιιειΒιιιτιιόιτιιε

δ: ιιιτιετ ειιττι εειιιιιιιιιι νιιιιιιιε δε ιι€τιιε εοτιιιτο:ΐιεττι ιιιιτο ο:ιοτε τε:ιιιτι:ιειιιτεττι ιτ1Ψ

νετιιτ , δ: ιοιυε απο ιοΙο ειιετιτε Δε ιιιΡετειιιο ιτιοτιτιε :ιείεειι:ιετιε , Ιιεετ Ρ:ι`νιὸιιε ,

' (Στο

ιι Πε Βτε:ιιεΙτιι, :μι Ροιοτιι:ιτιι ίι.ιι:ιιιι8:ινιτ, ει:ιιιιι:ι ριετιιιε, ιιιιιιτι ιι:ιι:ιειι: ι:ι·ιριοτεε ΒοΕειιιι:ι.- Μοι

ιετιι ειιιε πιει: (ῖοΓτιιεε Ρτεεειιιιε π! :ιτιιιιιιιι ω”. 4. Ιάιιε ]:ιτιιι:ιτιι. Ειπε με επι” ιι:1ττ:ιτ Βιιιιτιινιιιε ιι

Με 7. ιιιτιοιιιε Βοιιειιιιεπ.

 



δ. θΠΝΤΗΕΚΙ ΕΚΕΜἰΤ/Ε. 4.27

_ ειΤειιτ , Γε ιιετιπιιιιι οι·οιιιιΠτ .

ΕπιεεΙππιεπ ίειιδιε πι Γτοπτειιέπετιιε , :Με πι Ιετετετ εοτιπιτπτιιε εειει·ιτετ πι· ΑΝΝ. σε

πετ . Ετ εεεε Γει·ιετπ τιιιΙοτε εεπιτιε ίετιεπτεπι , δ: εΙοείεεπτεπι, εε νεΙιιτι ΑπεεΙιιιιι 1 045

Πει πι νιιΙτιι ι·ε1ιιεεπτεπι , Ιειΐτοιιιιε εειτ ιπ οτετιοπε οτοιιτετιιπι ετΡιειτ , πιπιιο ει» 9· θα·

:με πακετο Ρετνείιιε εεριι Βετο: . αποφ ίεπειεΡιο νιιΙτιι ιπτιιιτιιε , .πε ετ! πιω ττε-- '

τιιιιει·ετ ,ίετι ιιτ Πειππ οιι·ιπιροτεπτεπι ιπ οιππιοιιε Ιειιε!ετετ τποιιιιιτ , δ: εποε ιοί::

Βιιπτιιει·ιιε εΙΤετ , επι ειιτποεπι οι: ίεετο Γοπτε ίιιίεεριίΤετ , όινετίιτ ιοτΙιειιε, πω: ει __

πιιτεπτι Πιιει εΠιδιιενιτ . Τιιι·ιε Ποτε Με νετιιιε ίιιιτιτιιπι ει! Ριειιιιπι τεΓοιπιτ , δ: “

εοπιιεπτιε επιπιι τεεεοτε,Ριππι νπιεπι ιπτεττοΒενιτ,οιιοπιοτιο, νε1οπεπτιο επ τεπι

ιπίοΙιτειιι ίοΙιτιιοιπεπι άενεπιιίετ , νειειιτ τειπ τιιιτειπ νιτεπι πιοπεειιοτιιπι εττιειί- -

ίετ .· εε ίεει8επιιεεοιΙι δ: πιιιΙτιιτπ ΙεετνπιειιιΙι ειιετπ οτεεετι.ιτ , πε πΙτετιιπ τεπι πο·

πιω νι: 1ιοπιιπιοιιε Ιετετετ ιπι:οεπιτιιε, Γειά επ τει·τεπι Γιιι Πιιεετιιε πιεΙιπε ι”ονεπάπε

εετάιιεετετιπ, τιιιεκπ ΡΙιιτιπιιιπι το8επετ . @τω νιτ Πει Ρτοι·ίπε τεπιιιτ , δεπε Πει

νοιιιπτετι ιπ εΙιοπο εοπττειτετ ίοΙΙιειτε Πειππ το8επε . Ππτιε Πτι:: νεΙειε πιπετ πε ,

δ: ιπ ειπε με ετιπιοπιτιοπιοιιε , δ: άινετΙιε "τοτε εοπίοΙετιοπιε , οτετιοπιΒιιε ίε ιεπ

οτι νιτι εοπιπιεπάενιτ ; δ: ιιτ ιπ τεΙ.ιτιιιο πε εΡΡετετιι Ρτοιιτιο πιιΠε πεεεΙΤετιε ει ὸε-`

τ ι . @πει οπιιιιε θιιτιτΙ:ιετιιε ε. οτειιετο Πιιεε Βετιι8πε ίι.ιίειοιε πε , δεπιπιτε τιτατιι
2::'['

:πιτ ιιιτιιτε, δε νειιιτ οποτξειπΡτειιε8ιο,ιπτετ τεΙιτ1πε ΡΗ ειιεπιιπιε νει·Βε ΡτοΙοοιιεπε που

τιικιτ:Μεε: ιιιιεθτιοπιε εειιίε·ίι νε πιιιι,ιιΙι,τπεεε Ρετιτιοπι είΤε εοπττετιιιε ποιι . Νεπι.

εοτουιει1Π :πει ιεπι τιιίΐοιπτιο ιπίιετ , δ: τ1τιεπινιε πε ΓεοπΙτιιτε πιεε εΙινει·ίι τιινετίε

ίεπτιειιτ ξ εεε ιιτ πι πειτε Ιοοιιει· , εοι·ΡιιίειιΙι πιει Βτιιπονιεε τιεοοιιτιοπεπι Ιοεεπ

τιεπι τείιοτ , δ: εποε! πι ΓΡιτιτιι Ιοτιιιοτ , πι ει: ΟπιπιΡοτεπτε τετ πετ ει:οΡτο ε Ρι·οιπτιε,

εετιιιιπιειιΙι , πιετποτιε: εεπιε Ρι·εεειι&ο Ιοεο Βι·ιιπονιε εΙιοιιι‹ι ΓοΙε·τιι εΡτε , οτ δ:

πιει ιπ Ποπιιιιο, δ: τιιι τιιοτππιππε οτππιππι πι Ροίιετιιτπ ιπ Πεο τπετποτιε Μικε

τιιτ , δ: ιπ Με τετιιιιει , ειπε ιιιτιιτε ιπιιιι τιιεπι ιιιιιιειι επίΡεθτει:ιτ , ιιι8ππιπ πιετπο

Με: ιτιιδιιιιπ , τιιιε Ιιεετ Ροίιεε , νε! τιιοττιπτ ΓιιεεεΙΤοι·πιπ ιπ τετπΡοι·ιΒιιε εοπιιτπιεπ

τὶε Ρτικιειιτι εοτιιιιιο ετιεοτε .ΒιιΡετ ιιε:ε επτεπι οιππιε , ο πιω: τιιίεεΠιοπιε νει πιι

έτετιοπιε τετπιιπιιε τιεΙεδιετ , ετείιιπε: τΙιει τεττιε ποτε ποιά εε πιεο τι·επιιτιι άινιπε

οΡετετιο Γεπτιετ , πιει: ίτεειΙιε νιτει τετπιιπιιε τιεοΙετεπιτ : Ηιε Πω: ειιτιιτιε , τιιτιιε

τιιε επ επιπιο , δ: ιπ οίετιΙε τιιεπε , ειπετιιιιτπιε οιτειιτπιπίπε Ιει:τνπιιε , πω. πο τιμ

8ιτι1 τεΙιε οι·οεΙεπιειιετ : Ο εετιιιιτπε Ρετει· ., απ· ιπε, Ιιεετ επ τε τεττιε νεπι επι,τιε· ° ξ -

τείιετιε έ' Ο εεπιτιεε νεπετεπὸε , @επι νειιιτι Αιτιεειιιιπ Πει , Ιιοετιπάιεπιτε επι-, - · .ι ι. -
ΡΙεθοι· , απ· πιε ιιιιππι , ιιτ ιιιειε Π, τυποι ίΡιπτιιε.1εκπ .πειτε ειτε εειι οι·ΡΙιεπππι πω.

ειπε ? Τιιει επιπι ουτε: οτετιοπεε ,·τπε οποτε οι ίΡετο ιειιιπιε , πιεεε Ρτενιτετιε δει

Βει·επτ εΙΐε δ: ιιιετιιπτ τιιτε εποε , ιιτ εισαι Πειππ οπιπιΡοτεπτεπι [πιο πιειέετιτ

τπιπιΒιιε , τιιιιοιιε ιιιιτπεπε :πειτε ίποιιιεεοπνιπειτιιτ , ιιοίιιίςιιε πιιΠε ίτετωποι
τιοΙιε εττετιτιπ ,ιιετεπτ εΙΜιιε -ίιιιιι·εειε . ι π τ. Π _ ο - ι _ . - 'ι τ

ε ε. Ηιε εΙεπιοτιοπε πιοτιιε ειπεπωπω” ε- τιικιτ>Ηεπτι πιπιιιιπιππε Βεπιεπτι :

Πειιπε ,Μι , τιειιιιε τεΙιε ε8ετε ,δε ίΡετεπε ιπ Ποιπιπο ποιι πιετιιετε, τπεε:τιιιε με

τιοπιε ειι`εξἙιιπι Ιιοεπτετ εκειΡε , νετεειτετ Ρει·ιιεε . ιεπιιεπι :κι τιιοε τετιι, πιειταιιε

ίεει·ετππι Ρτοτιετε ποιι , ίετι οτείιιπο ποπ @Με τετιεεε, δε πεεει πιι8τετιοπι , ο Πο

τπιππε Πειιε νοιπετιτ , ιπτετεΙΤε οοτετιε Τιιπε Πτι:: νεΙ‹ιε ειπε δ: Βεττιεοππτιπε ,

οεπεειιέιιοπ ε τεπιεπ εεεεΡτε , ειιπι πιο εΙιεπτε ειιΓεεΠιτ, δ: πε επι τεΙιε ίεετετε ετο

επ,ω ιπτετπιιπετιοπε ιπτεττιικιτ . Ι8ιτιιτ Γετιιιεπτι (Με ΒτεοιεΙειιε οτι:: , επιιπιτο

νεπετεΒιΙι ειιιίεοΡο π 8 ε ν ε ιι ο , επι ει» ΓΡεοιεΙι ιεπιιΙιετιτετε ετιππεισεωιτἶ , πιω:

πιο τιιΙιιειιΙο ε‹Ι νιι·ι ΠειεεΙΙιιΙεπι Ρει·νεπετιιπτ,ιοίιιτποπε οιετιοπιιπΡιεπτειπ, Ιειι-.

τιείτιιιε Πεο οπιπιΡοτεπτι ΡίεΙΙεπτειπ ιπ-νεπε-τππτ .()οτπΡΙετε νετο οι·ετιοιιε , μπι:
Ιοπ8ειιιιτπτεε νιτει εοΙΙοτιπιε , Ρετεδιιιοπεε δενετο ετιιίεοΡο ΜιίΤετιιπιίοΙΙεπιπιις @πιο Υπ

νιτ Ποπιιπι (Ζοτοοι·ιε δ: δεεπιπιε Ρετεεοτιοπε Γε πιιιπιεπε, ποτε πιει τει·τιε, εεπεπ- Μ) οι”

τιιιιιε επι ετιετεπτ δε Βεπτιοτιε , ιπτετ οτειιοπιε νετΒε ιπιτπεειιΙετιιτπ Πεοπωπω

τετιειιτιιτ . Πε εετπιε @οι ετ8είτιιΙο ιετπΜε τεεετιεπτε επιπιε , τεπτε πε εο Πιε

νιΠιπιι οιιοτιε τεειιιπάενιτ Γτε8τεπτιε , ιιτ ειιπδιοτιππ τω εΠιίιεπτιιιτιι Ρετιιιπάετετ

πετεε δε Ρεδτοτε : ειιιιιε οτιοτιε Γιιενιτεε τω: πιο ιιειιιΙιε Ρει·πιεπεοετ , ποστάρει: π.
π Πει ω: σε σε Ιοοιιπι ιεοπΙτιιτε ΡετνεπιεΒετ .ο ι , · ι ε? : τ “

1 3; Ρο πω: Ρετεξιιε οπιπιοιιε επ επίετιιιιεε εττιπεπτιΒιιε , εοτειιε Μπι! μπειτε

πιιπιι

ιι $ενει·ιτε ε Με Οιπιιιεεπιι ιπ Μοτονιε ιι·ειιΠεπιε :κι Ρι·ε$επιεπι Βοιιετπιεε- Μεττ0οοιιπι Ρωξ- πω, (Μ
πω, εππο ιοεο. εεειε :ιππο ω”. επ Ποιο ;. Βοιιεπιια ρι:ε ΒεττιιοΙδι Ροπτειιι. ν·
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ΑΝΝ·Οι πιω:: :::άο:·::Μ: εφ:: ε:: Γι:Ρε:Ροί: τω:: , οπο:: ει::::τοι:το. :::ο::Γι:ετι:ο:::ο :::Ποω:::

Ι ο” ·ίεΡ::Ι:ι:τοι α:: ε:ίάε::: άεΙ::τι:::: , ι:: :::οίοδ:ο εΙο.τείεε:οτ, οι::::::: ::ιετ:τ: εκίΗ:ε::: ι::

α 9. οι: φαω, οι::ι:ε εο:·Ρι:ε :ποτε οι:::::::Ι::: Ροί:Ροί:το ίε:ο::έτει::: νε::ει·ι:Β::::τι::·::: τε::·:ε.

Βἔ:ςῖ1ἶἔ€ἔἶ (ΗΜ: αυτοι:: ΟΙ::·:ί:: Γ:::::ι:Ι::: ε:·ε::::τ:: Θ::::τΙ:ο:ι:εο::::ο Ι::ο:::·:::ιτ-έοι::: Πο:::::::

:!ο:::ιτ:ε 1 Οι”. Γει:τ::::ο Μι:: Ο&οΒ:·:ε , ίεέιι:Ιτι:ΐς::ε ει: ι:: :::ο::::ίὶε:·ὶο Β:·ει:::ον:ε::Π , οσο::

2:::1Ζω ο ο:ν:τοτε Ρ:·::8ει:Π :Πί:::τ παθει έ:: , Μ:: :Ρίο , :απο :ι:Η:::ο ν:νετε: , ο:: ί::ΡεΙ:ο::

ω. όι:::: :Με :η ΓΡ::·:τι: Ρ:·::ό:εοΒο.: . Ι:: ::::ο Ιοεσι:ετ εμε :::ε:·έτο Βια:: οικου: :::::::::::ι

- . Ια , :::::!το. :::Η:·::::ε Ρτ:::ί:::::τι:: Βε::εΒε:::, όοτ:ει::τε ΟΕΜ:: 8::ιτ::: , σου: αυτ: Πα:

ά::Έιωι: Ρ::::ε Μα:: δ: :::8:::ιτ Πει:: Ρε::::ί::::::ι Β::ει:Ιο::ι:::: Γ:::ει:Ι:: . :ΜΜΕ . . .

!ιι :Μισο οι:: οο'οιια:αι· : (:ο:::::το: δ: ί::Ινειτο:· Ι::::::::::: 8ει:ετ:: Ρε: :::εΗ`ο.Β:

Ιε::: :Με Βοι::::ιτ:ε οΙε:::::::τιοι::: :::::·ο.Β:Ι:το: ΐ::::δ:οε ι:: :::::Ι:: 8Ιοτ:Βοο.:ιε , ::::ἴε::εο:ε

οι: Ρα:οειτο::Βιιε :τι τε:·:::: 8:Ι:ι:ετ, απ:: Η:::είσε::τε :::ι:::όο, ::οτ:ι:Ρτε:. Π: οι::::::

απ: :::::1ι::τ:ιτε , πο:: τοποσ:: ::οα:::Γει::: Ιι:οε:::::::: Ρ:::έω:· οοοι:Ι::::: , Μ: :ΙΙ:::::::::ι

τω:: :με ο:::Ιοί:: μπι:: Βιμ: α:::ι:οΙειΙ::ι:::: , ι:: ο::::::Βι:ε ι:: @πιο Πε: Ιι:οεο.τ . Ι.ι:

:::::·::::::: :Πω :παταω (5::::τξ:ετ::::: , οι:: ΡτοΡτιο Ι::::1ι:ετ:όο δ: ΕΜΗ:: Ρ::::εεΡτει ί::

:1ι:ε:::άο :::ι:::άι:::: ::είΡε:::τ, ουσ:: :::::·ειει:1:: :κι ίεΡι:Ιετ::::: εαπ, νε! Με”, Ρε:

:::ε:·::::·:ΡΙ:::ε οιιο::ι::το ό:::::::ι οΙο:::ο:::::: Με:: εΙο:·:Ηο::::τ.

άμα::..:ι..',€.:ι. .::.λ:ι..::.Χ:ι.”::.9Κι 8.::.°|ς:ι..π.χ.:ι..,α.Κα. Ωι*.α.Μ:-κ.:: μ..*.ο:...ι.ΚΔ..::*::.8.ι..Κα.8.4$.:ι.5αλω

ΑΝΝ_ΟΗ_νΙΤΑ Β· (ΗΠΒΟΝΙδ έ:: νν11:οΝΙε

1 . · ι · Ψ .

:ι.04Ξ. ω:: :>::::Α:::::Νε:ε (ει: οι::Αυ:::ΕΝε:ε.
Ν::

Ε:: ΟΙ::ο::έω (ῖοίου::ε::ίὶ οι:διοτο οι-::::::Νε Βεκοκυο
: _ ο - π

: ' .ΈΡέσιέ:8:ιαίού::ξιιιιέ Μαιο 5.

,|ο:::Ε:: αοτιοΝ::: οπο: 7Ι/Ε.

ννΜΟΠἱ$ :.' έ1:"ΟΜ !κι::έ 7::έοοιιέ: ιιοιιιοιι ιια!!έ: έ:: Μοι·:αοχιέ: ιιέέι/οαε βιβέ: :::έψοβέ:έ:, οπο:

@οι ι:::άα - - [οέ::αι ·υιά:ι·ε έα:α::, :·εροι·ι:ι, απο ιιοιι @Μαι οπο:: ε:: Ροβ :ιιοι:::ιιι αιαέιι: αιιι·ι:σα!ι:

Β:!>Μ- :ίοι·α::ιι, |ει!ειιοιιι ιιισιιιοι·ιο εμ: :ο!ε!ιι·ι: βια:: ιιιιαοαοβοιιο Ρι[εοι·ιειιβ, Μ», ::/ΐο ι:αιΣΐοι·ο Οπο

ιιιτέ ιιι[:ιι παπι. η. [:|ιέ:ιέ:ι:: οῇα: οαο:ιιιιιιι: :ο:οΖε!ιο:αι·. Μου:: ααδιοι· Ιοαι:ο: ΙιΙιι·αιιι οι· πιο :

ιιι|ζει:ι Ιισιιιέ ·υέι·έ, μα:: [αο ιειαροι·ι· Μέσα: έα·ιαοιιο_Ποι:έο °Ρέα:ι:ι·έοιιβ ο!Ε:·υα:14Μ [αέΠα::βιι:α::

ο: Μ:: οι:: :·.τσέοιπο, ω: απ: Ιο:οι·ο άοΙοιιια:, α: ιιαΙΙο [ρα β: ιιι_ίααι ιεειιροι·οιιιιέ. Σε:: με::

πιο απ:: ο!έι;αο Μαιο ι·ε[οι·:έ·υέ: Μια:: ιιαΙΐίοι· , :μέ !ιεο:έ 7·υιοοιιέ: τ:: 8:/ίο: :τι !.`Ι:::οιιέ:ο ο έ:

:οπο [αβιι: :.:·ρο[:ιέ:, απο: ει:: ::·βι·έρβιιια:, ει: :οιιιο ;. Σρέ:ιΖεξέέ .Δ:|ιοι·έοιιέ, πο: (ζο:οιιέ:αια

ιΠα::, ι·:::ερ:έ: οι: μι:: μια οΕ!::/ιιέο :απο 3. Ηιβοι·έσοι·απι Οι:!έιο, Θ: α:: Ό3ψο!!ο έ:: οριιοποι:ο

Τοιιιέ 6.1:οέιο: [πιο ω:: [αιι·οα:, Ι:ο!ιο:α: σ:: σα!. ιιιβέιι|ιιι: ιιιοποβο:ιέ £ο[ιιαι·έει:|::, :μέ πιο::

έ:: Βέο!έο:έι::ιι ι·ι_ςιιι οβι··:ιο:αι·. .ο2αδίοι· ιιιβ· 6`οι·οιι::ι αοιικιι [ααιιι έ: απο” ρι·οιέ::, :μέ ιζ·

]ο!ιοπιι:ιιι Βει·οι·:έαιιι ορρε!Ιο:απι ρω», Θ· :οβο:ι:: [ο βιο Ματια:: :Φωτο °1?έβοι·έει:|Β :.τσαα::

[ιο:α!ο άε:έιιιο:ει·:έο Ι:Βι·::::: Μι:: :::Π:·ι::::ει:το:::::: Μ: 1 ::το:::εοι·::::: εο:::ροί:::Πε 8: οπΙ::::Πο.

:. Ο: 'Ρέβιιι·έοιι|ι: απο αν διι[ιιαι·έοιιβ: ιιιοαι:βοι·έέ ρι·ένέΖεδιέ: ο: ιιι€αι:ο:οι Μ” ω:: ιιο|ίοι·

. Ι"0"?[Μ .:2:Μια: έ:: Ρι·ιο[ο:ιοιι: οιιίοαάοιααι δρέσέέςςιέ:οιιιιιια, :μου ο:οιιέο |::οε.τβι·έρβ: σ: °Οδοεέέέ :απο 6.

ΠΚ* Ι:::έέιι [απο ::οΙαιαιιο 838. αι): άο/::ιοι:αι· ο/:έααι °Ριβοι·έιαβ: ε::έςβιο ιιιιοαιιι, :νομο ριοέβαιο

” έα:ι·αβο:αια, οαοιἰ Ι.αάουι:έ Η έ::ιρει·ο:οι·έ: έ:: :οιιάειιοο ρο:::Μιι·έ ι]ίο ιαοιιοβει·έο ιααοέβ:εατέι:ια

πρωβιιιι:: , @πιο απ:: Ι:ι/ίοι·έο ::αι::έο:ίοιιι: ::έέςαιο::απι [απδίέ €έοι:ιεα::: ρορι::, μα: α:: Ή::

:::έιιπο Π. [αι:ιιιιο ροιι:ι|ί:ε ιαιρει:ο:ο: Ρέα: Ϊιιιροπιτο: α: :ο ίο:ο ιἱερο[αέ:. δ'σερ::ο έιαροι·έο!έ έσω

:και ροβοι·ι:Ζέ: ε.: ῇιε:έο!έ Ιαιρο:ο:οι·έ: ρι·έ·υέ!ε_ςι`ο :ψ [απο ι:Ηιο::: Ρέβοι·έει:|Ε·: , :ώμο @ά οποιοι:

:ο98. οπο :απο οι::ιι!αιιι ροβο:οέειιι :ιο °ϊ.Μιιιιιο Η 0ι·έαιοαΜα: ω:: ι::::ρι:. Ρετ/ία: διοιέι:οαο

ακα: Με:: ::έεΙπέ: έ:: .οιρ:α:έο αέ:ει·έο:έ |ι:α:, ιιιαΙ:έ: 8οιιιέειι: ιιι·έ·:ιέΙοέςέέ:, Μ: ιιιοιιιιβει·έαιιι πο·

πιο:: Μια: οριι:ΙΙο:α:: ικά: οαιρρσ οαιοοιΙο:έ: ιιιοαο:οέ:, μέ :απο [αιι:ία:οι·αιοι έιιβέια:ο α::

ιιοδἱα ::έαοαο _|Ε·ι··υέι·ια:, οο!ιο: :οιιιιιιι·αιιιι:οι·έα: [:!ιέ Μέ Μ: Μια:: :κάβο ::ιίιια: ·:ιέιιοι:ο:.

ΙΝΟΙΡΙΤ ν::Α.

Π! :. Ο:ν:Νυε Ι:::Ρετε:το:· , «ΜΜΜ :Μια Η:ιιι·έ:α: , τυπο τε:::Ρο:·::

ω' ο ε ω:: Με:: Έ:::ίοι:Πε εε::Ιοί:::: :::οτοΒο.τι:τ απ:: τοπιο:: εκε::::τι:

:::ο::::::ο · - - Ο

ΜΜΜ Φ· :ιο ε:·:::Α ::Ιοε 8:Τ:οιει::οε ::::Ρι:Ιΐι::ι:: οι:: :ενε::τεε ι::Β::Γότι:::Ε:: ΡΗΕ:- (1 Ρ , ε!

Νο:::::::::::ε οι:: ω: άε:οερε:::::τ& Μ:: ί::Βιι:8:ινε:::::τ,::ο:: ν::·τι:τε, ία: ν:τίο:Ι

Μ:: 8:::::έ:,τε:ιοΙΙ:::: :::τ::Βοτι::Βο::::::::ε . Η:ο ι:: :ιι::::ν:τ :μια ί:·:ιτ:·ε: Οο/οα›·έ:ιιῇ:

· πιω::

Ποι:Π: .

-'
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παοΜβοτἱἱ ειι:εΕπιπτ ::Β::ατε, δε:ἀεἰ:·εο ει:: π:Ι::Ιυ:π όεδυοεοοπτυι· δεόεναΠειΙ:οπ- ΑΝΝ.ςΗ,

π:: ΡοΠείποπεε εεεΕεί:ιε, Ι:::.Ι:ι::ι εοπίΠ:υπι ου:π Βο:·οπ:Ι:ι:ε :Με , δι εεεετίιτο οΙ:Ι:ει- : ο”.

τε ἘετΪεπΠ ο , :ιεου:Πν:τ Η εΙΤετ :ιι π:οποπε:·ιο :Πο ::Ι:οι::ε :ποπειεΙιιιε σωστο: :·ε- η· Νει°ε·

προ:: , ευθοε πιοπιι.Με: Ρ:0Ροιπ: , επιδιιυε Ι:ττει:ε δ: ποΕ::Ι:τοτε ΡτεεεΙο.τοε ; δ:

οπο: οι:ε:::·ετ Γο:πε::π ν ν : 110 π: : ε εεΙε:::·ε:·π ποπ ίοΙυιπ :πτε:· :ποπε:εποε , νει·υ:·π

οπου: ε: ΡοΕ:ι::81°:Ειυε δε ίο:·εππουε πτ::ιο:ει:·:, Ραπ: επι:: π:: οι:: ά:::·ετυ: , δε εεε1εΙ`υ:ε

Ηίεε:·ιεππ , «πιοπω:: μποτ:: επι:: , Ροδο:: εΙ:8ε:·ειυτ . απ: ευ:π Γε πιά:8πυπ:

δε 1π:πυε:δοπευεπ , υπ :πο:·:ε ίαπ!:"το:υ:·π ν:ι·οτι:::: ει, Ρ:·οοΙειππιτει ; δε υτ ου:επιπ:

:παπι ευπ: εΙυεετε ππετεπι , Ρ:·οίυίυε ::εο:οι:ε πω:: ευιπ Ιει.ειγπ::ε οτ:ιτετ , π::

οπυε ίι·ο.ττ:::υε οι: υ::1:τιιτε:π οποία:: :::οπαθ:ε:·:: εΙ:8:τυ:·, δ: απο” ίειπΡ:: (ΣΙεπ:επ

ε: Ρ:ίοοι·:ε::Βε Με: :πνπυε:πίππυ:τιι:· . Ι:: :πιο ο:Βε:ο ου::πτυπ: :ΡΓε Ρτο Μπα:: ο

Ε:: εο:::π:ΠΤιι Ι:Ι:οπιν:τ , πωπω: οΕ:ΙΙ:πεπτπι. εο:Ρυε Ρεπ:οιιιυ:τ , πιω:: π:οδείὶυε :π

ε::Ι:οπο::δο , ίενε:·υε :π εο:·::Βε::δο Με , Με: οι:: ‹Ιε ε:πε νικ:: Γε:·:::τυο Ι:::Ι:ετυτ :π

τυοποπε:·:ο , νετ:: :ιΠει·τ:οπε , ουο:·υν:ε !ιυιπ:Ι: δυο , ιπαπ:ίεί:οτε ποπ δεί:π:τ .

:. Ττοδ:τι:ε :παμε ί:·ιιτ:·:::υε , δ: ευπ·:·8:·ειπά: Ι:οπο:·ε , δ: ιυΠυ Ιπ:πετειτοι·:ε οι: Μοπ::Πε·

πιο::οί:ε:·:υ:π ι:Γουε Ρειάυ&ιιε , οπο: ν:δε:·ει τυ:πιππ Ρ:::·Ξετυιπ , ί:·ιι.&υ:·ειε οοπ:ο- ::::Η:Η'ξ

πιο: , μπε 8ςν:πο ι:επυιπ νοουυιπ, πυεΙοε ίπιτ:·εε, ἀεΙΙ:υδὶυιπ ιποπε:Πε:·:ι::π, :πιο · 8 .

είε ό:εουε Η:: εοπ::πο:·οπε , ίυ::ιπε Ρεπιπ8ιπ δε εΙ::::·τ:ε τενεττεΙ::ιτυ:· :κι Ιπποετο

τοτε::ι ; Μ: οπτεουει::ι νεπ::·ετ οι: ευιπ , απών:: δε :πατε ε:ι:ε . Απτεει νετο φοιτ:

Ρ:·οπε:ίεε:τεευτ , οπο: απ: :π πιοποί:ε:·:ο πονι:ε εποε:: , :π οππο ν:δεΙ:εετ ει:: Ιπει::·

ποποπε Πο:π:πΕποπ:ηείυ-(Π:τ:Μ ::::ΙΙεί::πο ν:έείιπ:ο-ου:πτο, ουφοεπι ΡοίΤεβ

Ιἰοπεε δειτε:: ίυεπιπτ Ρ:ία::·:επΠ ιποπ::&ε:·:ο , οπο: :Με ίυπτ ει:: ποτ:τ:ευπ Ρώπα

τω:: δ: Ε:: εΙ::::·τυΙ:ε ποοεπτυ:· , δα. |

3. Ροίὶ πιο:·τε::: :8:τυ:· μπι:: ΗΕ:: πιο: ::πι:ε:·ο.τοι·:ε, δε οπο ίυ1:πι Ιοευτ: Γυ:πυε,

απ:: άο:::πιιε νν:δο Ρ:Γεει:·:Επε πω: ::υά::·ετ) που: ειπε: Ρουτυε ε:Τετ :π Ιοοοπω,

πο:πιπε Επυο::::Αουε , παπι:: ίυπιτ:ε πω:: δ: ::τΞν:Ιε8::ε Ρ:·οίεθυε ε:: οι: ευτι:.

αι:: 8Ιο:·:οίυε Ιπ:Ρε:·::το:· ευπιάε:πΑποο.τε:π ευιπ :πε:8πο. :·ενε:·επτ::: Γυίεε::::,1::·:νι

Μπα δ: εΙ::::·ι:ιε εστω: Γε Με:: ίεε:τ,ουοά ::οπυΙι:Ι:ο.πτ :π:ΡΙε:ε Παω:: , πονοο; Ρεπά

Ιε8ίο,ου:ε οπο: :::οποί:ετ:ο ίυε:·οπτ :ιο ::πτεεεΙΤο:·ιουε 1:::ε, εοπί::·πιειν:ι: πω: :Μάο :

,, Ιπ πο:π:πε ίειπδιεε δ: :πο:ν:άυο.ι Τ:·::·::τε:τ:ε, Ο :-: πο π: π Α π ο ε: δ:ν:π:: ίε:νεπτε

,, οΙε:πεπτὶο. Κο::·πιποτυ:π ::::Ρε:·ατοτ ειπ8υί!υε. Επι:: Ρετ:τ:οπ:Ι:υε ίετνοτοιπ Πε: €ο:"ΜΗ

π @Με εκ: τοτ:οπ::Β:Ι:Ι:υε ά:ν:π: ευΙτυε ει:::οτε ἴονε:::π::ε , δ: π: οποπυπο. Ειεπεί:- ΙνἰΡ Ρ^·

,, ε:: Ιε:τ8πιπ:υτ, Ρτεε:πιυπι ποο:ε παπα :·ε:πυπε:·ο.τ:οπιε τει:επ:Π ποπ ο:Πιά:ιπυε. ν' Εμ”

,, @υοε::·εει οπιππιπι ΓοιιΕΙ:ε Πε: ΕεεΙείπε ποίϊτοτυ:πουε ποεΙ:υπ:,Ρτιείεπτ:ι:ιπ ν:

,, άεΠεει: ειε Β:τυ:·ο:·::πι , εο:πΡεπ::τ ΓοΙΙεπ::: , οι:ειΙίτε:·ν ν ι ο ο νεπε:·οο:Πε ο.!::Β::ε

,, ιποποίἱετ:: τω:: Τ:·ιπ:πιτ:ε, πο: εοι·ι:υε Βε::τ:Π:ιπ: ::οπτ:ί:ο:ε δ: π:εττγπε απο

,, Π: (Πε:πεπτ:ε :·εεοποπιι:π εΠ,:π εοπι:το.τυ Ρι:::ιεπ,::: :πίυΙει :με(δώ-ουτε: πιο·

,, απο: , ποί::·ιιιι: ικΠεπο Ρ:·είεπτ:οπ: , οίΈεπά:τ ποο:ε ποί::·οτυπι επτεεεΠοτυ:π

,, Κεζευπι νε! Ιπποετοτοτυπι Ρτεεε::τει επ:επι :ποπε:Βετ:ο Ειδα., ειτοι:ε ίυ1:::Ι:επ

,, τετ Ροί:υΙαπε , οι:ετεπυε Ρτο που: Βιπ&οτ δε:ποινιάυ::: Ττἱπ:τοτἱε,ιιο :είπε επ”

,, (Πεπιεπτ:ε ει:ποτε ,ιεει.άειπ Ρτοιεει:τει που”. ::::Ρε:·πιπ ο.: :::::τεεπτο.Ι: σ.υ&ο:·:ωτε

:, εοπΗ:·πιει:·ειπυε. Νοε νε:·ο εῇυε ῇυΙὶἱε ΡοίΈυΙ::τίοπ:Βι:ε ::Γει:εω , εοπίππιπ:ππε π:

,, εΠΡεο π:οπειΠε:·:ο ου::Ιουιά :π ίυι:ε:·ιοτ:ουε εοπτἰπετι::· ι::·ωοει:τιο, μου: :υπο δ::

,, ΙεέεΙ:τε:· ΡοίΓυπ:υε; νίειεΙιεετ ου:άου:ο Ι:ειΙ:ετε ν:εΙεευτ :πίτα Κο:πεπει:π ::τοεπι,

;, :ινε εκ: το , δω. Ετ ουιάουιά δε ι:τ:::δ:δΗ π:οποί:ει:: ΡοίΐεΠ:οπ:Βιιε Βίου: ποίὶετ

,, ίΡε:·ο.ι·ε Ροτυε:·ίτ , τσουπ: ποε πιο:παπα :·ειπυπε:·ο.τ:οπ:ε :πωπωοτπά:&ο :πο

,, π::Πε:·:ο εοπεεεΙ:πιπε , π: :π :ι!::ποπ:::. Ρου::ετυπι, δ: :πεεποπ ιποπ::ε!ιο:·υ:π Η::

,) δει:: Βεο ΐοπ:υΙππε:υπι , πο(Με ο ίυτυτ:ΐουε τε:πι:οτ:ουε ίει::::ε:· Ρ:·οδο:οπτ :π

, ου8ι:::ιεπε:ε, δα. Οοποεδ:ιπυεεε:οιπδε :π:Ρε:·ίο.Ι: ειι:&ο:·:αιτε Ρ:·πε:Ρ:πιυε ,υπ π:

,, ου::πτυπι πωπω: :πίι:Ιει τεπε:·ε ν:άε:::υ:·, πυΙΙ:: πο: Ι:::Ι::τειτ:ο ευιυίευπ::Ιυε οτ

), όιπίε νε! άΙεπιτοτ:ε, ε:ποει:τέε Ι::εου: :::ίοεπι Πεο όείε:·νιυπτ,δε Με ου: :Πιο ίου.

,, ν:τυ:·: ίι:πτ.αυοά ί: :ιΙίου:ε ποιο ποίὶτε :::·εεει:τ:οπί οοπττο.::·ε νοΙυε:·:τ,δε Ρετ απ·

,, πω:: :πτε8:·υ::: Η:: Ρετ:ποπίε:·:τ,:ι!:ΓουεῖόυΒ:ο ίε:·νυε πεεποπ δε:πεει:ε :πιπε

,, που: . Ι::ίυ:ιε:· οδεεό::::υε,υτ πυΠυε Ειο:ποουπεσ.τ :·εί::οπάετε :πε:ΙΙ::ιευτειιπ :ιδεο

€2ΙΟ

ει· . - ›: :
 

ο Η εοιιι:8·ιτ οππο εἰι·εἰιε:· ω:: Μ: Ηυεοπε :ειπε Ρ:::·ίεππ. πιο ΜυΓευ::: που. :απο :. με· 6ί·

ποΙΪσΠἱοπε:ι: :πιο ν:δειι::· οππο ίεουε:ι::· οπο:: Επι:: Α:::·Π:: ε: πι:::ι. η.
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@ή Πι.ιεεπι

Ρι·ο επεπάσ

πισωΠει· .

ιι·ιιιπάει.

), απο εῇπε. Ετίἱ :ιΙἰοιιο τετπΡοι·ε νιΙιοι·εε,ίεά Ρετ ποΙιιΙἰοτεε δε νει·πειοτεε !ιοπιιπεε

,, εΙιΗιππιτπι· εκ ιιτι·ειειπε μπε . ει ε1πιε πιπιπι· , δα:. Ηπ,<ιο (ΧιπεεΙΙειιάπε νιεε εὶοτιιπί

,, Ηειιιποπιε ειτεΙιιεειπεεΙΙο.ι·ιι ι·εεο8πονιτ . _

4.. Πειπόε ιάεπι ΙιπΡεπιτοι· όοπιπο ννιιιοπιειΒΒειτι ππππι εκ άπειππε Τπἱε,Π ο ο

κ ε Μ εοτπιτεπι παπι, επι Ρι·ει:εεΡιτ, πι ιτπΡετιειΙι Ροτείὶειτε ίπιπτα, ι·είΗτπειιε εεεΙε

Με ε1πιειππιά ΡοίΤεπει·ειτ, το.πι εειΠεΙΙει ε1ιιπιπ πω, δε ποπ ειιίεεειειετ επ εο , εΙοπεε

οπιπι:ι ΡοίΒόετετ Ρειεειτο..Ωπι νεπιεπε,επτεοπίι πιοπειΠει·ιπιπ ιπ,ετεπετετπτ,άε Ροπ

, τε ιιιιι ίπετειτ ίππνειίπε ε1πετιτποπιειιπ ίεειτ, δε πι Ρι·ωίεπτπι Ρτεείειτι Ι)πειε Επτιιε πι

· εοεἰεπι πιοπειίὶειἰο εοι·ειπι εΡιἴεοΡο Νπεει·επίι Ι) ο πο Ν ε , δε εΡιἴεοΡο δγπο8ειΙ

· Με, Α ο ιι π. ιι ιι ιι ι· ο ποτπιπε, δε εοι·επι Βο.ι·οπιππε τπιπ ΡιππεπΠε οπο.πι ΤΙιγειτιπεπ

· Πε εοιπιτε.τπε, ειποτπτπ ιΒι πιέικιπιει ιπυΙτιτπεὶο ειεινεπει·ει τ, πι επι: πωπω, νΜεΙιεετ

Ήειειοπιιι πι
Δ οπο Ρειοι·:ιε

θιιιδοπ.

Ιπνιιίοι·επ

τι: ίΡοπσ.ιεπε

ἈΒΜεικ

εοπΠ:ι11

τι: .

οι

οι

`ι›

ν»

πι

ὸἰε τπεπ πε ]:ιππειιιι, ειππο ππΙΙείππο νι8είιπιο-ο&ενο ιτε Γεπειτιιτπ είὶ,δε εοπΗι·πιει

επιπ ίετιΡτο Ρετ πιειππε ννωοππ ειΒΒεπ:ιε , πε Ιιεεπτ ιιΒΒιιτιππε Πικάπ ΟΙεπιεπτιε ει:

ιΠο τεπιΡοι·ε πίε1πε ειδ Ηπεπι πιπποι εοπίἱτιιετεΡοπτεε πΒιειιπποπε νοΙπετιπτ , δεε.

5. Ρ!.ασέκυκ εοπει·σ υποπιι/ίεο·ίέ &οποπυκ Μπια/οι·ε:Ρο/ίεσ ύπὐἱπω: Μ. (Σππιε1πε

τπιιΙτι πάνοε:ιτι ε!Τεπτ ιπ Ριπίεπτιει Ρι·ει:ί:ιτι ])πειε δε Ρτεεόι&οτπιπ εΡἰἴεοΡοτιιπι ,

δγποΒο.ΙΙιε νιάεΙιεετ δε Νπεετι:ε , πεεποπ Β π π Α ι. π ι δΡοΙετἰπι εΡὶίεοΡι , δε

ν ν Α ι. π· ε π ι ι Ρπι·εοπεπΠε, δε ιτι Ρι·εείεπτι:ι Βει·πειτάι δε Ρετι·ἰ ῇπεὶἰεππι πω Ρε

πω, δε Βει·πι·ειι εοιπιτι: επι εοπιπιε ΤΙιεοεΙοπι, Αττοπιε εοιπιτὶε, δε ΗΜ ειπε πω,

πει εοπιιιιε , Π,εοπιε εοπιιτιε , δε οιπωι εοπιιτιε επ ΜοΙειπάι εοπιπιε , Ρι·ιεποιπι

πειτπε @Με ιππω νει·Βιι. Ιιπ,πίεειποοι: ,, Ι)οιππε Βιιιε, δενωπωπω ΕΡὶἴεοΡἰ,

()οπιιτεεδε Βειτοπεε , οπι ει: ΡισεεεΡτο εὶοιτιιπι ΙπιΡετπτ. νοεο.τι νεπιίπε , εποι

τε :πε , Η νοΕπε ΡΙειεετ , Ρι·ο ιπποτε Βοιπιπι ποίὶιι ]είπΈ(Πιι·ιδι.ΜοπιιΠετιίι ιΠιιά,

επἱ,Ϊ)εο νοΙεπτε,Ρι·ε:πάεο,οποει ιππιτπιππι·ίπιτ δε ίππειε.τππι ει Βιπ&ιίΠπιο ιτπΡε

ι·ειτοτε δε νι&οι·ιοΠΙΠτπο Ι. υ ο ο ν ι ε: ο, πει ίΡοΙιεεππι οι δε ππεὶοτππι οιππιππε

Βοπιε,πτ ίεινιΠει ε1πι πι επ Ιειτιτειπτ,νικ ΙιειΕιει·ε νειΙεο.πτ ππάε νινειπτ εΙιεΙιπε Ηπ

ΒιιΙιε . νιείπι ποίὶτἰ, ειιιι ποε Ριο Βεο ὸἰΙἰ8ει·ε δε Ρι·ο πιετπ ΙιπΡεπιτοι·ιε επτοε πο.

Βετε άειιπετιιπτ, ιπνειίετππτ ΡοίΤείΕοπεε ποίετειε, οεεπΡεινεπιπτ εειίιεΙΙει , ειπα

_ ειπτεεεΙΤοι·εε Μπι επιπ πιει8πιε εκΡεπίὶε πό τπιεΙειπι πιοπιιίὶειπ , δε άεειιε τε

,, 8πι επιθεεινειππτ,πεε επ ποΒιε ι·εειάειε νοΙππτ,ιτπιπο πε Με ποε δε ποδι·οε,πποε

,, Ρειπεοε ποΒιε τεΙἱπειπειππτ,εκΡπεπεπτ.ΑΙιι ειΒΒατεε ,π επτα: ιπε Ϊπετππτ,πιιοπιἴι

,, επιπτ δε ειιι·πε εοι·ππι, Ιεείἱοπειπ εεεΙείὶιεΜΜΜτπΙει·ππτ. Επο νει·ο επι ει:

.,, ιι·πιπειιε ΐπιπ, ειπι ιπ πιιΠο Ιιο.Βεο πάπεπιπι, πιο ιπ Πεο δε παπι ειοιππι ΙπιΡειει

››

››

οι

·,, Με, τεπτππι ιππΙππι πειτε ποπ ΡοΗπιπ , οΜεοτο δε οπτεθ:οι Ρι·ο ειπιοτε Βει , δε

δ” τενειεπτπι νείἰιπ: Ρι·ιείεπτιπ:, ιΠοε ε1πιππε πΓοπε πεπειεεΙιο.τι ίππτ ιπ πείει·π&ιο

·,, πειπ δεεοπίπποπειπ εεεΙεΠεε ίειπδὶι ΟΙειπεπτὶε, δε άε)ε&ιοπεπι πωπω επηρε

·,, · 8:ιτιοπιε, τεειάειπτ ίΡοπτε ε1ποπ πιειΙε π:: ποίὶτο ιεπεπτ, δε ποπ ίΡει·επτ :πε ετεεΙε

,, τε ιπιπιε, ε1πιει Ρειτο.τπε Μπι Ρι·ο Ιιοποι·ε ΕεεΙεπειε πιειιπι ίειπ,επιπεπι Πιπάετε δε

ι,, Ρτο ποιπιπε 8ειΙνο.ποτιε.ΗιεΜεοΒιππτπιτ,δε ειπα! ΠΠ τεΓΡοποετε νεΙΙεπτ,ίὶεπε

,, νι: ίο.Ριεπτιίπιππε,εππι ιπειιιιιπο ει·πνιτοτε άιπππε εκίΡε&ο.νιτ .

ό. Τππε ΠΠ ιπ ππιππ εοπΒΙοϋπτι εοπίὶΙἱιιπι :ιεεεΡετππτ, δε οποεΙ εκ εοπίΠιο πε

εεΡει·ειπτ ππι Ρι·ο οιππὶΒιιε ιπτιπιιιι·ε ΡιεεεεΡει·ππτωΤππει!Ιε @Με ,, ιπειιιιτ: Βο

,, πιπε Βια, δε νοε οπιπεε ΕΡὶἴεοΡιδεΒειιοπεε ,πώ Ρι·επίεπτι ιπτετεΠιε εοπεἰΙἰο

,, εππιεοπιπι δε εοπίαπ8πιπεο.τπιπ ποίει·οι·πιπ, οπι ι·ενετιι ιιπει ίππιπε απο , ὶπεοεΡἰ

,, νοοιίεππι Ιοειιιι, ετπ ε!είεεετο, Παπ ιπ Με πειτε είε εοπίπετπεΙο, ποπ οι Βοππιπ

,, ειπα! ιΡίὶ ΡτοΡτει· ιπε:ιπι ίἱπιΡΙἱειτειτειπ εὶειπιπἴι Ρειτπιπτιιτ . Ι ΡΒ Ροτει·ιιπτ επιεπ

,, πειτε Η ειΠε1ιπει τπιππε ἴπετὶτ ποίὶτο εΙοειιιἱο. Νοπ ιπόι8επιιιε ιππΙτιε "τω, Ρετι

,, ιππειιιιίει·ιεοι·άπιπι δε Ριετειτεπι εἱοιππι ΑΒΒειτὶε,πε νεΙιτ Ρι·οίει·ιΒει·ε ίιΙιοε πο

,, “τοπ , οιιι ίπει·ππτ πειτι δε ππαιτι ίπΙι εΙἱεδε ΡταΠε!ιο Βεειτι ()Ιειιιεπειε: ειιιοει επει

,, Ιε τεππιιππε, Βεπε τεπετε Ρειι·πτι ίππιπε :οεεπΡειτοιεε , Ρει·νειίοτεε νοε:ιτππι, ποε

,-, ίει·νοε πιοπείεει·ιι δε Βεπείειδοτεε ππιοὸοδεεἱεἱπεεΡεδε Βιι:ειππι· δε Ριοπιιιτί

,, :πιω : δε ειπιάειιιιό πεεείΐειτιππι ίπει·ίτ εεεΙείπε, πιω ιπ Ιιπτιεοπειιπ ιπ οι·πειιπεπ

,, πο, δε ποίιι·οεπιτε,δε εεπίπτπειπππετιπι ΡετίοΙ νετε,δε εοπετε. Ιιοίὶεε,ίὶ αΙιε1πι εσπ

,, σε ιποπειΠει·ιππι ιπίπιτει:ετιπτ, ποε Ριπε,πατπι·οε δε ΓπεεεΙΤοτεε ποΓττοε ίετιΡτο δε

,, Βιετειτπεπτο εοππι·τπειΒιπιπε .

,, 7.ΑεΙ πω: ΑΒΒ:ιε ι·είΡοπόιτ ει: εοπΗΙίο:Νοπ @ο ίππι επιιιπ, ε1πι ΒΙιιπάο

,, ΡοΠῖπτ ε!εειΡι νει·πο . διίππόιτπε εΙιπιιττιτ1εΡοΠΗΠοπεε, εποε ιπιΡἰεΡεινιιΗΠιε

€8Ο

-ή



8.θΠΈΒΟΝ]δ.ΑΒΒΑΤΙ8. επι

"τ

,, @ο ίπΓεἰΡἰετπ ; ίἱπ εΙὶεε, Ρτο :απο ίεὶετἰε, πιπε πεε εππιππτπ εΙΞειππε ποιπππ- ΑΝΝ. επ.

,, :Με νοπτε πττπτττετπ. Τοττιτπ πιτοπ ἱπνεΙὶΙὶἰε π1πιὶττΕτε : δ: Ροίτππεπι πΙτπ1ίετ1- Ι 045

,, πε , πποπ ποΕπε ΡΙεοπετττ, ποπ Ρτο :απο , πεπιτε είπτττιεποπε επεφτε επεττπ- η· Ν”

,, Με , δ: ππετππὶπ νοΙπετἰιππε, δ: τεε ποδοτε πΞτπἰίΪεε επ Ρτοίεδτυπι εε:Ιεπε: ποίττε:
,, ττεθενετττΞε, Ρτο :τιποτε πετεπτιππ νείττοτιιτπ , δ: τοπετιι εἱτειιτπ εδππεπτΙιιτπ

,, Ρεττππετττππε. 1111 τπετπεπτεε τπεεὶε ΙτπΡετετοτετπ πιιετπ Πειτπ1, δ: εοεποίεεπ

τεεΑΒΒετἰε νΞΖποτεπι δ: εῇπε τπντπετετΙετπ επττπιππ,επ π:Επε εεπιτε ΡτοεπιπΒεπτεε,

πιπππιππ ἱΡΠ τπεΙε τπνείετεπτ, ἰπ εμπε ιππεττεοτπτε πετεΙὶπππετιιπτ , δ: τπτενεειπτ

πιτοπ πε: ὶΡίἰ , πε:: ίιιεεεΙΤοτεε Πιτ εΙἱπιιἰπ¦πε τω: ΡοΠείποπποπε , πιιεε Ρτε:πτ ιτε

νεπετεπτΙτε εΒΒεε ννὶπο ΗΜ τεττπιιετετ πίιιτρετεπτ; δ: ΠΠε τεπτπτπ , πιω πιει τπ1ίε

τεττοπε , ποπ Ρτο τίτποτε εοτιιτπ νε! Ρετεπτιιτπ Πιοτιππ πεοεππε εοπεεπετετ , εοτι

τεπττ είΐεπτ. απ:: επτεπι τετἰπιπτ ΑΒΒεε ὶπ ίιτε ποτπίπεττοπε , δ: πια ἰΙΙἰε εοπεεΠὶτ,

πε ττετιιτπ πετ εΙτετεετἰο, Ρτείεπτ1 ΓετΕΡτο πτεππετε επτενἰπιπε. ΒετΞπιπτ ΗΜ πο.

τπἰπετἱοπετπ τοπικ τεττει , δ: Επ ΡτοΡτἱο τπππὶτἱοπεε; Ξπ πιποπε ετἱειπ πιο: τπΠἱτ

επίτοπεε . Κεππιπτ δ: Ρείειιε, τποΙεππἱπε, ίἰΙνεε , οπτππε τιιτε , πεεἱτπεε , εεεΙείὶεε,

ίεΡπ1τπτεπι,δ: εΙἱεοιππΞε πιιεεεπτπππε επ ποιπἰπεποπἰε Ρεττὶπετε νἰπεπτπτ οίπετε.

ΙΙΙτεπττπτΠτ ::ετετε , ποπ πώ πιτ:: ποτπἰπετἰοπὶε , τω , Παπ Ρετἱετεπτ, ΓετντΠ εοπ.

πὶτἰοπε πεοεππε.3επίο νετο ππἰ Ράπτη:: πποπετππιοπο δ: εδτοτ πιππΓεεπιοπτ τω:

τἱοπἰε ίιιετετ , _εεεΙεΠετπ πιιετππεπι Ξπ τεττε: ίεπθττ ΟΙετπεπτὶε , ίπ Ιοεο νἰπεΙὶεετ,

πιπ ΒΙὶίὶεπιιε επ εΡΡεΙΙετπε , ὶπ ποποτε Γεπέτε: Μεττετ ίιιππενετετ , ἰπ πω. εοπττε

πι: δ: πι: , Ποια εΙτετ ]ετοΒοετπ , Με: ειτε: ετεκετετ , πεπιιε επ τποπείτεττιπτι Ειπ

έττ ΟΙετπεπτέε ίιιπετε τιπτιιιΙεττ ίὶπεπετ; ἰΙΙεπι εΒοεε ννΕπο επτπ πεδετετ ὶπ τπεπιι,

δ: πεβετετ δ: Ροίΐετ ίπππὶτιτε πείττπετε,ποπ Ρτο τίτποτε δεπίοπίε,ίεπ Ρτο τενετεπτἰε

ίεπότει Ι)ετ Βεπἰττὶεπ , ἰπ απο: ποποτε επτπεετε Έπετετ,Ξπτεπτεπι εοπίεετενττππΞπ;

πιιειππετπ τποπεεπϊι ίπῦ,ποτπἱπε Ἑτεπεο,Ροίπὶτ,πυἰ είπετπ εεεΙεπετ πείετ.νὶτετ,δ:ε.

δ. Ωιππετπ ΡτεεΒγτετ,Πτίπε ποπππε, επτπεενετετ εεεΙείἱετπ ίπ ποποτε ίεπδ:8

Μεττε: , ὶπ Ιοεο πιιτ Εείεπεττε εΡΡεΙΙετπτ, πππιτε Ροίπετετ εΒβεττΙΤετπ ,_. ποτπἰπε Ι

Οτοπτεεπε , πω: Ρτε:ετετ εοπζπτεπετὶοπτ τποπεεπετιππ . Ιπ τπτΙΙεπτποτττεεϋπιο

ΒοτπΞπὶεε: Ιπεετπετὶοπὶε εππο , τΙΙεπι πίνΕπο εππιοπἱτπε ἰπίὶἰπδἱιτ:Με τποπείτε- ΜοΜΠ Ρ

τὶο Γεπδττ (Πετπεπτἱε Ρετ ιπεπιππ ποτππτ νντποπτε εΒΒεττε, σπιτι τεπετπεπτὶε δ: Ρετ· Γεπετἰε.: 1

ττπεπτπε ω: , ὶπΙοοἱε δ: νοοεΒοΗε , ντπεΠεετ (Ξείιπε , δ:ε. Χ

ο. Ρετ ἰπετπτετπΡπε , ωιποῇἰἰἱσετ ωέ!!εποπο ττέέεβτκο τεττἱο, νἰτ Βοτπἱπἰ να·

πο εΒΒεε τετπ Ρτο Με τεΙτπΕοπε , πιιετπ Ρτο 8Ιοτὶοίὶ ἱτπΡετετοτὶε ()πιτοπτεπτ τττπο-·

τε , ΗοτεΒετ Ρεεε δ: ππτετε τπ Ποτπἰπο; Γεπ εἰ πτεΒο!ιτε ὶπνἰπεπε, πιιοίπεπε πείετίοε

ετππεΙἱτετὶε πι:: τπἱπἰίττοε ντπεΙὶεετ ΙιεΕπτετοτεε ίεπδττ νεΙεπτἱπὶ, εοπττε επτππετπ
Γεπέτιππ νττιππ ετπιενττ , δ: εετπΡιιιπ , πετ ΡτοπτΞε ΡτοΡτὶιιε Βεετὶ (ΠεπεεπτΞε ετετ, ο^ΙΊΤΡΠἰεωΠ

δ: επ πο: επιίπετπ εεεΙείὶεε πετττπεπετ , ἰπνεπετε ίεείτ :πππε ΐαΡτίπτπε νἱτ ἴπτππιει πρ( κ”

τπεπίπετιιπὶπὶε επειιΠΞετπε, Βετοπιπτι τιιττπετπ δ: ίππππεπετπιπ εππτεξπενττ, πιιοτἱ”ι

τείτπποπἰο ειιτπ Ρτε:ίεττ πεπιιἰΠὶτπἰ εεππίείοετε ποΙΙεπτ , τεππετπ ·ίεπτεπτίε ΡτοΙε

τε πωσπιτοπ ὶΡΙὶ πεπε!πεΒεπτ, δ: ΠΠ εΗὶτιπετε νοΙεΒεπτ , Ριπππε τετπππεττ πιώ

·::ενὶτ, π: πιπ νἰδὶπε είΤετ εεπιπιππ ειπτττετετ, δ: πε εε τετΞε πππιτε ετεπιπιτε εΡΡετε

τετ . Ηεπ:: επἰτπ τεττοπετπ νεΙεπτἱπἰεπἱ ντπεΒετιιτπεΒετε , ποτε ΡἰΓεετἰε επτὶπποε

επτίπε ποτε ετετ Ρττετετπ1ἱίὶίΪε , δ: τπεττοο ετπτπτεΒεπτ , πιπππι.ππ ὶπττε εετπ δ: εε»

πωπω εοπτίπεοετιιτ , πεπεττ πε επτππτ ΡοίΐείΠοπε. νεπττ πἱεε ὶπ πιτε τπιπτττππο

Βετοπιππ δ: ΡΙεΙπε εοεπιιπεττ πεπεΒετ , πιπ οτππεε υπο οτε εΗτπτεΒεπτ ΑΒΒετεπι

ὶπῇπίτε πττἱ , δ: εξπτι”ὶ Με πε ΡεττὶπεπτὶΙε ίεπθτ νεΙεπτἱπἱ. πω: ΡΙπτε? Βεετπε νΕτ

Χίντπο , ειππε ΓΡεε τοτε ετετ ίπ Ι)οπππο ίιτοε ῇπΠὶτ ὶπΙὶίτετε οτεττοπἰ , δ: Ρτὶπὶε ειπε

τεπιιειπ Ρπιππε πεπεπετ πετἰ,ἴοΙπε τπεπἰε ποθ:: επτείειιε πε τποπείτεττο, εοιπἱτεπτε ο

επτπ πιπ ΓετπΡετ @Με Ρτιείτο επ ΒΡττττιι-ίεπδτο , νεπίτ επ Βιιντιππ , δ: εΙτετε νοεε

(Με επ ειππ: ,, Απῇπτο τε Ρετ ποπ1επ Βοτπἱπτ ποίττί ]εἴπ-(:πτἰίτὶ, δ: Ρετ νἱττπτετπ Μ;,ωτ(,_

,, ΒεεττΙππ1ΕΟετπεπττε ΡτείπΙΙε δ: πιεττγτἰε)ιιτ ἴεππεπε τπε επ Ρτὶοτειπ ειιτίιππ τε

” νεττετἰε , δ: εετπΡπιπ πείετεε, πιιετπ τπεΙἰ8πεπτὶΒιιε ποπ τπε ἴΡοπτε Γεπ 1πίππδτιι

,, πἱεΒοΗ πεΙεζπείτἱ . Ετ οίτεππεπε Π8πιτπι Βεειπο ππετπ τπεπιι επείτεοετ , πυο ΙΙΙππι

τΙπετε τποετετ; τετππΞπ ίεειιτιιε επ πω: νἱτὶ νείτὶ8ὶε , ποπεε εετπΡυπ1 πὶππττε

τετ Γεπδὶο (Πετπεπττ , δ: επ Ιοειππ επτἱπππτπ τενεττετετπτ , Ρετ πιτειπ :πω π1εππο

· ττπΡετιι επ τπετε τεππεπετ Ηππ1επ , πποπ νοεετπτ ΡἰΓεετΞε .

το. Μεπε Βέτο επ οτππεε, πε πιιὶΒιτε [τιποτε πἰκἰττιπε,επ Ρι18πεπι Ρετετί νεπὶτεπτ,

π:



τιμ. · ν Ι Τ Α

·ΆΝΝ. εε. ετ νεεωι1εωιεεε ,νει νιέ'το , Πεετ ι·τιοε ΡοΡιιιι , εοπτεττιειιιε Μειωω μετα νι

1 ο” δετειιτ εα ττιΡεττι ειε Ραιτε τεττα: ίατιδιι (Πεττιειιτιε !ιεετειι·ι τεειαεΠΠε , δε δετιιετι

"9· θα Ρετ αετιδεοε εετΠιε αδ πειτε τετιδετε , εο8εονετιιιιτ εστι εεττιαιι:ε νιττετιε ίεδ ετνι

ιιι ιεδιειι τιιιταεεΙετε εΠε ; οιιιεεε ιτι Πετιιιιι ΡτοτεΡετετιτ , δε αδ Ρεδεε Αεεατιε

εεειδετειιτ , διεειιτεε εεε νοεε :Νετιε εο8τιτινιττιεε , ίατιδιιιιιττιε Ρατετ , ε1εια ει τε

Δ -,ω 15. 2· ιιαειτατ $Ριτιτεε-Πιιιδιεε , δει Ρετ ΡτοΡΙιεταττι Ιοειειτετ .· $εΡετ ε1εεττι τεειειείεαπι ,

:ΠΠ ίεΡετ εετειΙεττι , δε ειιιιετειιι , δε ττειιιετιτειιι νετεα τιιεα ? πω τε ει εαεΙιε εα

ειταε , Ιιεετ ει τεττιε νιδεατετ εοτινετίατιο τεα. Νοε νοΙεεαε δεοδ Ρτο τε εεειατιιιε

ίαεζε)ειε εΠετιδετετετ , ιτιατιιε ΡετιιΠι , ετ εεατεε (ΣΙειιιεεε ε1εοδ Γει ιετιε εΠ ει αε1ειε

οΡετατετετ .· ιτι αε1ειε ττι:ιτιιιιε εαεειτ τεειΡιεττι, Ριίεατιω ΡτατεεΡιτ ετ τε νεττετετετ

αδ ατιτιειεεπι εετιεττι. Ρετεοε εοΡεονιπιεε ειιιια Ι)οτιιιιιεε Ι)εεε εαειτατ τεεεει ,·

εο8τιοίειτειιε τεατετιι τιοΠτεττι , Ρετιτιιεε ιεδειεετιτιατιι , ιιαεεε ιτι Ροτείιατε τεα Π

Με ειεΠιεεεεετε νιταιιι ευίιταττι , ίεεδιιιιεε τιει ε1εα:ειιττιδεε ΡοίΠδετιιεε , πε νε

διε α ιιοειε εΙοε8ατε τιιιίετιεοτδιαιτι τεαττι . .

ι 1 . νε αετειτι Βοτιιιιιι ννιδο Ρτοτιεε αδ Ριετατεττι , ετ νιδιτ ιαετγττιαε , αεεε

Ριτ τιιιίετιεοτδιτετ εοτειιι Ρετιειοεετε , ιΠοε αδτιιοτιετιε εε ιη «Με Γατιδτι (Πετιιετι

τιε αΙιειεαττι εΙΙο τεττιΡοτε ίαεετετιτ ιτιναΠοτιεττι :ε1εια εστι ετατ τιιοττεεε , ιτιιττιο νι

νεεατ εετιι εεεεε , δει Ρτο ειωτιο Βαεδειιτετ ιειεεΡετατ τιιοττεττι . Ηαιιε τιοιεαιιι

νοειε εοτιδοτιετ οτειιιΡοτετιε Πεεε,δε εείιοδιατ νοε εε εαδατιε Πι Ρειεε:τιεια εε πια

1ι8τιαεδο αδειεΠΠιε, δει τιετιιειεαττι δε νοειε ίεετιτ,ιιιΠ νοε ιτιτε8τοε εαετιατ, Γατια

τεε . Ηιε διδιιε τεετεΠεε είι αδ τεοτιαΠετιεττι, δε εεε Ρτο τατιτο ία&ο ιτι τιιττιετεπι ε

1ατεε , ίεδ τιια8ιε εεπιιιιε δε διε ιτι διεττι ΡτοΠειεεατ , δε αδ Ρι·οιεδτειιι δεεεεατ
£τεΒετιι Με εοττιττιιίΠιτιι, δεε. ' ι

ι ε. Ρεταδιιε ι8ιτετοπιτιιεεε δε Πι Ραεε τεδαθειε , Ρτο ε1ειεεε Με” ίεετατ Ρετ:

ἱατεε-δειε ΠΡο τ τενετεεεε αδ ΡτοΡτια , ννιδοτιεπι νεεεταειΙεει τιιοτιαΠετιο Πιο

ςΜιαι". ςειετε τιιατιετεεεοειε τετι·ιΡοταΙιεεε ετι ΡταεεεΡιτ,δε ιΡίε τενετΓεε αδ ΙττιΡετατοτεει,

ΒΜΒΐα· ιιιιΒιιΙα Ρτοετ8εΠα Γεετατιτ ετιαττανιτ . ΙττιΡετατοτ αετειιι θεεοτιταδεε τετιε τετε

Ροτιε (ΣαΡετε τιιοταεατετ , ιιι φαει νιειΙια ΡειιτεεοΠεε ιιι8τεΙΤεε , δε ει ΡετιτεεοΠε

εοτοεατεε ερτ ατιτιο Ποιιιιτιιεαε Ιτιεαττιατιοιιιε ιιιιΙΙεΠτιιο ττιεεΠιιιο-ίεΡτιττιο, εει ιε

Ρταδιειο Πεεε τείετετιτε εειτι αεδιΙΤετ δεια εοιιεπι Ραίιοτειιι ΡιίεατιετιΠε εεεΙεΠα

ειΠει ()Ιετιιετιτιε δοττιτιετιι ννιδοτιετιι εαεετετ , δει ίαδιιε δε διδιιε οττιειειιε εοπι

Ρατιεεε Πιιε Ιετεετι νετιτατιε ΡΙετιατιε ιείετιδεεατ , 8τατιαε Ι)εο τεδδιδιτ . Ιτιδεδεε

Πειτε εΡιΠοΙατιι ΡΙετιατιι αΠεδιε , δε εοιιτιτιετιτειιι ε1εοδ 1Ρία ΡιίεατιειιΠε αεεατια

“Θεώ Με , τιιΠ Πιο τε8ιο ιετι εΠετ τειετνατα . . . ττατιίτιιιΠτ , δεε.

<>Βιετνεπειε ι 3. ννιδο νετοω” εστι ΡτοΡτετ εεε ει 8ιετιαιτι είι ειενατεε εειιιατιατε , Ιεδ ε

κω)" ττια8ιε δε ττιαειε ίειε εετιιι!ιατιε , τοτετε Πεο εστι Πει αδιετιεεεετ , δεσει Πειτε τεσ

ιιαΠετιειιι ει Ραεε τιιαεεεατ , τεΙιΒιο ιιι εο Ιιοτεεατ , ιητετ ιταττεε ττιαιειεια εατιταε

ετατ . ΝεΠεε δεσει ίεεττι Γεδ Ροτιιιε ε1εοδ αΙτετιεε Ρτοϊεθτει είιετ ιενι8ιΙατιδο εμε

τεεατ; ΡαΠοτιίεεε εοτιιεκειιιΡΙο ωκιω, ετιείειειΠ1εε τταεΠτοτια εειεεττιετιδι

δε ναιια Ραεδια δεΓΡιειεεατ: δε ε1εια ΓαΙΙαεεττι ειιιεε ττιειιδι Ραεεττι τενετετιδεε

ννιδο ιειεεατ , ατττιανιτ Γε , ετ ΡτεεεΡιτ ΑΡοΠοιεε , Ιοτιεα μειωε δε Βαιεα Εδε

τιε , εοιιττα ίΡιτιτεαΙεε τιεειειτιαε ΡιιΒιιατετεε , τεεεΠειιιειεε εαττιεττι Ρετδοττιειτ,

δε ΙΡιτιτει Γετνιτε εοε8ιτ; ιειετιιιε δε οτατιοτιιεεε ιτιτετιτεε Ρτο ΙττιΡετατοτε , Ρτο

Βετέιεεε, Ρτο εεινετίαιιΕεειεΠα, ΡοΡεΙο νιδεΙιεετ (ιετιΠιαεο, ίοΗιειτεε εετιι

Ιαετγτειεδε ΠεεεΙτιεεε @με Ποπιιτιο οτατιοεεε ιιιτιδεεατ, ετ ιΡίε , ατ1εο οτιιτιε

δατετιι οΡτιτιιεττι , δε οτιιτιε δοτιεπι Ρετίεδιετιι είε , Ρ:ιεεττι α ίεΡετιε ιτι τεττατιι ττιιτ

τετετ . Κεειοτεε ΕεεΙεΠτε εοείετνατετ , τεεεΙΙεε αδ ετιιτατετιι Πδει εοτινεττετετ .

Ετ δετιι εεατιιε νιτ ίανοτεττι ΡοΡειι νιτατιε , ίο!ι Ι)εο ναεατε ειιΡετετ , ε:ττετιστα εε

8οτια πωπω εεεΙεΠε εοιτιττιετιδανιτ , δε 8τε8ε εεταττι εαεετιε , δεσ εετιι δεΡΙι

ει ΡαειιΙο τεΠεετετ , νετεο δε εκετιιΡΙο . 4

ΜΜΒΉ η.. Αεειδιτ ετ ε1εοδαπι τεττιΡοτε ΤταΠτιεεδεε ε1ειδαττι πιατεειο εειιι τιια8ιιο

νιοΙεπτει - ειεετειτε Ρετ Πτιεε πωσ ()Ιετιιειιτιε ιτετ εαεετετ)δε δετιι , Πειιτ ιενειιεττι τιιοτιε είι ,

ΡοΡεΙατεε δε τεΠιεατιι , δει ει ειεε εοειιτατε ΡΙετεε αδετατιτ , αδ νιΙΙαε δε αδ εεΠιΙια

εαεία δεΡταεδατιδιεοτιεεττετετιτ, νειιετεετ ΑΙατιεττι, ειεα:Πετετιτ ειεατια Πειδε

ειεετειτει τιεεεΙΤατια : δε ω ίεΠιιιατιτετ δατετιτ ε1εοδ ειε Ρετεεατετ , εαΠεΙιετιι ιΠεδ

Πιενεττετετιτ , αετ ε” ετεπιατειιτ , αττοειίΠειε ττιιεαεατιτιιτ . ΟΡιδατιι νετο ,

ε1εια Πει εστι ίεετατ ιττιΡετατετε εε Αεεατε , εεε αεδεεαετιτττεετείαε&ι ΕΙεπιετι

τιε



δ. ΘΠΙΙ)ΟΝ;Ι5ΆΒ'ΒΑΤΙ5. ε”

τ- ε
ιε πιονεε 00ιιίιιετιιτιιιιεε Ροιιετε, επι Ροι·τεε ειιευττετιιητ, εεΠεΠιιιτι τιιιιιιινετιιιιτ , δ: ΑΝ. αυτ.

Η: τΙείετιάετε τΙειιιτιιε Ρετειιτεε ιιιιιιιιι τΙε εεΒειΙιε ΙισίτιΙιε επετειτιιε σεεΜετιιιιτ. Πε- Ι ο” -
εε ιιιετε!ιίο ίιιεεειιΠιε ιτε Γεω τιιιΙιτεε ετιιιετιιιιίΠτ , δ: εείτε!Ιιιι:ιι οΒίεάιτ , εειιτιιπι η· Ν??" Ι

, ειιτεοε ίοΙιτιοε Ρτο τετΙεπιτιοτιε ετιιιι ειτΡετειιε , Εμ νιστάεεετιι νε!εΒετ . Ετ ιό.ετιι τ!» ;· .; ε

(ε ιιι 1πιτι·ιε ίτοιιτε ειιιιι ετιιιετιε Ρεάιτι!:ιιε νετίεΒετιιιι, ιιιοττειιι , ΡετιειιΙε , πω» · ε"

ὸἐε μιεΙιτιι&ιοιιετιι εοιιιιιιιιιειιε , "τα ειτε εισαι ΡοίτιιΙεΒετ Ρτετιιιιιι ΗΜ τΙετετιιι· ζ τ ΜΜ(υ1°

13λίετιει·εΒΙΙιε ννιτἱο Με ειιτΠεπιε εΙειιίτι·ιιιιι ειτινιτ, ετὶ ειιει·ειτιιιιι νειιιτ, Μπι· ωιωτ.

_ ετιιοτιεπι ίιιτοτε ιιιεεειιίιιπι τιιἰτι8ετε ΜτιιιΙιτει·πωπω Ε: ειιιιι ·νιτιετεττιιιιε :ψ

ΜΙ· ; Ρτοθεετετ ) αει εΠετ ετ1ιιυε ιιιτει·ίε&ιτε ιτιτεττόΒενιτι αιιετιι ιιιτιιειιε Πι

:ιειε τΙείοι·ιιιετιι , νιΙεπι δε εοιιίεετιιιιι ίειιιο , ετΙὶιιοιι εΠετ ΡετειιΙΤι.ιε 8Ιεάιο τ Ρετ Π:

εἰτιιεε τιιοτιτιιτιιιιι , ιο εοτιίΡεδτιι τοτιιιε νιιΙΒι , ίεετε Ρι·ιιιιιτιιε οι·ετιστιε , εοτινετίιιε

ετἰ ΒοτιιιιιιιπιΔω : Ι)οπιιτιε ]είιι-Πιιιίτε , ειιι ΔΗΜ ιιι·ιΡοΠΠιιΙε ότι , επι άικιίξιόι- . Με,

ίεἰΡιιΙιε τιιἰε : 2Μέσωπςτω ει·εάεπτειΡετἱετἱτὶ:|ίετ )· οίτειιάε νιττιιτειιι τιιετιι ιιιιτιε μ τ - ι

ετιειιι ιο Με νΗιίΠιιιο ειιιιιιεΙι , ι·εότιε Με νιτειιι τιιιειιι ΜΒΜ, ειιιε Επι: τε Με Ρεί-| '

ίει· Ροτείτ ετὶ τει·τειιι εει!ετε , ιιτ τιιιιείεετίιιτοτ Ήττα ΡοΡιιΙι , τιιιι ίιιΒνεττετε , Βια

εειιτιετε, ὸείὶτιιει·ε τιιιιιειιτιιτ, 8: ιιτ `νιάεο Ρετετι ίιιιιτ,ΡοΠεΠιοιιετιι Βεετιίΐιιιιι (ΠΝ

ιιιειιτιε ιιιεττγτὶε τει .τι-ιτε εεε εεεεΠὶτ ω εεΒεΙΙιιιπ ,τι 8: τετι8ειιχειιιιιΙενιυετ αυτι·

° νιι·8ε :ρεφ πιειιιι ΒείιεΒετ , (Με :ιό αυτι : ΒιιτΒε , ετΙἑἰτ τε Ι)οιιιιιιιιε πείτε:@Γεω

(ΞΙιτιίτιιε : νετιε ὶτιεοΙιιιιιὶε, Με Βοιιιιτιο τυο ΜατΜπι Ιιεθτειιιιε. Ποιιίεβιιιι.ετιιι

ιιε Γιιι·τεπιτίτιεοΙιιιιιιε .~Ετ Με νιίο ίετιετιιε είτ ίιιτοτ Μετε!ιιοιιιε , δετοτιιιε εειετέιτ σε. ' °

τη τα; τιιοιιεΠει·ιι άεΒεεεΙιειιτιε .δε εοκινετΠ εεετάετιιτιτ Ρτοιιι ειι Ρειιεε -ωτειι ν'ιή

οι·ειιτεε ιιτ Ρτο Γε Ρτεεεε ετὶ Βειιιιι ίιιιιτιει·ετ, πε «Με ἰΡίὶ τιιοΙἰεΒετιτιιι· ὶιιῇιιίἱε ίεεε-.

τε ω ερτ: @Με εοκινεττετετ . Σετιδτιιε ειι τειιι νιτ νιι1τιι Ριωιιιιι ειε ΒειιετΠιτιτ ,ιδτ σε

εἰ: ιιιιτ1ιιιτετε τιιίεεάετειιτ ιιιιΡετενιτ . Βιετιιιε ίεδτιιωείτειιτ ΠΠ ΒιιεΙτεΜτιε :ενα-ν

τετετιτιιι· ετ! ΡτοΡι·ιε ε 8: τεττε τιιιετιι ίιιεεειιτ!ειε τιιιιιεΒειιτιιτ ι·ίιιΒ Ρτοτεδτιοιιε Με
τιΣΙειιιετιτίε τετιιετιει·ετ ιιιτεετε . · . . ι ἱ

τ δ. αιιιτιειιι ΜΜΜ δε Ροτειιε νιτ ιτι (:ετειιιετιιεο , ιιοτιιιτιε ΤεΒεΙτὶιιε , ειιτΠειιε

εεΙεΒιειιι τετιιειιι Μιιείὶετὶε εττιιιέ τεΙἰ8ὶοτιὶε ίειιδΗ θιιιτΙοιιίε εΒΒετιε , ειιΜττετἱο

σε ΓιιΡιείετιΡεϊνιτι Πει ΑεεΙΙ:ει·τι , εοιιτι1Ιιτ εο τετιιΡοτε Ρτο ετιἰτιιε Με Βεετο (Πε

τιιειπι τὶιιεε εεεΙεΠεε , Γετιέτι ΝιεεΙει ε·ίετιδτε ΑτΙεΙΒει;το Πιιιτιετετιι , ίετιετεε Οτυειε
ετ› εοόετιι τεΠειιτετεπι ,απο οιιιιιιΒιιε τεΒιιε δ: Ρεττιιιειιτιιε εετιιιιι . Μ

ι 7.Ηιε εΙἱὶίτιιιεΜΜΜ νιττιιτιΒιιε ν νιτιο εΒΒεε ίει·ιθιΙΠττιιιε,ιτιττε εΙειιίττε ιιιο- Μ Μ"

:ιεΠετιι @τη Μαη νιτε: Με Μι οΠετιίιιιιτ εεΙιτιιε ειιίΡεθτετετ, Ρετ Πιι8ιιΙοε τΠεε ῇε- Ρ:ε·ειιιι.

@Με 8τοιεττοιιιΒιιε ιιιτετιιε,%τοτετε εεΡἰτ,8τ ίἱετἰιιι ετινοεετιε ίι·εττιΒιιε,δε τιιιιεττίε:

δ: εεε Μτε ιιιοτετετιιτειε ιιιιιοτιιιτ ,τὶἰεει·ιε : ΕΒο , ίτετιιεε δ: ΗΙίτεετΞΙΒιιιι, εταιρε

ω οίτειιίιιιιι είὶ , «Λεω ιιιέτετιιοτ ιιιιινετίεε εει·τιιετ -εοπιιιιετιόο νοΒιε ττειιίὶτιιτιι

:Πεντε : ει: Με νται εετετΠει ιη τΠε εμε εεΙεΒιῇεΒἱτιιτΪίείὶἱνἰτεε ίειιδτι ΟΙετιιετιτίε ,'

ιη εε Μτε @σε ιιι ΜιΠε ιεεἰτεβιτιιτ Ενετ18εΙιιιτιι2 ειιιτι Ρει·νειιτιιιτι ' ίυετιτ ετἱ ιΠιιιιι -

Ιοειιιτι ιιβἰ τιιεετιιτ: Εισ8ε[ει·υε ότι” (2°-βάείέτ, έπτωέπἐεισἐἱτσωΌεΜἰεἱ πιό . Εεε ιο

εοτιετιι ιιιοιιιετιτο εΒίτιιιε ιιΙΙε τιιΙετιοιιε ὶιι ιιτειιιιε ιιοίττιδεΙνετοτὶε ττεάειιιίΡιτι

παπι ιιιειιιιι ; δ: ετεττο τιιιιε εῇιιε , ειιι ί·ιό.εΙιτει· ε!είεινινιτ »τωνιτ!εΙιεετ ΟΙειιιειιτιε, . _ _.

ιη εεεΙείτι ΡεΙετιοτιεΜΜεοπίοττιιιιτι . (Ξτενείεεπτεεξαετηθτιιιιτετε, ετΙνειιιτ εεΙε- · α

_ Βει·τιπιιιε ει” ίεΠινιτετιε Ρτεειιοπιιιιετεε , ιη τιιιε τε ιιισι·ιτιιτιιιι·ι' Ρι·ετιιιτει·ετ , δε ετι

τετ1ιιετιι ΜΠΓε ιΜΜετετιιτ ίε Ροιτει·ἰ Γεεἱτ ιιιττε εεεΙσΠειιι ,8τ @απονιετιεο , εστι

νει·ίιιε εάΠοπιιπεπιεκίΡεξτεΜτ Γιιι_εκιτιιεΙιοτειιι-Φιετιάο ΕνετιέεΙιιιιιι Ιε8ετετιιι·ε

δευτ Με ίιιετετ τεΙστοιιιιίΐιιτπ .ΈΊιεττεε οεειιΡετι ἱτι@Με ίσΙΙεττιτιιτετε ,δε άοΙειιτεε.

ιιΙττε-ιιιοὸιιπι τὶε Με ΡείτοτΞε νεΙοει!Βιιιε ιιιἰ8τετἰειιε ,ι--ίεεετίιιιτ Ρι·οεεΙΙιοτιειιι , δ:

εεςΡΙετιε οιιζιτιἱΒιιε , Ποστ πιοι·ιε ΦΠ ἱιι τεΙἰ-ἴεἰἱὶνἰτετε τ ειιτιι Ενειι€εΙιιιιτι Ιεεετετιιι· ,

επι εοάετιι τιιοιιιειιτο , Με ίε πιοτίτιτ:Μικει·ετ, ειπε ε Ιεδτοι·ε τιιεει·ετιιι· :Ει48ε|ει·υε·

6οπεεεάΠεητε ΡοιιιιΙο 8τε!ετο τ 8η ετ ιιιε8ιεετετιεπόιιιιι είτ ,αμε ειι8εΙιεο , τω

(ΜείΡιτιτιιιιι; δ: @εστι Με τἰείἱτἰετενειετ , δ: ετ! Ϊ τ1υστι άιε ιιοδτιιιιιιε ΓιιίΡιτεΒετ ,4 ° ' "

νται: εετει·ιιεε ίιιίεεΡιτ Βτενιιιττι ; ειιπρ Ποιιιιιιιεεέ Ήιεεττιετιοιιιε τιιιΙ!εΒιιιο τ.1ιιειιτε

ΒεΠιιι6-ειιιι·ιτο, Μιιο ΩεΙεπάεε ΒεεετηΒιιε, εῇιιἴιιιιε τιιετιιοτιεπι-ίο!ετ εεΙεΒτετε οω··

Ριίεετιεπβε εεεΙεΠε ιΠε εΙτετο ΡοΠ!Μετι (ΞΙετιιετιτἱε ΓοΙΙειιιιιιτετετιι επιπιιεττι. δε?

Ριι!τιιίτιιιε οίτ·ιτι εεεΙειιι εεεΙεΠεξΡιοΡε-εΙειιίττιιιιι·ιιιοιιεΠετιι , @Με Ρει·ιετετιι ; Πι

Ρεττε ειιίιτεΙι , ιιΒι ίε νἱνετε ιη ετε!είτιΜε ΡτοΙ:ετ τιιιστιτιιεώειπιτεειιΙιε . νιιτιτ ειιἐ

τετιι ὶιι ι·εειιιιιηε ετιιιιε νἰ8ἰιιτι ιιτιο,ιιιειιΜιιείειε τΙιεΕιιε νἱτιἰιιτἰ ττΕΒιιε.Νοιι πιιιΙτο <

' τάδε δ-δ.00°έ.Β. Τοτε. Ι/ΙΙΙ;, · · Ε τ; οι: ο · ὅ τ τ

Ι



ο”, νΙΤΛ

ιικΝ.ειι. ΡΜ: τειιιΡοι°ε 1ιοΠοιιοιιι οι! Ι)οπιιιιιιιιι ιιι58τονο:ιιτ, ιι·ιιιΙ:Ξε ωποιειιοπο νινοι·ο

“οι 8 εναι @οπο :ιε:Ιοι·ονιτ ι :ἱο :1ιιιΒιιει μπαι πιοπιοκοοιιιιιιε, :μια ω! :πιο ιιιοιιιοι·ειιι

*%2:"'Β «δει ΡτοΡοι·ο.πιιι: . Ι

@Η :που Σ 8.

Μ” οι·ιι:ΙιοΒοτιιτ , :μι Ροθεει. ιιιιιΙτιιιιι Ρ:οΒοιοτιε :κι Ρι·οίεΒιιπι εοοΙ:Ποε , :μισό ιο μι..

:Μο οΙιάιοοι·ειτ σιιιιιιιΙονάτ . Ιε :Μπι οδο: Μ: οιιΠοιιιο, δεν: ιιιοι·ιε οΠ ιιιοικιοΙιωιιοι ,

οιιο:!ιιιιιι :Πο οι::τιτοι· :::ιοΡιτ ίεΒ:ιειτοιι , δ: :Μπι οιτάο::· ίεΒτιιιιιι ιιιο::ιιοετοιοι,8: οπο

Ροάιι::οτοτυτ επι σπιτικο , ο ίι·ιι:ι·ιοιιο , ο οιιι:ιοε :πο ιτιοτιιι11 1ιοιι::Πιιτο τοιιοττιοιο

ὸιΙἰεοἰοοτιιτ , :ιοΡοι·τοπιιτ αει τιιιιιιιΙιιιτι Βιιιδιι Εοιιίοίΐοτιε ννιοοιω , δ: ίιιΓο. οι·ειιιο»

:ιο μπι :το :και Βετο δ: ίιιίΡἰτἱὶε , οι εο:Ιεπι ιιιοπιειιιο οιιί:μιο Με :ιιΙοιτιο:ιο ίιιτι·οι:ιι:

· ιιιοο!ιιιιιΞε, τειιιιοικιω κιιιιιι:1ιιειοι εποε: νε1:2τυε ίοΙιτιιιιιι 1ιιοειι:Ιιιε ο `

1,04.8" α· 19. ΑΠο :πομπο οιιιάει:οι ιιιοιιει::ιιιιε , ιιοιιιιιιε βετειιιιιιιε , Με ιτιθι·ιιιιτειτο :μια

που:: . @πιο οιΡΡεΙΙοτιιτ , 8τον1τοτ διετα: ο::οιιρειτικ , ιιτ οι ορο: :στο οοτροι·ο νικ οΙιοιιο:Ι

ίπποι πιειιιΒτυπι τεΡοτἰτοτιιη δ: ιιοο ίοΙιιιιι οι Π: ὶΡίο , νετιιιιι οτιιιι·ιι ο ιιιιιιιιε τι::

@αει @πιο :!είρο:οΒοτυ: . ΚοΒο.νιτ ίο :ἱείει·τὶ :κι τιι:ιιιιΙιιτιι Ρι·α:ΙιδΗ ΩοιιίεΙΤοτιο

::1ιιιιιι , ιιΒιοιιιι1 ῇειο€τετ ΡτοΠωτυο Ιιιιιτιι, ::οιιίεΠιοι Βιδὶο οι·ειτιοπιο ίο.ιιιιε οδο:Βιιε

::Ρε , 8: ματια: @απο Πιο διιΙνοτοτι : :ιονονιτ Το :ο οποιο ιο οοί::οιιιιιιιι Μπι απ::

1οοιωεωιοι ννὶὲοιιἱε ο °

- Μ πο. (Σιιο:άοοι πιώ:: ετονοιιι οι::ιιΙοοιιιιι :ὶοΙοτοιιι :ιιιιτιιιε μιΙΤο. , :ιο ιιΜπιιιιιι εεε

Σ"Μ α· σε οδοΒο οί: ,, ιτε ο: ιιοοιιο:ιΞετιι ο πισω :Πίοει·ιιοι·:τ , που:: οιΙι:1ιιιά οιΙιιι:ι :Μοτο

' 1ιιοθ`ετ . -Αάάιιι:Μπ ίιιοτιιιιι :τιειιιίΒιιε επι ίεΡιιΙοοιιιτι ίει:ιθι ννιάοιιΞε ειιιιοοτιο , δ: οιιιιι

πιο.8ιιο Βιι-8ιιΙτιι οι πε οιιι:ιΙιιιιιι ΡοΒιιΙοτιε , :οτιτιιισοΧ!ιιοι:::ι τε::οΡιτ , δ: :μια :απο

ποσοστο.: , απο σιοειιιι!ιο:ιτιο ω! ΡιοΡοο ι·ειιι:ονι:, ετο:Ιοοιιε 8:οτιο.ε Β€ο Ρι·ο ίο

Βιτε.τεοομο, δ: Β:Ιοιιίο:νο ειιιε Γοι·ιθΗΒιιιοννιάοιιι. _

Μ”. Φ : 1 σ Μο!" :Με Μ:: : :μια Βοοιιιιιιο Ποιο με: ΙοτιθΗΒι·τιιι:ιι ίοι·νι.ιιιι Γιιιιιιι νοε

ιΜΣι· :Ϊοιιοτιι :μιοτι:Πο οΡει·ο:ιιι· , :μια Βιι8ιιΙο ο ιιοΒιε Η ίοι·ΕΙιοι·οιιτιιι· , δ: ίο.Μάιιιω 8ειιε

απο: ΙεξΙοτι , δ: Γοι·ν:ιιίΐο ιιι:ι·:::!ιοιΙιο νι:Ιοι·ο:ιτιιτ .

- ε
 

· ΑΡΡΕΝΠΙΧ

Π:: Β. Α ο ο τ. ο ο. ι: το τιιοτιοο!ιο (Ξειίοοι·ΙοιιΠ .

οι. · .Απο οπο. :Η Μοτο οΙΜοοπο 6οι·οοοχι·οροπ: 8ο_ίοοι·2οοβε [στ:Μ!, Με βοόοοικι: νέα

- [αΙήιιιι;οπο:, απο ό” οιοι·π:.οοποπ Θ· ω» ι2οοι·οιπο:. 0οϋ1]: του:: ροβοεο:ισιο ο!»

οποιοι ω!! ο:: ω _|οΙο μια, μα! Βουκέπέοι, οινέ :Μια Μαιο Ι/·ιοάοπι _βιοοοβο, οΙοδβοιι:: οοοι·οτο

οοπ[ειι_|ἱο Θ' [πο_βπέρβο. .Λ!έιμοσιοο Ροεπιιε Λ:Ι::ΙΒοι·:ιιε, οΙομοποο »οι σο, απο νιτ κ1ιΒιοίιιε

ο £'οι·οοιχι·οροο ορρο!!οοιιι·, μέ Θ· απο ιπέι·οοιι!ό: ο!οιαο2Πο οβι·πιοι. 4ο ·οοι·ο ::14!Μ οΠοοο μι.

Μου ασκοπα» Μπακ: [απο πο: οπο; οποιο »οικω πιο.: ιιοο οι μοι: Βειισάιδίιοι.ι, ποσοι Με:

Μο:: ι·εροι·οοι·. Ροιοοο οπο: ο: :ο »φωτο ροοιποιο.ι, ω· ]οοοιιοο Βοι·ιο·οο £'οι·οοόοι Οοίοιουέοιή.ι·

ρω” οποιο, οιιέ απο έ!!έια· ΜιοΙΙισιο Μαιου , @ο «απο

Α(ΜΒΜΗ5 ο. Ιιι τεττιΡοτε Μο νν11$ο Ν ι ε ? :Με ουσ μια Ιοοιιτι Γιιιιιιιε , οιιιοοιιι Α. ο ε ι.

οιι› ννωο- Με ιι π· υ ε ΒΙιιιοι ξίιιιιιιι εο:Ιοιιιι πωπω:: οιΡΡεΙΙοτιιιιι ιιιοιιοίΙτι·ιο ίειιι6Η έ)!ειιι::ιιτιε

3151'Μ" οΒτιιΠτ : δ: ΙιιιτιιιΙιτοτ απο ίειιιδΗε ιιιθ:ιτιιτιοιιιιΒιιοδ: :Μι πιοιιεθιοο :.·ι·ιι:Ιιτι το8ονι: .

· πι νειιοτειοιΙιε ΧΗΜο τοιιιοιιοπι ίιιιιιιι,δ: το νο:ει ΡΙοίοιιοιιι οοιι·ιιειΙοιιι, :μια Γιώ

τοιιιιιΙ::ιο Πισω , Γιιίοοιιιτ ,_ιιιοιιιιι: , ετιιειινιτ , ά ιο »τω :το Ροτίσθιιπι τα!άιόιτ ,

ο: οι: εΙουθτειιιι οιιο::Ιιοτιτοιιι και:ιει·ετ , ό:: 6οιπιοιιιιιι !ιοπιιιιιιιτι φαι οιι8ο1οι·ιιιιι

οοιιίοι·εοο·ι είΒα: ΤΟΙΣ: Με ::οιιιιιι 1ΗΓ::οτιειιΒ ιιιοι:ιοΠοτιο τοπιο ι·οΙΙΒιοτιο Ρτοδοετοτ ,

ιιτ ῇοιιει·ιιιἐι·οοοΙἐε ΡοΠοι·:::, ίοιι&ο-Ροττ:: ννι:Ιοτιο Ρετοιιιτοκιτε, οι ιιιοιιτο , :μι

ΒΙοετοιιιιιιιε :Ηοιτιιτ, Ρι·ιιιιιτι1ε Γο1ιιε ΙιιιΒι:ονἰτ ; :!ειιι:ιε :ιο οοιινοΙΙεω όείατοάο:ιε,

'Σπιτι πο· ιο Ποπ:: εε::Κΐιο·ιτι ίοιι&1 ΜιοΙιειοΙιε σσοΗτιαιτ , «ιιοο εοο1οίιωει ίειοθιι.ΕΙια ,

""'^· Ρώ:οπιιιι ίιιο:ιοοο:ιε1οτομάεωτιε [οιιδὶι ΟΙοσιειιτΞε , ι·οΠουπινιτ . Ιιι:ιοοιιο Για

πιιιιιιτιο ίι·ε:1 οειιτιοπι ίιιΒιοιιε , :τι εοπιιτοτυπι Τοειειιιιιπι ::οτιίινιτ , 5ο ιιιοιιτ:·τιο

:ιοΟο.τοειο.-ιιιοο , ιΒιοιιο αντι Μοτο που ιιο!Γετ , τοοιι=ιοί:ειιιιιιι ίο.ιοδιι Νιωιοι ιο

μπιιιοιιτιο ΕΡΒιιε ::οΒο!Ιιάε Ποτοιιιοιιι::ο , ιιιΙοεο:1ιιιΟινιοοτιιΙο_ὸιοὶ:ιιι· , @ιιοο

νιτ . Εοοιείἱοοι ίοιιέ"τοο @πιο οικω ιΡίιιπι αιΠοΗοω , οι .Μο ου: :Ποιτιιι· ΑιΜι.οιιοε

Ριιττιάοε·, το-Ποιιτονιτ :οπιποίοιιο Μοτο άιδϊο.ε οοεΙ:Βο.ε ίσο ιιιοιιοΠοτιο ίοιιιιδΗ (διο

πιο1ιτιε οΕ::ιτιιε ίιιο:Πόιτ . ·

3.Ροί::1ιιειιτι πιο ιιιτιιοιιτο,:1ιιι άιοιτιιτ Πτίο,Ροτ οΙι:μιοιιτιιιιιοι καιΜε: Ιειτιιιτ,
Δ 8: Μ

αιιιοειιιι μια, ιιοπιιιιο ΡΙοο1:Ιιιο, ποοιιοΜοιε ιιιίΠειιτιοιιΠιιιοΞιι οΙιιιιΒ:το

____..ω
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8ι·ιππιττπ οοοιιΙτιι: πιεπετε ποπ ΡοιΪετ , οι οοποταΙιετππετιιιδΈπε τιείοειιοιιτ, δ: ιποο . - τ, ,

τιιπετι:νε1νεπιι , πι Ιοοο επι τιιοιτπι· ΕιιΕπιεππ:1, εοειεπετιι οι ιιοποιοι'ιιποιει Τι·ι+ πω. ςΗ_

ιιιιτειιοδο ίτιπδιι @πιει τπειτντιε οππι Ρεττιπετιτιε πε οιιίιεΙΙο , ποπιιιιε Ρεοεπιι·ο ϊ τ τη. 3

ὲιιιιιοενιτ ; ιιι τιιιε ιιιιιτιπειιεοιτεπ: , πιιιΙτι: νιττιιτιοπεδο πιιτεοιι!ι:,δι: τυπο ιπ οτι:: ἔΐ·ηῖι°ΐ·_

πιο πιιπο ιπ·ίΡιτιτποιετπιτ, ιιοιιτ 1ιοεΠιπ οΙε ειπενιτε_οοπίοτιοτιιε ιπιιπιιετ. Πιο να "έξ-δε, ω”

τοιεπέιπο ΑοιεΙοεττπ: εποεοπεπι άε:πιτιπτιοεπιτετ,'εειπάεπι εοοιεΙιεπι,οπ:π επιτή

Βπεοπετειι ιΠεπι Ρεττιπετε νιοιειιειιτπτ , βεετο (Πεπιεπιι ςιισειιιιππο ττιιιιιιτ , δε ιη

πιεπιιε οτείετι ννιιιοπιε νεπετεπιιι: ιπιιιτιιτο:ιε Πτι ιιοπιιπι: ιιι[ππι ::!ιεττε @πιο
π1ε.νιτ . ε ' 'ι τ · “ `

ν ο;. ΤετοαΜα:ω, οοοίδι: τοτΙοροιτω: ι-ο[Μτωτοοσ[έιτ' ·υιι·ι[αοοϋ[αα[α Ρι

ε·πτιοοπ οοοπο.:[απτοίτ,ατοοξετασία2τα, ἱο που: |τετι Ϊἴιιἱἐοττἱ: παΜ.1ιό.Ιός°[οοδα:

,δ·οττττο τοοοοεοαοτ,οοιοιοιτδιιιπιετιιιιτιξεοαιτ,ατοοτετ εαπωιτε ΙιοΡει·οτοι·ιορι·ι
?Μαιο οΡατἰ εαιοόειο Ποι·οοοέοοροαοι, οι Ιτοοοκοὶοι·_οτοιετιιοτε άινιπο επιιιιετοιιο

, [πιο τειπειιιο,τειπ οιι Ρετιτιοπεπι νεπετε!οιΙιε ΑιιοΙοεττι πιοπεοιιι,οιιεπι δ: 8ετπιειιι

_τοιοιιιιωτι , εοοΙοιιιιιπ ΓεπέτπΤ:ιπιτετιε ποιοιοποιοι :πειττντιε πι νοοειιιιΙο

[Πεοεπττο, ιο οοπιιτετιι βειοειιίο , πιο _ Ειπιεπιι:οιοιτιιτ ιι>οτειοα οΜατιιτ [το

9"'"Μ.ιΜ . -ι ώ ιι·ιο·ις τ ο ., τι .ιιΪ. :

π:ΙΤΑ: ν; ειναι: πι. ΒΑ πι:: 1 ο ο Βοο1°ιέΒιιι,το·

-· .ττιΞ.° Ν πι. :ο Ν οι πιο: το Ν τ ι νο. ,-ε

ι πιο πε νεπει·εοιΙι Ο οι: τ. ο ε ιι ο ειιιίτιετιι Ιοοι τποπεοιιο δ: Έι·ιοι·ε. γι'

εΙἰι.:

· ” Επ·ΗΑπιυι.ι=ο Πιιτοπιοι (ΞεπτιιΙεπιι: ΓοτιΡτοτε ίιιΒιετιιιειι. ο·

ο Ν, ··ι·° ._ > _--. Χγ::!-.ο:.

-1::ιι-.ι:Ροετο8_ετ .4οοετιοοι τοιοο ο.. απο το[-τοέ:_ πατοέτορόο-οο!!ατο. `.

› -"° · · ι ο· ιιι.-ιι:ι- : '..°ι

ει? το .Β δ Ε .Κ 7 :ί Τ: Ι Ο Ν Ξ δ” Τ!) Κ οΕ<#ϊ-οΕ.τ. ι -, - . Η - Ι, . 'τιπ. ' Οοοβει·ιαιο 6°τοτα!τοβ, οαοιὶ ο [ῖιοἐῖο καποιο ε.ιτβι·ατιαοι [αι ο οπο: αοοατο το”.

ο [παώ [εταοιίο ιιι:ειτοα:, Ιαιιτοτε [τετοιο οοοο ο Ιοιτοοι·ι: ιἰιτοταιο [αιτ , ι·τιοαο[ιτ

'εποε Ιω” ιοτα!ταιο -α[οατ οτι [ποιο αοάτοποι ιοιτιο. Παπ: απο τεβοαι·οτοτ [απ Ιοχειοτιια: τ::

οτοοετοο ωοιοιο πιο δεοταιεοο:[οτια:: ται πποει.πε οι πο: οο/ιτι·, βα, ατ .οτι ,οιιιδαιιτ, _ ν

1ιοοπ τεμ: πω, [αττεαιτ, πο· οσο [απο ιιοτιποο ρι·ο [αο τετοροι·τ ρτιεοιτα:, [οι ετιειο μου· ε)ΠΣΝ.,

“πιο πρι.: το· ριττοτε ίο[τ8οι: , απο· οι το” ο πω: το3ποιοτο ιοοιταοι το, Επι: ·υίτατο τα τω.

Ποιο οαοττο Εοι·οοιι:ι θεοταΙτο[ι: ε.τβι·ιρ[ττοα:, οοιιβ.: οιοι!οποιοα: οι, με οι! πιο ποβι·οτο Μ"

[ποιοοιιοτ . Ποια: Ποιοοιτιοαδιοι· ε[ι Ηοι·ιαΙ[α: , οαι ροα!ιο ροβ .οο_ςειι·οοοαοι ιο:τοοιιο[τοι·ιο Οτο

το!εοβ ω.·οι, οποιο ιζοβιοετ οοο [εοιο!, ροτῇἱοιατο ιο πο: Μπι οαοι·τι οττε[ιοται·, αΙο [ο ο θειι

·υἰοο [εταοιιο, οτοχτιτοοοι , τοποσ Θει··υιοο οποιο , [αττεῇιι·ε , πιοπεοιιιιετπιπ [ααα π[εττ. Σε:

ο]α: οπο οριτοροιο, ειπα απο. τ. οιοεοο. τιιιταιο οι, αώ·οοα:, :ατο σε: οιοοοτοο 6'εοταιτοβ,

τοι·τιατο .αι!άτοατέτοβιο οΝοιτοιο [οδιαιο [αιΠε. η. _ τ

ε.. .άοδο!ι·οοοο ιοτει· [τι·ιρτοι·ε: ετε!ε|ιοβιτο: ιοτα: ιιει:εται· , οι: Φωτο οραβαιο οὐ το ει!ιτα. 5οιιιιιιιι·. Η

Ε:: οι: [αρτι·[αοτ ιο το[ :σάκο (?τοτα!εο[ι οαοτιιοι· Μι ο οπο, τοΕτατα!ι: ό· ι·οιοτιοοε πο::

ποιοοι , παο: ΡαΙοεττο, παοοιιοοτ [ασ τοο,8ιβι·ο, οιιοοι·τοοτε τοοιρο[αιτ, α: ι,ιι[τιοοτιο Ξριβοἰα :οι

,ρ[αιο ΡαΙοοτταιο οαταροτοι·ιο τε|ιιιται·. Ηοε ροι·το τριβοΙα :ατο οποιο τω, ο αφΣταΙι: απο::

οι ό" Με Μπα οι [εταίο αεταοάο οι! αοοαιο ό”. μαπα: οπο, Μια, πιο [πιο οποιοι

σοι·ροι·ι: ι·οιοτιοοτιο τα· Παοάτοι.ιο τοοοοβετιιιτο Πεοτα!εο[ε τοοτιοσοτ, ΣεισαΙο :. πάτα: τα. .πιο Δ _

ποιο οραβαΙο ιοετοττισε οοιορο[αιτ Αιπε!ι·οοοα:, άι· οαιοα: απο δοτοοάτι οαᾶοι· ιο[ιο” παοκ”. '-!`:
Οοτει·ατο δτοο!ο[ιιτι οοιοεο ριτσα πιο ,οι ιι·ιοαιτ .Δομιι·οοοα:, :ατο οποιο Με οαο:Έιο!ιοτοετο ιι `

ί`εοταἰεοβ τοτοροι·ο·υιτ, οαιποοιο @στο Ιιττετε: οιΧααοτρτορτοβοοειο: Μοτορι·οοοοτ οποιοι οαο:

ὶο οιοοοβει·ιο Οεοτα!το[ι [τεοατοτο: οούαιτ,' εαπ οποια: ιο οπο: πιο [α[ια: ε.τροοαοται· . 13τοιοατ

Μετα: 6εταΙιΙα:, ροβτο ΣιΙ·οιο-τοοιοτι: πιο, ιο το” τοποτα!οταιο [πόδι ιΛάοο!οι·ιιι, οαοιο τω::

οιΙΙιαι: Οοτοειιο ιοοπιι·εται· ειιιιιιτ, το|ιοται· Ιο_ςοἰτοοοαιο τοιτοτα!ο;ταΜοιο @οι οοιιοαιωτ Μπι·

[αι[]ε, με οττοβοοτεια: οι·αιιιτιοοετο οι: οποιο: οι:το!!ιτ. Ιπτετει·ετ Μετιιτιπιε οπο” Ιπεειτειιπιιο·, .

πιο εο τοπιοοτε οποιο ριιιΙοιοριιτιοετιιι·εΙτιπ:,οιιειπτιιιε ιιιιιιιε @οι τείιεπι ποπ Με τιιιΓειιετ,

ίεά οποιο Βτεο,ιε πειτε: επι: ιειιοιιιε Κιοιιιιι·ιπο. . ° › > - Π , "τι

ο 3. 13ο οοοοιοατ πο, οτι! .Δομιτοοοο [αρκετοι [αει·αοτ, οαΙίοιίιβίταιτο:; οοοιιιο @απο το::

επτα: το”. τιποτε ε:τρι·ιιοιτ Ηοαι·ιαζία:. Με: οποιο ιο τοοοο,θει·ιι 'ΝεοτοΙο_ςἰο οβ8οοται(,οοοα:
- πιω/ι: ΒοοετοΙο·ι:, οι: οετοι:: :. πιο: Πεοοπιιστιε (πιο Απο,οιι·ιιπππε ειοΒιιο. · ·ι -- ιι ι

.Με ::.ο.8.τοοι.αιια -- ·° ° ° :Σεν τι ι ·“Μη.-:ιιο

(Μια: .



“οι η” “ν ! Τ-·Α Ϊ

ΑΝΝ_οΗ_ 4. :τι ./1ιτεε!ωποο αὐΙπιτε Ήταν ττπ.Μτατιτωιωπ 0πιτ.οει.ιιι, Με: ΜΜΜ

ω” απο Μοτο »πιο οτρο·ιαττιπ Μ σεΜετο πρωτο τοτήττέρτοΘ*8Μ τ.°ωεωφτω, ω «τω» επειτα

9_ Μα πωωι, Με οετΙ:ι:. Νοτιιτ Ρεοι·ιιατυ οΒιιτ Με ίιπᾶιι5 ΟάεΙ8ετι1ε, ιτιοοοεπιπ ετ Μα. Ιρ

Οω;ετιιι β Μπακ, βαττ που: Διετ!ταππατ, Μ#ΙΪ0 τω” πύίέτο τε!εύτατισ, ίπτωοϋφιο ἰπίοτο τοπιο: τον·

ροη: μετα” ρι·οι·[ιστ @κοιταω ώ: από: [πιτ πιτ τω·πττηπε νεπει·τιοιΙιετΖωτο άοττω·ε. Ωοιήέττυπω

ωττωπω .ΛεττΙτιππτ Μ'ττο$τατω στου. τιμά στο/Μι 6'εκτισ|επ[α.τ [ειπε το!εοπταΜ, τα οποιο

σεΜηςυ, επι Ηυ·ίκδβ ΕΜΜτιπ , ιτϋιτ "έωτίτά ατττοιιοπικε, ΔΗΜ: ει, Νοέ Με: @ποστ

Η;» πω: τοΙΙσπιοιιτιοε ει! Όεπτιι!εω ριορτιε ρσιιιιιτοτω. Κα!. Ιω. Ι)εοιι:ετίο επεσε. ;,

Νου. Μετα Οετνιπἱ εΒοετιε. ;. Ιι1ιιτ Μαιο. Βεροϋπο Γεπότι ΑποεΙταποι επι” ποιοι, με

ἰπάΕταΙ]ε [πῇῖτὶατ . μπι τω· μπα αροπεπάτι βατ, οπο· με 0ι!τ!;ει·Ξ επτοικίιωτ οττπι·κτ.

ΙΝΟΙΡ-ΙΤ ?ΙΤΑ

τ. Η τι πειτε; οιππἰτ τιιιιπάιπ Ππϊεεπιτἰ Πεὶ άείτετιποπε μι· ι:τιι·πΞε επιτρ
ο · τιοπειτι ίε ετατιιΙετιιτ τετιετπιιιττι , Βτοιιε ιιτιἰνετΓεΙ1ε εκ1οΙταιΕο_, ιιικωιτε

εοιππιιιπιε ; Ρι·οοτιιιτπ ττιιπεπ οιτοτυπιτ!επτΙοεοτιιιπ ι!ιεποίοιτιιτ ετΤε 8οιιτΠιιττι , νι
τοε πειΒιιιΠε τετεε , πρι ίτιπωτατιτ ει:: τἀοδττἱπτε Ρτ2το8ειτἰνο. Ρειττεε ποπ ἰτππιετἰτο

νοοεπτιιτ δ: ΡειΓτοτεε.Ηοο μπειε ίο Ρώτα Επι δ: ποπιἰπε (Με Ροπτἱνε τοπ ιπρ

τπτ , οτεεεΙΓοτοιπ ΓωΡιιτε Ιπτετιτεἐ νιτοτυπι 8επιτιιτει . πιο ι!επιτ1ιτειΠτι ίιιΙεεπ

τΠπτπιππ Πάω , Βεειτιιιπ ἴοὶ!ἱοετ Βιοπειτιιιτπ , οΙἰιπ ΡτοτιιΙιτ , οιιιιιε Ρετ τοοἱπιο δ:

εοτοοτ:ιΙι Ρτε:ΓεπτΞε ίε Βετιττιπι εκίιιΙτεττ ΟεπτοΙο . ΙΡίο. ετι:ιτπ Ροίτ Μο: , εποε Γο

Ρτε. πιετιιιΠε Ιε8ίτοτ,8Ιοτιοίτε τεοοτόετιοπιε νιτιιτπ Ρι·οτιιΙΜε τοπιο Α τι ο ε τ. τι τι το

__ πιο, οπιιιιιοπιοπιοπιπετο ΓιιιτετπΡοτιε Ι.ειιιιξειπ τετοιο, ίιιι_ποτιιιππ ΙΙΙ.ΒΓΠΟπ

- Ϊ ; ' τν Ηεττι πίτιπετιπο.οπε οτοτεπιπτ. τ τ ο · ε --- ·- -

ΜΜΜ· ε.. Νειτιιε είὶ Απ8εΙτειππιιε Πάτα, ΡατεπτἰΒιιε ῇιικτει. Γειτεπἰἱ Ροιτιοεπι ποπ αόεο
Χημω!”" 8επετοίὶε ζοιττιωνΞε οπιπίποἱπεεπιιἐε , τω ΡΙτιπε Πει τω”εΙε8τιπτιίΠιπίε : οιιι

πωπω.: οοιιιιοπιε , οιι:ιτποπε Μπι οάοτιε ίοτετ ίιιτιιτιιε , ειπα: Γιιιιιπ πειτινΙτετεπι οι

«τιποτε οταιπο”πίτττιτυπι εί!.νιτΠτ πειππ1ιιε επιο Βεπίττικ , οιιετάειπι ιὶοττπἱεπε πάτε,

πατώ ε›ι_ἴε Ιεπιτετ Γεττπιπ Ρτοι:εάετε ,οιιοι! τοτιιιε ΠεπτπΙιιτπιιιτοε οττιτοιπέεπε , ο

πιπιιιτπ στα ιτι Πιτ Ιειιιι!επι τιάτπιτ:ιτιοπεπι ίοΙνεΒιιτ; ι1ιτοτΙ Ροίτοιιαιτι τεΙτειοΐο πιο.

τὶτο Ιπππιτεινιτ,ι!Ιε Βττιτἱε :Μπι οιιτΙείτιτ ιιτιπτω,εωτ Ρτο οεττοποε Γοτε)οτείεειιιπτ

οΡτίτπτε ΡτοΙιε , οιτειιπ Ποιπιπι άοπο Ρτοκιπιε εΙΤεπτ πεεεΡτιιτποπτε Βοποτυπι ώστε

0Ροτι1Μ ι1πινοϊίοε ειΠΙοτετ . Ηἰε ει·8ο Μπιτ ιπάοΙιε εΙΤε 5πετοιεπε, ΡτοΓιτποιοπε Γεο

ίιιε οειιτπἰπε νιΒεπε,ιπίτο. ανιιτπ ΡιιετἱΙε τεΡεττιιε τα Επ Πττετιε ιΙΕΙι:επτΠε ίετνεπτΕΓ

. Ειπε ετάεπε .Ιο.τπ επιτπ Πεο Γε ὶπίΡὶτειπτε Μεπι μια οιιὶπειτπ ίιιτιττπέ ίοτετ, Επόπ

είο οιιοάεπι οίϊεπτειοετ; δ: οιιιπ Γοτιοτιππ ει,πεεωητρφωτερ ””επποε,δει ιεπτ πι

νετο Πει επιτωι επ , ίιιπιτπω $τιΡιεπτιο: ΡτιιιΠ8ποοετ Γε τοπιο επι ποτὲ , ιιιτι Ητ

Ήττω* τετιιτπιπ ποπ Ροτετειτ ἴεἰεπτἱο. ίτιτὶετι . Ετ ειπε. ποπ Ιοίοινιτιτπ τπιτπάι ειιτιοΙεδΗ , Κα!

Φιτι-- Πεὶ ίετνἱτὶο ΡετΡετἰττι πιο!ιιττ πιτιποΙΡειτι , πιοπειο!πΙι οποια τα το8ει πιω Γεπδ`τι

πιτπωι τποπο.Π:ετιι εΙειιιΙττει .· ὸειπ ιτι-πω άοπιε οιιπι τιποτε ετεΓεεπτιοιιπποΒιτππ·ι

οικω τιιιτπεπιε οτείετεοειτ οΒτιιτὶΒιιε , τπυ!τιιποοτε Γειπδτιτατιε εκοτπειοειτ Ρετ:ίε

Βιιο.Ιπετε.τ ει πιτιτετ δ: ποτά:: νιττιιτΓι πιππιπτειε ,'ΡτεΡοΙεΒτιτ ιτι εο οοεὸὶεπτἱοτ πιε

σ' ειετωπ οιιοΙἱτοε,εοπίετνειΒεπτπτ ει: :το Με. οιιπ οιΙΠΤε οιιετποποπτ πείειτ ετιι·ιτοε .

Η“°¦ἱ'ω 3. Επιτπνετο ειπα , ιιτ Γποτεοιέτιιιπ επ , ιπειΓεεπάο ιτιιιΙτιππ ΒΙιίεεοειτ Στει:εοτ:ι

κ” (Μα τι Ροττε Ιοει, ποτπιπε Ι πιο ε ι. Α τι ο οοποπ τπιπιτπει τεκτετεπτιει όιεπο,Ιιεεπτιο,τοπιτε

Γεοοπτει ίετιιτετιιε επ ίεΒοτειτοπι πιοΒιίτετιε;πιοτε ίειΙιεετ ΡτπάεπτιίΠιτι οι: ειΡιε,οιιε

ωεωτ ττινετίοτιιτπ βοτιππ ΜΜΜ , ιιτ τπεΙΙιε ειιτΙοοτε πιο. τεΡΙε οι τεεεΡτεοιιΙο.Πε

πιοιιε τπυΙτοτιππ ειτοετιεπτΕτι οτοοειτιιιπ , δ: ΙιοετοΙιοικ πειτε οτπειτιίΠπιιιτπ τω»

τετιε (Ξετποτεπεε νεπετειοιΙειπ ε ιΓοοοιιτπ , ιιε επιπ τπιιΙτο ποποτε νοοιττιπάιιτπ

το» απο Ε τι τ. ε τι τι τ· ιι οι , οι·ποεοτοτεπι σ.ιξεοτιτε επ παμε ἀἱἀιιίοεΙιιιτι ιτπε εἰ ιποπἰτοτ , Με

εΠε"“# πιω:πωπω ερωτα Ιιττετπτυπι ίιιττΊπίτιτιιτοτ . θειαόεοετ νεπετο.οιΙιε Ρτιτ:ΐιιΙ τἱε

Μεεετε.ιΡωι ἴο|ειτὶο , τε!ενεο:ιτιιτ το.ιπ ιοοπεἰ τωετωπ ἱπιὶιιίὶτἰε Μουτ: ιπο,επιο .

Ττιπάεπι τω” Οτειπιπιετιετι, ΜιιΠεο :πειτε ΒιειΙεδτιο:ι οοτἰιπε ιπίττιιδτιιτπ , (Σεπ

τι.ι1ετπ τεπιἰττἱτ τἱτοπεπι ειππειίΠπιιιτπ , @τι τυπο Βιεετάοτιο οτπ:ιτιππ , οικω νε!ιιτ

8ττιπάετπ τπείοιιτιιπι τεοιΡιτ Ριο·οοπέτεδο.τιο (ΣεπτιιΙεπΠιιτπ . Ηιπο ῇιιιτι ποσό ιπ

- 8επτι ίτιιτ!το Γπετειτ ιτιιο:Πτιιιτι, Ρτοίεττιιτ Μπέμπα Μεττή:: ΡτετοιΡιπιτπ πιτιτ8οτιτυτπ,

τεοειτο.πτιιτΙιοτι , οοπΓοτιοοπτιιτ πεεάιππ ι:οπίετιΡτι, εάικοπτιιι· Ριπή ,τὶὶΓοεττἱοπ

τω· φωτια Ιιιτιτπιε ίειΡἱεπτὶοτ τπείειιιτι , ἰΙΙυΠτειτιιτ Ρ:ιτττε:8τ οι: οττιπἱΒιιε :πτωτι

οιιτιοιιε Γε τι: νοεατιιτ (.ΐεπτοΙο,οιιε τοπ το ΡττείειΒΞεοετιιτ Ρειττε Βεειπάτι. νετιιτπ Ρο

ΡιιΠ το Ηετι εείτιεπτιε νοΙππτετι δ: τι εΠοετιο ίεΙἰΧ :ιεεείπτ ετΤεδιιιε .

ε. Ἑ`ο
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εδώ :ειτ:Ροτε τε:: Κ ο τ: :ε :ι τ πε Ρτυοεπ::: :υ:::::ιε ο::τυε, τε,ου: Ρτε:ποστυιπ

Ρο:: μποτ:: τ: υ ο ο Ν :ε Μ :Πυ::τ:::::υτ :”::ο::::ιε , ου: πυτυ τ::ν:πο , υ: οτεε::τπυε ,

::Ρεα::δ:υε ν:: πι:: τ::ο‹:ο τε:”εττυτ τιο::::ο:τυε . ()υτπ επ:π: :οππο :π :Μπιουτ Ρ:ττ:

:ιυε ε:ε:::ιετε:υι· δ::ο:ΡΙ::ι:ε :ο::οΙ:τ:::υε . :υΡτ:‹::δ:υε Κε:: :το Κο:ι::ιπ που: νο:υπ:

τ:τ:ε τ:ενο::οπε ε:: οοειδ:υε : ::υτπουε :υ::υ ε:πε τ::νετ::ε π: Ισο:ε ου::τετεπτυτ :::ν:π:

:ετν:::: ΡΙεπε :πι::υτ:ο:::ο::ε , ει:: στππ:::υε Ρτ::δ:ο:τυεε:: ε:::ο::: :πιο :π τε Απεε::

τ:ππυε νεπετ::::Ι:ε . Ι::ουε Ρτο:εδ::οπε Ρ:τ::: Κε:: ο:Πετπ :ττ:Ρ::. ευ: Αποε:τ:π

ι:υε :ισπε::::::::ι: ν::: οοπιεε :οοεο::τ. Ιπτετ:ιπ πω:: οτ:ε::υπτυτ , τ::ν::;::: :::έ:επυε

οοουΙ::::: Ι:τ:υε :Ρετ:υτι:υτ, Ρτεεε::ο:::οπιιπι νετ::: Ρτοοεε:υπτ,εοπιπιε:πτ:υπι σο::

ο: :π:υπ::υι:τ; τπ:τ:τυτ Κε:: ε:ι:ε ::'::::::π: , τ:εΙεδ:::υτ οοπτ:πεπ::ε ν:::: π:υπά:τ:: ,

ο::::υΡε:ουπτ οτππεε Ι:πευε π:τοτετ:: , τενετεπτυτ ::ι:ιπ: Ρυτ:τ:τεπι . νετυ::: οπο::

:τι :Ρ:ο :::τιετε τε::τυπι ε:: Βε::υ::: :υ::Τε , τ::Βιιυτπ ν:::ετυτ :π:ετ: :::::οτ::: )· Η ου::

που: πιυΙτ:τπο‹:: :::εττ:οπε :π::πυ:τυε ε::, π: Ρετ οπιπετπ ν::::: Πεο Κεε:ουε :π

τ::ν:πο :ετν:::ο π::Ι:::::ε. υ: :::ιτοτυ:π πυ:που:::: :πε::ζουετ:: :υν::·: :οΙ:τπ:πε: οπο::

:π πετ: Ροτυετ:τ, ποπ :πεττεε :υε::οεπτ, Γε:: ::υτ::σ:: ε:::::::πεπι:. ΙΡο:τυτ Κο::::τπ Ρετ

νεπτυιπ, :τουε :Με ίε::ο:τετ ε:: τετπε:τυπι τ: . '

ε. Ηιι:υεετξοο ενεπτυ :::πετ:ε , ν:: Πε: Αποε:τ:ππυε :ο Κεε:ε ποτ::::τπ νεπ::;

ου:ΡτοΡτετ :Ρ:εΚε:: ποπ επι:: :πτετ :π::τποε τεΙ:πουετε οστάε :εποε :π::::ν:τ.Ιπτε

τ:::: νετο δω: Κε:: Ρετου:τ:τ . ουσ επι:: ::οι:οτε :υ:ε::: . :ετπΡετ νεπετ:πε:υε Απ

ΑΝΝ. Κ::

Ι Οο.3

ο. Πεο.

δω:: :(04

:στο :εεε

Κοπ:επι Ρο

“Η

Βε:τ:ππυε :υ::π:::ο:::::οπε (Σεπτυ::ιπ ε:::Ι::: )· δ: Ρτονει::τ Πεο σττ::ι::τι:ε,υτ ε:: πω::

::::::τ:: Πεπτυ:επ_::ε Ρ:τετπ: Ρτ:ν:τε:υτ :σΠ:ο:τυτ:::ιε . Ρτ::τυτπ ετζοο ::π:οτ:ε εοπ

::Ι:: οοποοτσ::: ε:εδ::οπε , :ο ο:::ο:: :υ:ο:Ρετε οο8:τυτ Αποε:τ:ππυε, ου: :)σπ::π: Ρα::

:ο:επτ:: :τυο οι::π:: Μου:: :ο :ισο :υετ:τ Ρτ::Ρ:τ:τυε. Τυπο Κε:: ον:πε , ουσ:: :ἰ

ουτ ουΡ:ετ:τ , Ιοοιιτ:: :ιοποτ:πτ:: τεΡετ:::ετ, :::Ρε δώ:: ΩεπτυΙ:π: :πιο δε ο:υ:: εσπ

ο:::το 8τ:τ:υ δε νεπ:τ. Επ:π: νετο ::τπ:: νε:οο:::ε Αποε:τ:ππ: :υτεε Ρετοε:Ιεπε, τ::

δ:ο επ:π: :::::στε ::Ιυ:ιτ: ε:πε Ρτιεοσττ::: τεΡΙετ . Ωυ:ε: :8ετε: ποπ :πνεπ:ε:::τ : :τει

·:τυπ: υπ:π::π:ε ε:εδ::ο.εκ:::π:ε :τ:τπστ:υπ: Ρ:τν: ουστυπιτ:::π :υ: πσ:::Ι:::τε :π::41·

τοτυ::ι οοπττ:‹::Ε::οπε , Ρ:::στ:Ι:::τειπ :υ:ο:Ρετε οοοε:::::; τοξο:: επ:π: :υδ:στ:::ε

ει:: ::οο :ιι:Ρυ::υτ: ΡτοΡ:πουειο:τ. δε:: :Πε οι:: :::::ε::ε ου:ιπ Ρτωε::ε τπ::ε:ι:τ , ο

ιππ:τισ :ε :π‹::ξοπυτπ :ιυ:υ:οε τε: ΡετοεΡτ:οπε Ρτ::::υτ::ο::::τ.8υ:πτο :8::υτ :υ:υ :Πνε

τυπ: Ιι:::τ: ε::Ρε::: , ::::ουε :ε πε :πνεπ:τετυτ ::π::::ε ου::ιυ:ο:::π τεοοπτ::τ. Κει::::

νεπ:επε ν:τυπι :πτεττο8:τ: :υτ::ιπ οπο: ::::οε:::::ε πιοπ:ο::οτυιπ τυτ::: Ρτοο::τπ:τ .

Κε:: ιτ::τ:τυτ :πτεπ::σπειπ, Ρτεικ::ο:τ ::υτι::Ι::::ετπ, :υ:ιετουε ι:: ο:τ:υε Ρετ8:τυτ , :ο

ε:εδ:υε :)στπ:::: :ο :ο τετ:υο::υτ . Ει:ευπ: ετοο τπ:::::τεε 'Ρ::ιοΙ:τυ:π Πε: πι:::τεπ:

Ρετου:τεπτεε ::ο::ο:τ::πτυτ : ου::›υ:ουπ:ο;ο::ν::π:::ιυε,::ου:ι: ν::υε :υ::εετ ν:: οΙυεπ

(::::τυ:.: π:

ν:ιιιε :

::::::::υε: τ::πάεττι :ο::υτ Ρετ:δ:: ιπυ:τ: :οτυ::::οπε , :π ::Ιν: ΟΙ:πτ:::π: ο::ξοπο:ο:τυτ ι

::τετε. Ιτυ:· οε:υε.Ρετοιι:τ:τυτ , :πνεπτυε :τ:εΙυε::υτ, τε8::ουε Κσ::εττ: Ρτ:::επτ:::

:::::τυτ. Κε:: :::ουε 8:υτ:επε, εοο:ε:::: :::::::ο:πι :πττ:τ, στππίουε :Ρεδ::πτε πσ:::::

ιιτ:: νε: :ξοπο:::::υπ: ο:τετν:, Ρετ :υπεε :ο που: Ρεπε:επτεε :Ρ:: τοτ:υε :σοὶ τ:στπ:π:

τ:σπετπ οεΙεζο:τ . Πε:π :υ::ε:υτ :ο :Ρίο ΚεΣοε , υπ ου:πτοο:υε :οοεΙετ:τε:υτ ::επεε::-

δ::οπ:ε οοπ:εοτ:τ:ο τ::Ιοπ:. :Ντε σειρ :::ε :υΡετπ: τπε:π::τυτπ ο:Ρ:::ε :υ:τ, οι:: :πε

τποτ, :υυιπ Ι)οιπ:πυπι , Μι:: ευπ: νεΠεπτ ΡσΡυΙ: ::οετε Κεξοει:: , :υιο:::ε :π :ποπ

τετπ ,πε :υΡετο:Ι:ο Ρτα::::οπ:ε ει:τοΙΙετε:υτ , ::ι:Ιυ:: :υ:::τε ο:νετπ:πι .

ό. μια: νετο :υιπ:σ Α:::::τ:ε σ:::ο:ο , ου:ε ε:υε που: :::8πε Ρο:επε ::τ ε::ΡΙ:ο:τε?

Ετ:: επ:π: ε: ::υο::υ:π :οτε ΡτοΡτ::: ν::: πεν:ε ο:τετε , οστ:ιπ Ι)εσ δε ::οπι:π:::υε

που:: :επ:Ρετ Ρτον:τ:ετε, οοιπιπ:::οτυιπ :πεΡτ: τε:εο:τε , ::τπ ε::ειπΡΙο οι:::π νετ

:ισ ::σπ: εοτυπι :υ8ετε : ου:ι:ου::: ::οπυιπ :ετπΡετ :ιτ::::τε. ου:ε:ου:ε: Ρτ:νυιπ :επι

Ρετ τ::νετε. Νεο ε:υε Βεπενο:επ::: Π:: ε:: :π:τπ:τυπι :::υτε:π ο:ιτ:πετε, ία: απ::

ετ::π: τεττεπ:ε ::τ::::ο::ε :οουπι οοιππ::::υπ:::οποτ:τε. Βεπ:ουε πιοεπ:: ::τυ:::τ .· :ει

οτειε ::·:ε :υτο δ: :τξοεπτο νε:::ν:τ, (:::τ::::ουε νει:: ::ο:ο-::πέ:: Ρτο Ρο::ε :ιπΡ:::

ν:: . ΠεΙεδ::Β:τυτ Ρ::πε ::πέ:υπι :ποεπ:υτπ :ιοπο σΡετε,Ρ::οε::::υτ Ρ:: ιπεπε :ειπ

δ:: ει:ετο:::::οπε.:πτετε: Ν ο τ κ ε :ι υ ε :.εο:::οεπ::ε εΡ::οοΡυε, ου: : ε:οτππο :π8ε

Α8:: ΣΣ. ο:: Β. Το:: ΚΠΕ Έ) ε :ή ::τι:ο

τι Κοιπαπυιπ Κουα:: πιο:: εοτυπιεπ:οτι:: νε:υε Ο:ιτο:ι:ου::ι : Βο:::ο ::υά::::::ι, οπο:: :υπο τω. ποππυ:

Ι: οοπ::Επ:πτ. Α: ε:: Η:::οτ::: Τι·ο.πε::τ:οπ:ε $$.8::ν:π::π:, διο. ου:πι :υΡτ: ετ::::::::ιυε, μια: Κο::εττυ::::πυ:

το επτα: :τετ πι:: :υ:εεΡ:::ε. Ετε:::::: Π:: ετιΡ.:.6. Οοπ::::::::: τε8::::: αυτ: μτωι!ο β:: Ηιομκε ΤΠ:: πω::

::::-ε, δ: Με:: πε Βε:·:: ε:::: ::ι::Ρ::πτ:τεε, :ι δ. 50.ν:::::ιπο οοπ:οτι:::: :::ο:τυ:·. Ωω:: νετο Π:: :ε;ποτ:ιτετ

ου:: ευ:: 5::ν:π:::::::ε, ε. Τοοάοτ:οο, οι:: ΡΜ" τω:: η:: :Ρ:|Ευρει::Ακτε!ίικοπβ:, ω :ιεεεΡ:τ. σε:: αυτου:

Τ:ιεοε:ετ:ευε . τ:: ει:: ε:ιιε :Ποιοι ά::::::ιυε, :υπο το: τ. π:ει::ε ]:::υετ:ο:

 

2

δυοι·ι:ιιι πι.

εοε :::τυι::

οι: .
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ΆΝ-ΟΗΒ- Μαιο ειππειτε επεεειιιτπ ειπε Κιεπετιι Ρτωεπει ίπετειπτ οΡΡἰἔποτειε , οπιετπιτ, δε

ΙΙ)2:Ημ ,Με εποε ειποε Ι) ιι πε π ο π ε ιΡϋπειίεειιε ΙπίεεΡετεεΡτιείπ1ειτπιπ . Ηππε ιεεππε ει!»

5'' ω” Με ΑππεΙτεπππε ειπα , δε πι εοπεπτιοπεττι , ειιιειιτι ιΙΙιιιε δε ίιιπε Γεεετει επτεεεΠοτ

τεπονιιτει: , πε ιππτιτπιτει:πτ, ειεοτανιτ . . Ωπι ΕΡιίεοΡιιε νεπετειπιπ νιτι Ρτεεὶ

Με επειιιιείεεπε , πεπι δε ει @πιο Ε ε Δ τ. ο ο Βεπιοτιιπι ειππίπτε ιειιΡίππι πιεσε

διετα ειεοτειτπε , :πιο πεππο τείετιΡιππι ΡτοιππΙΡ,ενιτ . Ιτι ποτπιπε Γεπιδο: , δεε.

ΑΕπι Γιιπτ παο Ι.εοεπο ΡππΙιεε ίππ ιιιε τη.. Κα!. Οδὶοπτιε . Ατιπο Ποτπιππ::ιτ Ιπεειτ.

. τπιποπτε το”, ΙτπΡετιι ΡιετοαΗεπτιει ι ει. δεε. τω: ιπιτπτ Ρεθιοπε ιιιι.πτετ τεΡετε

τει, πιοπειδιετιπιπ τενετ πεε . . Ρ

Α Κ,,,,,,_ 7. ΑΙιειπιιππο ειπιπι Νεπίιτιετπ πω, δε εοΠοεπιο Μετεπἰοπἱε Κ ι ο Η Α ιι οι

ιιοπέιεε.4ε πΓπε , ΡοίτπΙανιτ εππιεὶεπι Ππεειτι , πι Ρτο ΓειΙπτε Με επιπιε Γειπδὶο πωπω-ιο ειπ

Μ ο ”""' ε1πιειΙπτειτετπτ: επι ίειεπε νιτιιιιι είπε Ρτπειεπτειπ , δε τποπεπιει ττε.τπιεπι :Μπετο

τετπ , πεπιεπε ει Ρειτπιτ , εοπίετεπε Ρετ ειπε ττιο.ππτπ ίε.π&ο πωπω. εο.ίππιτπ Ειτε

Με ΡπτΡιιτει: , δε εεεΙεπεπι δεεπεΙΙινιΙΙα , πε επιπε ειοπετιοπε τ.ιιΙεπι εοτιεπόπ πε

ίετιΡιιοπεπι .

))

Ιπ ποπιιπε διπ&ει: δε ιπεπνιάιπε Ττιπιτειιιε , ειτε Κ ι ε: π π τι π π ε & πω... εοπεε

πεπτε ματια Νοττπιειπποτππι Ππιε. ΕοτπΡετιππι είΤε νοΙππιπε οιππιπιτι Γειπέιεια,

Βει ΕεεΙεπε πειεπιιτπ ιπειπίετιε,ε1ποπ Αππε!τ:ιπππε ειππειε €επιπΙεππε εεποπιι,

ππι νεπετειπιΙιε εοπίε Ποτ ΗιπέΈπε Κιεπειτιπε ειπιείειι , εΙετπεπτιειτπ ποίιτε.ττι ειτ

Ρετιετιτ , ειπ:ιτεππε ιΡπ δειπδὶο Ιειτ,πιτιοπε ποίιτεε εΙεετποίγπε εοπΓεττετππε επ

ε1πιει. (ΣοπΠπο ετέρ δε ίπε,πείτπ ποΓιτοτππι πειεππτπ, όεετενιτππε ττπε!ετε ΡετΡε

τπο Ρταεπδιο πιπιδιοδε ίετνιε εῇπε εεεΙεπειττι ειπε: Με είε ιπ δεειπεΙΙι νιΙΙει . Ρτείο.

τπε νετοΑπ” δε Ἑτειττεε ίππ εείππαιτιοπε Ρτείεπειε επιτοπτπΡπι ΓΡοΡοπεΙε

τιιπτ, ειιιοει ε.τποτε εεπιτοτΞε ποίιτι, ποίιτο, δε τπε.ετιε, εοπ)πειε, δε Ρτοπε , ΡετΓοπο.

ππιπε τιιοππεπι ἰΡίὶπε εοπετεπειτιοπιε ειππετειπτ πιππετπε, εε εοπεπιιοιιε , πε

Με ειεεεε!επτε ει ίε:επΙο,εΙτετιπε Ρετ ίει:εππι ίππίεε1πειιπτ ΓπεεείΤιο.ΙΙΙυπ ειπιπι πι,

ειπποἀὶετπε επε δε ειειπεεΡε , ποε , ποίὶτἰουε επι ίπΡτειόιέπε εοπετεπ;ιτιοπιε :ιΡ

Ρε-11ωτοω, οτππιπιτι οπο: ει» πείτε ίπετιπτ Βοποτπι·π πεπε:ιπιπτ ΡειττιειΡεε. . Πι

ι8ιτιιτ παο ίιιτπτιε τετπΡοτιππε ειοπειτιο ΜΜΜ Ρεττπεπεειτ , ω. @Με ειπειτπε

τπειτε ίιιδ·ιο επ ΑτεπὶεΡἱΓεοΡο ,τπε ΡτεεΓεπτε, νεΙ ει επιππίειε.ττι ΕΡιίεοΡιε επτπ Γπιε

δεεετειοτιππε, επι ίοττε τιιπε ποδια: ειπετεπτ επτπι:, ιιι_ίππιπε τοποτ:ιτι, δε πειπε ιπ

ίπΡετ επιιτιππιπι πετι ειπειιπ π,<ιπο πωπω ΡτοΡτπιε νοιιιιτππε εοπίὶ8πειτι . διππιιτπ

Κιεπειτόι Μειτεπιοπίε δ. Ρεοπεττι ειτεπιεΡι1εοΡι . δ. (Ξοπποτιεπε τπο.ττιε εοτιιτπ . δ.

]ιιεπτπ. δ. Κιεπε.τεπ Ρπετι. δ.Βοπεττι Ρπετι . δ. ννιΙΙεΙιτιι Ρπετι . δ. Μεπω . Α

διππι Κοτποιπειεο ε. Ιειπε Με.ττιι. Βοιωτια. ε πποε1πε ιΡΙε ΚοτποτππειεπΠε ειτ

επἰεΡἱίεοΡιιε ν·ιτππι ποππτπ εΠεεο8ποίεεπε εΙοπιππτπ Α πεεΙτειπππιπ,ειοπενιτ ει

πππτπ Βοπππι ε!οι·ίειΙε , οπο ποεπεε1πε ποίιτει εεεΙεπει οτπετπτ .

Οπω,ω Αι ειππιπππε Νοτττπ:ιππιειτπ ιπιτεινιτππε,Ιιπετ ΡειτπτπΡετ ίπππΠετε,πτ εποε!

οι νι-Βιιω. επιτπ πεεείπιτιππι ειεΡΙιεεττιπε. Κετιιππιπε ΜΒ ειοπιτιο Ιπ8επιτειο , παπι ν ι ο ο ιι ι ε

ε-ΡιίεοΡι εοτΡπε: ποποτειπι!ε ει Νεπίιτιο. (:επιππιπι ττειπεπιτπτπ , ε1ιιοει πιω. τπετπι

πιω , Πεο οτππἱΡοτεπτἰ εκ εοτεὶε ιπτιτπο 8τειτιειε τεΡεπεὶπττιιιε. δεεπτι @τπτ πε Βει

:ιτιππετε πι πιπδπ εοτΡοτιε εοΙΙππι ποπἰε πεπεεπέποπε , @τι πιοεἰο εοπττει ιΠοε επει

ττιπε , ε1πιτειππιτπ ποτιππι ποίιτπιπ οπίεπτετε πιτππιπτ. ΕΠ επιτπ ε1πιεΙεΙειτπξίειιππιιε

ποπτιε Ππιτπττι , πποει Πεο ειπιειΙπιπτε , ε.πππεπιπτι τ:ιτιοπε Ρπτεςεπιτπτ, Η τειιπεπ Γει

ειεπτε ιπνιε!πι οπΙἱειιιπε ποπ ποπ: :ιπεπτοτ. νετππι πω ππεπΙειτιτετ πεπιιπετπ ειΡΡε

τιτππε , οιππιππε ίετπεΙ τείΡοπεὶεπτεε :ειπιπ επιπι οπετπε1πειιπ ποίιτειτππι επτπ Νεπ

ίττπιτιιε νεΙ διΙνειπεθεπϋππε πε πιπ6π εοτΡοτε εοΙΙοειιιι εοπτι,ιιιτ , επεεπτιππε ΗΜ ,

` ειπε ποίὶετ ΕΡιίεοΡπε ω, ποπιε ε1πιείειτ,ιΙΙιε ιεειιιε τείετεπτιππε Γε πππε π:ιπετε :

ποίὶετε Πεο ποπιε επιτιιε ιπείειπτπε πΡπει ὶπεεττοε ειπειίι ίιιίεειτι νιειειπτ . ΠπεΙε πι

επ πεεείΤετίε πεπε τποεἱο τειτιοπεπι ΡετίοΙντιππε , ειπε ίε-Πἱεετ πΡπε! ποε ιΙΙππι είΤε

νετπειτετ εοττιΡτοπειππε , ειποει Η ειπιίειπειπι εΙ:ιτείεεπτιππε τπιτ:ιεπΙιε πιιπε ίε π.

πετε ε!είεπεπιτ , δε ποε πιπΙτο τπειέπιπεεπτιπε εεεἰεπι ειι-Ρετιι ίπττιπε . νετε

επιπι

”δἩ

 

ο Επι” Κειιιεπΐετιι “πω”. .τι :ιππο τοις.. ιεππιτ πάμε πει :ιππιιτπ ιο,3- οπο ε πω: "απ, Γε

Ριιππε επ ιτι Γπει εεεΙεΠε Ρι·ορε ει·εάπε εποτι. Επι... ω ἱΡΓιιπι εΡἰίὶοπε ποπτιπΗ:ε πιω-π Οιι·ποιεπίπ.

ύ Κιεπ:ιτειπε ι. πω. Κιεπετεπ τ. δε θππποτιιπε, π:ιιτειπ ιππιιι Κοιπετιππι ΚοιοιπειεεπΓετπ Ατεπἰε

ΡΠεοΡιιπι , πε οπο Ρ:ιπΠο ιπΈετιπε.

ε Αππιε ειπ:ιειτ:ιεςιπτε δε 0δτο εεεϊείι:ιιιι Κοτοπι:ιιζεπΐειπ καπ απ εππο ΓεἱΙἰεετ 989. οι! το”. ειπε: ο

Μ. 1)ε εο| πει: οτε!ετιεπε νιωπ, επιπε Έπιπετιπε ()ειι·ποιεππε εΙἱειιιοτ παει” ΐει·ιΡΙιε.

π_-
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επιπι (Πιι·ιίτιαπα ποια Γατετιιτ , οιππεε Ι)εο οοπιιιιιδτοε , ποπ εο ταιιτιιπι Ιοεο πιιο Απ. οιιιι

εοτοοιεΙιαοεπτιιι , Γειι ιιοιοιιιππιιε ποεΙιτετ τοπαπτιιτ, άινιπα ΡοΙΪε τιιοπίτιατε . δω 1 045

ῇαπι Ρει·πατ Γει·πιο ίπ ποιπιπε Ι)οπιιπι πιιο άείτιπατιιιιι επ , Ιιιιποπιιε ίαιιδτιιπι ποε - 9° Μ*

εοπΗτιπειιιιιε 1ιαοετε ,ταπιετίι αΙιαε ιπαππα οι:ετατι νιάεατιιι· . ()Ιιτιίτιιε νει·ιταε πο

Βιε αι1ίΗΡιιΙατιιτ , πιία ίαπέτι «απ απἰπια εαιΙείτι ΓειπΡετ πετεπιτατε Βεατα τείτιιπο

πιιιιπ ιτειιιιετ , Ξιππιο πε νετοιε ειπε νετοι ποίτι·ι τείτιιιιοπιιιιπ ω . Νειιίττιαπι τα

ιπειι , πιιι δε Νοτιπαππι, τω ΕΡιίοοιιι ποπ Βεπε οιιίτοοπτι ατειιεπόι νιάεοαπτιιι· : Μ!

πιέπτειπ τειιιοτπετ , πατα πιπ Ποιπιπιιε οιιίτοοιετιτ οινιτατειπ , ίι·ιιίττα νι8ιΙατ πιιι

επίτοιΠτ εαπι. οι Ιιοο αιιτεπι ιΙΙοε Ππεπτεε αΙὶα ειιιιεόιαπιιιε; :πιω δ: τπείαιιτι πιιοπ

παω παιπτι δε πιοάο Ρει·άιτι αιπιίΠοπε εοπίτετ εοε ίατιε Βππο Ριιπιτοε . 8ιΙναπε&ιε

αιιτειπ τιποτα πε ίαποτι οοτΡοτε ιπαπιτει· ίιτοετοιε ιαπι τποπο στα οΙαιιόατιιιιε . @πο

Ιιτιιπο @τπτ τετπΡοτε Γαπδτι εοτοοι·ιε ιΠατιοπε οεατα τα ΠεπτιιΙα , αΙιτπιιε ιιΙΙιε :πε

ίτοι·ιιπι επιο απιπιπιειιΙιε αΙιπιιαιπιΠιι Ρετιιιαπίιτ . Βε!ατοτ πειπΡε ποτπιπε δ: 8ιτατιιι

ατπιιε οινιτατε εοιΓεοοϋ ειπε τεΙατιε , πε εετεπε εοπτιοιιετατ . (Σπιτι αιιτοπι ΙππεΙαιτ

αι αοοατιει!ε τπειιιο Με πιο νεπειαοιΙίε ΑππεΙταππιιε , εο8ποιιιειιτο 8αΡιεπε , νι

εεπι ΤιιίεεΡιΙΤετ , Γιιιτ οι πει:είπταε ιΙΙα πω: Γιιιιτα ειιοοίἱτα τα ιτε Νοτιπαππιαπι .

Ηιε Ρτο πιιιΙιιιε ὶετατ Ρε.τοτατιε νε! τιεππιτιε , α εΙετιειε τΡω οτονιποιατ δ: α πιοπα

ι επτα Γαπδτι Αιιτιοεπι π εειιιτ ιππιιιι·ετε , απ ποίΐεπτ αΙιπιιεπι ίαπδτοτιιιπ , πιπ Φωτε

τιιι· τη” . ΠΠ αιιτετπ οιιτιτπε Ιιιιπε ίοιειιτεε , Με ίοΙιιπι ιπΕτατι Γιιπτ , πιιοπ ιιιίε ΑΒ

Βαε ταπτυπι εοπίεΙΐοτειπ πείειι·ετ , τείει·επτεε οττιιιπ , νιτατιι , ειιιἴπιιε εΙππιιιτατεπι .

Τιιιτι αοΒαε τοεατ πω ιποιιί'τι·ατι νιτε ειπε ίετιΡτιιτα , δ; ιιεΐοτιοεπάι Ιατειι·ι.οοιιιαπι.

Ατ ΠΠ οιιτπ αππιιιΙΤεπτ , ταΙι απ εο αιιάιτιι ΡετεεΠιιπτιιτ : (ΞεποΒιο , ιππιιιτ ) ()επτιιΙατ

ὶπ πιοπαΙτετιο όοπιιιιι_ιπει ωιειι Κιε!ιατιι ποια (απΕτι εοτιιτπ παΒετιιτ . Τιιπι πιο

παεπι οεατι Αιι:Ιοεπι πιιιετιιπτ οι : Ιπ Ιιοε , ποποταπόε ΪΡατει· , το Γειτο πππο ι·ενετα

παοετε , Η οΙΤα πιία ιπΓΡε&απε , πιεπτιιπι ποπ ἱπνεπετὶε αουτ! το : πιιοιι Μειτοο Με

τιι ποπ ιπνεπιεε,πιιια Πεο 8τατιαε ειπα ποε Ιιαοεπιιιε. Ατ ιιΙιι Ραττιαπι ποίτι·απι οιιπι

ΠοεΙΙο νιτα ειπε τειιεπανιτ , ειιι·ανιτ ιπίιιιιιατα ειτιιιε ιιι·οΒατε . ΚενοΙνιτ ίαπέτα

τπεπιΙπα , δ: ιπνεπτα τοτα οΙΠιιπι οοπεετιε , ιπεπτιιπι τΙεεΙΤε ιπνεπιτ . (Ζιιιαανει·ο

τοπικ νιται Ιεδτιο τΙοοε!ιατ , πιια πιο Γατιδτιιε ε τιιιιπάο πιέπια!Τετ , Ιιαείὶταοατ Ραι·ιιπι

πιπό ίαεει·ετι πιιια εαιπ άιεπι οιππιιιπι ίαπδτοπιιπ ίείτινιταε ει: τποπει·πα Ραττιιπι ο

ιπίτιτιιτιοπε νιπόιεαοατ . 8τατιιιτ αιιτεπι , ιιτ Γεπιιεπτι πιο ίείτινιταε πια ΓαπΕτο ιτε::

Ιιιοετετιιτ . Ήατ?τιιπιπιιε πιω , Γετὶ ποπ πι: ιιτ ταπτιιπι άεοιιι!Τετ εοπίεΙϊοτειιι . Ηια

Ρτοθειιε , ιιτ ίΡεταπιιιε , ιπΓεττιε , αι! τΙοιππι Απ8ε!ταππἱ νιταιπ τταπίεαπιιιε , πιω ο

πε ίαπέτο τιποτε οειτιοια , δ: πιιιΒιιε οονἰατι ποπ ΡοΠιτ Ρι·οοατπεπτα ιιτειω . . απ] η Ή |

ο. ΜιιΙτο πιάστε δι ιπ8επιο πιο νεπει·απειιιε Ιιοπιο Γειιιοετ Βικιιιιτ ατι ιιίιιιιι πιο- Ω]υ$ ζ,,3:,,_δ

παιτετιι Μα τ·ενοεατε , πππο νεΙ πείοΙατιοπιε τειιιΡοτε , νεΙ πιο Επι τεπιποτε απτεοεί- ι!ιι:Η:32ειτα·

ίοτια , αΙιπιια τιιεταπτ ίταιιτἰε ίιιΒάιιδια . Ποπίταπτια πιιιοΡε ὶπτετπατ ίοι·τιτιιεΙΞπιε , ΗΠΑ' Μι, _

πω: πιεπτι ειπε ιπετατ, πιιιΙταπι Ροτεπτιιιτπ Γιιοετοιαπι εάοιπαοατ: πιιια πόιιεια ίαπ

ειιιππ ίε ναΙΙαιιτε , πιιΙΙιιιε Ροτεπτιαπι νει·εοατιιτ . ΑππεΙταππιιε πεπιπιιε Ποπιεε

Ροπτινοτιιπι , Ηιι8οπιε αάνοεατι πι” , ειιπι οο ειπιετταπι ιπ ιΙΙο ίαπέΠτατεπι οοιπ

πατα· ειπε ία&ιιε ίιιιίΤετ , ιπαππο ετιαπι τιτποτε ειπα ιΙΙιιιιι απεοατιιτ , πιιιΡΡε αοιιτι

πιιεπι τιιιιπαπι ιπποπιι Ρτανιτατι πΠιιΙ ίιιοεεΠιιιπ ΐοτειιατ . Απτιπιπτιιε Γετνατα επ

εοπίιιετιιιιο,ιιτ πι ίείτο ίαπθ:ι `Κιο!ιατιι τοτα Ροπτινοτιιιπ ιπιΠτια (ΣεπτοΙαιτι νεπιτετ,

· & νεΙιιτι Ραττια: ιιοπιιπο , αε πια πιωπ τιιτοτι δε αοινοεατο , ΓοΠειππεπι οιιιιαπι ία

οιοοαπτ .()ιιιπ ιταπιιε ιαιιι απ” (ῖοπιεε ιπενιταοιΙιτετ ατι ίαπέτι Ραττια ίεΠιιπι , αυτ:

αΙια πιιαΙιοετ πιο ιποπαίτετιιιιπ ιπτιαΙΤετ , ίτατιτπ αΙι ΑΒΒατε νεπεταοιΙι, Η ποιά Ιοεο

αοίτιιΙετατ, τατιτα ιπνεδτιοπιε αιι&οτιτατε ατετιεοατιιι·, ιιτ πιιι·ο ιποπο ποπ (Ζοπιιτειπ

α. πιοπαοΙιο, τω Γει·νιιιπ α ποιπιπο ιπετειιατι πιιαΙιτατε τετιιπι Ριιται·εε. ει αΙιπιιαπάο

εοι·τπ:ιεπτι ποπ οοεπιιΙΤετ , ΑΙιοαε Ιοει ατπατοτ , πιιι τΠεει·ε Ροτει·ατ , ΖεΙιιε τΙοπιιιε

Βειοοιπετιιτ πιο , εοπτιπιιο ἴείε ιπ «ποπ ειια88εταπε , ιΠιιπιπιιε ιπίιτιεΙεπι , ιΠιιπι

ταιιτοτειπ εΙαπιἰταπε , πιθ ειπεπτιατε ΓΡοπάετετ , οοπτιπιιο ειτοοιππιιιπιεαοατ . ΗΜ

 

άδία δΈ. Οπἰ.Β. Τα». ?Πλ Ε ε Πτι ειπα

κι 5απετι Αιιιιοεπι εεΙειιι·ε ιποπαπει·ιιιιιι Κοτοιπαπι ποάιεπιιε η ιιιοπ:ιτιιιε Βεπεάιδτιπιε (Ξοπετεπ. δ. Μπα;

ιιιεοΙιτιιι·.

6 Ετ ταπιεπ μπι ία:ειιΙο ποιιο καποια και οπιπἱιιιιι Γαπέτοι·ιιιπ Μτἰνὶταε,πιιαιπ Ι.ιιπονιτιιιΡίιιι, αιΠιοι·πιπτε

θι·εεοι·ιο Π'. ίππιπιο ροπτιπτε, πι οπιιααοωιωπ ετΙεΕπαι·ι ιπαπά:ιι·ιτ. νιάεΤ!ιοπιπίδπιιπι πι Τι·αέτατιι πε

?επτα πι». α. πιο. αι. Ηοτιιοπιιε δ. νιεοιπ απου: πρωι Γι: Γει·νατι απετιιπτ Μπι Οεπτιι!επίεε.

ο· Ιπ ειριτε «Μα ιο. απ” πιιαι·τι πιω (ζιιιοπιει ΟεπιιιΙεπιιο, πι πετώ οεατιθει·ιππι, πω: τΙαοιιπιπιπ

@πιο ποιο: $2ειιΙ.ι τοιπο.
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1ΝΝ.ειτ. ειεε ατιιτει ίσττιτιιδσ ΡΙετιτειιει εσετειιτ, δε ετ Πιο τειιιΡστε τιιιιιΙ Ισεσ ταΡετετετ σε

1 045 τιεειτ. @εστι εσε εεε Πε διειττιεε , δεια εετε εσΠτσ ενο δεΠετ ιατε·-διτστεε , εεεε τισ

9° Μ· Με τεε αδετε νιδετετετ, Π εστι Ρατετετεετ ιείεΠιΠιιτισε Ρταδα-τστεε. ΨεεεταειΙιε τα

τεεε Αεεειταεεεε εστι εσε Πειτε σετιεειτ, ετ Με ειειΙ τσΙΙετετει·, ίεδ 8ε πεδια Ρετ

Πει 8τατιατε ειτε δατετιτετ δε τεδδετεετετ . Αεξδειταεεεε @τετ (Σσττιεε , τεστιιτιε ε

ιεε αειτιιατιιε , νιιΙατιι δεατιιδαττι ίαιιδισ Κιειιατισ δειεεδανιτ, δε εειεε δεδιτιστιε

τείιαειεετεττι εσεΠειεεε , τεδια αιιειστιτατε εσεΠττεατι νσιειτ , ιτα Γε ιιαεεεε :

,, Ιε εσττιιτιε Πιεει:ε δε ιτιδινιδιια: Ττιτιιτατιε . Εεε ΑΝεει.εεΝεεε εσττιΡξετε

,, ίστε εεΡισ εεεειστεττιεεε Πει εεειεΠα: Πδειιιιτιι ιεδείετιαε , δεσδ τεττιστατιτε

), ΡτεεεεΙΙεετιίΠτεσ τε8ε°Κ σ τ: ε τι τ· ο ΟστιιΡετιδιι ΡαΙατισ , εσττσεσταεδατιι ει Ρτε

Ε” ιετιτια ειεε σετεΙι , δεαττι ίεεετατε Γατιδισ Κιεεατισ δεστιδαττι δσεατισειε εεαττε

., τω . Τταδιδεταττι Πδειδει·ε ιΡΠ Γαεεισ ιε Ραδσ Ρστιτινσ νιΠατε , δειτε (ιστειτιε

)) νιΠα νσεατιιτ , εσ εστιδιτισειε Ραδιο,ετ εδο ιΡίε δεττι νιιεετσ,δε Ρσίι τιιε ιιτιεε εε

.), τεε , δεεει νινεεε δεΠεεανετσ , τετιεαιτι , ατδιιε ιτι ίεΠινιτατε εττειτ Κιεεατιι ,

,, δεα: 7. Ιδεε ΟΕισετιε τα εειεετατετ 1 α. δεεατισε ιτι εεείε ΡετΓσιναιτι , δεσδ Π εε

τεε α ττιε δεΠετιατεε τεδδει·ε εεΒΙειεετιτ , αετ Ιε8αιιτει· εττιετιδετ αετ Ρετδατ .

(1εατιι εστιεείΠσεετε ιτι Ρττείετιτια Κε.διε τε8ειδιιε εσειΙιετε σετεΙι δε τε8ια αε

θεσιτιτατε εσεΠτττιατιδαττι εεείει. δι8εεει Κσεεττι τετδιε . διε. (:στιίιαετια: τετε

:, εεε . δεις. Ηεετιει δεειε.$ι8.Βσεεττι δι8.Οδσειε διε.Αεεειτατιτιι εσειιτιε.Α&ετιι
), ΠστιιΡετιδιι Ραιατισ Νστιαε ΑΡτιιιε . ι

αενετε;τη-. ι σ. Ηεεεεττεε δειδατιι ττιιΙεε . δω εεεεΠειατιε ειιτιι ιετειεταεδο εσιιται.ι

"Με .Αεεατι ιαττιειατι ιιαεεεατ εειε νεεεταειιι Αεεειττατιτισ αΙιδιιστιεε εαεία Ρτσεατιο

·ειε ειειιιτιτ . ει δειδεττι αΙιδει εκ ίειε Ρατετιτιεεε ίεε Ρτα:Πατισεε εεττι τεττιΡστιε τε

ειεετατιτ νιΠαττι ίαιιειι Κιειιατιι , νοεαεεΙσ Νστδεετιαε , δε ταιι σεεαΠσεε ταειδιιαττι

διετεδιτατεττι Με νιεδιεαεατ. Οσετταδιεεετε Αεεατε,δε ιΙΙσ ιειαειεετε.ττιιιΙτα δετα

·εσετι8ιτ νεεεταειιετιιΑεεειταεεεει ειεε ιτεειιΠιστιε Ρατι:εεττιΡε δεαττι ίσττι απισ

·τιε νιτιεεισ ετΒα Γεσε ίιτιτιέετετετ, ιιιτιε Ρατειτ, δειτι εστιττα ιιιιτιε Ηεεεεττεττι, εστι

·τταδεε σττιτιεε δει Γταττεττι ΡσίεειΠστιεε ταΡετε εσεαεατιτετ , τατιι δινιτισιιιττι δεαιτι

Εεε τιιατιατετε Ιειδετιι αιιδιστιτατε εεττατε εσε δειιιτιτ.ΝαττιΠει δε Πσειιει τισίιτι ιε

*ίστειατεε ειεετεΡισ , δε αεεεεΠιε απιστε , δει Ρτσ Πιιε σνιεεε αιιιττιατιι ΡσΠιιτ : ιΡιε

ιδεσδ; Ρτσ εεειεΠα: ΠεετειετιΠε νιΠιε νει Ρταιδιιε τεειτα Ρετιεεια . τεειταιδ; ιειδεσ

·τετε εεττ” ΡετΡετι εσε ίστειιδανιτ έ Ρτσ ιιιιε εεττε δει Πει ετατιτ εσειττιιιΠ Με

·τεατιι ΡσίειΙΤετ , Π ιδ εεεεΠε ειπε , δει Ρτσ εστετεδεττι τε τετεΡσταΙι, ειιττι εεεεΠε

ίειτ . ττιειτιε ιειετιιε ειπε-τι εσε τεεείανιτ . Πε εειει ίεειεδιστετε ατιιττιαε ΠιΙνατετ ,

ιΡίε τετιιΡσταΙιίεαε ειωδ τιεττιδεαει αδειτιιε είι ΡεΡετειΠε . Ναττι εσε ιιι τατιτιιτιι

ετενετατ τνταετιστετιι αττσειταε , ετ εστΡστα Ρετιτεεεδσ αειττιαε ειιιιδατεετ; ίεδ αδ

.εσε Ρτσεειι”ετατ εστεττι εεΡιδιταε , ετ εσε τεεεε ίΡσΙιατιτεε τειιετσε εΠιεετετιτ : δε

δεια ιίδετιι πιαιδειΠεεε νιτ εστειτι Γενιτια: ΡετΡεε εσετταδιέιστ ειτίιιειτ , αε ειε ττιει

τα ΡετΡειιιιε , ετιατε διαδιι ΡετεεΠιστιεττι Πει αιιιατστ τσιετανιτ . δεδ δεια νετε

ίατετι ΡσίΤεττιεε, ιεΠεττι εστιιιδετε δεαΠ Ιεστιεττι ; ιίιε Ρτσ εσττιτειιΠε , εστια.εσε

ίειεετια Π·ετεε , τιεΠαττι τιιιιειτ ΡαίΠσεεει . (:ατιταε εειτε ιτι εσ Ισειιττι Με νιεδιεα

εατ Ρτιστεττι , δεα ισταε ιιτιδιιε ΡτσΡεΠεεατ τιτεστεει . Ταττιδιε ιταδεε εσετεα

θ)

.'33

3)

Ηεεεεττετιι ιειιιτιτ , είδεεδεσ Ρτσεετεττι ιιιδιεισ ιε Κεε_ιε Ρτα:ιετιτια . εατε διιαττι

διιειιιιιιε νιΠαττι δετατισεατετ .

ΗΜΒΗΒ ι τ. δεδ δειτε τιστι τεστταιιεττι εστδα ταΡαειταε ιιτξδετ , αδΠτ Ισεεε! Κειε ετιιει

(ΜΙΒ. Μ. Η ε τι τι τ ε: τι ε ιιιεδιεε εεΡιδιτατε , Ρσίιδεατε ίεετατ δεΠειτεττι , ετ Ηεεεεττεε εσε

ιιαεετετιε ΡτσΡτιεττι ιεε , νιιιαττι τιιιιτ , δε δειιιδεεεεισ ιιΙιεε τεδδιτιεεε εΠιε είε

@Με _ δεδ εετε αε Αεεατε ιιτεδεεετετ ατζδεετετετ,ταεδεει τεετε τεδιειστετε Πει εσαδιεε,

δε νεεεταειΙιε Δεδειταεει αΠιδιτα ιετεττειεατισεε ιταδιεε , εσειε εατε εεΠιτ , δε

ίεΡετ ειιιε τεδδιτιστιε τείιατιιεετετιι εσείεειτ , δεσδ τισε δεσδεε ετιΙιτετ Με εστιΠ

Βεατιιεε .

,, Ιτι εσειιεε ιαεθτω δε ιεδινιδεω Ττιειτατιε. Η ε τι τι τ ε ε ε Πει 8τατια Ἑταεεσ

., τεττι τειε , στιιειεεε ΟατεσΙιεεε ΕεειεΠα Πιιιε , δειεεε ειι ειιτα αειτιιτε δε εστΡστιε .

,, Νοιετε εΙΤε νσιεττιεε εεεειιε ίετιιτιε δε ΡτατΓετιτιεεε , δεαιε τεδιτίι ίατιδισ Μειω

,, τισ

τ

.· τι Ρτιιεα «Με ειτε ΤταετΙατισ ει: "Με ΡτσΡτισ εεετεια; ειείδεττι Ν:τειιε εειεετατετ δε.: ιό. Αμι

ιιε, Χειατισ «εκει διε τ.. Με .

 



ν. ΑΝεεεεεΝ.τι εΒΒΑΤιε. :Με

τισ Ρτοεπιτπειιιιε ποίιτιε δε ίιιεεεΙΤοι·ιιτπ Ρεττπιίετιπιιιε . Μιιεε ειιιιεΙειπ , πω”

τιιε τιοττιιπε , Νο8ιιεπετιεπι ειιτπ [Με εΡΡεπὸιειιε , οιιεπιειεττι Γεπέιι ΚιεΙιετιι

νΜεπι , τεπειει:ει: Με: ιπνείιοπιε τοττιτιιΜπε. (1ιιοτειιοτ νετοεπτεεε!ϊοτεε ειιιε

τεπιιετιιτ, ιεπδιο Κιειιετιο Ρετ Ρτε:ίιετιοπιε οεεεποπεπι τοιιεοετιτ;Με νετο ειπε

ο ΡτοΡτιεπι νοΙεπε ιπνετιετε , τε ιιιίιιε επ ειιοπεπτοπι Αοοετιε δε 'Ετεττιιιτι τε

εΙειπετιοπε:δε Μο ίιιπειιτιιε τεΡιιιιο, εεπίπτε ιικιιειι ποίιτι ειεειειιτ ιτι ποίιτεπι πί

ιιοπεπι : επιπειιιεππιο @πμ ίοΙιτιεπι δε ειιιιετεπι ιιειιιιι. ΡοίιΙιεεε ττιεπιοτ επι

τι·ιεε πιεσε , δε Ιιεετ πιοειιειιπι εο8ιεεπε ειε ειπε τεειειπτιοπε , ιπειιπετιιε ετιειπ ει›

ΑΒΒετε, δε πιοπεειιοτιιπι εοιΙεΒιο, ττεειιειι εεπι Γεπδιο Κιειιετιο. Αειιιιειιτ ετιεπι

(Σοιπεε ΑπεεΙτεππιιε ειιιίειειπ Ιοει εεινοεετιιε ίιιεπι Ρειιτιοιιετπ, επι @ο εο τεπο

τε εππιιι , οι πιιπιοιιειπ ιπειε εεειΡετει ειιοιιετπ εοπιι.ιετιιτιιπετπ. εξω πε ειπε

ετιεἴτι ίπεεεΙΤοτιιτπ πιεοι·ιιιπ ειιειεετ ιπιτιπ8ετε, Η ε ε ε ε: Ν τ Ρετιίιεεεπιιε εΡι

ίεοΡι Ρει·ειΜι * επετιιειπετε , 8ε οπιπιιιπι επι ιπεεοιπ ετεπι Ρτεπειεεπει , πεε

ιΡιιιπι ειεεεΡι ΑΒΒετεπι, οι εΙιειιι Ρετ εΙιειιιεπι ττεειετ οεεείιοπετπ, πε ειιειιιε ιτε

τιιπι εττετιο ποίιτεε επιιπεε πετ Ρετιειιιο . Ρτοιιιιοειπιιε ετεο ιιετιιτιι ΝΟΜΟΜΗΝ·

τισ , δε οπιπιπτπ ΕΡιίεοΡοτιιπι ποίιτοτπτιι ιπ τεττπιπετιοπε, πε ειιοιιιε τιιειείε

διοτιιιτι ειιοπο πιοειο ειιιιεετ ιιιιιτΡετε, οι ποπ πετ πιιιιι ιπ Με 'τε'Ρτοιιετιο παεί

ιιτετε , ποι ιπετιτε πιεε ποπ Ροτετιιπτ :πε ιιινετε. Ρτοτίιιε πε ειιειιιιε ειιιιοιτετ ιιιι

Ρετιιιπι , νιειεει ιετιΡτο ιτπΡετεπιιε εειιδιιιπι. Αδτιιτπ ειι εππο ειοπιιπιεεε Ιπεετ

τιετιοπιε τ ο3 5. Βε8πεπτε Ηεπτιεο,τε8ε,εππο Μιιιε 3.ΑΒΒεε ΑΝο ο π. ε. ιι κ ιι ο ε

τπιειωΡπι , Κ ο τ. ε ιι πι ο ο ε τποπεειιιιε ΓιιΒιετιΡΙιτ, Ο ο ιι π. τ· ε ιι υ ε ωιειωΡει,

Α τ. ε ι ε ιι ε ίιιιιίετιΡίιτ , 8εε.Ηι ετιειπ ιιιπτ τείιεε οτππιιιιπ ΕΡιΓεοΡοτιιτπ ειεεοπι

ιιιιιπιεετιοπιε , Ρτε:ειΡιιε Πεεειιπι Ρετιιιεεεπιιε . @οι ειειπεεΡε ιπιτε8ετιτ Με ,

ειιτπ Ι)ετιιετι δε Αιιιτοπ πετ ει επετιιετπε ιπετεπετιιε , Ατπεπ. Με οπιιτ:ικαω π

|ίιτισιοπεοπ πιο!επέιπέ , εἱιἰεω πιοπε/ιετίο ε Κα8έπετο Μἱἰἰτε/εἄεπι.

1 ε. (Σπιτι ιπ οτππιιιιιε ετεε ιιιιι·ιε ίεπειιιπι Ιοειιιιι Απεειτεπτιι ειιιιετιε ειπε Ρτονι

ειε ιειιιΡετ Ιιειιετετιιτ , ποπ τετπεπ ειπε οεπενοΙεπτιε ίιιοΙενετιειεε ΡειιΡετιιιτι πεεεί

Πτετιειεετετ. Έιιιτ ι8ιωτ ει Ριετεε εοπ·ιεε ιπίεΡετεοιιιε, Ρετ ειιιετπ, Πει 8τετιε Γε

ειιιειιιεπτε , ττιιιετοτιιιπ εοπΐοιετοτ ιΡιεπειιιιτ ιιπΒιιιετιε. Μιιιτοτιεε επιιπ ε εΙειιίιτο

ΡτοεεΠιτ , οι τπιιετεπειι ιοειιτιι ειιιοειιιοτποειο Ροίιετ πετιειιει ; δε ειιτπ Ρτο ειιεπιιιε

ιιτιΙιτετιε οτειιπετιοπε Ρι.ιτει·ετιιτ εετεειι , Με ιιιιιιιιεε ίετιιειιειιε, πιιίετιεοτειιο: Με

Βιιε ειιΡιειαετ ίεΒιιιετι.Επιπινετο 8είιειιετ ποππιιιτιοιιεπι Ριιιε Ιειτο Γεεεπιπιτι τπιιε

τιεοτειιτε με τείεττιιτπ , δε παπι ιιιπε εε ιπειε εετπετει ΡειιΡετεπι ειιιετπιιοετ Ρτο

:ειιιιετε , επτεειιιετπ εοπττε Μοτο ΡετνεπιΙΤετ , ιιιιπτοε ειεπετιοειπ·ιεττεπι ίοΙειιετ

ιεθετε , Μιιτπειιιε νοΙεπτει·π ττεπΙιτε , εε! Γε Ρετετ πιιίετιεοτε ενοεεοετ, δε (με

τιείειιιε ι1ωειιιπε ειΤε ΡοΠει: Μισο ίσιο τεπιιε ιεεειιετ ίειίειτειιετιιτ . ΙΙΙ ε επι @ποτε

Βετ εδιιιπι , Ι)οιπιπε , ειεοετ, νιειεο πιιιιιιποε ιιιΡετ τεττεπι ιεεετε. Τιιτπ Με ιιεπε

ίτεικιιιιεπτιιε, δε Ριε ειεεεΡτοτ , ιτεμπω δε Με τοΠετε, ειιεεπε ε ι)οπιιπο Μι εΙΤε

ΡτεΡετετοε. Ο νιτιιπι νετε Πεο ειιεπιιπι!ο επιπιιιιπ οτπτιι ιειιειε ιιι€ιτετ ετιοιΙεπειιῖ!

Νε επιπι νιτε ειεΡετε τπεπετει,Ριιε εδιιιιπε εοπτιπιιε ιπίιεΒετ )· δε πε ειιπ·ι ιεπε ττεπ

Ιιτοτιε Ρετεειιετετ, ιΡίοε Ριοε εδιιιε οεειιιτεΒετ. Ι.ιιιετ ΡετιιτπΡετ ποίιτειτι Ρτενιτε

τειπ,ποίιτεεε; ιπτιιετι πιε'τιε τοττιτιιειιπεπι.Νεπι δε απο Βοπε ποπ ίεειτπιιε,επΡιπιιιε

Ιειιειετι; δε ο Ρετιιπι ειιιιει εοπτι8ετιι: ποε Μπι Γεεετε , ει» οιππιοιιε ειιΡιιπιιε Ρτεκιι

εετι . Νοε πεε εδώ πεε νιττιπε ειιιειιιιετ τεΓΡιεπόεπιιιε, δε νειιιτ ιεπειιοτεε Ρτο Γο

Ιο πωπω ιιοποτεπι εκτοτοπεπιιιε. Βειππεπειε Ρτοτιιιε πιιίετιε,ποπ ειΤε ιεπδιιιιπ, δ:

ίεπδιιτετιε τεε1ιιιτετε ειειιιτιιπι . νετιιε ιτεειιιε Πει επιτοτ ΑπέεΙτεππιιε ισοποτιππ

οΡετιιιπ ειεετειιιιε ιιιιιίιτετιιε , ποίΡιτειιτετιε επιετοτ ειε νοτιιε, ιιιιτπιιιτετιε Γετνε

τοτ εΠιειιιοε, εετιτετιε ετιετιι Με πιεπιιτ επετιιπε .

τ ε. νετιιιπ ιπ8επιι ιΡΒιιε Γε(<ιεειε ποπ ιεεετε πιεπτιοπειπ, ιιπΡιιΠιιπιιπι ειιιεο ετ

τοτειπ . Νειπ Ρτε:ειΡιεπτε πιει νεπετει›Μ πιο ειιιοπάεπι τπεΒιιιτο,όοπιπο ίειιιεετ
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ΑΝΝ. (ΣΗ.

Ι Ο4. 5

ο. Πα.

Μιιετιεοτ

Με αρ.

ΡειιΡετεε.

Ἑιιιιιεττο (ῖετποτεπιι εΡιΓεοΡο, ειπιιιιιιι εοπίεΠοτιε επειιιι Κιειιετιι νιτετπ ειι ειι- απ" 81,

τιειιιιε εοιτιΡεπειιοίε ειείετιΡιεπι , νετίιι ιιετοιεο ιοειιπειιοτοπι ίεειε ; Μπι! Ρειπε Με (οι

ειεττιπίεειιε εειειεπε, τω επιπάεπι ιεπίπιτι Ρετ οπιπιε τεΡτεείεπτεπε . Σεπε πιιτεειιιε, Ρ”°

ειπε: Βοττιιπιιε εε δεινετοτ ποίιετ Ρετ ειιιΜετπ δεπδιι πιετιτε πιο τεττιΡοτε εκπι

πω, ιπ υπο ιιιιεΠο εοτπΡιπ8ειιε τι , επτιειιιιε ειπε πιιτεειιιιε εοιτιΡε8ιπε.νιτ; ιο οπο

τιιτπ εεΡιτε Ροιιεε ειπε ιιιΡτετειειιετετ Πε ειεοτίιιε είι ίετι :

Νιιπε
ι

.ο νεα οοΓετνειιοπεε Ρτενι:ε παπι. ε.
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ΑΝΝ. οι. - Β ιιιιε εε εοιιιΡΙεέτειι· Ρτοιστιιι8 4102 νἰἀὶτ 00εΙΙιτε.

ιοεῦ _ .

›- ΒΜιιιιι· 5ηβίαΙι_ιεητεα1ηςιη:81ττΙ:Π12111ί-@εὶὶΒἱῷΙΙ2Γὶὶϊθ18ὶἱΟΠΒΙΠ, ειιιειιιτιτ:ιεεεάειττιΙι

ΒεΙΙο τι πιοΒιε ΡΙετιιιιε ειιιτιοίἰτο. είτ ε. ι

φτιει8ω η. Ηιιιιιε τιιιτεττι Ι)εο τπιτι Με νιτι νίτει εκεεΙΙετιε , ττιιιΙτοιιιιπι Πιιόιει αἱ (τιμε

”"""” πωπω ειιτιοτεπι τιεεετιιιεττιτ: "Με τιιιιιε τιηιιιτΠωιιιιι ιιιάταιιιιιιε έτι ειιιε άιίεΙΡιιΙοτίι

ειδτιΒιτε , ειιιατιτει Πεἰ 8τειτιο. νιδιιετιτ , οίτειιόετε; ιιτ τιιτειιι μπι πιοτιίτι·εινταιιιε νε

τε ίειιιδτιιττι , εε .Ρετ Ιιοε Ι)εο Ρτοκιττιιιπι, ιτιάε τιιει8ι8 ειι18 Βοιιιτεε τεΐΡΙεπάεει.τ,ειιιο

που Γιιιε Με , ίεά δ: εοτιιττιΠΐοτιιπι ΡτονεδτιΒιιε ττι:ιετιιΒειιε εοιιιΡτοΒατιιτ τ Ετατ

εττιο ιτι Με Γειτιδτο εει·:ιιοΒιο νειιει·ειΒΙΙιε ντιπ νιτ , ιιοττιιπε ο ει. ο 1-1 κ ιι ε , τιιιι ει:

Πιτιειιτιω πειτε , οΒειΠειιτιειε ίιιτιιτι183 , ίιιιεΙυε ειιίτοε ατε, τιιειειιιιτιι τεΙΙΒιοτιτε Ρετ·

1)ει 8τετιειιιι ΡτεεισεΒετ 1ιιττιετι: ετα ει Ριιει·ο ειιιιάετιι Βιετιε ίιιετειτ Μ: εΙοιιιτιο Ιτι8ε

Μάο ειΒΒ:ιτε άιίειΡΙιτιτε ιτιίοτιιιετιιε , ίεά Μ: τενετειιτιιβιτιο ΑτιεεΙτετιιιο,Πεεε.ιιτ

νεΙ Μι” ΡοτιεΒειτιιτ πιιιιιίτει·ιο . Ηιε ετ8ο ειίΒόιιε Ιεδτιοιιι δ: οτειτιοτιι ιτιΠίτειιε ,

επιιιιιι ειιοτιιτε εωΡιιειωτι δ: Ρωιεττι Πιιιιιετιε , ττιιι€τι:ε νται: Πιιόιι:Ρο1Ιεεειτ. Ιτι εκ

τει·ιοι·ιειιε ετιετιι ιιιὶτιἰίὶτειιτὶὶε Γεω ΡτοΒιιε ειε ν:τωε ο.Ρτιιε εκίΗτιτ.Ποιι1εετιιόο :ιτι

τετιιει ίιιει·ειτ 15ετρετιιει, ιιτ ειιιτιτιόο ίτε.ττεε εκ ιιιάιιΙ8ειιτιει τεπιιίΠοι·ιε νιτε:, ετΙιειιιά

ίαειιΙειτε αυτ ετιειιτι ιττε1ιΒτοΓιιττιιτι εοπιτιιιιιιι ίεττιιοειτιειτειιτιιτ , ίεεεάετετ ἱτι εε

εΙείἰεπι , ιΒιε1ιιε Ρίε.Ιτιιοόιει: δεεοτιιΡιιιιθτιοτιι ιτιτετιτιιε , ίεάιιΙε Ποτιιιιιο ιιιεεεειτιιτ.

@τι ετιο.ιτι πιε σ.Ιιι1ιιοιιαιΡιιΙίιι , αυτ τι1ιειιιιιε οεειιτίιι ΡττεΡεόιι·ετιιτ, ΓιιΡετιοτε τεττι

μι εοτιίεειιόετε Ρτοειιτο.Βειτ,Η:ιειιε 1ιΒει· δ: τετιιοτιιε , τιιι:ιΠ εε με:Μαιο εε ειε νι

ε1τιο , όΜιειε οϋτιιτ1Βιιε 1ευτιιιιτι δε Ρτεειιπι ΙιοΙοεειιιΠει οΙΤετεΒετ . Ηιε ιτ:ιευε Ροἴτ

1οτ188.Π1 το ίειτιθο ΡτοΡοίἱτο επειδτειττι νιτσ.πι , π! εκττεπι€ι Ρει·νειιιτ : @τη απο πιστ

τὶ Ρι·οιιιιιιιιε επείὶ ίτετετ,δε τι τττιττιΒιιε νε1ει ΒιιιιιιΙιε εεεΙεΠεε ειτειιττιάειτετιιτ, ι·ει:ιειιτε

εκεΙειιιενἰτ_8τ (Με Εεεε ειιοττιε ειειείτ ΑτιεεΙοτιιιιι . Πτ ειιιιτι οττιτιιΡοτειι:: δε μ

ωΙ)ε.ιιε-οίτετιόετετ φαω άενοτε ει ίετνιετ:ιτ,νοΙιιττ Το; ττινιιιιτειτιε ει τιιοτιτιιτο τιιι=

ιιιιίττοε ττειιίτιιιττετε , ιιτ ιτι εοτιιτιι εοιιίΡεδὶιι παμε Ρτείετιτιτι , Βιιε·8τε.νι πιετιι

δι εΙο1οτε άι: εοτΡοτε εκιτετ . Ηειε σ.ιιτειιι νιεε , οιιιτιιΒιιε τ1ιιι ειόετειιιτ ΠιιΡεϊειΕΗε

εεΡεπιτε Ετει·ιιιιι ίιιτήιιτι:τιτ, δ: ω : Εεεε εΙιοτιιε ΡτοΡΙιετειι·ιττιι. 5Πειιτιοειιε μπω

Ρετ Ιιο.Βιτο , Βε τιιτι1Ιιτ: Εεεε ετιοτιιε ΑΡοίτο1οτιιιιι; εε άειιιάε: Εεεε , επ , ε!ιοι·ιιε

Μειι·τντιιτιι. Οιιπιε1ιιε ΡειιιΙΙιιιιι εοτιττειιΠΤετ: Εεεε , ὶιηιιιτ , εΙιοτιιε (ΣοτιίεΠετιιττι:

ιιονιΠιιιιε νετο απο ἀειιιττιτΞειΙΤετἀἱεειιε :Εεεε εΙ1οτιι.ε Υὶτἔἰτιιιιτι , εοτιειιι πιοιι1ετι

το Γ Μτιιτη επιιΕτ . Ετ τρια νει·ειεττει· ε2Ιείτἰε ματια εινεε αει ίε ίιιΐειΡιετιειιιττι νε

ωιιἔ νιι:ΗΠετ, (ει1ιτειιιιο τείιει.τιιε ειτ. Κενει·εια:ΗΠιιτιιιε νετοσ.Βικιε Αιι8εΙτειιιιιιιε

ειπε , ιιτ τιεεεετιτ , νετε Βιιιδϊιιπι ,_ το εεεΙείὶοΙτι ίε.τιδττ νιιιεετιττι ττιειττντιε , ειπε

στα εΙτιι.ιτττο εοιιτἰειιτι , νετιει·εΒτΙττετ ΓεεεΙινιτ, δ; ΓιιΡει· ε)ιτε Βιιίτιιπι Με εμπι

Ρτιιιιιιι εοπ1Ροίιιιτ .

Με πιο" κ.

1ιιΙΗτι:ιτ ειιΙτοτ ΕιιιΙτ , 8τ Βοιιιιτειτιε ετιιετοι·

Ο υ ε το ε ιι τι ε , ιη Με τ1ιιι ι·εειιΒο.τ τιιττιιιΙο .

διιΒτι·:ικιτ νέα ειιιεττι νικ Εεετιι:ιιτιει πειτε ,

Η τ ίΡεε είτ , τεετιο ωιει δ: ει:τΙιετεο .

Α"Βει"Μι τ 5. Ατι8εΙτειιιιιιιε·νεπετειΒιιιε ιιιτει· Για πιαετιει: ΓεΡιειιτἰσε τιιοιιιιτεειιτε , ἱτι ΐ;ιτιδτι

"""""° ειειιωι Ιιοτιοτε,τ1ιιτιπινιε σ.τιτιιιιιι ειΒιιτιάειτειιτ,ειιοΓάατιι εειιπιτε τιιιΙειοτΙ εοττιΡοίιιιτ

πιεΙοτἰἱει,τιεετιοιι Ι)ειιι&οι·ιιττι ννειΙε.τιει εΒΒειτιε,8ε ννΙίτειτιτιι ετεΙιὶεΡὶίεοΡι Ιιοτιοτὶ

ΡτοΡτὶοε ε:ιτιτικ εοειΡτεινὶτ.· Βε:ιτι -τιιιοειιιε νιτιεετιτιιιτιεττντιε ΡειΙΙιοτιεττι ττιεττιεε

εοτιιΡοίιιιτ,ίατιθετιιιε νἱτΒὶτιἰε ΑιιίιτεΒεττε νιτε.ττι :πειτε ίιιεε8ιτ . Ετ Ποια τιιτιτιιε

ἴειειιτὶεε ίιτΙ8οι· που ίειειΙε Ροτεττιτ τιείεοιιτιι , πιιιΙτι τιοΒΠεε ειτε ίε ίιιΒάιόετε τιιειεἱ -

τιωωι : ε ειιιΒιιε Βιετιιτιτ «Με !ιοτιοι·ιΗει_νιτι , ο ιι ι ο ο & ΡτωΓιτΙ ΑττιΒιιιτιετιΠε , δ( ε

οι: ο ο ο εΡἱΪεοΡιιε Ττιτιιειιιιετιίὶε. Ηἰ ειιτε [ε άτίειΡιιΙοε , Η ειιιοειά νικετιιιιτ ίετιιΡετ

ετατιι!ετιίιιιι-τ Γε ειιιε Ρτιιόειιττει ιΙΙιιίττειτοε . Ιιι τετιτιιιιι ειιιττι οιιτειΡιω ειιιε Βουτ

τω 

τι Ηιε εοτδιεε τττιιΙο “με 9. 1ιε τι:ιεετιιι·: 1): Μέτι:αΙΙ.τ [απσΉ Κτόπτά, ειστε ειτε: τρωμε: πατάκια”.

Ατ ειιριιτ ω” άεΠοΙετ:ιτιιι·, ειιοά ίοιιε Πω :πιω εΠετ :ι ΗΒεΠο είε Κε!ειιοπε ειιιίτιετιι δ. 11ι‹ιιωι.

ὅ Οιιιιτο ροίὶ Ριιιτοιιεπι ἰρίἰιιε τπιτι·εσι, ειιιι τη δνποτΙο ΚειτιειΠἱ τοϋ Ι.εοιιε ει. μμ εκ:ιιιέτοτειικΐιιιι,

Απιβι·τιτιετιίειτι τ1·ιτοκιιιιιι ειΠεειιάιτ. ΟΙ:Πε πιιο το”. ει: (ΞΗτοτύεο ΟετιτιιΙετιίὶ. Ηττα παπι. πι. Ατ·ετιιάικο·

Με «Μάταια . - ·

τ· Ητικιε ίεάεπι οΒιιιιιιιι ΠτοΒο ει: :ιτιτιο τομ. :τά το”. Ιητετίιιιτ (:οιιει!ιο Κε·ιπειιΠ Μ: Ι.εοτιε 9. 6:

εΙενεττοττι εοι·ροτι: @τω Βεττἱτιἰ. Πε εε μπι Με ίεπιεΙ εδτιιπι είτ.



ν. ΑΝεει.πΑΝΝι ΑΒΒΑΤΙ8. 44.3

ταείμτιιετατ , πι: παππωπ οπιπιιιιια Δ Ν ο Απ. ιι π Ν Ν π ε 5 .τι ι> ι επι ε ΓΡεειαΙιτετ ΑΝΝ.τ:ιι.ζ

ποπ ιιπιπετιτσ νοεαπετπτ . 1 043

ι6.Εππι πω” ταπτια8τ ταιιιιιιτ ποπα: ίαπιτε σΡιπιοπιιιπε τπιτο ιπστιο ΡσιΙετετ2 ξ Ρἶ°·

ιπαΡιετετπττιπε πα εσ ιιιε 8τι0ίι0ιιεπα ιετπισ , Ο ύν·αίε έσωσε στίοι·πιππ.τ Βεστπ οικω 1

¦οστι ; ιπίΡεέτστ ιιιε εσττιιππι , νιτιεπε επιπτιεπι ίππτπ ίαπιπιπιπ ιπίατι8αιιιιιπω· ζ σ”. ,φ '

πιο πω νεΠε ίσειαι·ι , ιιτ Ριιτιστειτι τιπαπτιστ1πε ίπιειΡετετ , ιττιπισ πτ ιπετιτστππι στ» τ τ·

Ριαπι ει αεεππιπΙατετ2 Β:ατ.ιιιτ επιπ ατι ιιπε τεπτατισπιε ιιτπα ΡσΙιτε , αε ΓπΡει· ιπεπ

τιεπι εστσστεαι ιπιιττπιτατιπ, τπαΙιεστιτσΡτιατ Ρει·επΠισπιε ιπτει·τσΒατε . Πεπιτι; ταπ

τα επιπ Ραταιγιιε αεετιιιτατε Ρετειιιιτ , πτ-πσπ πιαπιιιπ ατι σε τιιιεει·ε , ποπ ιπιεειπισ

θ:: τιειπεεσε τιπινε,τιτ πιονετε . ΒειιΒαπτιιτ πτιαπιιε ιππσεεπτεε ιπΡετπα τιιιιτιδτισπιε

ν·ιπεπιπ , δ: τιιια: ιπιισπιε ιε άζειπΡετ επετεπεταπτ , ασ πιαια ίτπτιισιιπε εανεταπτ , πατε

νει πια , Μπα τιιεσ νει ιπαια , πε εοπτιπιταπτ ατταπτιιτ . $επιτιετ πρωτ ετατιαε τε τπ

Ιιτ (Σσπτιιτστι , 8: επι απτεα ι-π σιππι Μπα σΡετατισπε Γε τιενστπιπ ειιιιιιιπετατ , πιιπε

ναιετπτιιπε πωπω, εσττιε δε ιιπειια ιαιιτιιε ίαετιιιειππι νι&ιπιαιιαττ δε επιπ ιισε ωστ

Βο ίιε νιπεπ1ατπεεΙΤετ , ιιτ σιππιπο ίιιι ιτπσστεπε πιαπετετ , ταπιεπ ειπε πιιιτιπε απ

θτστιταε τπετπεΒατπτ , ειπε πιιιτιπε πστπεπ τενετειιατιιι· . δωσε απτετπ αεειτιιτ , πτ

ε1ποιιιιετ τεπτιεπε πσεττιιπε Ωστε: , δ: σπιτι αι: αίιι ίιεπτιιιπε ιπτεττσΒατετπτ επιππαπι

εΙΤετ εαπία ΡΙστατιιε; ίε Ρεεεατοτππι Ρεπαε ίσττπιτιαπτισ εσ8ιτιιτε τείοοπτιεπατ, οποια

ιπττα ται·ται·ι εΙαπίιι·α τιιασσιο ιπιπιίιταπτε Ρατιειιατπτ , δ: οι» ιισε ποπ ποστ: στπιττι

τιπιπ παει . Ιτα ετιαπι επιπ αΙτετπαιιτιιιπε νιειιιπε ιε ιαττιΠιπιπιπ Ρττειπσπιττατετ ,

ιπτεττσΒατεπττ1πε ίαπιπιαπτεε , τ1πιτιπατπ τει είε-τ , τιιιστι ταπι αιαεετ νιτιετετπτ ;

αιειιατ ‹ιε .εα:ιειιιππι 8απτιιιε Απ8ειστπιπ , τιετιπε δαπδιοτππι ίεΙιειτατε Ρετσετιια

ιιαπε πω ετπαπαίΪε εκιιιΙτατισπετπ . Ρ Ι (Μ Δ,

1 7. $επειεεπτε απτειπ Πιο , επιπ ιππιτιεΜε νιτιετετπτ, πτ ειτιετπ Εεδιστ ίιιιιίιι- Β:';"Π'ώ_

τπετετπτ; τ1πιτιαπι ίεεππτιιιτπ εατπεπι ποιοιΙιε , πω” πεπιιιιε Α Ν ο ει. ιι τι Ν Ν τ Ρσπ- 2ρπ=ι==ϋ

τινστπιπ οοπιτπ , πστπιπε Ρ π τ. ε σ , ειπίτιεπι ισει αιπιπππε , Ρατεπτπιπ απιτιιιο , ι"

πιεσε ειπε ισει (Σεπτπιεπίιε τε8ιπιεπ ιιιιιτπετ πίπτΡατε τεπται:ατ . $ε‹ι επιπι σπιτι τα

Έι·απεστπιπ Ηεπτιεπε , οπο πείεισ εαίπ αεειτιεπτε , Ρσπτινππι τιενεπιίιετ , ιτιεπι

Έπιεσ, ιπτετεετιεπτε ιατπ ειπε (Σσιπιτε Ραττε πιο, ειιΡιειιατ οπτιπετε ασ εστιεπ·ι Κε

Βε τστιιιε Ισει τισιπιπατισπεπι , τιιιστι δ: Γαδιππι πι , ιεπσταπτε Ρεπιτπε τισιππσ Απ

πειταππσ αισιιατε . ]ατπ τιιδιπε νετο Ρπιεσ, επιπ οι: τισπιιτπ τε8ιππι Γε Αιιιιατεπι ίστε

απίΡιεατετπτ , ίπτπτα απτιαεια ιπιππτιεπτι , επισπίτιαπι πιιιιτατιιιπε ιπ Έταττιιπι τείε

διοτισ , :ποτε ίειιιεετ ιπεσπισετεπτι , εσπνινιππι σΡπιεπε ειιιιιιιπιτ , τιπσ πω ίαεετετ

ίιτιειιστεε , δε ατι ατιτ1πιτεπτιιιτπ πω ιισποι·επι Ρτστπτιστεε . Απ: πιιι πππτιατπτπ είτ

πιω Ρωι Απ8εΙταππσ , πιιπιιιτοε νοεατ , σι·στιππιππε ίε ιιιπειιεΡσττατι πιαπτιατ .

Μαπισπε ει·Βο ίαπιπιστπιπ ατι σίιιπιπ πίσω τείεδιστιι τιενειιιτπι·; ισιτιπε ιιεεπε Βια

τιι.ιτπ , ει: απόιστιτατε σιππισστεπτιε Πει εεε τιιιι εσπνεπεταιιτ απατιιεπιατιαατ .

Μ”νετο σπιπιε πια εστππι πειτε ιπειισατ τιιιιιΡατι.()ετπετεε επιπι πιειιστεε οποί

τιπε , ιπ τιπιιιπε Ρατπιπ φωτ τιπιστιε τειετιετατ , τιπαίι τεοε απτε ιπτιιεεπι , πε απ

τε ιπίιι ίαειειπ Ρανιτατε , δ: ιπεεπτιιο ειτεσιιιπιππιεατισπιε αι: εσ πιατα: τπιτσ τπσ

τισ τεττει·ι . και Πει ιτατιπε ίεεετιεπε ιπτιε Ἑπιεσπεπι ενσεατ , δ: απ Αιιιιαε εΠι- Α(ΜΗΜ

ει νειιτ , ιπιπαει νετιισ ΙειΓειτατπτ . Επι στα Ρπτιστε ιιιιιιι τείΡσπτιεπτι Γεπτεπτιατπ ρταπιιτιτ

ιπτπιιτ , τιιεεπε ποπ Ρσιιε επτπ πετιΑΒιιατεπι π , τιπαιπτιιπ ίειιιεετ ιΡίε ιπ εστΡοτε

πιστατετιιτ . Ετ τιιιαπινιε ιίτιεπι Γπιεσ ετιαιπ αιτετιπε αΒιιατι:ιτ εισππτπ α Ραττε πιο

ιιασπει·ιτ , ππιπτιπαπι τατπεπ , τιιιαπιτιιπ νιτ ιιεατπε ίπτιετνιιιιτ , εΠιει ΑΒΒαε πΙΙατε

ειπε πστπιτ, σπιτι νιτιεΙιεετ νιτι Πει ίετιπσ σιιτιππιτ. (Σια ιπ τε απιπιατινεττιτιιτ ιαπ

ειπε νιτ Ρτοπιιετιεσ ΤΡιτιτπ αετπε ίπιΠε, τ1πι ποπ αιιίτιιιε ππτιι ειινιπο Ρτα:τιικετατ

επιπτιεπι ποπ μπε ιιετι αιιιιατετπ , τιπατπτιιπ ίειιιεετ ιΡίε ιπ εστΡοτε πιστατετπτ . ει

τιπιτιετπ Ρσίιτ1παπι νεπεττισιιιε Ρατετ Απ8ειταπππε επιιεαε τεεειΠτ αει ετιεε , ιτιεπι

Έπιεσ αιιιιατιε στιιεισ τισπατπε επ Ρτιτπσ Ροιτ ειπε ιεσπιτπτατπ τιιε , Ρτα:ιατπίτιπε πισ

παίιετισ Γστείιεπίι , τιπστι εκ απτιτ1πο , πτ ιπ Με σΡετε Ιπειτιε Ρατετ , ιταττπιτπ ίαπ- “

θτιΚιειιατιιεειΙα ίπετατ ;Τετι Ραπιισ απτε αΟσιπιτιιιπε Ρσπτινστππι ίπιιτταδιπτπ ,Χ

αιιιιατισιω πσπιεπ ΗΜ νιπτιιεατ .

ι 8. Ετ οπια ατι τα Ισει Ρει·νεπιπιπε , πιει τπεπιστατε σε τετππι πστιτιαιπ Ρσίι.ετιε Μ“""""'"

πω ?στα

ιΠΕι· πεπείε ·

 

τι Ντιπ Γοιιιπι απο” Οεπτπιεπιιε ποπ ρστιιιτ ατι απο νινεπτε Απεειπιπτισ, ίεά 8τ πα; Μπι: 0ιππιπσ

στι , πι ε: ίετιιιεπτιιιιι: Ρατετ .Α



Με ν 1-··ΕΤ-Α.'ε °

ΑΝΝ; ς;Η, ὶπτἰτπειπὸοτπ, οσειΠτετ Μετπ Ιοεσε πο!Με εΒΙοτσε είτε!!το επάίεοσει Ματσε δε ίειοθσε

1 ο” πειτε: πωπω” ΗΜ ίὶπεπι ντα: πιοττεΙἱε ειεεεΡιτ,δε δειπεεΡε σίοσε ειδ τετποοπι1π.

9· Μό· 8εΙατεΗ ειδοπττε ἰπ ποίττειτσιπ άεΒσττ εΠτΞοπε. Ηι1 ο ο νετο Ρώσο Ποπ, Ροίτευ.Κα,

εο τετπΡοι·ε οσο Ρτοπτετ Μτοε.τοεστπ εανεπάοε ίπεστίσε, ΑΒΒειτὶε›-νὶΙΙειτπ ποοτε εισ

ίετεπε οειίτι·σιπ επεεττ , εὶοσε ΗσΒοπετπο ΡτεεΡοἴσἰτ ΜἰΙὶτεπτ , Εοι·είπε (ΣεΠ:ιπ1 πο

Μο ὸὶτἱοπτ Γσοι·ΕΡσΕτ , δε ε1εΙεπ·ι Ησεοπϊσε:Ρετσο Ι·ιο.Βεπάσ,πτ εοπτταδτεΙττ, πιο ντ

άεΠεετ ΙΡΙἱσε Πσεἱε ΜΜΜ τ ποπιτπε Ο ε τ. Α Μ , ωεοτεπε εὶσκετειτ . Απτεει Ξ8ττσι· ἰπ

επε!εκπ εεΠει εΙετὶεὶ Ποτπὶπο τπτΙὶτεινετειπτ : ίεά Ησεοπε ΡοίτσΙεπτε ,. πΙἱοσὶ ε:: ποέ

Με: ΠΜ ττ1οπαε:Με ίτειτστ1 (Μποστ δε ειδοειτοπι τπετσετσπτ ΠτπτΙτ τποεὶο πιοπαεπσπι

ποίτι·ειτεπι , ποτπἱπε Ο υ ι ο ο Ν τε Μ , εὶοπιπἰ ΑπεεΙταππτ ίτεττετπ; οστοσε εσπιειΙὶ

οσειπττε ἰοὶεὶεττι ειππἰεἰπ οπἱπιετσιπ ιεε8ττπτπε τπἱπὶίὶτεΙἶετ , Μάι ίσεεεΠοι·επι Ισι

Βσττ , Η υ ε: ο ο π τ· υ Μ ποτπἱπε , ποίτπιτεπι τποποεπστπ. @ιεπεἰο εΙσπ!ετπ ποδΙε Με

Ιοεσε τοΠεΙσπτστ , τειπιεπ στ: ειπποεεπι δε ποποτ·επι Μπιτ Κτεπσ.τττ Πετστσιπ είὶ , στ εἱε

ποίττΞε ΐετπΡετ ἰΒἱεἱετπτἱετεπτ :ιοΒοτεε τποπειεπίε . ΗσεΒεττο ετσοε1ιτε τποττσο , εῇσε

Ιοεἰ ι·εέτππεπ ΓιιίεεΡίτ Με ΕιιΙεο, ε1σεπτ ποίτι·Ξ πιοπειίτει·π δοπππΞστπ πω σίστποτε

νοΙσὶΠε ποτεινὶτπσε. Μπανετο εΠεεεε εὶε ετοπιπο διπάοπε ειΒοεττε, ε1σοδ απο Μοτο!

8ἰὶε τποττοσε δε Πεο ΡΙπεὶτὶε ίσΙ8ετετ ,ο οεσΙοτσπι Ισπ1ὶπε , ίἱειιτ δε ίειπδτσε Τοοἱ:ιε ,

Ρι·Ξνο.τσε είτ , οτππὶπο τοπιεπ Ρετίενετεπτε πι επεπτε εΜε άίντπεε εοπτετπΡ1ειτἱοπτε

ε!ειτττοτε . Μο›ε νετο στ πω: ΒεΒεΙΙσπ·ι εστπ ἔτπτὶειτσπι εδΗοπε ο Ρτο μπε Πεο εκ"

εεπίτ , ίσεεεεΗ ΕΜ Ροποίετε; δε τεεὶὶεπε (ΣεπτσΙτιπι , οσοεἰ ίιιΡεπίσττ τοττσε νται: πι

ίο.πθτο ππε!ειπ ετεπΙενττ ίει·νττΙο : πώ εττο.πι 8. θα!. Μειπ ο ετοτσιτττοπετπ :ιεεεΡἰτ ,

- θώκο. δε σ. νεπετοὶοἰΙὶ ίτεν.ττε ίσο ΑπεοΙττιππο@και διπδττ ΠΠσε πτοπειεπτ ζΟδε18ει·τ εοτοσε

ειστπεττσε είτ , τειΙἱοσε :ΜΜΜ Ρεεεποτειτσε ε -

(τιποτε τω,

Με ,

Μο.σίοΙειιιπ Με μπειτε τεεοΙεποστπ είτε (Ξ σ ι ο ο Μ ο Μ ,

ΣεσΙΡτσε ΙἰττετσΙἰε πτοπίτι·ειε πεδει·ε ΙειοΙε .

ΕσετσΠτ ε8τεὲἱε ε1σεπι πισπόο 8τειτἰει κάτσε :

δσΒΙππεπι επσπάσε πιεσε ίειεπιτ Ρτεεὶοσε ..

ΆΜα"Ξ πωπω δε ΗΜ! ΡΙ:ιεετ τεΓει·τε , οσοδ ἰε δε οσο ίσοτ·ο ᾶἰκἰτπσε Ησ8ο, ποπ Ποπτε8 ,,

$_ 1εω"Μ ἴεεὶ πετνοεειτσε ετιθτιτε ίσετιτ , οσα! ποτπεπ Μι ειπε ιπΠ8πε , οἱ: Με εΙσοδ εεεΙείἰ 85

υπάεεΨ Ωιπδττ πωπω ε!είεπΐοι· ίσετ·ίτ ει Κεεε Ησ8οπε τπίΗτστσε . απο ετἱειπι ποπσπε Η

α”η“" 'ο Ιίσε ετσε ΑπεεΙτιιππσε , Εστω ἙσΙεοπἱε μπει· , ίσττ εοπ τεπτσε , όοπεε ΡεττπὶίΪσ Πεἰ

ΒοΙοπἱε πΐεπι Ποπιίτετπ ΒεΙΙο Ρετεπιἰτ , ε)στοσε τεΙιέτειτπ ποΒἰΙιΙἱὶπΜιπι , ποεπίπε

ΑεὶεΙσἰεπτ , ὶπ τπειττἰιποπἰσπ1 ειεεεοὶτ . Ετ ουτε ΠοπσττίΤο.τπ άσ:εττ σκοπο: , τεΙεπ·εο

ε!επιεεΡε (ΞοτπἰτΞε ποτπεπ ειεεεΡὶτ , ε1σοδ ο. ίσεεείΐοττοσε ετσε πιω ω: εοπίσετσεΗπε
ττὶτστπ ΡετΓενετεπτετ τ'επετστ. ο ο

δΆ"ΒΗ.Π; ιο. δεδ ειδ ποίϊτστπ Απ8εΙτεππσπι ι·εάεπιπσε,δε οσαΙὶτε-τ Βοπσε οοπστπ πειΒσει·Ιτ

τι επεεεπι ίσεεεΠοτεεπ πιο εΠεει·ε τπεποεπισε . (Σπιτι, πείσμα εΠ&στπ είτ, εοπποετΗΤετ ΙΐσΙ- 4

22:22 Ξ' ε:οπετπ Ρειτεπτσπι Ξπτει·εείΐσ , δε ΡτεττΙοειττοπε-, ΡαετΙΡετε νοΙσἱίἶε τε8ὶπιΙπἱε σπ

Ι>εεωεω 4 πἰΠτοτἰοπετπ , νοΙσὶτ ποσο τε8το.πι τπτήείτειτεκπ , πε επίτποτστπ απο νεπεἰετετσι·

Με' οτοτστσε . Ωσοδ οσὶο. ειΠτετ οἱ: ἱπἱὶττπἰτειτεπι ποπ Ροτσίτ, εστω νεδτσε ἱτπΡΙενΞτ , δε

Κεεπε ειστπ:σε Γετίε άστα ὶπΪετεπε , τοι·πιεπτει ἱπίετπἰ Η Ισπι ίσΒΞτε οἱ: εΠΡετιιέΉοπεπτ

ἐτειτπιτ πππετσε είτ . Ετ Κα , εμέ Μπα: επεπτΕε πειοεοειτστ, Ροεπττιπτ, τεειτσίοσε ὶπ

οσΙ8επτΜ ι·οεπιτ:τ ίε ΓΡοροπώτ επτεπότιτσι·σπι . Νοπ τπσΙτὶ Ροίτ Με Ησκετοπτ εΠεε ,

εστπ εεεε εεε (Με , σε τεπετπσε , νοΙσπτετε, τε8:ιΙτ 8σὸἱεπτἱιε ἰπτετίσὶτ νττάσπεπ

Ηε εΒΒο.ε Κ ι ε: Η Α τι ο σ ε , τενετεπεΠΠὶπισιπ π1οπειεπστπ , δε τπετττο οοπττεττε σπὶεε

εΠΙεδτστπ , Ο ε τι ν ι Ν σ Μ ίεοσπ·ι Ιιειοεπε ωΡεΙΙο.πσπι. Ετ ουτε. Με είτ θετντπσε , δε

εστω Ροίτ ΑπξεεΙτειππσπι ίσεεεΠῖοπε ΠεπτσΙο εμιν1ίει είτ, δεεεπτΙίΠτπσππ τπτσετπστ

ο ΡτἰπεὶΡὶο Γστίσπι ειστε ίσετέτ τείει·τε , στ ποτπο εὶΙΙἰΒεπόσε 1 οσο τπεΙἱσε ποίεὶτστ ,

επεΙΞσε δε ειπτετστ ύ , δεσ.

Η 88Μωο 2ο. Καυτο ττειοσε εοπεΗτοι· Πειτε , :Ιω τπτ ίετνἱ εὶείἱεἱετὶστπ ῇειτπῇειπιοσε οπο.

Ιποι·οο. ΐσετειτ εειεΙείτι ι·ε8πι ειστοπιτειτε πτσΙεετε , ε1σιοσε εστπ Π!» ΙιειοιΙεπι ίεεετειτ ΙοπΒιΠὶ·

σύ Ρστ8ειτὶοπε ΙεπΒσοτὶε, ὶπτετπο ΒιοΙεπτίαε πιο: εοπίὶΙὶο, οσο οπ1πε ΗΠισπ τεεεοτἱ

· ΜΙετπ

 

-Δ Ηπα: ὸἰειπ ;Πΐεπιτ ΝεετοΙοΒἰστπ' ΟεπτστεπΓε Με "στο : 8. Κα!. Μοτέ υδίίτ (ΜΜο εδώ”, Με

πο· 19ΟΠΥ ΔΜεεΙΜωιἰ ιὸόπτἱε.

έ ΜσΙπι Με πο" δε ΟετνΞσο, οπο: ίσο [Μο «ο εππσπι το”. ΡτοΐετεΠΝΜ

 



ν. ΑΝοει.ιιιιΝΝι Α_ΒΒΑΤ18. Μ,

ιιιιιιιια8ειω , εταίαετέι ίιιιιιαΙι ίαέ ιτατοια2ιΒτα ίοιΙὶτο αοετοιοτω ιῖἔεςἰτ ›ι& ιὶω ΑΝΝ· Οι

ιιιο·ιτ ιποοιιιοαταιιι1ιτετ πιατα ετατ αταται , η . τα τα τοΙετατι Γετνοτοιτι πιο τη ι ι στη

εατ . 8ετΙ ιιτ οιτεπεΙει·ετ , ααα! ποπ ει: άτα , οι ει: ίαπιτιια ιαιίοτὶεοτιὶὶα Με απο τιτα- #· ω·

εεΠιίΤετ αοττερτιο ,πωπωπιο οεπιεπιτατια ίαι:ιετ ειιτι·ι Ε8τια τιταιτεπτΙιτ . Νατιι

απο Μετα να· ικατιιατιιαα Βετο: $οτιοτατα Μαιο αττειιτι1Ταιι ε ιειιιοετ ίαοτιτ του .

ΡΙιοἰταα, πετ.ιτιοτΙο ιιαιτιειιι οιιττι ετανἱἱἰὶιτιο ιιιοτιιο ατ8οτεται·, α οινιπια οοετιιιιια ·

αιι`ε6ὶαα ετω, δ: νοΙατιταε απιοααιιι μπαι:Ματια, πιοτΙο ιιίαΙιτιοαια ιπόοϊοπαι πι·

παταω , τιιοόο ίαοτιο οινιιιοταπι Ρταοατιτοτατα τιιετΙιταιιοπιιιατ Ιιαιτειιατ , ιιιοτΙο

Μαΐατιιιιι ίοΙΙειτιπια ιο Ιε6ταΙο τοοαοαπ8,ασ ο ατι αΙτατο ίτατοτ,οτε οτοιιτιο άσκοπα»

Ιιατ,απ‹ιε 8τ εοπτιπποιιατ οαοίτιαιτι τιιιτατι,ιιτ ναατα ταπτείατι1επτιατίαιοΒατατ,αααθ

τιειιιοπτιτίαιτι οτιιια ίαοετοι: ; οιιιπ Με οτιιιιοε :μια πιο: ιιιιτατι, αιιιιτειιατ , ιπειιτοε δ! ,

τοπιο ποια πείοιοε τιιιαο.ιεατετ ο Αοτὶὸἰτ «παο ιιτ <ιααιιααι τις: απο ΜαΤααι αι απο

τεοιιιιιΙιεπα Ρτοτεπιὶα τπαιιι!ιατ άεοαπτα$Τετ , 8τ οιππιτιοτετια· Ι)ειιε οπο! ετΒα ιΠατιι

88οτοτιιτ τενεΙατε ιιιίειὶε νοΙααΐοι, ματ Μαΐαιιιι απι.ταιτι ατιτπ Γε ιιαττιπϋπιιατετ.

Ρτατεεοιτ Μουτ: τιιιιιιίττο, ιιτ Πιτ πιο ΡοοιιΙαπι ταιιιι&τατετ. Ι Πε οοιιτ:ιτιια νιτιιιιτι

εΙετα1ιτ , οι ε: πο: Γε πο11ίζε·ιιιαατοΕί:οπΐατ ἰπἀἑοανὶτ ο ΜιιέΙτετ το8τεαιεπε πατα ΐο·

τιιΙιτ,ίοά ατι πω»8 πω, τι: εαταε οππο απο ιανιτ . (Σπιτι ιιε πιο ιιε

ειπα νἱΐὶἔετἶῖτ ?πιει νιιιατιιιίτεοαιἔε,αιἔιιὸ οι: ία νοΙΙΒίειιιο,ι· ὶοαἔετἐ ται·

τιιίτετ α ια. νιπα ο ποπ το οτι αυτ. . απο απ πι: νιτ,ι νετ α. ιοεπ α ατιτ: ` .

Πε πιο,Μπιτ, απο· τιιιΙι.ι οι: οπο παπι; ατι ΜιΠατιι ΙιιιΒιιι,ίζιΕο αιιιιιτο οιτειιτπιττιπτετ

τιτποτε οΒτιεοίοατιτ , 8: ιιαΙειΙΠιπο Ραττι οαιτι Ιαοτγπιιε τεΓΡοπάο τιιτιτ : Π: ΠΙο , Ρα? Μο “Μ

τετ , αΙτετιιιι ποπ ΙιαΙιε!πε , Μι πια αετ!ετίτ τιαι 8ο μια: τ:ΙετΙιτ . 8ιοαιτιεττι οατπ Μα· τα τοιιτ:ιτατ

ίατιι ίαειεπα ειπα ίο ει·ετΙετετιιτ , οατιιοαε ατι πιίαπι. Ιοοιιιιι νεπιτοκατ ; παιια(Ιο Βο·

τπιπιοι εοτοοι·ιε Γαετοίαπθτα Ιι!ιατιο ατα Μετ , σαιτ ίτιοαα είεια ίαΙιετπο τΙοπο παπί

τπιι11α τεΓονειιαται· . Ι8ιτιιταπιτιιαανεττετιε φοιτ μιαίατιιιιιατεα τετα Γεατοταπι

αεπονιΙΤεπτ , νοΙεπίτιαε οτιιιιι ιτιοαο τοΙατο Βοπικατοιιι Πεί αι Ε: Ρετα&απι , οιιαΠ

Ρετιτιοτιια ιαΙιοτ εοε ειτιαε τεοετιετε . Ηαιιιεπτ επιπι παπι νεα πω: τιτοοτιατιι , ατ

αποΜπα ίαειιιιιτ , οοεαΙτατι νε1ιιιτ: ιιε ΜΗοετ Ματια τταπίιτοτιατ ΡΙααίαιιι πο,

Ριετω , απτο Ι)ει οοα1οα οτιετατιοπιαίαιιι ιτιετοετιεπι ιπιιιιιπααπτ . |

α τ. Παω νετο πια α8οτειιτιιτ , δ: Βεαταε ιιοτιιο ιαιτιταιτι μια ιιιιιΙτα ιπδτιιιίτατΒ

αοετοιτατε τ:οι·ιιοτε Ρατατοτατ αΙιίοΙνι , δ: σοπω αι: Με τΙαοε παττιοτατ ίοΙΙιοιτε οτι

ίετνατεται· , τιεοιόιτ πεεεΠιτατιο , ατο «μια ατι το8αΙετπ οατιατιι :πίττα το πει: εΙΤατιαπι

Γιιιτ . Ρται:οετιιτ ιτατιιιε τΙοτιιπαε θετνιτιαε , οτα πιο Ιοοι άοτιιιτιατιιαι τετιπο!ιατ , απἰ

ο πωπω , ιιτ ιι τιε8οτιι ειιΡΙοτοτ. ΙΙΙονοτο τιιιι άείιάεταιιατ οτιτιιιιι Ριιττιτ τα:Γεπ

τιαΙιτει· ιιιαπωι ττατιίἱτα , 8ο 1τιιΡΙιοατιειτΓεοαιια, οττιπιπιοτΙα ειτε αίατίοιιο ε ποπ τά

Γαέτιιτατιι τεΓΡοποιτ . Ταπο νεπεταιιιΙιε θετνιπαε ταΗ τείοοτιίο οοιι&αα , ίαπέταπι

Πει νιτιιιιι Ατι8εΙταππαιτι απο ιαοεοατ Ματ , οιιιαο ιιιοπαοιιι ιποοετιιοπτιαπι ιππ

ιτιανιτ . ΙΡίο αιιτειπ εαπιτιεπι ιτιοπαι:τιαπι ατι ίο νοοατι ίαοιεπα , ιπτιιιιίινα απ· ποπ

Ετεεεοταπι ιπιοΙεΠετ,οειπια!ιοτ αποτο ιιτ ιτποΙεατ . Πααιοιιε ατΠιαο Πιο ποΙΙετ,

ιαιιθαε ΑΒΒαε ιιτοιιΙιετιει ίτιιτιταε 8τατια Ιαιπιπαταα ΡτοπιιΠτ, ιΠοεπα : Παει; δ: ίαο

ποσο τῶι οταιοιΡιτατ , 8: ΜαιΜε οοτιια.<ι τετταπι ποπ ιπττατοασοεε τονεττατια. Τα- τΞ:387"Μ

Η ΓΡοπΒοπο ειιιιιΙατατιιε Γτατετ νιατιι αιτιοαιτ , δ: εα οτοτιτεταιιατ τιιιττε!ιατατ αΡατι Ρ Ι"

τε8ιαε αυτοι οιιτιιιιε αΙΙετιανιτ . δαΡοτνοπιεπτε αατειιι νοοαττοπο ίατιεττ18 , (Με ω·

καιει Ρετετια Απ8εΙτα οππο τεττεπα οείετετετ , Γαπέτα ιΙΙα απιιιια, αποο!οταπι πιω

Ποτιο Πει οιιτατιοαε Ρτιτίεπταπεια , ν. Ματ Βοι:οιπιπιε οατιιίε οΧιιτ τ:ιαιιίιτα . ]ατιι

νετο Με τιιιι τιιιιΙτιτοττπι ατΒιιτιιεπτο Ρο1ιταα Γαετατ Ιατιια οατΙοίΗ Μίδεια Ιοοατιιτ ; Φωτ _

απο πω πι ναΙΙε τιατιιιΙιτατιε ίαΡο1°πο τοτειιιιιιιεδια τ:τενετατ , πιοΜε οατΙείτε Γατα

οΧοτιιατ ; μπι απτο ιπτεταινετία: Βοιιιττια τ:1αταετατ τοπΜατια, πωπω ίατιιιΙετ τα,

νιπατπ. ΜοπαοΙιαε αατειιι Με, Ρτο οαιοαε τιιιΙϊαε ίαετατ,ειιτι1ετια τενεττοιιατατ,εαπι

Ϊαἱιἰτο αι 0Μτατο ΑπιΒίαιιοπ Η , οποοααία ιιοΓΡιταποι αινεττετατ , τα οππο Ρατι·ιε

πιο εαπι παπτια Ρετι:εΙΙαπτ. Ταπο τεΙιδιο Ιιοίοιτιο, δε ει!ιοτιιαι αρΡατατα, παπι νοί

Ρεττιιια Ιιοτα ετατ, 8: εοεπαΙατ παάειιατατ,οεττατιτποαε οοπίοεπίιε ειμαι (.ΐεπτιιΙαιτι

το ΡετΙανιτ , ιπνεπιτοιιε Γαπδτιιτιι οοτραε @πιο ειτατιιπιε ιππιοιιαίτοτιο Ροίἱταιιι , Ἑτα

.ττατιι ειτοαιιιία νεπεταοιΙιτετ αιτοαττιάατι , Ρτοιτιιπα Ιιοτα ίεΡιιΙτατω ττατιεπάαπι .

Ατιπιτ ει·Βο ,οοίετ:ατιια επ· , δ: ιτιιΡΙοτο ειιιαάεΠοετιο , ετιατιι Ραιτία ιιτοοιιετια ιτα

ΡΙετα οι , οαι Ρτοτπιδοτατ οοτΡιιε Γπππι τεττατιι ποπ Ξπττατε, ασοεε Μοτο πιοπαοιιιια .

οι: Κε8ὶε αυτια τενεττετετατ . δοτιαΙτατιι νετο άι ιαπόΗ πιο τονισω ιιιίτα ττιιΠιιε.

Ο τιτί



Έ .? ' δ ξ Ϊ ν . .Ϊ Τ] Λ. .ν

3«ΝΝ.ι:Η. ΩΙιτἰίὶἰ ίειπΒἱΙΒωἱ ΚἰεΙιετἰἰ νεπει·ειΒΠο τωαΡΙσπ1 , οι: Ισά Μ@ο 11ε:Σ!ίΙ.2υι:επάΞ

104,5 νεπεπιτιιι· ιιισ.ι·τγι·ΐιιαι. (Ζήσε αιιιιιιΙετΕοΜ.νεπετεωίε ε” ΓιιοοεΙΒι·ριΒΒιιεθει·-_

9·· · -νἰπιιε τετιτιωι οοι·ιωΙΙτ Φ:εοτ3ε·, ιιτ οιήιιΠΙ!πωπτηυοτυω. 1%ιτειπυ. Μι&έτειιΕΒοηο:

Εμ”ω” παπα: ίεΡυΙτιιτεε ίιιέΒ::ετε ΡοίΤε οφεόει·οποιή; 1:ιηι$$πτυπι ι:6ιιτε·ωΡΙετιιε , ιιτ Μποτσ

σπιτι Μ” όεεεπτἰ ίετνειτοτυι· εῇιιε ::στΡοτσζε ΒΙε!σει ΜιάΕέττ.€11πΞ12.ιιτο ταἱΞωὶτιιε οιιπι αεΙἱοοΙὶε |

Βοὶ1ο”.Ιτιὸ.1π. - ώ Δ ω ·- .· 0- Ν

-· ·» : :. Ατ (ΣΙιτὶίὶιιε Βοαιὶπιιέ,ούΜε Βαιτιιε·Ιιοπισ ΒάαΙίτοΕ Γει·νΞεται, εΙυαπιιἱ αμκ!
ΜΜ!" [ε ρεῇιιε.[εΪνὶτΞιΔω Ρωάστοτυπ, «:1ιι:ιπτηιιε Ι1ιιιιοτεωιιπιετετὶοώστεΙἱτιιε εκε.Ιαιτετ, ώσα

Ρωιωω Ηε άτιάκ:ιίε ιποι·τειΙἱυιπ ιιωἰτὶειτ Ρητιἀετσάἰ8ηετι1ε .εΠέ . Ναι1ΡεΞπ Ρει;3ο νίωττιειοο

ΜΝ' ° ἴι1ἱτ ΜΒΜ!ΜΜΜ@Με ΡειτοξΙγίὶ Ρε;ειιΕσω,.ι1ι12 αἱ οπωε ομε ΞτιΙιαΒΙΙἱε·ἔι·ειΒ:ι το

Μ0ϊἰϋΠΠᾶ8 τε:1Μπιτυι· . ΗΜ ώιιιΡεττο. ἀπό ειΒΒο.τϋ ΑτιἔεΙτμηιιὶ Γετιδὶὶτει6, δεδ

άο1ίστνοτε Τυ.οοεπίει, ίειΙ1Μίφιε ΗΜ: ςι:ΡίεΙα :Μ τιιιιιΒεπι εήι:ει:ιπιι εειπάεΙο.άΙΙαπι

όεά1ικΙτ . @παρε ΞΡΓει α8τοτει ί6μι1:το Ιιοιά1άπίε Ι)εί εειπάεΙει11ιάον6τε -οΕπιιΕδει: ,

ίΕκΠε @και ίε:ΡιιΙ6τι1ιπ, 8:ίοττ111ο|Ρει:ιΙΙιιΙυπ1ἰτιὸιιΙῦτ . Πεὶπάε ενἱ8ὶ!εκιεῖ ίὰΠὶΠὶωε.

Υωε“ϊ0ϊ , 8€ νἰὸεητὶΒιιε ίτεἐπτἰΒιι£ ωοπείὶετἰἱ ,.Ποιιιιηι.ιοί Ιειυόο.πιτ1Βιιε , αἱ νίΠαπι

Μάι: νεπετο.τ , νοαιΒιιΙο ΕὶΙ6Βετἱεε ", ΡτοΡ:Μ@ΗπαεΜοτἱτοιοιιω 8ειωΕο πάω,

οπιπὶΒικ ειτηιωιτἱετιε 4ιιαπω ΒΒΠ)ει:ε.Ρετ Βεειτιπτι Αη8ε:Ιτειππιιτ:1 εΒΒ2τειτι ίεώί

ς""ω"°· 1εωόεε (ΜΜΜ Ιιγπιπὶεειτ Μ απαπιιω,άδαη.ΘπαΑθα·ίυιιτ Μια: φωσ έπω.ι·ικά Ε

·:Σα!”Μ ΐΦτ - @Πωσ18ἰτιπ τυπο ΑιτιώειπετιΙΒ ε::ι:Ι6Βα ΑκοΙπὶὸἐειεοπιιε ό ΡοΠεει εήι.ιίάεπι Γεὸὶετ

ΕΡίΐΦορυε , Ίιιἰ1ΙΙ1ιῳείμιετειτὶτιΙὶιιἀΞο ΠτϊετεωαηάΙίοΙΡΜωρ, τει!.1 ηιιετιιωΙπιι6

ΞΡὶϊ8ΡΙ1ἰ0ὸετοτεινἰω - . .ε ζ ω. · · · ζ ~ ·.·;..; ι

@παπι τὲΒἱτΙιἰΦτΒάιΠΙΒΩ, Ν ο ε ι. ι ιι ΔΝ ω, .Η ε! ι ε

' Ηιῇιιε εφϋοΒἱἰΔΡἔιθοτδἐΑὸΒεξιιἱτ: · ~ · ρ · # ·;

;- ΔΒυκ-ἔτεἔἰεΐειὲοΙἐἱὶωἐιπσπράιυπι ίΡεεἰπεΙγτεινἐτω, ^ ;.· ·‹ ^ νὶκἰτ,8ἑἰκι-ιτιι3πὸο πιιιπὸιιε,8:ἱπ Ποιπὶτις`. .· . Σ? Ι

2.. .· ·°.`_··' ';`_,. -=..:1·1°·: · ·° ·

ι η.4αι;ἰ 58ἰτυπ κοπο @Η τ1ΙΞό.21η-ΡεΠ€8·Β11Μ Βιπ&υπι Ιρουτιτίμετἰτ ιιτἱΙἱωτἰε,

νε;ίἱοιιΙοε ξιπυερ.τυι·μι1ι1Ξ άε εοάει·ιαϊ ω: Ροίὶειἐ ΓοΞτεπτ δ: ιωιτειτοπτιπ, ἀοἴοτὶΡςΞ

εξωεωΕ απ-ισι-α.. τ νΟ > _ Δ ω. . · .. .. _ ` Ι ..Ο ή..

ψ) 14 ηΆΒΒΕΑΝ-οει;ιιΑΝΝ65ΙοουΙρι162Έ4άωυΙαποθτα _ · ·ς τ . τῖ· (1οπει:Ιίε5Με τετὶτιετ ΓετἱΡτιΞεμἰυΒοζεη1ἐτυτ ε.ΙΒιι8. . Π 4 -- ·ω· διιπδὶἰνὶτιοεπτὶ, πεοποπίετιδΗ ΒοτιεόὶδΗ = ° Σ. - -

μ ° '· Ε6εΙεΠο.πι ίὶτιικὶτ ; (ἱε!Ιεειι ἰπίὶτιτιἰἴςικ Ρειτεινἰτ . Δ ·

- ΨΑίυπάεωεπτΞε ἰηίὶει1τεν5τΡατιιὸἑίυω: - . ~ Α1 1·. ώ·

Ψ · μ* . ΪΑἱτετἰε°Ρεττἱτὡιι!εω €οπ1Ροπετε Γοεὶτ, · · °

Ό_4~.

` 75 'έν' ἴ 1 ΤΙιιΜΒιιΙα ε:: 8.ϊ8€ΠΕΟ ετἰεω εοκιΠειτο ΒεωεΙΙει ,

' Η - ° ·Ι.ἰΒι·ιιπι-Εν:ιτιΒεΙἰΞ , ίειιι6ϊ1 νΞωπηι1ε ΜεΙιειι·1 ,

‹· 3 · ΙΡίὶειε Πιιάωπι :παο ειι·8επτο ὸεςοπενἰτ. ώ - η . · _

Α· Ρ ὶ “ΕΠ δε ΕΡἰίἱο-ΙἱΒετ-Ιετιιτη , παμε Ενειη8εΙἰοτιιπι ·

. °·π· Α:1Ρ811821°88Ι18:0£111εΕ11-ὶϊ1ἰἰι1ῇτἱ2.·Π€ΙΠΡ€Ρ2Ι°2νἱτ.

· Η ·:- 4 -Ι-Ρίἰιιε ειπαμε εειΙὶκ ΠικΒο Ρ1·ποΙειτιιε ΙιειΒε:ὶ

·· Ο:τηἰτιιτ-,ειὸῇιιηδὶο. ἱὶὸἑπιεττιππΙετιοε όσοετιτί. - · · · η ·

° ΡΗ:τετδε-Βυπο ειΙἰιιε,εΙυει11·ὶπΜὶίἱὶείεωΡετΙιειΒεΒατ: - Δ: Δ

ἱ Πειυπι άοι·ίεΙο,&τι·ίρι ΡειΙΙἰε ‹1ιιειτπΡ:ετἰοίε;° · ' ' '

' : ν ` Τεττεσίε;·ναν1εΡεινείειε,ιιηιιοτεὸετπὶτ: ° Μ'

$ἰωτ ΝοΒιιετΞεε,ΟεΓΡειηιπεε ,δε Βι·ι1Ποοιιιτι, . ° ' ° ° 4 "

°θιιἰϋτευτἰεοοΙοἰὶιιω,Ἐ·`:οεοι·τ,Μοητἰί‹1ιιε Κοο!ιοπίε; ΝΕτοΙεΗετω $ειο;έ εειωΡἰ,ὁὶΓοτἰωὶτιε εΠτο, “ ὶ Σ ν ° ° Ϊ 'ϊ ' '

ΏυωΡΙιιτεεττὰΙιἱτεητ,υτΡεικεοκιττετὶενἱτιοεμ : #ἔ° *ἶ *

°Ι)εττειδΒ1επιι1ΙτἰειτιιιΙτει& ΡετΡείΐιιεὶπὶΊυὶε. ` ' °' ° `

· Υ - ΩιιεείυΡτετετιιΙἱ,πεεηοπ εΙυειπ1ΡΙιιωΡετ68ίτ , . 7 ἶ '

· ' Αθμω Π; ιιτίὶτ Ποτπὶπῇἴοἰεπτἰει πονἰτ: ° -0 ·› Δ # Δ

. ( _ - . . . - . ΒΧ.

ρ Ηπα:: ΕρΠοοριιιπ μετα:: ιπἰε :ιιπωιτἰΠῖπιιιπι~.ε

· ωΡ.".. 8: Οε·άει·Ξειι: ΥΠαΠε :Μπα 3. Μή :ήπια ἱΡΓιιιτι εάΜΙΠε ΜΜΜ Ιπι·οΞεσ ατπιΜο Φ: ΕηκεΗήοπέ ΟπΠ

“ω” (Ξοιηιιείὶοτἱε ἰτι Απε!ιιιιυ »

Κι

 



ν. ΑΝΟΕΙ.ΚΑΝΝΙ ΑΒΒΑΤΙδ 4,47

.

::*-:::

ΞπεοὁιιπτΙἱΒτὶ ιιιιωοιιιιω @σε ἱΡίο ιιονανΞτ, _ 3 ΑΝΝ @Β

]τιίιιζετ επεάιιιιιπιιπιειέυπι ι1ιιο: ιΡίε τοΓεοὶτ . Η πο”

ΤΑΜ σε πιο:: :ΜεοαΜΒεΡωωω@ω, ° . :- Βα

'Ε.Ιτ ΓΡεε ώ , πιει·ιιιτ , Ι.εθτοτ, μ:: ΡοΙΤε πιοι·ιοιπιιε,

'ΕΠτιιτιιι: Με::ω:Με: ω: Μάιοι·ιιπι .

Σα:Ι:Εεω Μαθεπω:ιπιφτἱεπεΙο ΜΜΜ: ,

Παω αμκ! Βοωἰιιιιω ποδι: ἴυἰΪ1°28ἱ8 Ρι·οΒιιτ . ·

ΕτεοΕστω τονοοειτο:ι Μεμπω: Μπα : Δ Χι ,

Βιιιτιπαιιι· , :πιωΜάο.Με ικ81ε&ει ΡοτίΒιιικ ο· | `

η.: Ι:ιΡς: ΙιοιιοτιιΒἰΙἰε νἱι· ΡοθετιτατίοοπΓιιΙοπε άοΓετΕΡΠτ ωτιιΙοειιω τγτΙιπιἰ

ειιιιι :Με ριιττιΒιι: ΓειιιΕΙΞ ΙιιιιιιεΙοοι,ποπ φαω:: οπωι:: άοΕ8παπε,Γεά τιιιπ11Μπ1οάο 5 .

Πο: πιοικοταπε, φαωΜΜΜ νεΙοΙιειι·α, να! ιιιιαΙιΒε; Ριπωοω ωεωωε ο"Ρω

νικΜιωπαι·, νε! ετιιιιιι να: Γειιιδὶι ΒἱοΙιετἱὶίΡεειειΙὶτοτ ποτ1Βι:ειΒιιι:. Πει: ιιιιΜεπι

Βοιιοι·ειΒΙΙιε Αη8οΙταππιι: .

Ι
π

“λ.'·8-****Β.·'λ···-*Α8: ΕΔ.°Κ....π.χ...ιι.λμ.$ .ιιλμ-τ-*ωἡ*·.$ωλμ.ω*ω:

νι1νι. .ε.οτ1Ι130ΝΙ.9 ΑΒΒΑΤΙ: Α2°2;::

ι>οΜτ>οειΑΝι ιΝ ιτ-Αι1ιι-~ι3··°^"°·

ΐΔιι&οτε ΑκοΝπτικο εῇιι: ΔεωΡωσ.

Ε:: Μιιιιἱο .Βοιβιιιάισιιο.

ΟΒεΕΚ7άΤΙΟΝΕδ” Ρ.Κ.Ε7!2!ζ.

:. Ε αιιδίοι·: _Μιιοιιιι: ΕΙιε!!ι .Διιοιυιιιο, Μπι σπασω: άώίριι!ο; ω: ιιιιωιάισιιι ουσια.

Μ. °Ροιπροβα Ισα:: :β «Μ @πινω Ιω:: ΡΜ: Δ: Ρ'οΙσιο, _|Ε.ι· α Μ:: .Δ1ι·ιαιιιο ω.

ΙΖω·ι!ιιι:·, οϋπι Μωβ” ΜΜιβειιιιΜ, α 0ιιιιοιισ πιο/Μ :μπω ι!!ιιβια:ιιιιιι πιο:: :ωραια Μ·

@Με ιιιχΙοι·ιιιιιι, εωωεωρ [ΜΕ 8ειιωὶἐᾶι @Μι [Μιρεθιικι, "Μ απειρα: Μπακ: Ροιηιο·

_βαιωτιιυπ ΜΜΜ: ιι[επιαΙιιι. Μι: ρω· Βιετιιιιιιιιι Μπιτ πω: υωωπ, μισά ιι: ψ:: πάτα μι·

|ἱσιι υιάσωιιιιι:, Μπι ννπω νεικτπΒἰΙἰ: :ιΒΒειε ΡοωΡοΠαουε, νἱι· (απόΙ:Μπιυε, ίἰιοε Βππο: Η

Ριπή ΑΒΒιι:εω άιι·ε.ιει!]Ε·ρει·Ιιιθετιιι·, ειιιο ροίατιτἰΒιιε ίωττἱΒιι: ω: Μ: οιιο8ιτο σΒιιΙιιω&οε

ΒιιΞΠετ. Ξο ε” Μαι εετει·ν:ι ίι·ιι.ττιιω σεπτοπετιιιω ιιιιινωι·ιιω @Μπιτ Μ:: Με. Μια Φωτ::

[πιω ιρ[:ιι: ιι: Ρουιροβαιιο: ακουω Φεβατιιι· |ει·έρω αἱ σο: οριβοία, @ο ο Μ. ό. @ΜΔ 6.

ΚεΠἔἰοΗε νἰι·ἰε δ: ΐαπόΗε νἱτἱε οπιτ1ἱἱσιι:, ειιιἱ Ροππροθε άείετνΕιιητ, βιβι·Φω, Ωω; ειμαι; ο.

μα_|ι.·ισ!ισιιι ι δ. ά: ρει|οδΐιοιι: πιοπιιώοι·ιικι, ιιιιπει:ρα: Βοπήπο Ο. νεπει·:ΒΕΙΞ :ω Ροπιροδι

πιο δ: Μάϊο οοπνετιιιιἰ: ..ω Ραρ:Βιοσιιιιι: έισθιται,ιιιιιιι Ρτο Ο. _/Ει·ι!ισπάισιπ [κι θ. Η :β Βιά

ὸοτιΕ. .Διὶ Με έκ ε)ιι[άειιι 0ριι[ι:ιιϋ αφ. η. Μιιάαιιιι· (Μιά: °Ροιηισβαιιιι: πω: ΔΕΙ:ι·)ιι[Ιειιι ιεπιροι·ι: , @κι ςιιοιυτιι νἱὸοΙἱσ:π νωεπιπάι αάινει·: :οι δπεκἱοτπἱἰε σοποὶΙἱἱειιᾶοτἰ

και:: Μπα Πω: Ματέι ει·ιτέΒιιε ιιΒἱ πιτΜπιιω ὸΕνἰπο. ιτιγίἱει·ὶ:, ιιιἱτποιιΙἱεεΧἱ$οπτΙΒυε, οίΐατιιω

απ. Μπηκα ιι: 0ριι|ι:ιιωμ.εαρ. 3. Με: 'Ρειι·ιι: ά: ]οϋαππε εοΜω.πω ι:Ραεο!ιο, με εΙ:Πι:οΡΔω

ἰπἴιιἰα: πιοικιοΜαι ριοΓοίΠοπο ιτιιιτιινἱ: , :εποε 3η ΡοωροΠιιιιο οωηοΒἱο, φα! Π: ἔπειτα ΜΑ

]τιω ίσωροι· νἰτΒἰπιἰ: «ΙΙ Ιιοτιοι·ο οοοΠτιιθ:ιιω, !οτιἔ,ἰ: ροΠ: τοπιρωἰΒιιενἰχἱ:,πειιιρο[ιιδιθιιιάσπε.

π.. Επιπάειιι Οιιιάσπειιι υπέι·ι|ισε Βικάκι: ΟιιΜο Μια, πισσιασ!ιιι: .Δι·ετιπιι:, ωφω. :ιό ΜΜιαο.

Ζακ Ρσπιρσ[ωπισιιι ιιιοπαιιιιιιι [αφτα , μα: ε.ι:βα: αρκά ΒιιΜιιίι4Μ α! ΜΜΜ: ω”. Μ! αυτι αϋ

ςιι‹ιι ΜΜΜ, Φ αὐΒιο·υιαΜπ2Ιιιι:, μα: ει: :Μια βυι!!ιπ_ςακο[ιιρρΙεπ ῇιιωι:. διισιωσι ίεάι:ηιο

ἱἱοἱἰ:ε]οΙπιιποεε,‹1ιιἱτιιοὸο Κοιιιωιιω ΒιιΒοι·ωτεοο!εΠ:ιω ,:ιυεΠειι: :Μισο ποίἱτςι: ίεΒο!8,8αιιιο·

:πωσ Επι· πατώ:: ΛιιτἰρΒοιιετἰιι ἰιιιιιὰἱτοε :Μπι οοεποίσει·επι αιιιιιιε; νιιΠε!έ πήι·ετιι:, τι·ιΒιιε

πιιικἰἰε πι:: :ά ία ἰπνὶτενἱτ. Λόϋ ο ο Καππα: αυτ: Ι). ΟΚ. ίο;ο; Μ ώ, ω:: αωω (Έω

_ Μ.: ΜεὸἰοΒιιεπΒ τενοτοιιὸἰΙΙἙιιιο Μ: το, 8: Β.Ρ. Μ: ὸοιιιπο Ρεττο, ΑΜΒ:: α:οΜΜΒιιπο

πὶσοτιιιτι Ρττεροδτο, νἱι·ο Ρτο ιιοίὶι·ἱ τεωροτἰ.ε 9ιια!ιτιιτο ίοἰειπΗἱἱωο. Ε: .ροβ ιιοιιιιιιΙΙα β: ά:

(Σωστα ποβι·ο °Ροιιιρο[ιαιιο. Ρο!! μασ: ι!εΜπα Μ:: Ρατι·επι νσΠι·ιιω Μια:: πικαπ: όοπιπιιω

θιιΜοπεπι ΡΡ. εΒΒατεαι, νἱπιπι Πει: 8ε ΙιοιπἰτιἰΒιιε πιετἰτο νιττι.ιτίε δ: ίαριειιτίω ιωτἰΠὶπιιιπὶξ

πι:: Ρειττεπ1 :πωπω νἱὸοτι: ευρΞεπε νἱίἱτενἰ. @Η δε ἱρίε νιι· ρετἴρἰεεεἰ: ιπ8επϋ- "οικω Λισιέ

ΡΒοππτἰυττι ιιτ νἰὁἱτ, πω:: Ισ ρτοΒωνΕτ α ετοὸἱἀἱτ, ησίὶτἱἴ9ιιε ωωιιΙἰε Γι: φιοπάιωιιιιώτι

ΠΙΤ:: ραιιιτιιιτ, νεπἰ:ιω ροίΙιι ενἰτ,ίἱιω ω: πιΕΜ ·ωοτιπο!ιο.:Πι: ρπά;:τωιδει ιηοι3ηίὶετἰε, @Είσο

ρ:ΜΒιιε ΡοππροΓιαπι, φα! :Μάο Μ: μι· Πεί -έτετι:ιπι & ι·ονοι·επτΜωι Οιιἰἀοιιἰ: ιοάιι(Ει·ιαιπ

ἰτι ΙτιιΙἱ2 Ριἰπιιιπι. Ωω Ισια: φαω Οιιιιίοιιι πο|Μ @με [Μ2 Φοιτιροβα β: Βοιισιι]ίσιι:, πωσ που:
«Ματ. ΤαπτἱἰτηιιεΡεττὶε, /ιώάιιιΙΙσ, οταιἰοπΙΒιι:ΔΠεΧυε8£ρι·2::ερτι: οΒοάιοπε, ΡΜ:: :ιιικθΙίωτο

ΒοπιιυονοΙοΜεορετσωπιιω 8: Με ιποπιιίἱετἱιιπι ι11Ηπτω , Μπι: ωοιπιτΜΜ @Μάικ Ρι:εί::ιτε.·

«πιω Ρτ:είοπ5πι Βιποοπιι:: Μωβ πιοάο ΡτοΡε ειιπέΒε ὸεωπετἱε σρἰίεορἰε, ιἰιιιοιιπι ιο ιι!πιιιο

τοπι



ιδια . τ τα ν τι ετ ...τη .ν

.ἈΝΝ.ε;Η. εσιτιειετιιεατι. Πα: Με εταιρια τω, αιιαειιιειιιιιτιιοιιε ιχειιαιιιι_Ιιι Πιιφβειδο-.1ι·ειιπιι: δι

” 046 πιειττιι Ματτιτιεπι Ρτιστετε Πιει·:ε εσεετεεατισειε [α.ιιιιαι; Παιτετε δεσδιιε Ι)εττεει , δει εσιιτε-.

.3ι.Μεμ. απ) Με ειιττιτιιε, εσε Πεε ιαεστε ττιαιτττεο, @και _νειειιιττ ιισι·δεσιδε διετα Ροςωδ .

ε·ιει, εσειι.ιΠιτε ειειτ αεειειε. Ε: Μια »Με ΡοιιτΡοΠαιιστιιιιι°·ιιιιιιιατεοτιιιπ [ε·τ)ετιτατειιι εδώ
Μαιτιιτει. · ι · `_ ·ι-Ξ . ιιἱι ΜΜΜ

3. .9ιτρει·ιβ αι αιιαιιιιι' τι: ειναι 6ιιιιιοαιε·ιτατιτιαΜπειιπΕτΜαιιέρη·δειεεε, μια” ΡαιιιιαΡοβι

ειπε οιιιιιιιιι [αδιαιιι [ειπε ιε|ιατιιι· 1ξι·ιι·εειιιια.τ διαβετιιηέτσ ποσα τδιιιιιιιιτ, ιιιιι Με

ειδα αδ αιιιιιιιιι τσδ.6. Αεεσ..,.τεστιιτεε ειι Πιεδιεε Οειδσ εεειισειι ΡστερσΠεεΠε ισ ιεεει.

:Με Κανεεε:ε, ειτε (.'αιαιτιιιτεεΠ, ττεειιε ατιεσ τεΞιτειειε Πτι 4δ:`νιι· ιαεέιιιΠτετεεσενετιτιιιε

τιιε, δει ττιιτιειε ιι: νιτα δε Ρσιι τεσττετε εστείειινιτ·τειταειιιιει ειιιεεεστρεε·ιαε&ιίΠειεω εστι

δει Ρσιιεα, ΡτσΡεει· Πεεα δεττιιταεεια.·ιεειτα, Κε1..τιτσειιιεειιτια ει: ατειτιεΡιιεσΡσ Κιινεεεα

τεεΠ σετιειτιι, δε ειπε Πττετεα τενετεειια ιε θεττειιειατε δεΡστιαεε, 5Ριτ:ι: ιε εεειειια ιαιιέι:ι

1οιιιατιειε, δεεειδητετ Πτεδανεται, ςσιισετινιτι εε στα διε ιιιδιτε ει· Ρτεειει:ιε. τεττιΡιιε, εςειεΠα

ιιιιι δειε Πιε εσεστειδεξιι]σεαεειε Εναεδειιιι:ω εσιιΓεεταια ιεεται, αδ Πιεδιιτττι θειδστιεττι

εεεεεΡατετι ιαετ*ᾶι αιττεττι εστΡστιε ειδ $ριταττι τττιιτε εεε τα αδ. διεΑΡτιιιε, ισ ειτιιτε τει

ιεεειστι:ιτε , ιειιιιτττειεε δεσεεεειε εσδειιι διε αριιδ ΝεστεειεεΓεε αειτιιτ . Οιειται· ιαιιτειι ει

διι·εωατιιτ ετιιι·ειι[“ιιιατ Τι·αιιειαιιτιιιι.τ ειδα: Πβιοπ διο δ. τω” τωιιι › Με ετιει:ται·ι. Πει: Βοι

ιαιιδιαιιί σειι[ειιι Τι·ιιιιιιιιιιιιιι Καιεεδαε με Νσε:ιε ιιιταιιιε Πι·ιρβίβ. ζειει·ιιηι Κειε ιιιι,ιιιι [ατι

διιΟιιιδοτιιτ σοφια: @ειτε ιιαιι[ει·τ·ι[εσιτ, |ιιιιΗεπι·ισιιτ ειδα: »Μπιτ Μ. Νιςι·ι· ταιρι ιιιιιιιιιραιιιιι

δ! @Παει Τι·ιτιιειιιιιι.τ διειαι·αι αδ αιιιιιιιιι το; 6. δεσ @Με ει· το αιιιειιι μια! α Και παιιιια

τιιι ι/ια @δία εδω, ευιιιισιειιαιιιιιε ειπε απ” ιρ_β τσδ6. με μια” Οιιιιιο ειιττεΠιι ε Με ,

'ι κοιιτιΣιζιε. .Με μια εοιιειιι ιΡ_Πι αιιτιο δε· η. .ι.7ετε;τιιιτι.τ_Ηεπεειμ τειιδιοτεχι.τ ιιριιιιιιε .Ιπιτρει·αιοι·

ΒΜιτι-ι·ειιιιιιιιαιιΜεβ .δι αει απο |ιτδιιετιιι τοπ|ιχτιατιδαιιι δει δάιτιιιι.τ ει· Οιιτιιιιίω .9α.τοιιιτο,

- αει ατι απαιτει το”. _ειςιιι·,: Οσι·Ρεε @Με νντωιτι δε Με ιιιιατεττι τα $Ριτ·ιιιτι ιτερει·ιι

τω ( Ηειιι·ιεί')αετισ··ι. πεζει αιτιετιι σ. Ιεδιόεισεε η. τι Π!ΜΜ Φ: τ. Ε τι τ ι Ο ε τ τισ κι ε , νιτι-Ρετ σιετιια ειιτειδιι , νιτατε ίετιΡτετι , ιεΕισι·εττι σ

ιιιτιι>ιτι Ρετιε ιιειιτε ττισεετιιιτε, ,εε ιετ€τ° αεδειιιαειεεσττιΡαταειιιε Ρετ σττιετα νιτι

"Μ" τεετιτα ετεδατ εσττιΡτειιεεία ι ιεδ ειε ειιειττιιειτταττιεια; Ριεττειαδιτε ει: Ραιτειε εστι

ιιειεεε,Γετειεα ιετειιιδεετιαιεσε Ρταιειτ.ιιιεδεδεετιεεε,αδιΠειιτιια8ει ιεειιιε Πττιδα

τιιιττα , εσε ΡετιεειιΤε Πτιτειεταττι , νιττετιιιεδεδ ιιιιιτε τατιτετε δειτισειιταιιε ιεΠ

δεια ,. εστι νιττετεε ιΡία.εειεΠΒεαΠεδιετ.Π·εεεια τεεσ8εσίεατ . Σεδ ει; δε ερ εετιξια

ιιστιίετιειτττ εε.. _ιτατεεεδιατισε τισ νιττιιτε : δεσειαιτι ισιιΠεσ Πτετ εσεειτα δ δεστε

Πε ιδιο ίεειτ Ριετιιιια . Ιιεεατε εειττι ιαι:ιαετιαι , νιττετιτττι διιαε Ρετ ειιττι Πειτε σΡε

τ:ιεατετ σεεειτατστ ετατ . Ραιτεα·ιδιτετιδε ιιιιετι σιτε νει εσενετίατιστιε ιετιεεετεε.

ιιΡτττιειιανετσ δε εσενετιιστιε ειιτε δε γιτι εστεττι δειτε Ρσιι σειτιιιτι Π.ιετιι ειιταιιδα

ΡΘ1:ι€9ιτ-Ρ88Ματιι δε νετσεατιτ Πιιιετιε τδιιιιε εαιιιαε , δΡιτατιι δεσδιτεταιιτι τιιειαετι -

Ροττετεεεε διτιιΠττιατιτ τειιεε ιτινσειιιιτεε:ετ Π ιιδεε ιιιε εστιαδειεετιττ,νει Ραιτεα Γειτ

ειπα δεεεειιττ δειτε ίετιειττιιτε , τ "τει νιδεατιτει·δε εεττα , διττε :σε ταιιειιίδεετσ

Θωθ Μ _ιστατιιιττειεττ:°Πιεεε. α; · - ι . ε· τ· - - ΡΑ ι| . . .

"Μ, .ι.. α.. .18ττετεεαττιΠιιτιτε (ιιιιδο τε Γεεετεαετε σττιτε Κανεετιιιι . ιτε εαδειιι ιιτεεΜε

δε ιαΡιδε δεει.τιισ Με Παίειιιατετιιι, Ρατεετιιαιτε αδτεσδειιιτειιιδισιιε,εεε δεεετε α

δεσδιτε ιτιιιτιιιε δεειτιτε ειι , Α τ. εε τι τ σ δεΜ ατι σει τι :ειεεα διιε!τιι , νειετι με

ττισἐεειτιιτε @τι ταετιιιτι Ρατεετιιιιι εετα τσΡεεΠοτ ειατ,διταετττειδιιεειισΡστιστ .

ιιΞτιιιδιετιδιιε ιταδιτε ιιεει·αΙιεεε τταδιτιιτ Ιιεδιιε: ιε δειειιε ιιιΡιεετια ειιετιιιιαεειΡτει-τ

Πειειιε,α Ρεετσδιεειττιτ ιτι Γε Πεσ ιιιιδειτεαειταεειιιειΡ_τα:Ρατατε. ετιιτειιτετειιι

διτιΡΡεαιτατιε.Ρτσιεέιειτι ιαΡιετιιιιτι ιιιιδιιε : δε [αστα ιειαετια νιτετε Ρετζεέιε ιαει

ιΡιταεατ ιε τιιιτιστιειτε αιιειε . Αδσιείεεεε νετσ εσε Πιο αΡΡειιιιιιι ιι€-€ι-Ρατεετεει

ζωδιο ειιτιι ίειτνιτετ , Πεεεισ ιιιτιε , δε νειιιεεε ΡτετισΠε , δεσιιιτεδιιΡετατειεα Ρα-.

ΝιιΡιιαε τα τεΒτιεεε δε τιιιτιτ ιειειΡιεεδα τταδιατετ , δεσει αε εε διττιι Πιιδ αΪιετιτετ , Με τω”

ι

δ

_ ε” ειδε δεδιιιε τείΡσεΠιτε .Πειτε ,ιεδειτ , ιιινετιςειαε » δεις-δειεεε ειι ειιιιι εεεειι'ατισ

εεαι”ειειΡιεεδασεσειεδισε ·›ΡτσΡσΠταε νιδεσ; διτατιτττι δειεεε 8εεετε,αιτιστ :ι δε

τΡεειε έΡειετιστ . Ρι·εδεετια-δεοδεε ιιιιιτε8ιστ , ατδεε δειτε Πτειιι δε ττισι·ιτ.ττιδενιτε

εσεειιατε ταιιιαιιτιστ :Π ιεδ διταετσ α εεειιιστιιιετιτε,τατιτιττε ι δεσει αδτΡταίετιε

ιΡεξιατ,αεεεδιστειι σΡιειτε, διτα δεσδεε (δεσει Γατιε δετιιτιι νιδετιιτιδε α·ίΡετειιι

δ εστιινιτι ιεδιεεειείεεδετιδατε Ριτσττιιττιτ , ίεδ νιτεττι δει ιε ιιιε τταειεατ ιιιιστιετε
δειτιτ ; διισδδεε έτανιεεαΡΡατετ ,ι δε αττιιιε ,- ειΠ ιΡετεατ εα διται ΡσιΠειετ % τιιιιιι

ιιισε Ρτσιτιιττιτ αττιΡιεττεεμ ειτε-ε νετσισεΒε ιείετιστ ει» ΡτσίαΡιαδε ιστιιια, ίεδ

αιιιεεετιστ Ρττειετιτιιττε εε ει.. δειτε Με τετιιτεετετε δεσδιιε ιαει διτιε· ειιιεδι
-τιιε ιιιιειτ , δειενετεεεεδιε τιιιιΡιετιιεεε ιατδεε ιειΡεδιειε ιεεει:ιιτ . Εκ ιιιε

- ι ι °- · η. (Με
(

.τα Ε: διτιιειειαεστιττε Με στειιε διι:ιτ Κιτεεεε δε. ε. ιδιιτδ διτετε Νικαια, αίτια: πιανει», ω”,

Ρειιφιδιαιιιιττω 0ιιιδιι δειιιιβιιιιι.ι αΡΡειιατιττ ε: νειει·τ ιιιιτιιΡιτσεε.
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4··:Τ:::4

:ματι Μάι:: εΙι8αιτι , τυο , Ρατει· , οοιιιτιιι::ο ` :Ιω ο @ΡΜ Με ΡτεΒΙεττιατε Ρτο- ΑΝΝ.ει·ι.

Με:: ιιινετιι: ιιι:εΙΙιει νοΙιιετιτ, ίατι: 1ε&ο: ιιι:ε Ιι8ι: ; [Ρι:ιτιιαΙετιι νι:ιεΙι:ε: ί::- Ι 046

ι:ιιΙαι·ειιι ω:: , ω:: :ιιια: εει·τιιιιι ει: :Πε ταιιταιιι άινε:Β:ατειιι , :ιιιατιτα ιιιτει· 3'Μ"

Ρι·:ιΡοιι:α: ΓΡοτιία: αΡΡατε: νατιετα: . ς · ο . ε

3. Οιιτιι:1ιιε ίιιΡει·ιο:ειιι :Παω , δ: Ρταιίιατιιιοι·ειιι εΙιεει·ε ΒΙιο μια: Ρι·αιεεΡιΙΤετ , ΜΚαιιι=ω

:Με :ιιιαΙι ει: ιιι!Πο:ιε Ραπ:: , ιιιιο:ὶ :ιιι:ιιιιιι ει: Εναιι:ιτεΙιεο ιιιατι:ιατο ία::ετε Παι:ιιε- '

τα: , :ιιτιωειι: νεΠιιιιι: Ρι·ε:ιοΙὶ: ,: :ιιιιΙιιι: ιτι:ιιιι ίοΙε!ιατ , Ρι·ετιοαιιε εατιιιτι ΡαιιΡετι

Μι: :Με , Ραιιιιοία: α:: ιιιι:ιιι: εΙαπι ω:: Κανετιτιαττι εετεΠιι: , Κοι:ιαιτι πιώ: Ρετε

Βι·ιιιιι: :ετι:Ιι::ιιιι ιιε έΙετιεατιι ίιιίεεΡιο , ]ει·οίοΙγτιια:τι Ρετεει·ε αιιιιιιο ίετνειι:ε εε

ειι:αιια: ; Με, Η ΜΗΝ: :ιιιειτι ιια:τει:ατ ατιιιι.ιε:ετ, Ποτιιιτιο τ:ιιΙιτατιιι·ιι: :ιιιττι νι

νε:ε: : ία:ι:Γε::ιΙΤετ:ιιιε να:: , ιιι ι:1ιιι:1 Με: :ὶε εο Βεο ιιτι1ιιι: Ρτονι:Ιετιι:ε , αι: Ιιαε

5ΙΙιιιτι ιιιτειιτιοιιε Ρετ τενεΙατιοιιειτι τιιιιιιίιιιο:Ιι τενοεειΠε: . Α:ιιιιετιετιιι· :Ιειιι:ιιιε ιιι

:οπΠω: Κεινεητιατη πω:: , ατ:1ιιε Πιτ ιιι νιειτιο Μ: ειιιιιί:ιατιιΜ τι ιι τ· ι ι: ι ει·ετιιιτε Μ”ήπο ε_

:ΠίειΡ1ιιια νινει·ε , α: Ποτιιιτιο :Ιείει·νιι·ε . Ει·α: αιιτε:τι Μαι·τιιιιι: πι: νιτ ίιιτιιτιια ΡΡΡ== ε

εοτιιιτιειιτιαι , 8:α:Ιεο ιιι ιιιοι·ιι›ιι: νιτ:: Ρ:οΙιαΙιι1ι:, ω: ιιιει·ιτο ειιιιδ:ι: :τι απο: ειιι: ” "

τιοτἰτια νει ίατιια Ρει·νετιετατ , νετιεταΒιΙὶ: ΙιαΙιετετιιτ δ: Γατιδὶιι: : ΗαΒιταβατ αιιτετιι

ιτι ιιιίιιΙα, :μια ιιι:ετΒιιειιτε Ρα:ιΙ:ι Ρο:τι Ροιιιιτιι α Γε όινιίαιτι α:: α:ιιιιΙοτιε εοι·ιίι:!ετα: .

Α:Πιιιτι:: ιιεθ:ιι:ιο Ρετνετιιτ : :μια είΤετ α Ι)ε:ι τιιοτιιτιι: , :1ιιι:Ινε Πιο ίεὰἰΙΐετ αιιιιτι:ι -

αΡετιιιτ. ΒιιΓεεΡιι: πιει: ιΠιιιτι 8:ατιιΙαΙιιιιι:ὶιι: ίειιει: , δ: ατι τιιοιια::Ιιιι: νειΙει; θεια

ίειΓειτατι: , πιω: ιΠιιιτι Ρετ :ιιιιιιια ειιΡετε , ίε::ιιιιιαιιε Ρε:Ρετιιο νεΠε !ιαΙιιται·ε ετι

Βιιονιτ : 8: ::ι.ιιτι νεΙΙετ εοτι:ιιιιιο νείϊ:ετιι ιιιιιι:ατε , :τι εταί:ιιιιιιιι ει: ε:ιτιίΠιο Μαιττι

ιιι:Μΐει·ιιιι· . ΙΙΙα: ιτι:Ιιιεια: τι:ιιτιειιιιι: @πιω 8τανιτε: ίειτετι: , πιστα ίτιιΡα:ιειι: ,

ιιιοτιαετιι::ιιτιι ΙιαΒιτιιτιι ιτι:ιιιιτ ιιιατιε , Ρι·ιιι::ιιιαιιι Γε Μα:τιτιι εοτιίΡεθιΒιι: τω::

απ:: . διιΡετ :με ίαθ::ι ειιτ:ι Μαι·τιιιιι: :Παει ατ8ιιει·ετ ω:: , επι· ταΙε :ιιιι:ι Βιοε

τε νοΙιιιΠετ ; τεΓΡοτι:!ιτ Ι:: τιοιι ιιΙτετιιι: εοτὸἱ: Πιτ :ιείι:ιετιιιττι ίετ:ε φωτ:: ο Ματι

Ιῖτ αιιτειιι ιιι Ρτα:Ιιδ:α ιιιίιιΙα ίιιΒ Ματ:ιτιι ιτιιΡει·ιο Ρετ ττε: ατιτιο: ΒεατιίΠιιιιι: διαι

:Ιο , 8: αΒ εο :με εοεΡετα: ιιιειιτι: ίετνοτε ΡτοΗ::ιετι: :ιε νιι·τιιτε :τι νιττιιτειιι , εστι::

τιιιι: ίιι::::εΙΠΒιι: αιιιΒιιΙαΙιατ .

ΡοτιιΡοΠειιίε νετο εειιοΒιιιιιι , Γατί: τω:: ΡαιιΡει·τιιιιιιτιι , α:: Μωωι ειιι·αιιι :εφέ ΙιοΜΡΟΜΜ

Ροτε ιΙΙο ΡεττιιιεΙ:ια: , ειιι Ρτονι:ιειιτια Κοτιιατιι Ροιιτιίι::ι: ιΠιι:Ι τεεειι:ιιιιτι ίιιΒ:ιιιίε- Γ: ωστε::

τα:: Γε: Ο οι ι. ι. ε ι. ιι: υ : αΜια: ω:: ει: Μαι·τιτιι εοτιίιΠο Ρ::ι:Η:ιεΒατ . ΑΙ: Μ:: ει·Βο

:::ιετιοΒιαΙι: ιιιίΠτιιτιοτιι: τιι:Ηιιιειιτα Ρετ:Μεετε ειιΡιετιτειιι θιιι:!οιιειιι. Μαι·τιτιιι:

Ρο:τιΡοΠαττι ::ατιίιιιιΠτ ; :ιιιεττι ιατιι ττιειιτιιο ::οιι:ιτιειιτιο:ι: δ: Μεση: ετετιιιτι::α: νι

τι: οΒΓετνατιοτιιΒιι: αΡιι:ἰ Γ:: Επι: ΓιιέΒειετι:ετ:ιιιε ιιιί:ι·ιιι:ετατ : :ιιιεττι Έτατι·ε: :τι :επο

Βιο ετιι:ιιτι , ει: ιτι::ιιΙτο νεί:ιτιι α:: τετ:ιΡοι·αΠιι:ιι Ρειιιτιι: ιιεεΙεδ:ιι νεΙιιτ τιιί:ιειι:τι ω:

:ιειι:ε: , ίιιτιιτιιιιι ει:: αΒΙια:επι ιΙΙιι:ιειι:Ιο ΡτιιιάιεαΒαιιι: . Ρο:το ΒιιιΠεΙτιιιι: αΒΙ.ια:

Πτειιιιιι: νοΙε:ι: ειιττι ιτι οτιιτιιΒιι: ετιι:Ιιτε , Ρτονἰὁετιτι εοτιίΠιο Ρετ ΠιιΡιιΙα φαι:

:ιιιε πω: εοε:ιοΒιι τω:: ειι:τι Ρετ· νιεε: τειιιΡοι·ιιιιι ιιιιτιιί::αι·ε εοτιίιιτιιιτ :ιιια:ετιιι:

ΡοΠιιιο:ιιιιτι εοτιί:ι:ιειιτιιι: :ιοεει·ετ:ιιιο:ι ει·ιιι:ιιι: :ιι:Π::ιΓΓετ. δαιιε ιιοτι Ρετ: ττιιιΙτιι:ιι

ιεττιΡοτι: ι:ιεττι Μαι·τιτιιι: , :ματι :τε οιιιτιιΒιι: ετιι:Ητιιιιι , :μια :τι ε:ιειιοΒιι: Βατοπ

τιιτ , τι:: ταΙε:ιτιιπι ει: εοιιιι:ιιιΠιι:τι ο::ειιΙει·ετ ίιιΒ πιο:Πο , αΡιι:Ι Κανε:ιτια:ιι ::ειιοΒιο _

:Μαι δενει·ιθιιι:ιοτιετιι Ρτα:Ροίιιιτ, :τι :ιιιο τε8ιιΙατιτει· δ: ιΡίε νίι:ιτ, δ:ίιιΒάιτο:νινει·ε :ιοειιιι|. 8ε:ἰ δ: ΒιιιΙΙεΙιτιιι: αΒΒα: ΓοΙιτατια:νιτα: ατιιοτε Πιεεετιίιι: , Ρετ ι:ιε:τι Ρτα:5::ιιιιτ.

τειιιΡιι: ε:ετιιιιιιι Ρετιιτ τεΙἰδὶο ε:ιειιοΒιο , νι::ατιιιιιι:ιιιε ίι·ατι·ιΒιι: :ιιιο: τεΙιιιι:ιιιεΒατ

]_ο ι-ι ιι Ν ιι ε Μ , εο8τιοττιειιτο ΑιιΒεΙιιιτι , τη αιι!ιατειιι εοιιΠιτιιιτ , νιτιιττι Ρετ οπιιιια

ΡτοΒατιιιιι , δ: Αιι8εΙιεα ττιετιτο τιιιτι::ιιΡατιοιιε ::οτι:Η8τιιιττι . ΙΡίο :1ιιο:1ιιε ττιι8ι·αιιτε

:κι Ποιιιιιιιιιιι , ιΡίε ::ιιιιι: νιτατιι δ: εαιιίατιι ι·ιαττατι:ιαιτι ΐιιΐεεΡιττιιι: , Ι·ιοτιιιτιιΒιι: δ:

Πεο :ιι1εδϊιι: (Ξιιι:Ιο, οΒιιιτετι: :1ιιαττινι:8: ιιινι:ιι: , ταιτιετι Ρτα:ειΡιετιτε Ματτιτιο Ψ" Ρ°'"°

:οι α θιιι:ιοτιε τεΒί:ιτα:ιοιιι: ιιοι·ι ετατ, αΒΒα: εΠὶειτιιτ: Με Γατιε ::οιι:ιιτιοτιε, ιι: ΡΜ”

:ιιιαιι:ιο:ιιιε ΠΜ Ιιεετετ :Πττιιτ:ετε , :ιιιο:Ι εο8εΒατιιτ α:ιττιιττετε . Εο:ιειιι τετιιΡοτε

Ρατετ ειιι: ιττιιτατιι: ΗΙιιιιτι , δ: ί:α:ετ ει:: , θ ι: ι: ιι ι: ο υ : ιιοττιιτιε , αιτιιιιΙα:ιι: :με 1αιω::τιι:

:τιαι:ιιιτιι , ι·εΙι&ο ίαιειιΙο α:ὶ (Πιι·ιί:ιιιιι εοιινετίι , ίιιΕι εο :ιι Ροτ·τιΡοΠετιίι οοετιοΙιιο τε- '" " Με
@σε ::οτινετίατι ίιιιιτ . Μ”

5. (ῖτείεετιτε ίει:ιιι· τεΙιειοιιε ιιιοτια::Ιιοτιιιιι δ: ιιιιτιιετο , νιτ ιτι :ὶἰνιτιἱ: ι·εΒιι: Ρε: οΡει·:ιτιο:

ο:τιιιια Μεπου: , :μισό τιιιιιε ιιί:1ιιε Ρετάιιι·α: εοτιίὶτιικὶτ πιοι·ιαΠετιιιιτι , ιιι ειιιιι: εοιι- ("Υήτ ώ ω·

Πτιιδιιοιιε Γτατιτιιιιι: οΡετατιτἱΙιιι: αΙι:ιιιατι:Ιο :::ατε: ιαΡι:ιιι:τι τιι:ιετιιιιι: 8ι·ανε: , ιιοτι «Πω -

Πτι:: :ΠαΒο!ιεο ιιιίιιιι&ιι :ὶε ίιιΡετιοτιΒιι: τω:: :ιιετιιιιτ Πι :επειτα : ιιι :ιιιο εαΓιι

άδιια Π”. Οτο'. Β. Τοπ. Ι/|Π. Έ ἴ :1ιιι:ια:ιι

σ
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Μπι. στ. ευιτι ειιι εκ οΡετετιιε ειυι ΓιιΡετετετιτ ετετιΒιιτ , ιιεΙεΡΙι :κι 'Με , ιεΓιετιιε τιιι ΓετιΓε

1 046 ·τιιιιτ : ειιιιιιεττι νετο ιιυτιι εοττιιειιτεε ττιιιτο τι,·ετιιΓειυε ειιτιιιιιιιιε ιιιιι:ετετιτ , Βιιε Ρε

" Μ" τιευιο τετιιειιΓετυιιτ, Γετι νετιετειιιιιε εΒΒεε, Γιευτ Γυιε ιτιετιτιε εετιετιτεε εΙειιοιιε

Ρτοτειιιτ, τω Ρετιειετιτεε οτετιοτιε Με” τιεΡοΓυιτ. Αιιο ιιιιοτιιιε τετιιΡοτε νεειι

8ιιευττι νιτιο ΡΙετιυιιι ΓυΡετ ττιυτυτιι ιιιιιιιΓιετ ιιιεευτε ειεΡοΓυιττειιοτι ιεΡΓιιττι ιτι τετ

τειτι,τιε Γτειι8ετετιιτ νεε , νει νιτιυττι ετΓυιιτιετετιιτ, νιτι Γειιδιι οιιτιτιυιτ ττιετιτυπι .

Μ" φα- 6. Ιτει:τι ειυοειεττιτεττιΡετε ειιΓτεττιΒιιε ιιιιοτε τ1υιτιετιι , τιοτιιιτιε Μεττιτιυε, ιιτ

τω" τιε τω.. εεΙΙιιΙε ε ετιετιοιιιο ττιιΙΙιετιιε οδιο τιιΓιειιτε τιυτιι τιεττετετ , τιεΓυτιέιυε είε· ευιυε Γυτιετι

:Χζιἐΐ12ἱΕἱ8 τιιιττι τιειιιτυττι Γτεττεε ειιιιιΒιιιίΓετιτ οΓιιειιιττι , τενιιτιτ τιιιι Γιιετετ τιεΓυιιδιιιε , νοεε

εμε ειιιτιε'Ρεττετιι ττιοτιεΓιετιι ειεττιιτενιτ: Γετι ει! ΡτεΓειιε που ιιειευιτ ειυετιι ευε

τεΒετ , ευοιιιετιιέοιιΒε ε ιτιοιιε)Γιετιο ετετ , ιιι Με εισΒεε (ιιιιτιο ττιετιεεετ . Ευώ

τιιτ ει· ο εε! ιιιοι·ιε ετιυττι , δε ε εο ειιεττι νοεενετετ ιτιτεττοσετιιε ιιιιι Γυετιτ , υιτ!
νιτιετἐ , ειυιεινε ευτιιετιτ: Ι.οεε , ιτιιιιιιτ , τοτττιετιτοτυιιι ,οιιι ειυιιιυε ιτιυιτο89τιτιι

κι τιοτοε εε ΡτοΡιιιτιιιοε εο,ιιτιονι . ()υιτιιιιιε ττεττιετιε ειτε: νιιιεΒειιι εττειιιιετειιι , νιτ

ειυιτιειτι Με ειιιιδιιιε εετιειιτιιΠιιτιε εΡΡετιιιτ , ττιε εοτιΓοττετιε , εοτοιιετιι ιιι εεΡιτε

Γετειιε ευτεεττι , νιτΒεττιτιιιε ιιενε , Γενυτιι νετο ιιιεΠιε ιιεκτετε Ροττετιε , τιιιευι

ττιιιιιεοτιιετιειιευιτι οιιτυιιτ: Ροττεειυιιιιτετυιιιιτετυττηιιε εοτιιετιετειυίιιτ, Με

τειιτεττι τιε τιιτιετειιι ετιιιιοιιυιτ . 8ειΓειτετιτι νετο τιιιιιι ι1υιε εΓΓετ , Μιειιεειειτι Ατ

ειιειι8εΙυιτι Γε εΠε τεΓΡοτιτιιτ . (Σο,ιετιιτο ειυιε Γοτετ , ειυειιι Ροττι,εεΒετ Γενυιιι εεεε

Ρι δ: εοτιιετιι , δε ιΡΓο ιυΒετιτε ετι εοτΡυε ειιοτι τειιτιιιετεπι , ιιτ εεττιιτιε , τετιιι . Ρετ

ττεε ευτετιι ει” , τιιιιιιυε ΡοΓι ττιοτιιευττι ιτι εοτΡοτε νιιτιτ , ιΠιυε Γενι ευεττι εοτυε

τιετετ τιιιιεειιιτιεττι ιτι οτε ΡετΓετιιιτ : ΡοΓι ττιτιιιιιττι νετο Ρεττιε θυιτιοτιιε βετιεειιδιιο

τιε ειοτιετυε Γτετετ ιΠε ιιτ εεε υιενιτ .

7. Έυετετ ευτεττι ιτι ιιιιιιεττι ττιοτιειιετιο τιιοτιεειιυε , Βεττοιιιυε τιοττιιτιε , ειυι

ευιτι ιιι ειτττεττιιε νιτει ιιιιιιιε ειιιετετ , ττιοτεΓειυε ιτι ειτευτι‹ιο ει: τεΡτειιετιιιιιιιι εοτι

Γειετιτιε Γιιίιιτιετετ ; Ποττιιτιι ττιιΓετιεοτειιειτι Ρεττε (Ξυιτιοτιε ευτιι Γτεττιιιιιε ιτιιΡΙο

:ειπε , ιτι Γε ειιιι τιιΞτιεςΡετιιΕ τενετΓυεΡ:Γι, δ: ειυιτι ειε ΓειἰΡΓεξιίιὸιΓΓεΡτεΓετετιε ,ιιιοιιεε , ιιι υιτ , νι ι ε νετ υιτι ττιε ιτι ετιιετιτεε , υιιιιιε ε ι ι εευ επι , ειιιιι τιι ι

έτι εετετιε Ρ(ιιΓΓειιτ , Ρτε:Γεττιιιι ( ευιιι (Σιιτιίιι ισοτιιτεε οττιιιιε Ρειιιτετιτι δ: εοτιίιτειιτι

ειιιιιιίιΓΓετ) οΡΡοιιειιτεε . δειΓειτετιτιΒιιε ι8ιτυτ Γτεττιιιυε , τιυει τιιιειιΓνε εΓΓετ ειιι

Ρε Γεειιιοτιε , Ρτο εμε Γε τιεΡιιτετυτιι ιτιΓετιε τιιεετετ: Ιτιεετιτετιοτιεττι , ιτιειιιτ ,

τιιιοτιτιειιτι , ειιιιιι ετιιιυε Γετευιο νεΓιιιιυε δε τιιοτιιιυε τιεΓετνιτειτι , τιιτιιεετετιι , ευετιι

εετιιετι Με οΡετε ειτετευι , ειιιιυετιιιο νετο ττιεττιοτιεπι νετιιοτιιττι ειιιε ιτι ειιτιυο τε

τιιιι : Γοιυττι εΓι "Με Με ετιιιιετι οιιιεθιιιιι . νειιω νετο οτετιοτιιιευε ειιιοει ευ Ρτε:

Γετιε ιτιΓιιτιτ , ενεΓι Ρετιειιιιιιτι. Ξετι τιε Ροιιιτ υιτετιιιε Με, ειιιοτι Με Γειο νει τεεοιο ,

ιιεΙιδιυιτι οΡΡοιιι , εοιιιιτεοτ ττιε δ: ιτι Με ευοιιυε ΡεεεεΓΓε , ιτι ειτε ττιε ΡεεεεΓΓε που

τιονι , Γιεειιιε Γτετετ ιιι Ρεεε ττυιενιτ .

8. νιτ ευιτιειτι ]οιιετιτιεε τιοττιιτιε , νετιετιεε οττυε , τιοτιιυιιι Ρεττιειτιειυε τειιιι

σ.ιιιευε,ΡοττιΡοίιετιι νετιιτ:ΓυΓεεΡτυε νετο ει: εΒι:ετε θιιιτιοιιε, εε τιιοτιεειιυε Γεδιιιε ,

ετιεο Γε ΡτοιιεΒιιετιι ειιιιιΒυιτ νιτε δ: ττιοτιιευε , υτ τιιιειιτε ειΓετ ειοδιτιιιε τιιε8ιίιτι ,

ε ιτι τ;ειιιε ειετετετ ιιιΓειΡυιι . Ετειιιττι Με δε ευο Ιοειιιιτιιιιτ , ειιτιι Ιιττετεε οιτιτιιιιο τιε

3 Γειτετ , Βευτιι ΡιυΓευετιι Γε, Ρτοκιττιιιτιι νετο τετιιτιυεττι ΓειΡΓυτιι όιΙιεετιε,Με τοτυιιι

ιττιΡΙενιτ ευοτι Ιειτ εοιιτιτιετιτ δ: ΡτοΡιιετει : εΒιιεεειιε τιετιιτιυε ΓειτιετιΡΓυττι , ιιιιιιι

υττιειυεττι ΡτεΡοΓυιτ (Σιιτιίιο: Ρτοιιιτιιιιιτι ευοτιυε [ Η Γεε εΓι Γιετι νει ετετιι ΡοΙΠΒιΙε)

ΡιυΓειυειιι Γε εοτινιιιειτυτ τιιιειιιΓΓε ,ευτιι ιιυΙΙι υτιιτιιιεττι ιιιτυΙετιτ ιιιιυτιεττι , ΓεΡιυε

νετο ιΠετειιι Ρεττιιιετιτ ; Με ειιευιιιε Γε ΡεττιιιΓετιτ 8τενετι οιιΓεηυιο , ειιττι ειιιιιι:ετ

ιΡΓε Γοτετ ΓετιιΡετ ΓυΒΓιειιο, εε Με Γοιιιττιττιοτιο ΓυΒνετιιειιτιο τιεεΓΓετ , ειυιΒυε ετιεΓΓε

που ΡοΓΓετ , ειιιυε ευτετιι Γετιδιιτετιε νει ττιετιτι Γυετιτ , ιιτιιε ειυε Ρτοιιενιτ . Ι)ιε

ειυιΡΡε υτιε τιιιττι τειιτιετετ ιιι εΙειιΓιτο ιτι οτειιτιε Γτεττιιτιι , υιιε ειιιοευε ειιιτι ειιβετε

Ουιιιοτιε , ειι8ειυε τιινε εειιτιιτιιοτ ιτι ΓΡεειε ναι Γε ιιιοτιίιτετιε , τιιιτιτ ει: Ειι€ε Γετ

νε ιιοτιε, νετιι, δειιιττειτι εευτιιυτιι Ι)οτιιιτιιτυι . @τι ευττιει εοιιΓιιιετιιιΒιιε ευη

δτιε ιι,ιειτι τιιιοτι ε Γε νιΓυττι δε ευτιιτιιιτι Ριιτετετ , Ρειιιιιιιυττι ΓυΜιιτιτ ; ειειιιιιε ιΙΙιε τε

εετιτιιιυε Ρεττιθυιτιοτιιυυιτι νιιιετιτ, εμεινε ειιτιιετιτ τετυΙιτ , ειιεειιε: (Με είτ,

ιιιτιυιτ , Ρετετ , τιιιοτι νιτ ιΓιε , ευετιι ττιεευτιι οττιιιεε νιτιιίιιε , Ιοευτιιε εΓι ιιιιιιι:

Ειι8ε Γετνε Μτιε δι ΒιιεΙιε , νειιι, ιτιττε ιιι 8ευάιιιττι Ποττιιτιι τυιθ (]υι Ρετετ: Κειιτι

ειιιετε τιοε , ειτ , ιιιι , νιε? Ετ ιΓιε που Ροίιτ ιτιυΙτυιτι τεττιΡιιε εεττιε Γοιιιτυε ττιι€τενιτ

ει! Ποτιιιιιιιττι , ΓυιιιΡτιιτυε ιιι Ρτεττιιιο ειιιοτι εεεεΡιτ ιτι ιιιιετιτο .

` 9ο ΑΒ



δ. (ΕΠΙΙ)ΟΝΙδ ΑΒΒ. ΡΟΜΡΟδ. .τμ

ο. ΑΒΒοε ιειτοτ οπο), οπιοε οττιπιε νιτο ο οιιιιε δ: νιτιιε Ποιοι οοπτιποπτιο οοπ- ΑΝΝ · οτι

τιππο οτοτ , ιτι οΙτοτο ποτπιποε ιοΡοτοτοοιιοπο , οτιοοΙιε ιτι οποιο το οοτπΡοτοπο , το- Ι 046

τοοτοτ οΙιοοοπτιο , πτ ιο τοοποιτοτιο ίοοοπτιο τοποττο, Γοιττο πιο ιτοττοε ποπ οοπιο

τιοτοπτ Ριίοοε . Ηοο ίιοτοτοπι οπτπ οοιοτιτο οιιιιοτο , Ρτιοτιε Ροττπιιιο , πιο οποτιοπι πιο πιο

ττοπιιΠοπτ , ιΙιοο ιοΒοττι οπΙΡοΒιΙο Ροτιο ίοοπτο πι. Ροτοοτοτπ οοιοτιο -πτοποθτοτιι (Έ';:::"

οτα Ροτ ιιινοτπ τιιίιοΒιοπε , Ροτ στο οοιπτιοοιττι ιπνοπιτι ποπ Ροτπιτ , τιοποο πιο

τιε οτινοπτο ττοπίοτοίιιο οοττοδτο οιι , πιο οπΙΡο οοττοΡτο . Ετοπιτπ ιπτοττιιδιοτοπι

°οίοε οΜτιποπτιο Ιιοιτοτοπι τιοΙοτοτ , δε οΡΡοτιτοε οοτποιι οοττοΡτιοπο οοιιιδοτοτ νιτ

Βοτοτπ.διοοοο Ροοοοτοπι Ροοπιτοπτιο οοπτιοποτπτ , Ρωπιτοπτιο ιποιοΙοοπτιο πιοπο

τοτοτ,οποτι ποιοι πιο. τιοττιοπίιτοτοπτ, οιιτπ πο απο τποκ οπο ίποοτοπτ τοτποοτοπτ.

τ οι· Ηοποι:ιοτ νιτιοπδιπε οσο τιινιπιτπε οτονιτιοπτιοε ειοτιοτπ,πτ ο Ρτονοπιτοπτ ιο

ιποποίιοτιο οτινοτιο , ποπ ιοττπιτο οοίοι , θεά οιιοπιπε ποιοι οοοίοι , δ( οΒ ιιοο Ι)οι

οποιο τιοοπτοτοτ , οπτιο ιπιτπιποπο ιο:Ρο , ίπτοτοττι ποπποτποποτπ Ροτιοπιιιτο ονο- οποιοι.

- τιοιιοτ . Απιτπι νοτο ιοττιτοτιο τποπτιιοπο τοιιοτ ιο οο οποτιιοπι πιοιτιτποτπ ίοοτιτ οκ ""'"***

οο τιιοποιοιτοτ , οποτι ποΙΙιε οτποοοτπ ίτοδιπε ιτιοοττιτποτιιε , τιπΗιίνο οοτπιε οοΠιτ ιι

ιοοοπτιε . ΤοτπΡοτοπτιο οοοοοο τοτιτο ιτι οο οτοτ οτοπο πιοτιοίτιο , πτ οιιοπιππε ποπ

ιπίοιοιοοτοτ ΓοοοοΙΙιιιοε: οπ οττιπιιιπε νοτο οποπτοττι οιι ιιοτπιπι ΡοιΙιοιΙο ,οιτοοιιιΒοο

ῷτοτιιΡοτοτοτ . Ρτποοιιτοτοπι νοτο οι οο Ιοπτιοτο νο! οοπτιποπτιοιπ οοιε @οπο Ροίπτ ?

οπτπ τοπτο Μοτο, οποτιτοπι το νοτοτιοοε τοπιο που ποΗπε ιιοΒοοτιτ , ο πο οιιιο νο!

Ροτο ειιοιτοτ , οπττι οοπιοτιοπε ιοτπΡοτ οιοτιτοτ :το Βιοοπε ιιτιτοτ , δε , οτ οιιτοτ διοτι

τοτ , οοπιοτιοπο ποπ οοπιοτιοτοτ , Βιιιοπε ποπ οιΙιοτοτ . δι πο Ροτνο Ροοοοτο οξοιτοτ ,

το Γοπιοοτ οονοιιοτ , πο το ιο τιιοοτοτοτ: Μοιοτιιδιι οπιοιοοιιποπτ ο τποπτιοτιε Πο

τπιπι . 5οΡΡοποπε τιοπιοοο οοτποπι ΓΡιτιτοι , ίΡιτιτοτπ νοτο τιινιποι ιοΒιιοιοπε νοτο

τι , οι: οπο οποιο ιπιιιτιοττι ΡτοιοΠοε οι, ποπ το τοττοπο ιοΒτιιτιιτ νοιπΡτοτι . @ποιοι

οοιιπε & ιπτοττοτ οοτοοτο, δ( οι: πιο οποιο πιο , οοιΙιοε τπιποτ οποιο ιττιΡΙιοοτι ιοιοτ ,

ο ιπιτποπιε ιοοτιτ , τοοπιιοιτοτπ οίτ .ο Ιππιτιοττι νοτο , οπο: οτππιοπι ττιοτοτ νιττοτοττι

' 8: οοπίοοι'τ , ο ιτι οπιπιοοε οιΤοοοτοε άι, οτ οοπότιε τιτοτιοΙΤο ποΙΙι οπιοοοτπ νοια

·; το οποιίο ο Ρτοοιοπτιο οοτοτπ ιο τοπτοτπ οτειιτιιτοε ίπιτ , οτ οποποιοοπο ποοοινοτιτ

πιο οπο εικοσι, ποιοοτιτο πο τιοοιΡοτο οποτποποτπ . ντι Βοο ΡΙοποε Πο νοιΙοτοε

:τοπ Βοποτοοινιττοτπιπ οποιο, οτ νοπιοπε οτιποοοε τποπτιι ιιοιοε ιοο: Ρωτοτο ιπ οο

ποπ ιπνοπιτοτνοίιιδιοπι .

- :τι ΚοζοοΒοτ πιτ Ρτονιτιοε ττιοποίιοτιοτπ ίπποι , ίποτοιοοτιε Ροτ τοποιοτοπι νι- ΑΙΜ” ω

οοε , ο οοοε ο ιπιπιιτιε οΙο2οοτοτ , οπποτιιιιιε οπο: οοοτοπι Ρτιτποε ίου: ν 1 τ τι τ. τ ο , τοτιοε πιο

οοο τ:ιοοοτιοτιτο οΙοοιτ Ρ ο τ τι ο Μ . Ροίτ οοιπε οιιιτπτπ Τ ο ο ο ο ο ι. ο ο ο πιο; Ροπ “Μ”

Τιιοοποιοποι οσο ίιιτοιτπτ Ι. ο ο : οσο οτπποε , οοι οτιτπιτοπιιιε οιοίτιοτπ οποιο πο

οποιο οιιζοιτοτ Ο ο τ ο ο . Ηιίπο οπιοοο τοττιΡοτο Ρτοτίοοτιιπτ ιτοττιιιπε , δ: πιοτιο

Βοτιοπι οοιιοτποτοπτ ιιοΒοπτοε Μοττιιοε οΠιοιοτπ , ιοιιιοιτι οιτοο ίτοοοοπε τπιπιίτο

ι·ιοτπ . Ροττο Πιο οοι οΡτιττιοτπ Ροττοτπ οΙο2οοτοτ , οπο οοπτοπτπε οτοτ : δ: ιιοπο πο

Κοιτιιττοτοτ , ιπίοΡοτοοιιιτοτ οποτι Ροτιιιιπε οτιιιτοτοιιοτ , ποπο οτοπτιο , οοΠοοποπο

απο Οοο , οτιοε: πιο οτοπτ Ποτπιπο τοιοτοοοτ , ιποπο Ρίοιιοπτιο νοτιιοπι οκ ιιιιπο στο ΙΡΜΠ ίσιο

ποοτιιοΒο-τ . Ηοοιτοποτ ιπ πιο ιοποο ο πιοποίι:οτιο ττιιιιιοτιιε ττιιιπε , οτ νοτο πο οο Με” τω

οπο ΡοΙΤοτ: Ετ οτοτ οοπι Βοίτιιε Πινοτοτπ ιιοιιιτοτιο οπο: δ( απο οπιπι τοτπΡοτο επι δω·

πιο οπο: ιιοοοιιοτιο ιππτ οοτΡοτι οΒιιιποτοτ , ιπ τιιοιιπε τοτποπ όποτοττι (Βιοτιτοοοιι

=·ττιοτοπι τι τοπτο πιο & Ροτοε οπίτιποπτιο , τοπτο νιτοοτπτπ απο :το νιζοιιιοτοπι· ιπ

ιιοτιτιο οοτοοε ειοιιιΙο τποοοτοποτ , οτ οκοοΡτο τποττο πιιιιΙ τοττποπτι οτπΡΙιοε τιοΙΤοτι

ιτιιοττο ποΙοπτι Ροτιοοπτοτ οτοτιοΙιε , οποιο νοΙοπτι ίιοιπιοτ ιπιοτοποτ ιΡιο νοτο

πιο , νοτοοοο οπττο οποιο . ·

το. Οοτιιοττιπε οιιιτιοτπ,8οποτο Ι.οποοιιοττιπε , οποττοπιε πιο ιοι.ιτιοοε ιοτιοοτοε Α Μ Μ νέ

ΡοτπΡοιιοτπ νοπιτ , τονοΙοτοτπ πιο τιινιπιτπε οίιοτοπο , οποτι ο Βιιιοτοτ πο οοοο , οπο “πιο τοπ.

τποποε ιοοε οΒοοε θοιτιο ιονιιιοτ , ιιιοο ιοποε ιιοτοτ . Ηοο οπτι.ιοπε ιιοτοο τοπιο δ: ιιο- *'"ω

τοπιο δ: τιιδιοτπ οιτιιοττπιτ , δε ιοδτοπι ιτιιιιιιοιτ;ίοτι ιπτιπίιτιο τπιπιιττι οιοε , Ροττι πο

τπιπο , οποτι Ροτοιιοτ τοοοτ Μπιτ , δ: ιοποτοο οίτ . αποτιοε οιοε τποτιτιο οοπο ττοπιιο

τιτ ιπ νιποτπ , τοίτοε ιοπτ πιοποοιιι τπιπιίττοπτοε οι , ίοτι δε Ιοιοοτιιτπ οποτπ οιοτι

τοι. Ο ο ο ο ο τι τι ο ο ο έ: οοοοπο οτοιιιοΡιίοοΡοε Κονοπποε , οοπι οτι τοοπίοτπ οπο

Χ οπο: το. στο. τι. τω. πιο. ο τ τ ; οοττι
 

τι Νοιιτρο οπο πο! Νιτω!ουι 1)οιπικι, ω! [Μαΐπω Ρο/τ·βο ραΜτω2, οτ Ιοειτοτ ορού. Ροττοπι Ποπιιοπι

ιο Οροποιο το. οποιοι μοβ ιπιτιοτπ.

& Ηιο ιο Ροτποοιιοιιο οι:τιοι:ιο ίορο1τπο, τοιιοιιτο ΚοΒοο, οιιι δ: ειπε οιιιτοριιιππι πιο" πιο. ;. τω! πο:

ποιο το".



ΑΝΝ.ω, ειπα ειΒΒετε (ΜεΙοπε ίεἀετετ,ειιΡΡεω :με ΜΒεεειτ εΒΒειε Π: 90 ΜΗΡΦωτ ΡΟΠἰΒἰ -

1 Με ο”κωπεπιε, ΞωΡεεεεωιεεε ευε«Μιη@Με εεισΙ>εε οΜειι8:,εο εψεω@Μεεί

3·· Με· ίε ρυτεεετ εφιοπι , ιπνεπὶτ ΜιιΜπι πεσει Με ε επεσε οι επεσε ίο1ὶτο ὶπϊυἀετα

ωει5ΠεεΡοϋ ωεπίεπι »απο πτειιευε ωὶοἰίωΜ ε#9ὶ1ἱΘΡἱ[£οΡυ8εσιιτ απ;ΜΦ: σε·

Δω«Με εεωιι1Δεεεω: Μοορπεπο; οοευονὶτ ε ππὶπιὶὶτο νὶυυιτι οΡτΠΠωΜῖΒι ›

ΜΜΕ νετο εφε Με ἐπῖιιΓεω ε ΜΜε ρτεαΜε Με Μενα πείνα ΟΙ>Βηρυιτ π·

ε1ιἰεΡὶίεοΡιιε,8τ κ1ιιικ1 ε ωι;Με εμἀῇεεετ εΧΡει·ιφεπτο μοΒενιτ , ετεεὶιειε . ΗΜ::

@εεε ω, απο εΙΤεκ Κανεπειε, ε!ἑε1υευεὶο αοοὶ<Μ 5σόσικέ εφιάεω Μι «κι των

Με σε εε ιιὶὸεω Ἐενετιτὶπιιε 2ἀνΦΒὶΕ› Αυὸὶετετ ει @Με Με : @ο νὶπυπι ειΒ!πιε

Μ!ώ ω θυ!εΙο Με @εποε . ξιη>εενειπΞειιε ἐιεευε πωπω , ειτεεεεεεΒϋφε εστι Με φε

ωεω. @κι "Μ16τιτατε ΡΕ2ΠΡυιτ: ΒειιιΠτ νιπ11Π1 , ίειΙ εεεεω πωιιθετ υιιΓευεω . δισ

ῇεω,υ: ὸὶέὶιιπι είΒοοπ τεπιτυπι Με ; θα! ΤαΡΞυε!ιοο Ξεοὶεβετ πιἰτεευΙιεπιΕῷΠΜφο

«ευε εποε! εΙε ε σε φ1ε!ενετετ Μαηνε Ρτορύπ εετὶτιιὸιπεε άερυ!εω Ματια , Π·

σε: ίιη:τε Με 3τουε,που ίεπν:Ι δ:1τετιιστείεά ιυιι1τοτὶεε ἴειδὶυπι πονιπιμε7δεό πω·

τα ΠΜΣ @ΜεποίΗεπι πστἱτΞεφ δ: ωεωοι·Ξειιι ίεΒΜιτιεκ ραυεὶε η” ἴετιΡιτπω,Ρὶιε

τα εοτώεετε Ιεθο:επιίυρτεΜ ρπσείετἱοπε ειιοπΜπιυε . 81ιμι1ε νετοάε Δω ποιη

τὶε ΡοτΙοτε ποΙΤε εΙεΠάεπετ , Ρειτπεεεπ ἰΠυπι ὸΜ8£πιυε : 161 άοσεΒΜπ εε Μειωιτο:ι

Με μτΜε ΜΗΝ ο επειτα Ροτυ021°ίτ 88 81910€τίτ νὶνεπιε , ι1ιιοικιτε. Ροτιμεητ δ: 00πτυ!ε

Α:“πω εοε εεἱεπι Φ:1"υη6Ιμε , άει1ιιώιιε ποπιιυΠε Με ετΞειπι ποεαΜφηε . Σεά εμο

ιΜπι Φ: νίνειιτε ποϋ1ίευσπ ΜΒΜ Ιοιχυὶεπιιτ , ειπε νὶνεπε εεετὶε μίαώ επ άκα

ωιιε.Ρ:ιενε ὸἐ€ὶιιτ1ίιιιτιιιε,8‹ με τοει·Με εειπἐ ν1Με11ευόε1υθωειΜε ο

Μεω _ ι 3. Ρτεεετ,ποιεὶπε 8ε:88υε, οιιΠοε εεο!εΒε, είεεπόεεει αφοάαπκ στ Μπρειάεε

Μ* 'ιωῦ'° ΙιιωΕιιἰΒιιε εεεεπάειπάξε εμπτετ , επεμψΜε ε!εΡἴε. ;:ιετι1ευε Με , ὶτι ΙεΡὶ‹Ιε μιά

πιεπτί κπὶοιιτετὶπι οουίταθεΜ ν· (ΜΙε8έτ ειιίὶοε Μεωεπτεε δε ειπε =Ιτετε ἀφο

ίιιωΡετεεπε εε! σΜατεει ραΜεπτέεπι αδΕυωε με άεωιιοπετι€ει ω” εε ΑΒΒετε

όοπεπ ἱπ εεεΙεΠεπι εεεΙΗτ , ω; Ιαπιρεἀεω :εἀὶητε8τετ8Μ αρκά:: εμῇιιε ίειἑὶἐ ἀε

ΜΜΜ Ρε.€επεε1° ὰεΡυτετυω άΙΓσφυ1ο, ΡεοάΕεΙυεε εεΙΕετΠο«επΦω νΜετυτ πυεὶ

Με) - Μ: ττειωϋ05 εεε1εϋε σεεΜεωε ο1εο ρΙεπε ΙοετιΡαε =ιΠει ο ΜεΜε !2αβιοπεεπ

ΡετσιεΙΙτ,οεο οΙευπε ΜΜΕ: . ΕΜιιιοΦξ :είπω Μι τεπὶο Ιειαιρεε ΡετΡεΙΐε πκοΙυ·

:Με Μακη ἰτι εεόεττι Με ιιίι1ιεε Ρεηάετ εεοΙεῇεμ Υετιιπωττ ἀὶΧὶϊΜ8 ε 111Μ211ει Μπιτ

@εεε πο! εοτι1Ρετε.τΙοπεπι εοτυπι, ι1υεε τειπτιιττι ειικΠτυ εοτ11Ρε1Μι1εμ1ιιοηξεω @Με

ωοπε1ῖετἱι1ττι οΡετετι1ε εΠ,νΙτο τιμη ω38πο εοπιάΕ8τη .

με. Ιπιθ:ειΒειτ ὸἰεε @τι , φαω ίιεπ1π1ο άεδάειαίο ἴιιίὶὶιιεΒειτ . (ΣιιΡίεΒειτ ετιἱτη εΏί

ίοΙνέ, δ: ειπε @πόθο εΠε: νὶᾶἱτ ἱτι ΓοππιΞε ΙιυῇυΓιιιοὸὶ τενεΙειἰοηεω . Δώσε άειδΈγ

Ιοτυπι ο. εαΡὶτε ε]ιιε ΡιιΙΙιιΙειπε ὶπ πιειετια: Ρι·οεετΞι;ετΞε ειιΙωει·ι ετὶΒεΒει:υτ οπιιΠε.

ΡοτηΞε : ίεά ειιΡἱεπτὶιιπ1 ίτι.ιθιιε @με Ιὶιπιετε εοπτειξὶηπι εοτιίυἔἰεηε , ἰτιεΙΙιπεΒειτ Γε

καινε»Μ (ἱυὶἀοπἰε π1επι1τη , δ: εἱΒμιμ ε:: ίε ίυπιετε ΡεεωΕττεεετ : εκ ευῇιιε απτο

ίι·ιι&ιι8: ίτετεΠουε ΗΜ Γι;βά1:Ξε ΡοττΞ8εΒετ, εμε Ρεοϊεθο Πιεεείΐοτει:ιε ΠΜ ίιιωτιιιπ

ίΡΜτιι ΡτοΡΗετἰεο Ρι·ωνΞάεΒετ . Ιιπετεε Ιιιεε 8ι·ενΞΙΒιιιει πιοπείὶετὶιιπι νεκαεε.τ ,

ειναι: εΙε ἴταττὶβι1ε Με" αΕ8ωτε αἱ εκεεΙΤυπι ιιίευε ΡετουΙει·ειτ . ΜίιιΡετ ἱΗὶ8 εΠε·

Με 1εΒο.τΙο Ιπ1Ρετ8.τοτίε εεετιπιπ ν1τιιιιι εο8εΕπιτ τιυτπἰὶε ΗΠι1ε οεειιττετε , @αἱ π!

1εειΙΕειιπ νεώεεωτ : Ψωεωω ΗΠιιε εοΜὶΙἱο σωσει ΙωΡετετοτἱε ωεκιάεω ἰΙΒΡΙετι

άι ει·ετιι:. Ιτινίειιε, οτ Γεπιπ, Με: ΞΙΙιιά Ξη8ι·εΙΤυε είὶ·, δ: ιιεωνἰε ΓιιΓΡεπίσ ίεεωοτιε ,

ποπ Γε τετιιεη αιιπΡΙἱυε ε Β·:ιτι·ΞΒιιε , εποε ΡοπαΡοΒε τε&τηυεΒετ , νΜεπόυπι μο

Μ(,,ΜΕ ω, ΡΙιετἱοοὸὶΧὶτ ίΡἱτΙτιι . ΡτοΓεδϊιιε έ8ίτιπ Γιιηθιιε Βοτπἰπἰ νετ1ίτ Ρ8.1Β12ΡΕΙ ,ὶυὸε Βυτ

ἔεὁεο . Βιιπι , υΒἱ 8.1ϊθΓ2 :Πε πάνεητιιε εμε ‹1ιιο νεπὶτ ΗΜ: , εοεΡἰτ Ξτιθτττιει:ί , (Μ: ετΙο.πι

ο ΟΠΗΠ~ ·

Πἰ_ πεταει όεί-ιιηθειιε είϊ .

Μἰκωμ ι 5. ΚεἀιιεειιτἰΒιιε ὰεἴιιπιἐΙἱ εο:Ρι:ε ἴτεε:ὶΒιιε , ε1ιιΕ ειπε εο απο: , τζιπ Ρτἰττιο ΙειΡΙ

‹ὶε ιιτΒἰε Ρειτω.ε εποε οεευτι·ἰτ:ἱΒὶ όιπη ΡειιιΙΙυΙιιω ΜυΗΠετεητ, Γιιιιυε Ϊετετιτεε Πι

τεττο8ετ1τι1τ ε. απο ευἰά ίει·ο.ιιτ . ΑΒΒετΞε , 1πε1ιπιιτιτ , ΡοωΡοδειώε:αμε :Μ Ρεο

Ρτἰει τεἴετἰωιιε .· Αιιὁὶετειτ αεειιε Με άε ν1το Μο ωι:Ιτε_& ΡτεεεὶΡυε. . Νειπι ίο.πιε

εῇιιε Μπα ΙτεΙὶεπι τοεεω τερ1ενετιιτ , Μεοι1υε σα” , Ποπιάπε Βειιε , επ , Η Μαιο

1ίτεἱΙΙὶιι8 Μετἰτἐ είὶ ειιῇιιε εμ ει11άΜ ; νἰεὶεειω οειιΙὶε ωεΞε φαω οστά:: @σε ετεἀΞ‹ὶἰ .

νΞὸὶτ οπο:: επεσε , εΙειωεε με ΜΜΜ Ιοετιιε :

νεα: Πεἐ ΐετνιιε , Ρετ ‹1ιιεπι Μπι Ιιππετι εάεμιιε ,

@Μπι Ρτε:ίετιε νἱἀεο , ίιιετειε , ΕπιέΗΦωε θιιΜο .

ΣτιιΡεπιτ ίι·εσεε ίιπιιιε ίε;επτεε Ρετι·ἰε , δε Πεετ Ιεεωτε-πτιιι· ‹ὶε Ποιτιἱηἰ 8τ:ιτΙε , τει

πιω



εοτιιοο_Νιε.ΑΒΒ.εοΜεοε. ε”

επεπ ιὶτπεπτ Ρι·οθέτο τ!ιείειπτο οικω Ροττοπτ . Ει:ει!τειο εεεειιε νοοετπ ίιιειιπ , δ: πι· _

!ποεπτ!οπε εποποε!πε πεταει τοτιππ τεΡ!ετ ε!ειπ1οτ!!ιπε , δ: Ρτο: πιειεπίτπ:!!πε 8;,η- ΑΝΝ. ς; Η_

έ!!οπιπι ποπ [ε εοπτὶπεπε, οιιο!επιπ:1ιιε ττεπίειιπτεε !πνετε!πιτ οι! !ειιι:!εε. Ἑἱτ ΡοΡιι- 1 οι;.6.

!! απο εοπειιτίιιε , δ: Ρετίοποπτ!Βιιε εεο!εί!ειτπιπ !ιεπίε !!πε επιπ!!!·ει·Ιο ποιπὶπιιιπ , 3'· Μ"'°

εινΕπιε ππένει·ίο. τεετε!πιτπι· : δ: εοιπΡειτο οιιὶ‹! ε!Τετ, Γε τετ:!!τοτ!ε εεεπίετ-οπιίοπε,

Η ποπ Ριἱιππε ε:!ε!!ετ . Ππ!ΡΕτιιτ εοτΡιιε , δ: :!ε!!επτ!!ιιιε πιοπεε!ι!ε ε!νεε ιιπ!νει·ί!

ττΙΡπ:!!επτ . οπ τυπο πιθι·ιππε Ροι·πιειπι Κ: εοπτιι!!τ , δ: Πιπέτειτεπι ποπ τειιι!ἰτἔ

απο ε!ειιι:!ιιε οοειιτι·ιτ , δ:·ποπ ετεδὶιιε τεειιττ!τ ? @πιο εεεειιε ο:!νειι!τ,δ: νι:!επε ποπ

ι·εε!πτ? Μιιπ!ὶτ ειιιτειπ εοτΡιιε ήπιε :ιΡιι:! Ρειτιπειτπ πιεπΙῖΒιιε ίεΡτεπι: Ξπω” :!!εε

:πιο Ρετττε.π!!!τ , οπο: Ρι·ο:!!ε>!! πωπω ποπ ίεπίετἰτ . Ηει!ιιι!τ επἰπι ιιποοιι2οπε :!!εε

Ρτο οπο ει8ει·ετ Ι)οιπ!πο !ε.ιι:!εει . ·

1 6. νεπἱτ τειπε!επι ΙππΡετε.τοι· ο Η ε ι Ν ιι ι ε ιι ε , πο! πω! :Πα Ρτα!!ο!ε!ιο.τιιτ , δ:

::οποπει·επτ!Βιιε ιποπιιο!πε ειιι!εττι.ιτ ::οι·Ριιε ίειπ&πιπ Ρειτπιεπ Εδω: :!ε!πι!ε ΙπιΡε

τειτοι·ωιι!!π νει·οποεπ :!είετετιιι·, π!ιἱ ίπ εεε!είἰει εαπ! Ζεποπἰε :!εΡοΠτιππ , :1ιιο:!

Βππο εοπιιι!!τ,ετὶειπ νει·οποε εοπίει·ι·ε ποπ :!!!!ιι!!τ.Νπιπ ειιπι ΕΡίο :Πε Πι! ει:!νεπε

τπε :1ιιετπ:!ιιτπ ειιτει!Τετ !πΗττπιιιπ , :!!ε ει!τετιι Ζεπο Βιπ&πε , εποε! πιω ε. ιπιι!τΞε :Πε

Βιιε ποπ ίεεει·ειτ , ειπ·εν!τ δ: ε!ἱι1πι . διε:1ιιε οεττειπι!!υπε !!!!ε Ρετ :!!εε Ρ!ιιι·ὶιποε , ί!

πε ιπει!!εοιπιπ ουτε εεετοτοε ίιιοε ίο.ποε τεεεΡ!τ νετοπο.]ειιπ νει·ο οιπ:! Α!Ρεε επιπ

ίειιπι!ο, φωτο ΒΡ!τειιπ ο :!ενεδὶιιε τπ!τε.πε!ει Ρτείεεετὶτ,Τειιτοπὶοὶε πειττε.πάει. Ρετ

ιιιὶττἰιπιιε. Νεππ ποειποο!πιο:!ιππ ιππ!τει δε εο ποπ Γει·ΞΜπιπε, πει ειιπθαι εο” @των

:!ει ποπ νὶὸὶτπιιε , :μια νε! ὶπ !οπ8ἰπ:1ιιὶε ἀεὶ: τε8ἰοπ!Βιιε , νε! ῇεδὶειπτἱεπι ίι18!επε

!ιιιππιπΞε πο!! Ρτο:!!:!!τ τιιτποτἱΒιιε ο -

1 7. Καπ επιτειπ ΡοιπΡο!!επΓε εοεποΒιιιιπΜε οπει:!τε8!πτε :εδώ : ο!ιπτ εοτιιτπ Α ά
πππο Μ: !παιτπετίοπε !)οπππ! ιπ!!!ε!!ιπο οπε:!ιο8εΕπιο-ίει:το , Ρτ!ι!!ε Κει!επ:!ειε ,,::ιει,,,,,_

ΑΡε!!!ε , Με τε!ὶ8ἰοπἰε ιπο!τοε εε!ἱποπεπε !ιατε:!εε , :1ιιοε νε! ὶπ εοεπο!ιιο επι Ριπ

ει·ε.τ !π!Ητιι!τ,νε! :!!νετίιε εποπα!!ετ!!ε !π ει!ι!πτεε Ρι·ιεείΐε εοπί!!τιπτ οι! !ειιιε!επι !)ε!

δ: $ε.!νειτοτἰε ποδιά ]είπ-Ππι!!!!,οιι! ειππ Ραπ:: διπ&ο:1ιιε πω!!! ιπειπετ !ιοποι δ:

8!οτὶει Ρετ Ιπππ!τει ίαιειι!ει δισειι!οιπτι1 . Απιεπ .

..πλω $.ιι.λει.ει-Κ.ιι.Ε.ιι.χ.αι.-ι.'Κ... $1-*..Π.4.%.Π. $ΔΩ!!.εμ.ι.*εεω.9κε.8:.*Αλω.*.ε.5λλ -π.χ.ιο.π.9€..ιε ΑΝΝ, (Η.

ν1ΤΑ ε. πιοιωποι ΑΒΒΑΤ1ε.1°22:

δ. νιΤοΝι ν11:1111ΝΕΝε15.

-Αιιδϊοιε ιποποιε!ιο Βωξ!! ν!τοπΙ ίει·ε εε:1ιιει!!.

Εκ· εοόιεε ενιι|ιίειιι ιιιοπιι/!ει·ιι.

ΟΒδΕΚ7ΑΤΙΟΝΕδ ΡΚ/Ε7!/Ε.

π. .επωικο110Μ ιιιειοβοιιι!ιιι.ι οι: ιιιεε|Πιι2: !ιε!!Ι.ι , με ιιιο!ιιιιιιιιε Ειιι·οΙουίιιχιοι·ιιιιι Με.

ρε σειιω ιο[εβο·υει·οιιε , ι!ι|ειρ!ιιιιι ιιιοιιαβιεε «δεσ !α!ιε[εδίαιιι πιο οι ο!ει·οοιιε ποικι

πω:: , οι δε ει: μοι/ιι: ειδίιιιιι [ει]]ει, ιιι]ἱ Με: ιιι_|ιειιε.ι οπο: [ιι|ειεει|Β·ι, μ! ειιιιι [Με Με σε

!α!ιοι·ι!ιιιε ι·εβειιι·ο!β·ιιι. Μπι· οι” ειιιιιιιε ρι·ιεειριιε οι Βε!ςιειι ΒΙιε!ιει·άιι.ι, μέ, ε: ιο @Με 'ε

3εε ωειο:Με, ι·ερειι·ειΙ: ·υετε›·ι!ιι‹:, ει· δε πονο ειἰειιι εκπιιέΐιι ιι!ιοιιοε ιοοιιαβει·ι2.ι, αιιιιςιιιιιιι οι·

απο :ιο/Μ @ι!ειιάοι·ειιι οι ει: πρεπε ι·ε/!ιιειε . Επι: ·υιιαιιι ει: ιιι[ εοιϋεε _|Συιδ!έ κιοιιι ει·ιιιιιιιι νεοι ω!

εποε οποιο» ε.τοι!ιεωιι.τ, με οι “ει” @β [εεε εεςιιιι!ί «με οι ιιιοιιο_(!ει·ιο Ρϊιοιιιιιιιο ειιιιιι·ι- ΝΟΜ

Μ: [ιιει·ειε, ε.τοπιιε ε/!. Ι: ειπα» β εε [ει·ιιιιιιι·ιιιιι @Μπαντ οι ρι·ο!οχο, οπο: ιιιιι!!ει·ειε :ιο ιο ειιι

ε.ιιεεωεω νπ!επιπ: :ιο εετιἱίἱὶπιε εοεπονετ:ιπτ. ΗιιιεΙ|ιπο @τετοιο |ιι!ι)έι·ιειιιιιι ε: Ε!ιι·οιιισο το

άιιιιεο/ι επει·ριιιιιι, οιι]14.τ απο-ίου Ηιι_ςοΕίου2ιιιαεπιβ ιι!ι!ιιι:, ιρβιι|ιιιεε Βέο!πιπϋ ε!ιΓειριι!ιιι, !ιεαειρε

Μ.: [οι _ςε/!.ι αεειιπιτιβἰοιε άεβι·ιρβε. €!ιι·οιιιεοιι ι]!ιιιί εδώ: Ροι!ι,τιροε £ε!ι!ιειιε ιοιιι.ι. Β2!ι!ιοι!ιεεε

ποσοι, εποε ει: άε|ειφ|ιιιιιι:, οπο: δε !ιεαιο Βέο!ιατάο οιι!ιειιεια, οιιιῇἱ: επ με οι! πιο και Ρ".

ιοιειιι, σε! ποιοι με οι ιιι·ιει·ι και εοι!εοι οιοι!ο πιιι·ι·ιιιιιιιι· , πε «πιο ·οιάεαιιιιιι· ι·ερειει·ε.

.επέτειο ειιι: ιο [ιι!ιιιιοδειε !ι!ιιιιιιι δε οπο Θ· ιιιἰειιειι!ι:[οιιδἱ2 Πιοιιι, οιιειιι ιεεωεπωοοεεεε

ει». Μ! «ιι/ειιι ε|ὶ [ειι: εποε δεξι: Με °Ρι·ο!οδιιιιι απο ιιιιι·ειειι!2:, με οι! δεισ! αιιιι|ίιιι:/ερεί

ει·ιιιιι [κο τετιιροτε βετ! ·υιι!επιε @β Βιο!πιπ!ιι:. -

ε.. Φωτο Με: ΜΜΜ: [εποε Βε!ςςίοο: Ρι·ιιιιιε σύ ·υισΞιιοι·ιιιιι ι·εειοιιιιιιι ιιιοιιαβει·ιι.ι Ρι·ε|ιιει·Ξε 112- 1.

ε!ιοπιιιε , Ρι·ιεοέριω ΜΜΜ ε]οε απο [πιο οι πιοιιαβει·ιιιιιι|οιιδιέκτοιιι, πο! άι·υιιιο ποιο ιιιοιιαβιω ε!!«πιο ιιοοιειι άει!ει·ιιι . 13ε εο ιιιοιιιιβει·ιο ρ!ιιι·ει )αιιιιιικιιιιιι:[εριιι, πο! ‹ἰε Γιιι_ξειιιο ιι!ι!ιαιε , οπο: 55. ι:οι·Ροικι

.ιδιο 8.9. Ο· Β. Τοιιι. ?Πλ Ρ Ϊ Π! Με !πνεππ.

_ ιι Επι: !ε ΗεπτΙ:ιιε ;. εοεποεπεπτο Πωσ, οιι%!Τι;οι;ειάο ίπεεε!Πτ.

& νωε :μπε οι: Με τι: ι!ικ!ιιιιιε πι ο!ιίει·νει!οπιδιιε Ρωεν!!ι πω”.

 



4,34 ν1°ΕΑ

.ΑΝΝ.01-1. κ:: :φαω-κοκ κάσσα. ςκκκοκκι υπο κι ::::ο·κικά2: έκκίακ κακοί: 4«ΜοΕ2:,, α:: ·υαωκκ: κάλιο;

χοη,ό Με:: ιικκο: έιι[κάο·υσοκ, κέκα βιβκ: εκακκαΜκ κι κτκοκκαΜοο. Μ: /κβο2οο κοκκκΙ2κκοκ

η. @ο

$ω>ω Μ!

:Ι ΙιιΩ_:α:.

Ηειπἰω

1πτ ρ. π.

@μια

σε:: .κ |κπξκο:ΜΜ σου·ροπκκ:, κα:: οκ :ο κακο.: [κοκκκο. Ικκοκο·κοά2οοκο κοο·κκι κρκΖοκωΙοοω,

έκ κοιτέκκο σαοκοοεο·οο κι; κοπο, :απο :κανω ομο!εβοοκ, Μάο οπο:: @κουπέ κοκ ρο:κ2Πσκο,

εοκοκκ ιιὶὶβεἰσἰιικτ, οικω ω.: οιι&'οκ εποέΒίκω ορρο!Ιοο, ῇκῇῖοοοκ/ἰκκέ Βιοκοο·άκ:, κι: "αβατο

:έκκι καιω: [Μα παρουν: οοκοα!ασκεκοκκ. Μ; :Μια :β Μακ: κ” «κακο Ρώσοι κοκχίωικκο

ε:: @ποπ Ιοοκωκο, [14[[κκοκ: οποιοι:: κοκο·κο , έκ σ.ιο]κ:. ΜΜΜ ροκ οέκκκοκι :ΜΜΜ κο

κυκοακ-- οδΐο καποιο: Μίκα `

Ωοτηωἰπιι: :ιάίϊ::ικτε: :ΒποΓοἱτο Φύκια: ΜεΙε:,

θὰ:: Μπεστ:: κι:: Με: εοωΡΙοέΗτιιι· Μοτο,

@Βρε νἱ:ὸιικα θά:: πατώ:: ΠΜ Ρτεθάεπτεε.

Ο οικω:: Ισα:: «κ, αμκ το: ίοι·νο: :Μ ροετοο,

Ρ:: κα:: :απο :ιὸε:, μ:: :μισο €τωίκωε ΓιιΙ8ς:!

Επεη_ίμοε ρΙεΒο: Ε:Ινοπτ κα: σοτινεπἱεπτε:5

Ι.σ.ιμ.ϊϊκι.ι: ἰτιίἱατπο: Γ::ι·νεκτ Μ:: 8: ιιτκὶἱοιιο κ·ειτι·ε:.

4:42:08 ΜΗο κακο:: κορἰἐὶκκ:- οβκ:48α, κι ω.: με: :$κοκίωκ Η ·ισα|ιι: καποια».

ΤατιρΙυπι Κἱεκο_ι·άμε πώ:: κα: κωρ]ΞΗοεπάρ,

Οθοο ροκτἰίἱσιιω ΐοόήεκόο ῇκτιθω Γεριι!ετε,

ΚερρετΙ: Με Μπιι:, εμιο:ιιω ΠΙ: ὸεεεπτἰιιε κοινα:

8εάεω :πατατα άεοι·ενοι·οτ. Οκτώ: Με:: κοκ,

:Με Ροτοκοπ:ωο :ἐστὶ τω:: :εὰὸ$τ:ι νο:: έκ:

Βἰςει:, κ: Μακάο ροτωἱιιο: ίοὸἰκιι:ΛΙ:Ι:::_

ΕΧΐρε&ειτο εΠεοπ ΜΜΜ, ΠΜ @πιο ίεςιιεκτιιι·;

ΝιιΙΙο εοττιιρτ:ιε ποίκ:ει: Ρι·ιιττεόἰκε όροςοι·ο:, Δ · -' |

Νοθ:τΞε Ρεᾶοι·ἱΕ›ιι: νεππω Ροδο”, πωπω κά:

Οπκιτω οΙΙοἰε- :κακο ἰπνειιἰοτ αΜτοικι::Ι:..

Μακ: 0ΜΙΩΒἱΗΜ. τοτιουΙιιπι των: ΜΜΜ:: ΔΗΜ-ο

Νε οοιιίεοοιιοπ1 κατ:: τοκοι:: ικό.: σο,Ιτευτ ὶτινοοεειιοἄΩ.

Ηο: υε›·[οι: κοκκκΙκ κοοοο1ϋεκκκίο φάω: Με ἰκ|ὲκΖο:ο: [κή-ε ·υο!κκο, οκκυκ·υΕ: .αεκ ·κκίσκοκι·

ο·οι:οκ:Ιου·::; οπου: κακο: :.ι·κκαοο: ρκτακτ [πιώ άα:κκο κκοκοο 2κοακοε, :απο ικοκκοκοκ:κοκ @καὶ

ωοκω κοψω ο·εροπ:οκοκ ο/ὶ, κ: αν πώ:: ·υικβκοι: οκιά:κι ροβοϊ: μα”, Ι;; ω. ΜΜΜ, κα”.

:κι κ.κκοει π·βοκο·κοο [κ2[[ε βΙκοκκοοάο σοφο·ιοκιοκκ,

ΜἰΙΙε φο.τε: οεκτιιπι, @ο άι;:ικττρο Παω πω,

Ηιήσε οτιεΙοἔἰἰ τοπον:ικτιιι· τεἔιπἰκο ίειτ:τ3,

Τοπ: και: άουτ: ]υΙϋ όα:ιιι·τιιτπ τεκπροτει οικηΠε.

£ε:στικκ Μακ! πω; κιοκαβεκΙκοκ ::έατκκιικο ρεκβωνο: απ:: κϊκάκκοκκ ἰκο!κ[κκο, οοκοά ω.:

[ικ:κΙΞ ίκίοΙο ἰΙἰκβκἰκ: σνακ: , ε:: οπο ::Ιοκοκκοοκ: Εοηςκοδαο2οκέ κοπο: άεάέ:, :μια α_ςεκοο πω.

τακο!έ ραπ: άοΜπο Ο0[‹ἰ8#ἰ0 κ: απο, κοψω Ζοσέ οπο”, Μάσα :κοοικοκ κακή:: απο: α:οκτκοκ

Εο_ςιικο Βεκσά2κΐοκκ υκ[:ο··υκ:Ιο κοκ [σκοπο έκ £ο:κιικΙοοέκ: ·ικοοκ.-κ·κκηκε ρο·ο·υΣκεΙαο·κοκ Μπα/ΜΙ::

ρο·ορα!ατο εκ, κο πω:: ρω· ΜΜΜ Οο!!κκκ, κο·οα›·κκι :οκςτε_εκτιοκκτκ /οκκί2 Μακο·2 Θ· Πακέ

κοεκβ ευ·οκκοκο βοκάκτο. Μ! :τά Ζϋοκαπἰκκι κεάσοτκκ:.

3. Ραπ:: και” ω: ροκ· Βεκέικκ Θ' Θεο·ικοκκοκο ροκυκκμ:α, οκκΙο2 , Μακ: κοκἰἰ2[|ἱκιἱ κκε,

Μ: @σε ης;κοίκο ατακα κκοκκ/κοκκο παρω:: [κκο, ο Φακοι: κοκκκ!(έ @και ·υου·οο: σκοκκβεο·22:

ρΜ[€δκί (πανω: . :κω- έ!!ο: σε!εκι·2οπ·: @στο £εω·άκ: τοπιο: κια κι σκοπο φαιάοκι πεοκωε

κοβκ:, Οοκτοοὶἰ ἰππρετατοτΙ: καρο: 8: εοτιθτιἔιιὶκοιι: ορρε!!ατκτο 6'εκκοκκ: «ο Ι/·υα!εκκκκ: :σκιέ

οέ: Βκἰ:κὶΙσκ_Ικ:, Ο:›··υἰκκ: α. αικοκκο Β:τκοκκ , ο: άοκικτκ οικω:: Οεκικ!εκβ:, 0κοςοο·2:::· ωκε

ιΜ:011Μ Μοάί607κΜ Ηθηκκοκκ: βιο Ηει.οίο σκοπο: , κ: άεκέμε, κ: σετεο·ο: οτκέποικ, κήπο:

Ηεκο·2οκ: ίκοροπ;τοι·, κοκ Μ" κοψω και” ω: ά|οφκ!ο: ακκκοκεο·κο·2 ·υο!κίο, κ: ἐτῶν: ἰκ νέα:

"σκακι, πιο”, ι 7. μα! οσοο[ιοκεκι ρο·οοκκ οίκω: .ο·2!κοο·2οο ρποκιοΣο ο/]έ·ο·οκάκ ίπ Οκτοκἰοο- κοπο»

"απο, ποο9, Ηεκο·ίοκκι .Δκεμβκκο ι: Μοτο Β2:!ποκάο υε/ΐεοκ κιοκο/ίκ:κυκ κοοερι]]:. Μα!οΞ- κοπο [ο

(κω;κο: ·υοκοκκ: αέσο Μωρού, κ ιΡ|ὶ: κι: κοκ :Πεε οκ οκοκαβεκΕκοκ :οκυοκιο·ο , κοκοκκκο [κο

πω; ροιο·οοκο Βὶεκακιἰο οβεακακο, οι: εκοι: [κοι·κκοκκ: άώ·έρει!οο·κοκ μέ.: ορετ·οκκ: κοκκοκκκ2:κκοκ:-.

Ηκκ_εκτκκ αν: ο: το κι Γκκτ:κκἰο @Μαιου ρ!κτ2οκκ άοκαποκε: . Μεοκοπικά.·ι ρω απτο: Έκο”.

Ποάού:2 €οοκοπ: σ!1ακΜ, έκ μα, Ρτσ ετήσιο: Με ι·ε:ιποάίο Ωκεπἰιιτπῳ1ε Γκοι·ιιπι μι· πωπω

Βοηιβετιἱ ερἰἴεορἰ, Οοιπε!οκἰ: ὁιιεἱε, δεσ. ὸοτ Μετἱοπἰε απατα: ί:ιιι&ο νΙτοτιο, ωἰ μπακ

ἀρτμιιιι: αΒβ.ο_ε πωωοω, ουκ:: ἴοπέϊἱτοτε, κιπέκοτιιωςιιο ὶκτετωΙἱῖοπἰΒκ:, Με εΙεεωοἴγκο.

τρ:15κ.ιο, αστρο: καιω, ίκιμί1°, ΞΒἱ ίεΡεΙἰεκάιιω εὶοετενἱ- ο

οι. Ραπ: Ηεκκίσκ: Ι:κροκα:ικ· κοκ βίκκι κι κε·υο:κκοκ: αάοκά!οτεοκ κατοικια οκοκαβεο·Εί: Βἰοκκκ

- :Η απ* ικοκκοκκ, ·υοκκκι απο:: κι (ςκοινίοο·έκκ: Ικορω2 κε_ςοοἐΙ: κήπο: κοκκΙέκκι αάΙοοκοκκο, κα·

μ: 2ο·κάεκτ|επι κοκ Μισεί ο.τρω·ιιι: [Με. Μ. ροοι2]κκκοκ εκκκΕ: κι βκκοκοκάο· έκτο»·φ[κκι ΦΜ

κετοκοκ_1ϋ·κκοοκκοκ κορν:: |αάετε: οπο:: ρκο·ικοι:έκκι απ:: Μ:: Ιοκρεο·κοοι· (Ξεκινώ. £κκοοκοοεκκτρέ

12020 ε? Β1εκκοπίο κοκ” @ΜΜΜ (ΐοοκρεκά!κοκ κικέςκεκοοςΦκκκο, κκ2Ποκεκτκ: κοκυοσκτοΟκκ

Ικηποσε:οκο κοκυοκ:κ., τκικ1.ιμώοΙΜ ρκοί:[κποοκω:κρο[κοο, οκκτοοκοοκκκοκκ οπο:: κο»·ικκοκο

:εκρο
κ!!



Β.ΚΙΟΗΑΚΒΙ-ΑΒΒΑΤΙ5. π”

ππρεπιππ Ρεπβυεπποί2. οπο.: !ε_ςο:2οπ:: :πεπεΙο οοεππ·π ίπ @στο ππ2οπ2: εοε!εοπεπσπ _ίππΞπΡε ΑΝ @ως

τη Μοοφοοεπο:, Θ· [οπίο οπο: πποπποπ:, επέ |πο[ε›·π›β: πιπππω . Ε:: απο ποτε οο- 1046

οπο: Ποπ ε.. ρ›·οοοποπποπ οπο” Μοπ:ἰ:-Μο›·επεἰπεἰ, 49 |ἱο ίπε:ρέε: Ι:: :ΜΜΜ απ. Βοοει·- Μ πιω

πιο τω: Ρε:οεὶ:ε ρ:06ετε: πιο: απο είε οποία π: Ροοιτἰο (ῖοπτρεποἰἰ εοποι:κετοτ, οιιοο πιο

αυτ: Βοπποεοι·οιη ὶωρετοτοτ Ηεπτἰειιε θετο:ου::: Οειωει·ος: ερἰίοοριιπι , δ: Μεοετοιιπι νο.

οι:ηεη(εω @πωπω ΙεΒοτἰοπὶε Βι·οτἰ:ι π1Ξίει·οτ, διο. οι: απο τεο:πο!Ισπ πεδοτο: ιππππο οπο:

Βέοοπνοπ:, πι· ρυ·2·οοεοι·ποπ επε·οπι ποπ οππίπετε:. Ωποπι οπτεεπ πω:: το: οι: υποπποετ:ί επτα

απο: , ρ›·οοο: ·υεεε:ππο ώμο: εοοποτππο οποπποεπί Ιοτοπίοπέ εο!!εδοο, οποσ:: πεεπποτε πω.

ο£επεο·ιπ:. £ο»·ππι ποππποο: με οποπ:οπ: οοοετππ: ε:: οπεοφ·προο, οποιο οποιο: 112·υ2οπε οΠεε·οοεπε,

οε/οε:Ρ:ο:; π: οπου·ποπ πω: πε Ζοοποπ:·: @:οποι:τι ιπεοετεπιροι·εωιιΙτα Ρε:ε8ἰ, :με ἱπροίὶετυ:τι

Ιοεο :πού εοπιιπἰΠο, 8ε‹:. Παω: επ Ιιιιὶε ίεΒεάιι!;ε ωει:ιοιιτε τυπικά σο ν3τοποι:πι οείτειιᾶἰο

:Με δε ω:: ίε:ιποοΙιιω, σε επ::πτε :πιεσε νε! ἴυιιιτἱε... οΙἱοιιοο νετιἱιιτ ὸεττἰωετπιιππ, οπο.

;. πιο:: πω” υποπυπ σεβ, ο 1ϋεοπ»·οποπ το: ρυ·πεοο·ε πο:: ο!π/ο·επι $ε:·έρεοεε: μισο:: ποπ.: Ι.:ιιιο:1τιι:.

Ιπποέοπ: εποπποτἰπε. 0›·οε›·ὶεπε πω:: πω.: ε.. ποιοι.: ει::Ιεοποοοε π: οεπεποπ Τοεοοεπεππι [οπ

ἄέ ΕοτπΙο ποοοποπ, ι·εΙπποίο. ΜΗτιιτε, οπεΕπ [πο οποποοει·έο οετ·υοποπ Ρποοποπο, ει: οοθετο

πο. νεπετιιοἰΙᾶιιπι ποοπτυπι ΚΜιοπΗ νετοιιπεποε, δα:. οπ.ρχο. Ε: :π οοεοΙο π: οπο:: ποοπ

πιο: Θεαπο!οεεποποπ :απο 6. .9ρ2εἐ£εΞ2ὶ πωπω.: , Μάιο, εοπποπτεπεο Μπβε!ίππ:, εο:/οπο Ιοεί

ποοπ:, πιο.: νἰεὸυπἰ Πιο ΚἱεΒοι·οο οΒΒοτεἱτι έγππιποο ::ιοπαίΠεπ ὸἰἴ:ἱΡΙἱτπε @πωπω εκει·

εἰτοτιιε. Ε]π/οετπ ἰοποε: ΡπίσπΕπέ εοπτΙπποεε:· οι οοτο οε _ςεβ2: οοοπεποπ Ι.οο!εποππω Θ· Βο!οπ2

ππ: έπξΕοεοππο ρ›·οο·οπππεπε. Μ: Θ· .9οςεοει·επ: οι Οπωππο πο οπππ:π :σε 7. οί: οπο: Κε!ἰεἰο

:και Ηοτυ:Πε Ρετ οοοπτε: ποπιἰπειοἰἱεε :τι Εοτοοτἰτιἔἰο ρε: Μεοετοιιπι νἰτοιιπεπἴεπι ρἰπ

Βτονἰτοτε, δε Βτονἰ ΡΞετατε οἱΓετετιιτ:ι. .9εο Ττὶοοετπέπ: :ο £`οτοπ2εο Ηο_[οπρεπο πππε!: οπο::

(π: οποίοι:: οποιο.. πο πωπω: ποιο. Μπωω , έποπέι·, πω: νἰτάιιοεοίὶε εσεποοἰἰ, εμπί

ε!επι οτοἱπἱε, ποἴὶτἱ, άπο: Με εεωροτ5οιιε Βιιοετιιτ. (Μπι: :Με ίεισᾶἱΙἰῖωο. πιιιΙτὶε νἰτειιτἰουε

5ι:ΗεπΞε Με, πώ οοᾶ:ἰπο δε :εΙἰεΙοοε ω.. :Μήτσο :ιο εωετκἱατἰοτἱε Με: ἴεπιἱτοπι :εὸυπἰτ.

@ποιο τεεεππο:·ε: οποίου·ε: Υερε2.έποπ Θ' Βεποε!!εβποπ ίπ ΕοεοπἰεΙ: Βεπεοίδοπέ:, Μεποεοπτπ οι

οο_βο··υπ::οπ2οπ: πο οποτηο·ο!οε2ποπ Βεπεο:δοππεπ, ο·ιπποεποπωποπ, Μο:·οοτππι :π_Ι-Ιιβου·πι :πε:›·οροἰι.:

Βεοπεπο:, ο· ποο:, οι:: οπο:: οεοποοπε .ο επι: πποεοπ: |οεφ[εεπ:π.

6. ?απτο επ ο2οοππΖοπε ποπ οσε: , οπο οεέρβ οπο:: Ρε:›·π: Βοοπίοπέ οο.8. Ξρἰβο!ο ε.. πο Α.. “Μ”,

δίπτοΕποπ 'Ρεπο·οοππε υππ.‹, οἱ: ναοί:: ν:: ςιιἰοετο :ερτυε π: Γρἰ:ἰτιι,Ρει· ίοροι·επι Δυο”. είὶ ΒοιπὶοιιΙ

πιο. ::ιοετοιιω, δ: ο:νει·ίο μ:επει·ωπ τοι·:πειπο. εοοἴρεκἰτ , ἱτπει· «μπε ω: ΚΜιοι·ουπι ν:.-ω.-<<>Μο:=·

πεπίεπι εοοπτειπ, νεο:: εκεεΙίεε ω:ιεΜεοε ε:ἰΒεοτεπ1, 8ε πωπω:: οτ πε ίοΙΙἰεἰτιιω, τεπι-“”'

οποτε ωιιοἱτο ειιίοι·οι·ι:πι Ρτορυεποει:Ιο εοπΠ:τι:ειπεω . Ηοε απο: πιο: Μοοι·:ινεπιτ ΑΒΒο:

Με , οικω νἰνει·εε , οι επτειιεποπ ἰοεπἰιετ ποΙΗεἰἱε οικω:: Με εΠΠεειπΜ Γι:: επτα: εποε".

(πω, δε ρΙιιτἰπποε Ειει:Ιποτεε εεεΙεΠπ ἰ:ι !ΗνοΗ: Βυῇιιἴωοοἰ παώ: ρι·οίΉΒο:ετ . @οσο ει·Βο

Γεώ: Η: πιο, Με ρετί:ει·εοετ π: Ραττκι. Πα Με. .οι Μωβ ·ι»ιβοπεπο ΖΖΙοπιοοπιΞ::ε›·ε·υεΖἰ›ππ:

π: ·υετοεπ, πω: επ επ οοοπὶο πωπω: οεοπο2 ροτεο, οπο:: 11Σεοοεοποπ ρπ:3ο:οο·2ί: Ρεπί: οπο.,

οπο [οε:ο[]ε ποπ2ο βποΕο έπ ι:ο:ποοίο [πο πο.βεο·υεεπτ. Ιοοπέρρε οε:π[ε:πέ μα:: έπτεΙο;ς: ποπ οποσ

ει· εποευπ Ρε:›·20πυππ:π2 εριβοἰο οεοποποεπ›·ἰ οπο!. οι επ οπο: επο2:πτε οπο: €οι:ο2ππι πο »τοϋ

μπποπ πουπέπιβεοποπεπ , π: ουσ :Ρο ροβ πιοπεπι ρ›·οοεπε οποίο: ὶοοπε Ιπ·οοπί επεπ:ρ!ο ο·υππ·

οπο πο, πιο οπο:: Ροβ ]ποπ2οπι ›·εδοερορπ!ο [πο ›·εοο2:οεπ οοέ:Πε:, ποπ: εβρο τποπετπὶπ ειπα:

ίὶιΒίεΙΙἱο ρι·2Ποεπε, ειιἱ άπο ειοΒεΠ νΜεοοπτιιι· είδΠει·ε, 8ε Η:ιοεΙΙο οποίο ο: νεπτΜ:πεε :τοπο

Βιιτπιπ Μου: ἱπ εῇιιε Ειεἰε :ποτε ωἰιπἰΠτοιπἰιιω τετ::ρει·πι·ε . Οιιιτκ1ι:ε :πιο Μο:: Με , Ξ: οι::
Εεεε νἱοεοειτ, ἱτηιιἰτετετ , ι·είροτιίιιιτι εί`τ εἰ, ]ιιίΒεπι, διε.Επιπ £οποπε οπο: οεοΡπεδο:ο:·22 ρεπέ:

τππποεβε οπο: [ἱπε, επ οποοπεεω·τπεπτο οπο: Κέεοπεοπ: οι εοοετπ ίοεο [πβέπετε ποπ: εβ , οε πἰἰἰ:

ο Ιππεποι:·2οπ: ρππέ:2πτε!!ος: ποπ οεοεπ:. Εεοπ:οεοπ πιο·πεπ πω” ποπ οεοε: [πποϊο: οπο: @απο

›·2οπ: οποιο πο! :πωπω ο!ιοποποο @Με ρποποεο:, :ποπ πεοπο Μ: οπο· πω: πωπω οοπποε απο

ποπ εο2ποπ2ποεπτπ έπτυ·οεπε έπ :πωπω εοε!οτππι. Με [πεπΙο [πρε›·£ο›·£ ·υίοοππ: Όοο!:·Σεπτπ οπω

βπππτπ οπτιοπεοπ ροποο ποτε μα: @ΜΜΜ ε.ο:οποποεε ο2.τέ|]ε: Ηειι, πει: , :πιώ Ποιο: :αφο

τεπι πιειισι ΛοοΙοει·οοεω ιιπηικιω πο: ο :Με Ρτο εε οιιοο εἰ ίεεωιοιιω ίπποι ὁεΠοετἰιιπι

εοΜεπεϊεοπω : :Μουτ :πε ἱΜΡυπἱτ11Μ οι Πωσ: τεε::ρει·ε εοπίοττἰωπ . τοπ.ποπ ·υπ_ςο απο

0›·ε`ςο:ἰποπ Τπ›·οπεποπι οουπρ!πτε: οππο: οι ρπηςπεο:2ο επες2τ, οο Ζε·ο2οοε:, :πο ποο2: ·οίοετεπεπτ,

εππ[ο:. Σπποέπ [επ ποτοππεπε ο: πο:: [οποΐ2: οπο. Οε:ε›·π:π ποιοε2οεπ:π[ποποπ, ·υε!ετπππ απο

,πεπεο›·ππ:, οπίοπ: επ πποπ..οπ, οεοοε:έο ποπ εο @απο επρεπ: ε/ἰ Μεοοποπ:, π: εοεππο οεοποο

πο ο απ·ποεε ΙΜ ε.τεΙοι]β σεπ[ει·έ ρο[οη εμέ Ιποππτε ρπο!πο πεεε||ἱεπεε μ·ε:2οβοεπ οποοπε·υεπ

οπο: π: ροπρει·Ιοπ: [πο·πεποε: , εεβοπτε Ηπεοπε ; οπο: Θ οπο: _θο ὶπ [ο!ππο:πεΜ πεεερϊΠεε ,

νέα· πο Ε·ρώορο ποοπεί ροτππ, π: πο υποπποεπππι ›·ε·υεεεετεεπτ . Εκτοτε :τιεωοι·οε ω: ορρε!οι

τω· :π 6`οπεεπ 1Μοεπέερώορέ :πο υποποοετΙο οϊτοπίοπο.

7. Εε!εο›·Ι: [ευπρεπ [Με Κ2εοπεοέ οπεοποεἰπ, εποε: ποτπεπ ἰπ Μπτητοἰοχὶπτπ ΒεπεοέδϊΙππ:π Μ. κ. _

·υε.κέτ ποοε›· Ηππο Μεποεοπ: , ο· πέτο επι: εοεπΡεποΙπεπ έπ 0οβο··οπ:Ιοπποπ πο. :. οπο:: . Κ"Β"Ρο

Ηππο ο·επεπ: :ο Βπεε!Ιππ: ίπ Μεπο!οχΙο Βεπεο2δο2πο. π: .οπο›·εο: .8“πππο:π:, πιο «ποπ ίπ Μο›·- Μ“ΠοΗ8“

η:·ο!οχίο ΟοΙοεππο οοποεεπε, £ρ[πτπ π: ./2ρρεποΙοε !οποπτέε. Νοπιεπ επι: :π ΝεετοΙοείο τππ]οπ2:

εεε!εοπ Βεποεπο: οἱ:: το. ]πππ επεπιοτοοπτ . £οτοπίεοπ Βέοποπεπ|ε ε]π/οεοπ οο2:ππο πο οπππτπ .

ιοπς. ›·ε·υοεοΜ π:: ·υε›·ο πο πππποπ πω”. |εο π. , π: οπἰοεπι απο:: ·υ2οεοπτ , πσ·π[ετ:2 οεοε:

οπο: Ηπδοπέ: Πο·υΕππιεεπο: ποοππ: , 4ΙΜΜ .πποποεπέ οπο:: οποοοπέτο: : |ἱοπ:οε›π πτει·οπε Με: Πἰε:οοἱ

οεπΖοτπ: πο:: οπο· οπο: ποποο επ οποπ...:, οπο πο οεπΖοπ: :ε[οοπ: ο2οπεπιπτ. Μ: απο πι. Μ·

εοιο·οποπ απο :οπ6. πο ποσο: οπο:: οποοπ, οποεππι /επεεπεποπ :οπο ππιρ£ε6ῖ£πιπ›·. ΪΞἔιΖΙ"ἔΖ

δ. Φωτο Βίεοπ:οέ εοφπ: , οποο οι ευρω πο εο πο2οεποπ [Μπιτ Ι›πππι:πιπ , οππο ::.36. "=Πειω0_

πο.. 8.9. Ο· Β. Τοπ:. ΠΠ. Ι:ί Μή π·ππ:- Με

/



ζΑΝΝ.ΟΗ. ττππί:ατιιπι ε/'ἰ ίπ [ατε!!ιιιπ /ιιπδΐι πιωω, 9ιι0άρ0.|Ιεαπ0ΨεΙΙ ΡΜ” Βκβα,ψ α' θεωρο”8 (καΡέΐ :

1046 ιιτ πω:: ΗιιΖο Μεπιιτάω, μι! πι αποιιαβει·ιο βρώ-ί! [πισω ιι!ιιμιιιπιι'ιιι έστω Βιιτβιτ ιιππο ι;98.

14_ ΙΜ_ πιο ι. ]ιιπΖι ιἰ8|4!!4Μ ώ ε)ιι[άειπ πω” ΜτΙ £ω·Ρ!Η ίπ κάψω”, ό” ά6'Ρορ"Μ ρω Μ” ΡΜαι!

ι: /αι:τω·ιο , ο τεχίοπε [ιιτεί!ι ωετι $ιιπέΐιπι, απ: ιιιπιιιΙο πιιιτιποτειι: Μπιτ ε|ί πιπετροπιιι:,

[πιβι!ιιι: 4ΙΜΜ07 ι:οΙππιιιι:. Ετ: σ6°σπ|ι01ιε ή” ειψι!α, [4ιπωω, αωΨΨ [αα”Μοπώα_ "ΜΙ(Μεπϊπ

ιππ[ςιιτ τοττπρτιοπε ιιιυεπιτιι ιἰιειιιιιιιι·, παπι Ρ!ιιπιπειι Μπι”, 9,40 "ψ"Ρ"0”ΒΜ ω"Μφ Ψ ω”

πισω: Αιιτιο Βοτιιιιιιατ Ιιιαιτιι:ιτιοιιιε 1ο46.Ιιιὸἰᾶ.ι3.ΕΡιιἐΪ:ι.... ροτιςιιττ. Μ. ΟΜΕ Μεικτ

τιιιε εΒΒιε ιιι ετιιτιοΒιο ίειιι&ι τω που: Βιιότι νἰτ0ιιἰ, ω [ώ"Απ' ν1ω"α 18· Κω· ΜΙ”,

Ώστε τσιπ, ότι 8ιιΒΒιιιι , ιιιιι νικιτ ιιι ες:ηοβι0 Μπιτ πι. ΦξΠΠΙΝ$ 7- εΙΜ3Πξ 14- Β Φωτ

ιιιιιιο 7. Κιε!ιατάι ειιιίάτιιι εινιιιιτιε οριίεοΡι, δε €φ1ἰν0©ἰ› δ( ω _ιΜΡτἰίφπΪε ΗΜ·

9. Ι|ετιιπι Με: κατι :πικάπ @στα Βιι,·|ιαη|η:, ποπιί10π τιιιπι·π ειπε [τβιωτιιτ ιπ τσάι/ιι αἰτ

Βιιτ ώ, πετ ιιἰἰιι: ιιιώ!ιτιι.ι ειιἰτιι.τ πω” τικ: ττἰιιιιιιι: εππιπειιιτ. 'Ραἰθηϋπ ΜΜ,Η Θ” 0ωπ

@τα ιίισιτιιτ [ιιι]β·, τε!πςίοβ αβ·τ·υιιιι: Μάικ τιιε·πο!ιιι ιιβετω, πιά ϊ€β#”ξ#,' θα 9"( 19678 Μ10Μπϊ

5π το ΙιιΙιεπισ.τ ·υαβ·, Ριπιπ |ιιιιιτα28Μ ι°££ιφετπτ8. ΒαιτιίΠιιιιιε μια ΙὶιτΙιατἀιιτ ιιιτιιιιι· βια! @·

ιτετιιιπ ίπ @βατ κια, ραπ Με ρι·ο[ετιιπιιτ, 2ιτιιΙο. @ιο πικαπ ιποιίοιιππι·υει[ατιπ επι: ιπιιι·ητ π”

σε!επται·ετιιτ, ε: ·υσιστι “Ν6στο!ο_ςιο ιποπιιβετιι κτοπίαπι ιἰΉΪΜΜ › Μ” άώ(,"%”4,7ξ #7”"”Μψιτία

τι: ιἰιιατ τ!ιι!βι άι|ίτιΒιιιιιιτιιτ. Ιπ ρι·ιπιπ τ!α]]σττα·π]τπιιιτ ίοΙΙετιιιιιιιι·α, βι!ιτττ, ΕΡιἴερροτιιιιι Β.»

τετι8:ιτιι δε Βιετιατόι, δε με ιιιειτιοτι:ε Μετιω;!ι νειιει·ειΒιιιε :ιΒΒιιτιε, ιιιιρει·ειοτιε Ηοιιιιτι,

ι:οτιιιτιιιιι Ηετιιιιιιιιιιιι, τιιτιωτι δ: Ι.ιετ:ιτάι: εΒΒ:ιτιιιτι (Σοιιοτιιε, Ι.οάοιει- (ΜΜϊΓΜ & διε

ΡΜΜ · «Δία ΜΜΜ βίίτιππία [Με ΕριΓσοροτιιωΗεγπιοιιιε, ΤΙιετιάτι·ιειε Κιο!ιετι, .δε Β6ι·τι€τι

ΡΓΞΡΦΠϊἰ; δε οιτιιιιιιιιι ιιΒΒιιτιιιιι Ιιιιιιιε εα:ΙεΠεο, 8: Φωτ Οοόειτιόι, 8ε' θοότττιόι ιιιιιτοιιιο.

Με 8: ΜετιιιΙόιε ι:οπιιιιΠαι. :Γιαπ βπτιί!ατιπι τηιτιιπέιπτ ι·ατίο σάτϋταπιϋ αππινττΜιι «Μπιτ

Βιώιιτι!ι πο: Μάο. 4

ιππιιέ·ιιιι|ιιι·ιιιιπ πιω Βιτπιιι·ιἰὶι

5ειιι: ιιιιιιινετΓ:ιτιιι άιτε άοι·ι·ιιιι & νωεω)ιιι5 Ρ;ιττίε ιιοίὶτι Κ1οιιιιιιυι ειιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιο

οκεεΙὶτιιτἰοτι ρι·ετοΒιιτινιι απι:τ:ιε ιιιρετεκτεΙΙιτ. ΡοΠ: ρτοιιιιιιοι:ιτιοιιεττι ετιιιτι ιΡίιιιε ιτι ©2ΡἰϊυΙο›

τοτιιε στγρτε ΜΜΜ ίπ Πω ματ τιιιηιιωιι5, Ρ2ΙΙιιε τ;ιΡετιίτιιιι·: Μοτιι:ιτιιτ, ιιΙτιιι·ιιι ειιιιι ττι

τιιιιΙο οιιιιιι τιποτε ριιτειιιιιιτι Ρ:ινιιιιειιιιιιτι όινει·ίιιτιιιτι πιάσω ιιττΒιιτιιιτι τοιιίρετ8ιτιιτ, Νοιιε

ίοΙιτο ρΙιιε ιιτσο!ετιιτιιι·, ΡοΠ: οι·ωοικω νη(Ρετοτιιιιι ιτι τ:τγρτ:ιε τοιιιε ρτοεεάιι: τοιινειιτιιε,

ί:ιτει·όοιειιι Ρι·εΠοΙ:ιιιιιω τὶοηες: νειιἱ:ιτ , «Π». 8: Ποια ιαΙιτιιίτιιι. Τιιιιο ριιΙἴετιτἰΒιι8 όιυτϋ

Μ” Π8Πἰ5›_τ1ιιιιτιι0τ :ετσι είται τιιιτιΒιιιτι τω δ» όιιο ωΡα @Με πκω[Μ φς"κω'π]π :

ΦΙιιτε!ιο ιτιοιριτιιτ ,· δε ιοτιιι|Ιτετ αιιιτ:ιτιιτ. Διὶ Μιιιςπιβι:ιιι ίασει·άοε ιιιεειιἴατ :ιΙτιιτια οιιιιι μπι

ἀἰᾶἱ Ρπτἰ5 ΝΗΜΙο. Ριιιιτα :ιιιτε:τιι ειιιτιΡιιοτι:ι όε Μιι_ςπι|ίται, ιιιτ:ιριιιιτ :ι όιι0Βιι520τ© Ντικ ΙΠ

νιτ:ιτοι·ιιιιιι, :μισά Βιι·ιτε ίαιιιιτιιτ εκ πιστα. (Σπιτι ρτἰιιιο. πωσ ιιιειριτιιτ, ΡιιΙἴιιιἱο Π8τι0τιιιιι

τΠιιιιττίτιιτ, φα: ιιτ ωστε ιιιιιιςιιο ΜΜΜ άοικτ ριιΙΓιτω ντ:ι·ίιιε εικοσι Κτίροιιίοτιοτιιιιι αιτι

ευ ο. Μπιτ 8ε!ιιιιιε ειιιιιιιιτιιι·. Αι! τοι·ιιιιιιι, ίεκτιιιιι, δ! ιιοιι8.πι ΙρέΗοικιτι ιιΙι:ιτιιι αυτι Βετιιι

ΗΠιιε τιιιτιιιΙο ιιια:ιιΤιιιτιιι·. Ετ τιιιιιι. Με οΠιοιιιπι ίοΙΙειιιιιιιετ ειιζιτιιτ, εειιιιιιιτι τω) αυτι ιτι

ΜΧ: τιιι:ιιιι ιιι ίετιιιετιιιΒιιε άι: το οΙΉτιιε οτιιι·ιιιιο τΗπιιττιιιιτ. Ρτιιιιιιιτι τοΙΙε:&αιιι Μπιτ μ! [α

ιπ ιιίιιιπ "ω", Γι:τιιιιιιιτιιτ :Με Ρετ οτόιτιειτι . Ι)ι&ο Βεπιιιε/τιιπτ ιιι μια, ιιιττ:ιιιτ ειιοτιιττι,νείρεττε τ!ιοιππ, ΡΜ: τρικ πωπω: νιιιιιιιιτ. πιω τοΙΙ:ιτιοιιεττι ιτιιτ ιιά ωτιιιιτειιι. Μεινε μι

τιιο άοιιιιιιιε ΑΒΒαε αυτη Ρτιιιροίιτιε 8ε ττιιιιιΠετιαΙιΒιιε ιιι:ιτιάειιιιιιι Ρτο τετιιιίε ἰΠἱυ5 τιωιοπιτ

πιε οεΙεΒτατιτε 8: το ότε οτιιιιἰΒιιε ίιιρετνειιιοτιτιΒιιε Ι:ιτζιτοι· ε!ει:τιιοίγικι ιι·ιΒιιιτιιι· . Ρτἱιτιιι. ίο

Πτο ρΙιι: :ιεεεΙει·ιιτιιτ, Ροίιτιιιιιιτι Ιετ:ιτιιιιττι, (δ Δω ερτ τιιιει αιιιιιιτι ότι:ιτιιτ , ιπάιιτιε ίοΙΙειιιιιιτττ

ΙΜΠΪΪΜΜ δέ (ΠυτϊΙΒΜε ρυΙἴιιιιτιΒιιε @Με , τω1ιαι ὁοιιιιο Ρι·ιιτιο. εοΠεότε θιιιετιιτ , :ιεεειιΠε

ετιιιττι Ιιιιιιιιιιιτιιε, ΜίΠ:ι. ίιιιτιιτιο Ιιοιιοτε ιι€ιτιιτ. Ιιι αιριιιιΙο τι·:ιιιιίΠιιε απο σ.ιιίειιτιειιο!ιε μι:

τιιιιτι Βοιιτάιέι:ιοιιι: Ρειττιε τιειτιιι·: ΡοΠ: ιιιιοι:Ι ιιτ τε:ιΕ&ιοιιο Π·τιττιιιιι ὸοττιιιιιε ΑΒΒιιε , ρι·αεροΠ

πιε & (Ξε1Ιετιιτιιιε οοιιιιτιιιιιιτετ Ραιιιιιιιιτ , ΠιιιάιοΓε οτειιιιιιιιι , 8: ιιιι€_ιιιΕοε εικτιιιιιιιιιιι·, Για

τι·είτιιιε ιιι ι:ιιτιιστειτι τοεοτά:ιιιοιιε Ρειττιε οιτιιιιτιιοάιε εκιιιΙιιταιοε καιω. 130 “το @τα Μι

τετ Πατιιτιιιτι οιιτηιιιτιιε :ιεεεΡιπιιιε :ι ιιοΠτιε ΓειιιοτιΒιιε. Η” οιππίιι πι ιιι/ο ιποπιιβετιο Ι/ιιοπέ.ιπο

άξ'β7°Φ|ιτπιιτ , αππιτ8πτε, (9 πισω: έπιιισιτπιτ τε!ιτιοΙΜπιο μπιν ιἰοιππο Ηιστοπιτπο ΡΜιοπι 8]1ι/Ϊ6'Μ

Ζω ρι·ιοι·ι:, ε:: €οπρεχιιιτιοπε _ΕιπΕίι Ι6ιοπι: πια πούώιππ η] τοιιιτε:, Οι ΉΕΜΜ 98499” ῖπ/ω#·

πιο” τε!ε!ιτι.τ Μπιτ Μπι/πιει “ππο £ιΙππι2 σππιτπιιιιιτπωι:. Μ! .Μπι ρι·ο_Μεπιιιι ε/ὶ πιω «Ματια

Μια, ι:ιιιπ το τέτιιΖο, πιιτιπ1ιπ απτά τοπιιείρτπ[εττ, πο!ιι.ι π Ε. Π). Βατι!ιοΙοπιιω Ξεποεο[ιι!ιιπιπα.

ΙΝ(ΠΡΙΤ ΡΒΟΙ.ΟΟΠδ ΙΝ ν1ΤΑΜ

ΒεειτιίΠιτιι Ρο.ττιε Κ ι ο Η ιι τι ο ι ειΒΒετιε .

1 ;ΑΠ Ι:ιυόεπι & 8Ιοτιιιτιι Γιιιιιιιι:ι: ιικετιιιε Μο.ιι:Πειτιε , ειιιιιε νιττι1ε δ: 8τιιτι:ι είὶ

ι1ιιιε‹1ιιὶτἰιιι Βιτιθειε Γιιιε ιιιιτειΒιΙὶτετ ιτι οειιΙιε ττιοττειΙιιιττι αιόετιι ὶΡΓιι τιινι

:ήπιε ει!ιτιιιιό ειισεΙΙε1ιτιιιε τ1ιιιιιτι τη σετετιε ΙιοπιιτιιΒιιε ἴιι:ι όιΓΡοίιτιοτιε Ρετ ειότιιι

ιιιίὶτειτοτιοε ίΡιτιτιιε οει:Ιιτιιε οΡετιιτιιτ : ιιτ: Βεατιίϊιττιο δ( μα: τεοοτόιιτιοτιιε μια:

ΕΜΗ ειπα 11ο Ροθ:οτοτιιτιι τιιειιιοτι:ε ειπα ατι ιΡΠε, τ1ιιι τα νιόετιιιιτ , δε απεί

Πιτιε οο8τιονε:τιιιιτ) ΗάεΙι τιιιττειτιοτιο όιόιοιιιιιιε , @Με 8‹ νοΙιιιιτειτι ιάιιεΠάοτειιιτιιΐ

οΒιεττιΡε:τειιιόο. ττειάτ:τε: όιΙ“Ροτιιττιιιε ; ίιιτιιιιιοΡετε 86Ηιειιτοε , ιιτ τ:ιτιτι Ρειττιε νεοε

τειτιάει ττιτ:ιτιοτι:ι , Ποια τιειδιετιιιε τιοίἱτιε , δε: εοτιιτι1 τιι6ιιτἱΒιιε ιιιΙιετοειτ Ρετ Γει:οιιΙει ,

α:Ιε
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οοιοπτιτοτ ειπιοιο . οι οπιιο οπιοπο ιιειοιοο οοτο ιοποιοτπτο οοοποο δε οοττοιιιιπο , ίοπ ΑΝΝ_ βιο

οδιοοιο Βετο, οτιπποτιτο ιοξοοπτ νοι οπειιοοτ, ειοιοιοο ιΡιοτπιπ τποιοοτιιο ιπποτοπτ: τ οτι. ό

οπτπ ποο Ροτιίιιτοοιο , οοι οποιοτο Βοο ποιιιο νοποτοπιιι ιοετο ιπιιιτοτιοπιο οοτιπο η· πιο

το2οιιτιοτ , δε οοτοοτοιι Ριιι:ίοτιτιο ιονοοιοτ , δε οτ νοτο οτοειοιιιιοτο το, οποιο @το

Βοοιο ιοτοτοοιιιοπο Ρτοτοξοιιτιοτ , ιιιοποιτι οπο τιοοιιτιοο , οτ ιιοιοτιοτιο οιοο οιιοπο

οτε Ροττο οοιιιο , ιπ ιΡο πο οιοοτοιτι οπιιτιοο πειοιιοτιι ιτοττοιο οοοοπτιοτοπο .

ιΝ(:ΙΡΙΤ ντιπ..

- - τ - - τ . οποιοι;
τ. ιο τοκοι Ροτοτ νοποιοπιιοο , .δε ο ι)οο ποπιο Ροιιοτ ειοιιιιιοτοο , το ιιπιππο 1,πω,ε5 ὰ

Μοτττοιοιτοπο τι , ιο νιιιο οπο ειιοιτπτ Βοοτοπιο , Ροτοιιτιποο ποπιιιιιι- τοπιο

οιιο , Ροτιο νιειοιιοοτ ν ν ο τ τ ο ο ο , ιιιοττο νοτο Τ τι το ο ο τι τι ο ο οτιοιιειπο 5 ιο

Ροοτιιιιιοο οποιο οοοιοιιοτ Μοτο; νιτ8ιπιο Μοτιο Κοτοιο ιοοτιο ιιττοτιο οτοιιιοπειοο ,

δε οοποτιιοο τοζοοιο ιπίιιτοοπτιπο ττοειιτπο ίπιτ ; πιο ι)οο ιο οοιιοτποτιτο , ίοοοπτιοτο

ιιιοτοτιιοπτο οοτοοτιο, τποτπτπ δε ειοδιτιπα Ρτοποιοπο ιποτοιιιοιιτιο, ιο πτονι επι ιππι

το πιο οΡιοοιο οο:ιιοοι ειοδιτιποι τιοττιποοτο ίιοτιοιτ . ι)οιοειο οοι ίιποοιοο ιοοτιο Ριο

ι:τιοτιοπιο έτοειοο οοπίοοπτιοπο , ιιοοτ οιτιο ποποτ οοοιοποιιιοπο , ιπ οτειιπιππο ιοοτιο ,

(ιο ιποτιππο ειιοπιο ιοιο οοπιοιοοπιιοτιι τοοιειιειιτ . ι.ιπειο Ιοοιοτο οίτ , οτ τοτο ιοιοοτιο:

οποιο οποιο νοτο δε πιοτοτο οιο2οοπτιο & , Ρτο:οοπτοτιο , δε ι)οοοπι ιπ ιΡίο οοοιοιιο

ιοττιιοτοτ οτιιοιο . Ποιο νοτο τονοτοιιτιπο ποτοο πιο Ροτιτοο ποτιοτιππο οπιπ ιπ ειιοοοτι ιποιτοιιτο ΡπιιοιοΡπιο Ροττοποιοτοτ οπιτοποι , ιιινιππο ιιιο @πιο οοι οποο τοΡιο- ά Βοο=ονο

νοτο, οτειοπτοο οι οοιοτοιο νοτο: Ρπιιοιοοπιο πω, οιοο ιοοπτι οο ιο τοτοπι ιιιιοτιιτ,

οι νικ ιο ιπ ποιοιιοοειι ποτιοτιιιιιο ιοτο ειοτποτοτι Ροτοτοτπτ , οπο τοτο τοοπειιοιι Γο

ιιο ειοιΡοδιο , οτοοοτπ απο οοοιΡοτο , δε οοιπ ιοοπι οτοπιππο νοτιο τιοιιιιοτοιοτ . _

3. (]πτοοοο ο οοοτι Ρο ιοοπτι οοποοροιοτ ειινιπο Ροτιιοτοο οιιιοτο , Ρίο οτοπο

οοπιοιοτο ίοιιιποτοτ , τωΡττ οτπτιιιιιοτιιο-Ροτοοιτοτο, οιιοποιο ιοοοτοτο ο πιο τοιοο

τ πο ο οοι Οπτιιιι 8τοτιοτιι νοιοτοτ οιΤοοοι.Ηοο οιπο νοτο ιοοττιιε Πινιτιιτοο οκ οπο

Ροτιοιοιοπο , οτινοΧιτ οι ιι:οτοιο ιιοπο πιο δε νοιππτοτιο, ποπιιιΠιτοιιτιι ίοιιιοοτ Οο

ιτιιτοτο τ· Έ τι ο ο ο π ι ο ο ο , οοι οο τοιοοοτο ιίιιοο οινιτοτιο οοπιιτοτοτο , οοτιιοτο

ίιτοποο δε ιποοπτι τοιιιοο Ρτοπιτοτ τοΐοοποτ, οοιοπο οοειοοι ίΡιτιτο οοιπο, ΡοιιΡοπο

το Ιοοοιοτοτιι ΡοιπΡοιπ , δε Οπτιίιοτπ ιοοοι ιιτιοπτοτ ιιοιιειοτοποτ . ε:οτιτοιτ ειοπι

οπο , οτ οπο ειιοτπιο ιποτο ιτιτιοτοοτιοτο οποιο (:οιποο Κοτπιο οεινοτιιιοτ , δε ποιοι

τισ ποπιο τοι , οοτιτοτο , οπο: οποιο το , τοοιιιοπτο , οοπτοποτποιιτοτ ίτποτοτοτ .

ΙΒιτοτ ιπτοτ τοπια:: οοπίοποιοτιοπιο Ριοττιοιοοο οιιοδιοο , ιτιοπιιτ ιοτιπο ειο ποιοο το

οπιι δε τοιιοτοπιιι οιτοτοποιοοοο ι”ποιοπτιο ΡοτοΡο , οπο οοττι ο ιπιο οιοοτοτιπτιο πιο

ζοιο νοιτ ιιοτιτιοτι νοιιιο οπποιειο οοιιιιοο , ειοτο τοτιο ΓΡοποο οι ιοπιτοπτοτ, ιππιτο νο

ιπτ οτοιιτο τοποιο ο πιοπιιιπο οοτπτο οιοιιιτοτ . Ηιο οτεο τοπιοοο ιοιοτοτιποο νοιπιο

πει ονιτοπτιοο τοτο Ροτιοοιοπ ποπίτοοιι τοοιοο ιο ιοιοο οιεοοποπτοο , εοπιιιτοοτιιπτ ο

πι ειιοιο δε ιοοοιο , οποτιειο & πιο ιιοιιιιοτοτο Ροτποοτοπτ .

ο.. Ετοτ τοπο τοιιιΡοτιο ιιιο οοοιοιιοΐοπθτοτοπι ιιοοτ οοτΡοτιππο ιπιιοπιο , ιιοποιι- Μοοιιίιοτιι

οιιο τοιοοπ πιο οιιιοτοο , οτιιοτο Ροιι Ηοπποτπιπ ίοο Νοτιοοπτιοτοτο νοιιοτιοποιιι, 12::δ"'

.δε ιοτοτοιοτιοποιο οο.ττι ιιιοοιοπτιοττι (ιοποπιοοτοτι1 , ποοει πιο8πιο ιτπΡοοιιο πιο οπ

@πιο τοιοτιοτοιο τοιιιοδιο , ιπιοτιτιππο ιτιοΡο , τοποο ποοοιιοτιιο νοιτιο τοποιο , οπο

1οιιτοτο τοπτοττιτοοτιο δοοτιοοπτο , ίοιι οπποτο ιοοιτο: ιιιοΡιιοιτοτιο νιτο , ποιοιπο τι

Έ ι ο ο ο ο ι ο , οοι οπιιοτιοπι ιοτιοιι Γοιιοιο οιεττο ιποτοο Μοειιοτοοτιιοο: οτιιιο οσο

πιο οοττι πιο τοοοιιοτ , ποπ ιοοιτοτο ιοπιιοπιιι νιτο ιιιοοιοποπτ . Απ ποπο οιζοο ,

Β οο νοιοιιτο , οποπιτπι ειονοτιοπο, Ροποοτοιο Οπτιιιοτο Ροοοοτοο Ποιοι νοιππ

τοτιο ΡοπΡοττοτο ιοοποπτοο , ΡτοΡοτοτο ι”οιιιπονοτοπτ , ιπ Ροιίοπειο Ροτιιιτοτιιπτ, .

οοοοτιοιοοο τοιοοΡτι τ”ποτοπτ. (3οιποοο ττττοττοτιπιο οοποπιτοπτιοιπ ιοοιοο οττοπ- ΒΕΠιέΞ

ειοτοπτ , ποο οτι Ριοποιο , οτ ιΡοτονοτοπτ, ιοΒπιοτοτο Οιιιιπιο τιοτιιιτοιπ οσο ιοοοειο- Ρτωοτιοπ

 

το πιο οοιιοπιιιιοπτ; τοδιιτιοιοτο οοτειιο ιπττιπίοοπο, ιπτοτ ιο οιιοοτιτοτο οοοΡο- 2ξειδι""°

τοπτ,οποποιο , οτι οοοει οτειοπτοο Ροινοπιτο ειοιιιιοτονοτοπτ , νιτιοιιοοτ τοιιδιοιιιο

οιΡιοοιιι, ιπνοπιτο νοιοτοπτ. Εο τοττιΡοιιοτο νιτοποτ νοιοο ι)οιτιιπι δοποοιπ οκ

$οτ· ο

τι Μοτιο-ποιεοτιιο οοιιιοπι ιπ ιιιιιιιοο Κοοιοτπιο νοι·ίπο νιτοιιοποιο, πιο ιτι Κοτοοιιιι οποιο , πιο ιοοιιο- /

Ωοτιιιιιι ο 5. Βοπιοι·ιεο ιπιιιτοιοιπ,οοοοι πιο ρτιειοπι ιο εοιιοδιοιτι ο:τιιοπιτ:οτοιο οοονοτιπιπ πι.

& Βοτιιιτιοο :ιιιιρΓπιτι τοπιο οι: Ρτιτοοιιππο οοοιοιι:ο Κοτιιοπιιο.νιειο Ηοοοιιιοοιεεοτρτο οπο: ποιο: νιτ:ιπι οιιιτο.

τ: Β. οποιοι οιο8ἱοιο ιπρτο ιι:ιι:ιοο :οι οπο. τομ.

τα Πο Ριπποιιιο ποιοτο οι ποιοι το οπποιτι τοσο.. Ροττο οιιτοπι πι. πιο πιοπ:ιειτοο δ. νοοπ1, ποπ. πο

@οκ οποιοι» πιο, οοι ο Ηοοοιιο Ριπι·ιοιοτοοίι, οι πιο πιο ό· το!ιοίτώ- ιτιοά:ιιιτοτ .
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ιοεό

η. ]ι.ιιι.

8. ΟδΠο

2Ε8γΡιο ττιιιιίΡΙειιιτιιιει , δε ίιτιιιιιετ τειδἱεειτο. , ΕΙιιιιιειεειιίιε ΓειΙιεετ εεεΙεΠει , ίσο

Γ:ιιιδιιίΠιιιο ειτε Ο ο ι τ. ο Ν ε , φειιιι νεΙιιι ειΙιετ Μοιίεε νεΙ Α:ιτοιι , Ιε8ιεΙειὶοιιε

ιδιοι Ρειττιε ειιεδιέΗ ίιιιδιοΒιιε εδιιεειτιε Ρετ τιιειι·ε τιιιιιιε ίειιειιΙι,ιιι δυο ίιιιιτ επιτηδ

Πει ΡιιΒΙΙ:ι απο τιιιι8ιιιε , δε Ρετ Ιιοττειιδειιιι ετειιιιιιιι , ιτι εφε ι8ιιιτι ΙετΡειιτεε Γιιιιτ ,

»επι εοιιίι.ι- ειδ νετειιιι ΡτοπιιΙΠοτιίε τεττειιι ιτειδιιεετε ίεΠιιιαβει . ΙΙΙο δειιιφε ιιονι ιιτοιιεε ε.

Ιιιιιι .

Μ ι8ειιι·κε ια

ιιιοιιιιίιε

τιιιιιι5.Ριιιι-.

Π Φειιιιιε .

ΜΜΜ ιιο-.

Β:ιιε- Ειιι€εε

ΒΙΟ -

εεττἰτιιει οεΙΙ:ι ίεφειιιεε ; ΡτοΡετιιτε ιτιειιιιτειτιιιιτ , δε Ρετ Μουσε διεε ιιτ ιιοίΡἱιεε`

ίιιίεεΡτι τείεδετιιιιτ . Με Εεεε νειιετο.οι1ιε ΑΒΒο.ε !ιοιιείιοε ιιιίΡιειει1ε νιτοε, ιιιφι

τετε διετιιιιιι διιιειι , ειιιιιε τει ετειιιει , νε! ιιιιδε νειιιίΤειιι :ειδ απο ίιιι νοιιιιιι ειιιιιιιι

ιιιδιεειίΤειιτ , Με ΡΙειιιιε ειιτιιετε, φε ιιοτι φεει·ιι φα (ιιε ίιιιιι , ίεδ φαι εΙιοτιιιιι ,

ΒΙειιιδιε ειδιοττειιοιιιοιιε εοε ει!Ιοειιτιιε , ενιδειιτι τ:ιιιοτιε εοιιίιιιιιιτ , οι: αδ Ιοειιιιι ,

ειδ φειιι εεε Ρι·εδείιιιιιιτίο δινιιιει νοε:ινετειι , τεδιτειιτ , διεειιε , ε1ιιοδ Πω δι 1η

πειτε (Με ειιιιΤιι. Νειιι τιιιΐετιιτιοιιε δινιιιιι ειιιιιδειιι Ιοειιιιι ΡοΙΤειιι ειδιιιιε ιτι ιιιε!ιιιε

τειιον:ιτε , δε αδ τεειιΙειτειιι ιτειιιιιτεΠ1 δίτι8ετε .

5. Πε ειδειτιοιιε , ει1ιιΓφε φειιιιΡΙιιτιιιιιε ε εεο.ιο Ρειιτε εοιιΓοτι:ι.τι, δε ιιτ νετιιιε δι

απο , ενἰδετιτὶ τειιιοιιε εοιιδιιδιιτεδιετιιιιι , δε ιιτ ὶΙΙἰεΡτεεεεΡιιιιιι ίιιετ:ιτ , εεε!είἰιι:

Ι:ιιιιε Γε τεδδιδει·ιιιιτ.νετιιιιι απο τιιι·ίιιε ειεειίΡετειτι Ρετνειίοτιιπι εο!ι:ιοιτειιοιιε εε

ΡιΠειιι , ιιεε τεΠΠειιτειιι τιιδιιιιιιι ΗΜ ειδεδε εετιιετειιτ, ιιετιιιιι ειειι·ε δε τιιεδιο τινι

Ιοτιιτιι δεεετιιιιιπ , δε ιο νιειιιο ίειιιέΗ ΡειιιΙι τιιοιιειδετιο κι , πει τιιιιε Πιο Η ε ιι ν Ι Ν ο

ειοΒιιτε ιιονεΙΙιι ΡΙειιιτιιτιο Ηοτετε εοεΡετειτ , δε ιτι διεε ίτιιδιιίιεειι·ε ίειτ:ιΡεο:ιτ, Ιωδαε

τιιιιτ τιιι8τειιιδι εοιιίΠιιιιιι . Πειιε ειιιιειτι οιτιιιιΡοτειιε, φι δινετε εΠ ιιι ιιιιίετιεοι·διει,

εδάφιο Ιοειιιιι !ιιιιιε Ρετ εοε τιιΒΙιτιπιτε δε τειιονετε διίΡοίιιετειτ , εοτιιιτι ίὶιιδἰο , ιιε

Ρειδεετειιιτ , οοΠιιιτ Πιο ΡτοΡειιΠοτι εοιιΠιι0 . Εεεε εο τειιιΡοτε φαω. εεεΙεΠειιπ

Βειιτι.ε νιι·Βιιιιε Ματια , εφε φπιδειιιι ΒιιιδιιτιιοιιιεΙιε ιτι τεεΙιιΠοτιε ίοΙιτειτιο. , τεΙι

8ιοί:ιιτι διιεετιε νιτειττι , ετεοτιε οτειιίοτιιοιιε , δε ιειιιιιιιε ιιιίιδειιε ; ειδ εε ιιοδιε , φα

το ετο.(Ηιιιιιιι ιιιιζεταιιδι εοτιΠΙιιιιιι ΙιειοεΒιιιιιι· , ωιιιιιι Ρετ1οιιει 11οτ1εΠ:2 εοιιιΡοίἱ

ιιοιιιε δε ίοτιτιω , δε Πε απο ειΠοφιτιιτ : Ειεί , ιτιδιιιετιε , Με δινιιιο πιο Με , φο δε

τὶιιετἱε ετέειδιιΙο , δε :ιοἱιειτὶ Ριιι8ειιιο ιιιιΡετιιιπι δείετ , ειιιειτετιιιε ιΙΙοε διιοε ι”τειιτεε

ιιιιΡετ εοιινετίοε δε.οιΙιτειτειιι ΡτοΗτετι ἴεεἱειτ ; ιιε εεεΙείιιι , φαι εεε , Ι)ει διΓΡδειι

ίδετε 8τ:ιιιει , ιτιετιιιτ Ιιο.οετε , εΙιφει δὶΙειτιοιιε δοΙεειι ίε σ.ιιιιΠΙΤε . Πε διδειε νιίἱο εδ

1οφειιιιε διίΡετιιιι . $ειιιδιιιιιοιιιειΙιε ειιιτειιι νιίιε δε ειιδιιιε ιτι ιιιιΙΙο διΓειεδειιε, ΑΒ

οειιδινιιιιιιιε ιιιιΡετιιιο. ιιιιιιιἱενιτ . Επι: ειιιετιι διεε Με ιιοίιτο Οιδιιιι ειιιιιιιιιιιιιι

ιιιειιιοτειοΙΙιε, ττιιτιεΙειιιο ίειΙιεει ειΙτιιι Ριιιι·ιε ΒειιεδιδιΕ,φε εεΙεΙιτειιιιτ φιιιιο Ιδιιε

με . νειιετειοιΙιε δειιιφε ΑΒΒιιε , ιιιιδιιε Ιε8ειιιοιιε δινιικι , Ιειιο.ιιιτ Ρτο νιίἱιειἰο

ιιε ΓιιΡεττιει , «φαι Ιιιιιε εεεΙείὶ:ιι Ρτονειιεται , δε @Με φίδι. ΠΜ διδετι·ε Ρειδιιε ,

εοιινοειιιιε ιιΓδειιι Γιειιτιοιιε δίνιιιιιιιι νεΠε ΜεΜε" , ίεετειιιιε ιιιοτιει δε Ποικι

τιιτ , ιιε διίΡοΒιιοιιΞε δινιιιω νεΙὶιιτ ει!ιφ:ιτειιιιε τεΠΠετε . ΜιιΙτἰε ετ8ο δε νειιιιε δε

Ιιιιιιιιετιιιε , ιιτ νετιιε ἴοΡιιιίἱ:ι , εοτιιοι ειιιιιιιοε ίιιιδιιιι ε. ΡιοΡοΠιο τε νοεετε α

ό. Ηιε ιιε :ιτεατιο δινιιιιισ.ιιε εοιιίὶΙὶο , ιιοιι ειΠειιιιιε ιιοπιιιιιε διΓΡειιίο.ιο ΡτοΡοίἱτο

Ρει·ίε6Ηε , ιτι Βιενι ιιιειτιοτειιιιε ΑΒοοε , Ροίι ττεε νικ ειιιειιίοε ιιιειιίεε δετιιιιειιιιτ ,

δε ιτι ιδιο διέιει Βεειιι ΈεΙιειε εεεΙεΒει, @φαει ιιιετιιιε Γιιιε ίεΡιιΙτιιτε.ιιι, ιιτ Ιιοδιεφε

ιτιοτιίιτειιιιτ , ΓεΙιειτει· είι ιιιδεΡιιιε , Με οτεινιιιιτι ει Ι)οιιιιιιο Ρτο Ισ.Βοτιοιιε επιτευ

τιιε . απο εοιιιΡεττο ιτιοιιιιεΙιι , φι , δευτ @οι ΡτεειιιιΒιιιιιε , ι8ιιεινιτετ ἴεετο Οτδιιιι

ιιιίοδο.οειιιτ , ειδ Ιδιιιιιι11 Ρ2.ττεε ιιι εΙὶΒετιδο ίιιεεεΠοτε , ΡοίΈΡοίιτο 2φἱτειτιε ττετ11ι

τε , δε ίε ἰΡίἰε Βιετε!σειιιι ; ειιττι εεεε δοιτιιιιιιε Η ε ι Μ ο, τιιιιε τειιιΡοτιε έ: τιι.ιιιιε εεεΙε

δε: Ροτιιιίειε , δινιιιιτειτίε ιιιδιιιδιιι , δε δοιτιιιι Ριίδετιει Ροδο Ιιοττειτο , τιιεδιιιιτι

ίε οδετειιε ιΙΙοιιιιιι τείιιιιι Ρετνετίὶιειτι . Ιιιδιτι1εοειιιιιιτ ιιιτιε τειιιΡοτιε ιτι Με. εε

εΙε δει , ειεειτιΡΙο 5:ιττιιιεΙιε , φἰ ΡιιετιιΙιιε τιιιιιιίιτειοδι τω , δε δοτιτιιεοει.τ εοτε.ιιι

:και Ι)οιιιιιιι ) διιο Ροδο: ιτιδοΙιε Ριιετἰ ειδ ιτιιιιιδτειιιδι.ιιιι ιιι δοιιιο Βοιιιιιιι , φι

εοτδε τετιιιε ιιιιιττιιιιτειοειιιι , δε Ριου: ειιιδεοειιιι δε νε.Ιειι€ιτιτ , ιτι εΙεδΗοιιε εφετε

Με Ρειιτιε ΚιεΙιετδι :ιδΐΡιι·ειο:ιιιι . (Μπι @είται ιδιοι· ίο:Ρε ίειτοε ιτιοιιειειιοε ιιιιιΙιε

δε νιιτὶει εοιιτειιιιοιιιε διΙΤειιίιο ειειὶτειτειιιι· , ιιεε Ροιιιιδειε , ω: νετιετε.ιιδι Έτεδετι

εἰ νοτιε , εοτιεοτδ:ιτι Ρε.τετειιιιιτ , Με ιιιιιιετιε ΕΡιίεοΡιιε φετιι νεΙΙειιι: , δικιο

εΙιειετειιι ίειίειτειιιιτ. Αι ΠΠ ΒιιιΡΙιειι:ιτε εοΙιιιιιοιιιει νεται ίιιιιΡΙιειιιιτιε δε ιιιιιοεειι

· τω:
 

φ

κι ΑΡιιδ Ηιι8οιιοιιι ιι. ννιεΐιἱδο εΡιΙ-εοΡο τοιιίιι·ιι&ιιιιι διειιιιτι ειιιοδ ειιιιδεπι οροοτιιιιιιωιε Ισά, διοικ

Ωειιο 8. νιιοιιι Ρτει:ΐει·ι, ειωυπνέ.ι Πρ» Ου·δΙιιίι “ο ιικΙἰπι , πιει” ["·υσπικι·. Αδ Ρι·πιιιοιιίιτιιιειιίεε επικι

ει: ειιιιο Μ”. @κι δε τε αει: δ. Βει·ιι:ιι·διιε εΡΗΙοΙο ι78. νιδε ιιι ειιΠι ι·ιοιαε Βιενεε :ιο ιιιίιοι·εε. . -

ό Ηιιιιιε νἰιιε δοθει· Π: ίειιιΡειι ειιιιι δε ι·ειιιιε νιτδιιιιειιίὶοιιε Ιοφιιιιι·, ιιιιιιιι· Ρτοιιοιιιιιιε Μ” φι:ι ιιι

επι εινιιειε εοιιιιιιοι·ιιοιιιιιι ι

 

·-`_

-
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Με ὶτιἀἱοοε:Ποτπὶτ:ιιι·η, ἰηφιἐιιρτ. Κἰε-Ιπει;άυιπηματἰττιιιε , ε1ἐ8ἱπιιιε , δ: ει νείὶτει Επι? ΑΝ. ς1-11ι.

ιαττιὶτειτε ιιοΒἰε ὸετἰΑΒὸ€ι€0πιωφοΪ£ὶϊπι1ε . Μοκ άοιηιιιιε Ροτιτὶίοκἱὸὶἑῖὶε ὶτιηοεετι- Ι 046

ω... σκΜΙει·ειταε οοπὶε· , Η; ν0%πι ]ι1β1Ιρ.τὶρηὶε ακο!;ι.τοειτ, Ξιηιψεω: @μοοὶαπιεκ ο:‹:_ “Β Μ·

ΞηΓ:ιιιώηπι δ: Ιαἐὶεπτὶυτπ.ΒΜ Ρει·βεώΠΕ Ιειιιὸεπι , υπ οΜ!:τιιειπτω οτε. Ιοηιι;τιτὶιι,ω Βὶ<Ι===<Ι=ρ

ΜΜΜ. . νετε στοηἰ.ττι Μ Ισρ;:· Βοειτἰίἱὶπ1ο ΡΑτ;;;Ιαιιε ὶιιίασιτἰιιω άεο1ατετα Ρητία&ει ε! [”“ω”'

ώ ,φαπου ωω..ωεωωο:ο,1ὶ:ἀ.$Ρὶτἱτιιε·ί8πδῖὶ Μἰὶοὶο, ΡτοΙ8.€0.άάεπο&ίτυτ Με.

7. ΤειΠΒιιε ειδα: ειιιίρίοάΒΡεθοι· άεΒ8παπιιε,8υτεΙΕ81οίφτω ιιπαπΞω1 τείἱὶιποπἰο Β.ΜΜ_

ει1ηστοΒειευε , ε. Ροπτ1Η:;ο ὶπνοίὶἑτιπ , δ; ω,ημειΙοοιΡοΠοΙοςυω δὶκιιοπ_ὶε δ: ΙΜ;; εεε ω· ·

οΙείὶαίἱὶοο :ποτε εοιι6:πω:ιι: α ίαεω·1»φετΙί&έοπο . ΌσΒέπο <μπιπτυω €10.218Μςυο

Π: αΜΒιιετΕτ , «μεσω ίοΙΙΙοΙ:ιιὸὶπιε-ἰτι ειωΡ15;ιπέρΜωβ; ΜοΩειίὶἰΩ8. :εΠ8ξοπε Μ.

πιοι·ωεωεΙα , δε ιια:πωίΒιιε. ποοεσειιάΙειΗνΕηΞε ουΙ:1βιι; Ξ:ΜΒΠεινετάε , κά:: πωπω:

£1ι1ὶ8 ΡοτετΞτ . Τεπιτε.οΜω ίαη&5ω,ω 8; :οΙΞ8ἱο;ιρ ,νὶιτιμτυπιςιιε ὶπΒΘρὶΒιιε 1ίιιΒΞεο

Ρετ Βεὶ ετατΞειω εσεΡίτ ΡοΠοτο, ιιτ που. ίοΙιιω Ἑυειτιοἰει·η , απτά:: εοαιωονο:ειτ , νε

τιπτι.τοτυ111 Ι.οτ.Ειοιι·έσπίε-τοεπιιω Επι ΒεανΞ Μπειίαη&ΞτατΞε εῇικ Εει·1υθ:ει:ετ , ιιτ Μ.

ατα ακα ΑΡοί,α›Ιο:Πύ»·ι]ϋΜπακ Μρι·[ω»ισ θα: έ:: ουκ›.νὶ Ιοεο.Ππάε ία&ιαπι εΠ:,υτ “Μ” 5_

Ριάτ11ι1ε Ι: Η ε Ν κι ο υ ε ἰωΡοτερουΡὶυε , «πώ ΟετριιἰείιιοοεΙῖοι· ,ριικΙέτει οΙ:Μοοε.

Μ... Ρο.ει·Ξε ο ιιαι2.ε:οστΠτος& ή... εοΙΙοςιιΙΞε 6 ΝΙοἰΒι18 ίοάιιΙαε.Μικτ:πε , ωνΜε,δ6 έωικ”·οή

"πώ άοπατϋε , Παπ ἰωΡετειτοτἱε ὸὶ8ηὶτει.6 Επι: απο , ωιιηρι·μυωεά Γυεωέσωάτο “ “ω” '

Βετ . ΜιιΙτοτἰεε ΠΙοπιεισσαΠεπε , ωπἀει11 πω. ὸἱ:τι1Μ @τουίρπιὶΜτὶει πιο επιἱσεβὶ·

1Ξε.:ιιιιτικε όΠεδΗοπΞε οοΙ1ο9ιιἰε,μιηιιὶτοπἀιιω απεΗάππιω οοαποβωττω1ιιρ τΦω-“_

Ροτε,8: ‹1ιιο Ειιπάειτοτο,8: ε1ιωι115τιι ε:ΙΤετ ίωκΙειτιιιτι. Ο_ιιὶ.ὶ›σ:ιἰ8τιἰΙΙὶιι1υε Ραπ:: ηα&α_

οοοειΒοτιο,ία:υπάυπιφαϊ ίιωτιιτ ίεἱίοὶτ8.τυε,τεἴΡοπἀὶτὡ·ΒΠ© 10ωπι ωΠ80ΜΜμε

ττοαΜΞε , 8: αυτὶς1υ2 Ροτιτ1Ηωπι ΓορυΙτιιι·ει ω.. ὸἰεπὶίἱὶωυιιι; ΐεά Ρτο ετιιιτειι1οπε .

νεΙ νετἰετἰοπς: τοπ1Ροτιππ & ΡετίεειιτἰοΜΒιω εοεΙείὶειτυω νειΙάε τεπιιε δ( απευ
ίὶιπιι.Αιιόἰτἰε ϋεὶΙὶΒεπιΙὶΙἱὶωυε Ι:ηΡετατοτ,ι·εοοΙουε ΙΙΙιιιἱ ονειηΒεΙἰοιιπι .· Ρω.·ίτε ω· Σ". Ια 9

ὐἑ.:-ω›ιἱσο: ά: πισωπιοωι ἑπἱ9αἱ#π:ἱ:,ισ απ» ἐεῇεσστἰπἱε, τσσἱΡἱσπ: ω: ἐκ ανετα:: πόσο·

παοαΜ.Ει ὶτετιιττι .· Τόε·|πιστίζα:σ ·υοἐὶ: Μ:|ιιακο: έκ :Μο , τΙιείαιιτοτυω ΡΒ: Ρεοώ- πω. ω»

Βια 8: πιἰΓετἰοοτὰΙτα Ρτοίιιίιιε,ὸεὰἰτώ ΞωΡεπί8.ε,μτ.εωπιετιτα;ἰρε δ: πεοεΙΤο.τ1ρε·ο.ι·

τΣΗοεεεὸωτιΡΙὶΒοατιἀιιω ο ωοιπειθετίιιπι., δ: οοι:ποΒΞιιω ωοΙἰοτεηάιιιτι , ωιπιετο.τε

Ιο.:τ8ἰτετ ΡοπεαΑοεεΡτἱε ετέο Μ: ΙωΡοι·ειτο:ε ἰπιρεπίἰε , Ηπα τεσπα εοπάιιδΗε ειι·τὶίὶ- - _

οἰΒυε,εο‹:Ιοίἱ2 ουΙπιεππΡΡοίώτ,ειωΒ2τηω εππΡΙ!Ηεπτε-Πιι€ΜΒ ,δε ίιιΙ› ........... σήιιί- 3'Β:Μ

άεπι ΙωΡεπιτοιεἱε , ε:: ιήιιε οττιηὶπιοῷωΡεπιίὶε ΡτεεΒγκεφΞυπι,8μο;1 ὸἱοἱτυι: $απεξι1ω @παθε

Βιιι&οκιιω , ςιιοεΙε1ιιε α ναει·Ε ΟΡ............. Ιιειθσπυε ωοποΕακο,| :μπι ίιιΒιεχιτω .

Βε1ε.ς:γΡιάε , ‹1ιωΜι ὶπἀυίὶτἱει τω. , Πεο Ε: Ρ:οίΡωπιτο › Μια.νε1οοὶτα:σ απι

τωιιτ .

8. Ρο.&ιιωΜ :.ιιιτειιι απο οωΡτο οΡει·ἰ ωατιπαπάο ΜΙΕ;ποτ.,ι;; ὶπι ὶΡΓΩ1ορφ,Ηιιο 1>ιω....

ετ-8πιάυε π! ίαη&ει-Ι6.:ι&οτιιω ειία:πιιΗτιπ , όποτυπι ΕΡἰξςοΡοιῇιμμ Η ν. ι. Βιμ μ! ΞἈΩἔΒΞἰ_

Η ιι τ· ο Ν ι ε ίεΡιιΙστει Π: νετιἱτοτ , ι1ιιοτυπι ω. οοτιὰὶ8πει ............ αΙρνο.πη , ω: α. .ι...εω

οΒΙἰφο ειΙτετἰε Ρτωειιτίοτὶε Ποπιἱτιὶ , ἰτι άσκττα Ρεττε εποπειίϊτοι:Η , Νοικμε.Μειῇὶ ΕΠ

απο π18.ιιίοΙοο τεε:οπεΠά1τ. Ροή πιοάο άιιπι 1Ρίιιπι πιιοτωίἱοτἱὶ ωιιΜωω απΨΙἰίὶςατι:,

ιιτ Ρτωττιὶίὶτιιιιε,νεΙΙετ,8: ΒιικΙο τοΜε ίιιτπιπιει ἀἰΙἰ8επτὶει οιιιις?αι Ε:οβοτο ξιιο;ησε .το

Ρετἱτ ὶπ ὶΡίὶιιε τοωΡΙὶ μετα: ιιιετὶὸἰειιιειοθιο ΕΡΙΓεοΡοτιιτπ ΓεΡιιΙατε αἱ ὶιινἀεσττμίὶΒἱ

οοιψιηθι1οηε ειιιΞτιιεὸνεπὶι . Αττειπιστι επι όεοετιτΙιιε , ω; ΗΜ νΜοΜιτιιτ , νοΙεπε απ»

Ωω, ἱποΡετω ιιίεΙιιο ἱτι οι·ειΙΗτιιιιτι ΜΙΚ ω. ι·εωσ.υετο . Εεεε: .μικτη ω. ΞΕίει, πο&ε ,

υπιιε απατη ΡοιιτἰΒοεΙὶΒιιε ἰπίυΙὶει·εὸἱπιἰτιιε, Ιεἔὶο ίτειττἰε ΡειταφοηετΞέ ΜΒΜ: , εβ

οεπε , ίε Πεἰ νοΙι1τιτο.τε Μ ε:ιιπι ο. Γοοϋε- πιΞΙΤιιπ1 ,ιιτ πωτιάσ.τιιω ίιιιιι1ι , Γοοἰο:ι.ι.ως_ιιε

ΑΒΒειτἱ πιπκ:Ξετ ; εΙυειτεπι1ε Πι επι ἴεὁὶε ι·εεΙυΞε , ἰπ @ιιε Πεἱ ἀἰίΡοΙἱτἑοπε πιοι·ιιετιιπτ

εοτήυπἔἰ , Ρετωἰτι:ιτ εοε εκΡεδὶετε ὁἱεπ1 ῇιιὰἰοἰἰ . Ουττηιιο Για-τει· Με εΠεετετ ,Ιβ ώ

:πωσ ῇυΙΙὶοτιεω Μακ: ΑΒΒετΞ πυποΞειτο,Πηε ο.Ποιήιιε απ;; :εἰ ἰηὸὶοἰο,τιε «Μι1Ποπο

ποτειτοτυι· ΡΙιωπαίΙὶεε.ΙΙΙε Μάιο ΓυΜπτιιΕτ:Νυποψ ὶτηιιΞτ, π1Ι12Ι1αφΠπο.πε , α; Βι

ἀὶοὶο

ί

 

Δ: Αππο Ποπιάκή 104”. οκ Παρα.

& ΑΠ” άΜτιιι· βεπιπάκ: , ει.ιπι Μικρα ρι·ετείΠε Ηεητἰειι: Αιπερε , (Μ φιἱ ῖπτρετατοτἱ: ι·ιοπιειι ποπ

]·ωξηή€. Ροι·ι·ο Με οεεείἰοηε πι:ιικΞιτιο επἰτιιἱτ Ρτὶἀετἰε1 ΒιιιπὶΙἱωε, ιιτ .ὶπ ή... Ε!οεὶο άΙ&ιιιπ Μ. _

ο ΙΧ Ιιιιῇιιε ι:α:Ιεδ:: σ:οιιΠι·ιιέΠοπο ει: Μιάοι·ιιτπ τοτροτιιππ ίτινεοτΞοικ Νεο οΒΓετνω:Ιοιιω Ρτεενω , 6:

ἱπίτ:ι. Ηιιεοιιἱ: εια:ι·ρω. · .

ά ιω.ω...... εἀΪιιἱτ τοίΗτιιήοώ Ι.ιιάονΜ Ρἱἰ :Μισο 839. ΕΜ ωεπιἱοιιεπι @Με Ηἱπεππτιιε .ΕΡἱίΙοΙ:ι 3.

ΟΕΜ: :πωσ 8;ο. ειιἰ Γ.ιι:ωΙΕ: Απο, εκ Μουκ!ιο ίὶιιιέὶἰ Οει·ιπωπί Λιιήίῖοἀοτεπίἰε ερἰΓεοριιε νὶτὸιικιεπίῖε, κι

μπα ε:: α... 7. «τοπώΙΠ ΤιιΙ!επίἱε .αἱ 5:ιροππή:15 ; @Με €οηεὶἱἱο ΤιιΠ:ιτειιΠ :πωσ 86ο. ΑτμιΠέτωοΔΠ πω:

86;" ω... Κα!. ]ωιιι:ιι·1ἰ απο 87ο. ΝοττοΙοεἱιιτιι ναοπωωω ΒιιΒει 869.
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τω. 0ιιιι. :Ποιο , :μισά ΙιπΒιιΙοτιιπι ποίιτοτιιτπ ιιειττετειε τιιιιιιιιε οιιιιιι Ριιττε:ιιπε ιιιεοπτιιιι·ιιιιιι

ι οπο πιο , τιιιιιίοιιε ειιιτοτιιεειε ιιινοιιιτιιε , ποίιτι Ρεδιοτιιιιιε τεΡετιετ ΓιιΡΡοίιταε . Ιτω

“ή Με ετεο τιιιιιιιίεΠιε ιτιτιιειιε εεττιοτ τετι:ιιιιιε ίτιιτετ , τιιιιιιε Βιθτο , Με Με δ: σ.ιι:ιιτει το·

Κιτιιιταιιιι

ω” Μ”

Μια: .ή

ίεττε ποπ τιιιιιιιιτ. (ζιιιοιιε ειιιιιιτιε ίετιιοτ ειτο πιω εεεοτιιιιιο:ιετε ποιιιιτ, ιιοπεε

τι εο ΜιΙΤιι Ρτο επι εεΙειιτιιτιι , ειιτιι· ετιιειιιιιε , τιιγτιιιιιιιιειιετιιε , πινει ειοετίιοπιε ,`

δ: εετειε :ιτι ΓεΡιιΙετιι εοτιιτπ Ρετν·επιτ ; ίετιιτετιιοιιε οιιιπιΒιιε ιιιιι€επτετ , ίεειι ιιιιπι

τιιιο:ι Μπι ίιιετειτ ιιιέιιιιιι , εεττιίιιτιιε τετιετιτ οττιπιιι ιπτιιειιι . Τιιπε ιιιΡετ ιτιι ιιιω

(Σιιτιιιι οΡετε , ιιτ :ιιιιπιιττι ετιιτ , ττιιιΒιιιιιεε Ριιιε Ρ:ιτετ εισιιιιιιτειτιιε , ετατιιιε Πεο

εΒιτ , δ: ιιίΡετιιε τιιιιτιίιειιτιίτιιιε εοτιιττι εοτΡοτιιιιιε , απο ιιιιιιιιιει τιιιι€επτιιι τω»

οι μπει . ΡοΡτ τιιιιιιιιτιι :ιετιι:1ιιε τεττιΡιιε , επειιο8ιιιιιι ίιιιιτει εε:ιεττιιιιοτιειινιτ Ιειιιιι

ετα, ιιτ δετιιιιΒιιΙτιιιτιιιτπ ειδ ειε ετεετεπτιιτ νειιιειιι . Ο οιιειιιτει ι·ενετεπτιιι το.ι·ιτιιιι

εε τιιιιε ιοειιε ιι ίι:ιειιιιιιε ει! ει:εοιειι:ιιιε , τιιιετιι ποπ Ρειτιετιιτιι τιιιιτετιιιιιε :ιεεοτ , ποπ

τπετειιιοτιιπι "τω ιιιιεοτ , νετιιιιι ιιεεειτι δ: οἔὶο ΕιιιΓεοΡοτιιιιι εοπ:ιεεοτειτ ιιοτιοτ,

τ δ: εοτιτιπιιιιε οτιιτιοπιιτιι ιειιιοτ ,- δ: Ρτο Γε νεπετεπτιιιιιε ιπ:ιείειιιιτ ω Ι)ειιττι ιιινι8ι

ιιιτ ειιιιιιοτ . Νεο επιττι νεπετ:ιπ:ιι ΡτιιιιιιΙεε πω: Ιοειιτι·ι νιιιΡεπιιετε τιιετιιιιιι επιχε

_ τιιιιτ,ιτι :πιο Γειιιιιτιιτιε τετιιιιετιι :ιεΙε8ετιιπτ , δ: Με πιει: τειιέ”ιο Ροιιπέ"ιοτιο , ιιοε ιτι

ξιοεο ίεΡειιτι πιειΙιιετιιπι:ειιισ.ΡτοΡτετ ιιεε εοτιιιιι ιιιετιιοτιει ποιοι: :ιειιετ ει:ίιθα:: νι

Πε , ιιιιτιιο τει:οιεπιιτι δ: νεπετειιιιΙιε , οι ιΡΓοτιιττι ιιιΡΡΙιεειτιο ειιιιιτι Πειιττι ιιοΒιε Με

ΡτοιιιτιιιΒιιιε.8ι επιτπ δινει ιΙΙε ιιι ιπτει·πο ίεΡιιιτιιε,ίτιιττιιιιι ιιιειιιοτ ει:ίιιτιτ , δ: Ρτο

ειε ιιε :ιιιιιιπειτεπτιιτ, ιιιιε :ιειττιπιιτιιε ίοΙΙιειτιιιιιπετιι δεσει , ιιιιιιτο ιιι:ιειε ετε:ιεπ:ιιιιιι

είι,Βε:ιτοτιιττι ίΡιτιιιιε ειιιιι:ετεπτεε ειιιιοτιιιιι ει8πιιπιΒιιε , δ: 2τετιιεε Μειιειι:ιτιε ΜΠ

ιιεπτεε εοπΓΡεδιιιιιιε,Ρτο Με ίεττιΡετ ιιιιιιιιιεετε νεπετειτοτιοιιε. Με Ρτο ιιιέπιττιτε

δ: τενετεπτι:ι ιιιιιιιε ιιιπιιω Ρετ ει:εεΠιιιιι Βτενιτετ :Με , τενεττειιτιιιιιι ποι:ιε είι

:κι Γετιετιι πιιτττιτιοπιε . ι

ο Σε τετιιιιείιο.τε , πω” Ιε8ιτιιτ ιιι νιτε.Με Τιιεο:ιοτιει ε , Ποτειιιιτ ιιιιιιτιΡΙιει

νιττιιτιιιιι Ποτε ει: 8ετπιιτιε ιπτετ εετετειε Ι.οι›ιεπιιε εεειε Πει , δ: ΡοιΙειι:ιτ Βιπδιοτιιτπ

δ: ιιιιιίιτιιιτπ τποπεειιοτιιτιι εοπνετίιιιιοπε . Ηειπε ιιοΒιιιτεινετιιτδ: ιπιιιτιιτιοπιοιιε ,

δ: εποε τποιιιτιε, δ: ει:ειιιΡΙιε ει:τιιιετειτ , επι τυπο ιτι εε Ρτιιιιιτιεοειτ Κιειιιιττιιιε αιι

Βει5,νιτ :πιο Με :τιποτε πιιιιΙ Ιιτιιιιιιτ (ιειΙΙιει εΙειτιιιε,Ιιεετ τενετεπτιι ειΒιιιιτιε ννιι.ι.ειι

Μ ι τ δ: ειμαι Μαιο:: δ: Ρτειπεοε ιιιττι Ρτοείεττετιιτ τιιίειιιιιιιτιι οιιιιιιιοιιο.τιι Ο οι ι. ο

ι: ι ε εφε ιιΒΒιιτιε (Πιιιιιιιεετιιιε , ιιιτετ ιιιοπεεΙιοε εεΙειιτε ποτιιεπ ιιιιβετετιιτ: πε::

ιιοτι Α8τιΡΡιπε εινιτειε ει:ΓιιΙτιιτει Η ε ιι ι ε ε ιι π· ι Ρι·ιιιιιιΙιε Βιιιδιιτιιτε , Γετι δ: Ι.ε8ιει

ισειιτειιιι Γε Ρτιετιιεε.τετ ίειπέιο νικ ο ι. τι ο ο ο Ν ιι ; νιτο:ιιιτιιιιιι οιιοτιιιε Βιοτιιιτειιιτ

πιο Η Αι Μ ο Ν ε; (Ξειιιιετεειιιιι ετιιιιιι πω Ρτοιιιτειτε ιιττοΙΙετετ θ ε τι Α τ: ο υ ε ,

(Ξειτιιοτετιε ειιιτετπ :ιεειιε ιιτοιε τιιεΙΙιιιιιιιε ιιι Ει::ιιτιιο. ειιιτετει Ήιιι.ιιεκτυε. ἔιιι νι:ιε

Παπ πι” Κιειιιιτειιιε , τιιπιοιιιιτπ ιιιειΓετ τπειτιιτιπιιε ιπτετ τιιιποτ:ι Μετα ε ιιιΠτ , δ:

ιε.τε ιΡ:ιτέετιε ίειπδιειτιιιιι νιττιιτιιιιι τιιιιιιιιιτεε τει:ιιοε , εαιείιιε Ρτιετιιαιτιοπιε Μπιτ::

τοττιπι ΒεΙΒιεειπι , θεττπτιπιει ετιιιττι Ρειττειπ ιιιιιι:ιτιιειιιι ιιιιιιιτεινιτ . Ιτιπιιιιιετο. πιο

ιιιιειιοτιιτιι τιιοπεΠετιει ειτειιινιτ , τιετείιεε τι ειιιτιι Ριετε.τιε εοτιιττι επιιιιοε :ο τειι

Βιοτιειτι , ιιιι‹ιε οΒεττεινετειιτ , τενοε:ινιτ , δ: πιο εεε νινετε ει:εττιΡΙο ιιιιιιτιιιι ;

τιιιετιι Η , ιιτ ίιιιτ , νεΙΙεπι Ιειιι:ιειτε , Βιτεοτ πιιιιΙ :ιι8πιιιτι τιιπτι νιτι νιττιιτιιιιιε Ροιἔ

ιεττι:ιιεετε . Ηοε τεττιεπ τιιτιτιιιιι :ιε Πιο νετε δ: ιιτιεπτετ :ιιι:ετιττι , εισαι :ιιιτιττινιε

Παπ ιιοιπο νινετε νιτιειιιιτιιτπι τεττιε , ετιιτ τιιτιιεπ επιο εοπνετιιιτιο ιπ ::τειιε ό . με»

τπτ :ιιιιτι Μπι νιτιίο.τιιιι, Μπιτ; ιιιτετιιιε Ρετ :ιινετίε. όιίειιττετετ Μαι, εοειιετιιιιτ

:κι ειιιιι ιιπιιετιιι:ι:1ιιε τιιιιΙτιεοπΗιιετε , τιιιιι εΙετιει τιιιιιττι ιιιιει , ιιιιιιετιτεε ε ιιιε :ιι

ιειΡΙιπετιιι ιπιιιι:τετε , δ: ίειιιτιιτι τεΙενειτι εοπΓοιιιτιοπε . Ετειτ οιιιΡΡε νιτ μια

τιιιιε , τιιειιιιιιιιι :ιιιιττιοπιτιοπε :ιιιιειιιιτπιιε , ιτι ιιιίιτιιειι:ιιε τποτιΒιιε ιιιοπειιε , ιπ

εοττειιτιοπε τιιίετετιίιιτπιιε , ιτι ίιιΒιιιτιε ττιιτιΠιιιιιιε , Ροίιτεπιο ιτι ειιπέιιε τιπιτιεττι

τιιιιιε εοιιίοΙ:ιτοτ Ιιεπι8τιιίιῖιιιιιε . :Με :ιεπιπιιε ειπε Μπιτ οιππιιιιιε ιτπιτιιΒιιιε νι

το, δ: ΙΡεδιο.ιιιΙιε εοπνετιιιτιο, ειιετοε τιιιιιτοτιιιιι πιοτεε με εοττειιτιοπετιι Ιστο

ιίοειιιι:ιτ, τιιιιτει ιιπιιιιι ιιιίιιιε :ιιιΙεε:ιο Ριιιτιτποτιιπι πιεπτιιιτιι ειιιιιιτιτιιτιιπετιι άπι

εοτειιιο.τ: ειπε ετεπιπι ΡτετιιιΙει ειιιιοτε ιΙΙεδιιιε τιοΒιιιΠιιιιιιε οοιιιεε 1.1 ε ·ι· Α ιι

τιιτε , Οττοιιιε ιτπΡετιιτοτιε εοπίτιπΒιιιπειιε , ει ιπ οττιπιιιιιε ειιιιιείιτ , δ: ιιιτιιτο

:ιο :το

κι Μεττεπίιε Γ:ιιιεει ειιιιι:ορι , οι ει: Ηιιδοπε τιιΓειιπιι: .

πιο ειιει:ιιτ. · ο .

δ νιτιετιιτ πι:: ιιιιδιοι· ιπιιιιετε επ οιππι:ι πω" εεειτιιιΤε, εετιιιιιι ει! τ:ιιιιεΙι Ι.ιετιιι·τιιι:π , δα. ιτι πιοπιιιιε

τισ 8. νιτοιιι ωεωιιειω "πω τωεμπι, ε: ε: ιιιιειειιι ιωτιιιτε :μια πι: επ:ιττειιιιιτ. νιτιε Με ειττει·ρω

εκ Ηιιδοτιε.

 

δει! Ποτε-Βια ιιοπτιιιιιι εάιτ:ι ω, δ: δω οιιιπι-·

·ι-



τι. Με:ΗΛοοι ΑΒΒΑττε. ο”

το: εοΙοοιτιι τοϋ ιοοιε ι νιΙΙιιιιι Γιιι Με ο , ΒετΙοτΙιιιιο @θεοι , Μοτο νιτοοο :πετ ΑΝΝ. στι.

το . Ρτο του και Μοτο :οποιοι ε. βιο-Γιο βοοοτε Μεοε8ιιοτιο οιιοοεοτ ιοοΙε· ι 046

Ματ , ιιιιοι1εοοι·εειο Ρειιιιιιιτεοβο ιιιίτιιιιιοι οι ειιτιο Ι·Γεοι·ιει ΙτοΡετοιοτιτ , φιεΙι· "· Μ·

πανε ,απο τω: τετοιο: , τι: νιτιε@το ΓεοεΙοιιι Μειιιιτοιοιιοι ιοΒι·ιοιτετε €Ιετεο·

πιο οοιετιτ, δ: 5.Μ,άεοι ΓετιιιΙοιε, :οι εσάειτιοι1εθο οποτε ειικιΙιοθιεΙεοεττι τοπιο:

εετττο εοιοιτο ὶοιὶε εδεΓΓιιε , δ; Με οοιιιιοιΒιιιΒε1οτιιι Ιιιιε τειιιτιιε , 8: οι οΙτοιοτο το·

οοι·ιΕεε οι ΓεριιΙτιιε; 8ο τιιιοιιιοτιο Ροίτετι σΙοιοιτοιε ιιοΙοιε Με Τοεοάοοιε-νι11εω οι

απομειοειοψειοωτε εάνει·Γοε ιοΓιιοι Μιοει;ειιτΙοοι εε ιονοΓιοοε Ροτετοε. ΝοΕΜΙ"ω

εοοτμιετεο8 , ιιιτιιειο ειιτιο εειοάει·τι νιΙΙιιιο τεεειιιιιΠετιτ ,. Ιοοειιιο πιο ειιοδὶ ειιι ιιικοιιω ›

Γεττετιιιτο ι·ετει:ετε . .Αττειοεο ,οντα Γιιτιιιιιιιτιιο Με τετιιιιΓΓε ; 8: Με τιιεεοτιιιιο , 2; ?Με

οιιοοιειο οιΓι ιιιότιίιτιοε ιοΒοι· ιίτιιιε ξιιτι·ιε οοίιτι ιοτετεεΓΠΓΓετ , εεεΙεΠειΡΓε νιΙΙε.οι

ΓιιοτΙιτι,ιε ΡεττΠοΗΤετ , τω 1ιιοοτ σκοπια γιοειτ ιοιΡι·οοιιε . Πιτοι· τετοιο φοτο ?εοτι

το,οιιι (Ξοιοιτιε , Ε Μ οι ο τι ιι ι. ο τ ο οοιιιιοε, ι·ΙιιΙτοιιτιειιοι οιο.Βοετο απο τιιιιιΓτιοε, 8ο

τορετε ΙοτιΒιιτο , τιιιοά οι εοονεοτιι ΡΦοιτοτΡΓιιο τοο8οιοςεοτιο ιιοοιινιτ; Πε μιίιιιε

Με ιιιιε.εοπιιιιιε απο ΓεοιΡετ εεεΙεΠει Γιο: άιρΙοοιιιτε εοιιφιιιτοετ : εποε β: τι Μ.»

Ί- Η ; ο το; ο ηοοι1ιΓΕιοιι. Βιικοοιιιι εοτοἱτιΓΓε ,, ειστε το; νιτο Γιιοεοιοιτε θοτὶεΓτιτἱο επιο

ιιιιε @σε Βεοιιετιιτ ,, Α. τ, ο ε τι ο ο ο ο ΓειΙιεετ Μουτεεε1εΠεε οπο” ΕΡιΓεοΡιιτο τοϋ:

νιεωοω , 8: Ετειιετιειιτο δ: Ηεττοε.οοιιοι ιοτιιιίτι·ιοε εοοοτει , βοοεΓτιτΙοοι θο

κ1οοετο Ρτιεε!ετιίΠοιοε Ι)ιιεεε , Ι·ιτιοε Ρο.ττειο Γιιιιιτοο τΙιΙεέτιοοιε Μάιο εοΙιιιτ , δ:

Ρτο μια: οπο: εεεΙεΓὶειο @με ετΙιιιοάιιοι ΙιοετοΙιτετε,ειιοι ΗΙιο Γιιο εοπιιτε Ηττ

οιιιοιιο Μονο τιιοιιΙιε , ειιιειοοε , δ: τειττιι εΙτιιι·ε εεεοι·ενιτ , 8: ποιοι Ρο111.18Έιποιε

τετ οι·οοινιτ , Γυοάιε δ: τετιιτιοιιε τοιιΙτιε ιοΒ8οινιτ , σοὶ οΙτιτοιιιο Γε Με άει:οι·τιιτιίεΡεΙιτι οποιο Γεεει·ιιοτ ο Ιτιεοι ετιειο Οοιοεε .Ηετοιποοοε Γεω ιο1ΡεοΓιε ετιιεετο οι

μια: άειτίττει τειιιο1ι εεε ιτε να , 8: οτειτοτιιιιο ιο Ιιοοοτε 81οτιοϋ ιοιιτητιε Γ..ιιιιτεοτιι

ιο οτι εστι τιιιοτ ο

ι ο. Ετατετ ουτε οι εοι: ΓεΙἰεΞε τοετοοτιει τιοιοοιιε Ε”ι·εάει·Ξεοε τοοοιιεΙιιιε , εοιιτι·ιιέ μοι άεής

Οοο οοόετιιιετοιε ιοιιΙτιιι οοετιοοε , Γιιιι ιοάοΓΙτιο τιιττεε ΙειΡιτιειιε , 8: ιιοτοιιτο τεΓε- τω”

ειοοι απο Γιιο οτοιιτο εοοΓττοκιτ; Ποιίτι·ιιοι ει·ιιεεπι ειοετοεοτεινιτ,8τ οι Ιιοοοτε Γεο

διοτιιιο τπτ-ποιοι δ: Κετοιειι , πιο οι·ιιτοτιιιιο Γεειτ . ΙΓτὶετο οποιοι απο ιο εοεοοοιο

Γειοδτι νεόειΓτι ε. Μοτο Ριιττε , ειιι ιΙΙιιτΙ τε8εοτιιιτο δ: εοιττι8εοάιιιο ΓιιΓεεΡετετ , Ρτο:

Ροίιτιιε Γειι Ρτιοτ ΓιιιΓΓετ εοοίτιτιιτοε , οτ ειιιιΓε οοετιιεοτιτε οι τοοτιι.τετοτ , ειτττεοιο.

Γοττε Ρτενεοτιιε , τιιιιο_ιΠ.ίε εοοειι8οο Ιιοοοτε ΓεΡιιΙτιιε , Με οιιοειο.τοε ΓιιιΓΓετ τὶεΓοο

έτι” , νεοετιιοιΙιε Ρειτει· εκ οιιιΙτο ιτιωτοτε Γε οσο εοοτιοεοε , Ποτε Γείτιοιιε Ρεπο

Χιτ )· δε εΓΓοΙΓο ειι.ιε εοτοοτε , νιΓεει·τι εοι·ιο ιοΓιιτε οι τεΡοΓιιιτ , δ: εοι·οοε νοειιιιτο

Μπι >Γτεττιτιιιε εοοΓεοεΙιεοάοπο Ποιο τεοοττονιτ . @οι εοιτο νεοι οσο οΡετετιιι·

ετιι·ιτιιεθ νεοι: τιιιιΡΡε ειιοοιοοι οιΙιΠ ετο.νε δε οοετοΓοτο , "πιο ιοιΡοίΠοιΙε πιο Ιο

Βοι·ιοΓιιιο νιάετιιτ , ιιιιοοιιιοι Ποιο Γει·ιτιτοτο εΠ: : @οι ε.τοιιτ οσο Ιεοοτε.τ. οι ετιιτο ιο

τει· ΓτεειιΙιιτεε , οικω οιιΠιιε ιττοι·ετ ιιιοοτ ΓΡιι·ιτιιιιΙιε , Γε‹Ι απο Γε τοΙιβεοτ τιτοοτε οτι

Γεοεοο, νε! ειιτοιιΙι, ιιοιιτο νεΠε δ: ιιοιιτο οοΠε είτ ιο ειε,εο ιοει8ιε του ΓΡιτιτοοΙι 81ο

ττοο ειιτιτιιτιε , ΗΜ οι Ποτιίτο Ρετ (ΣΙιτιίτιιιο εοοιιιο8ιιοτοι· , οιΙιιΙ 8τεινε , Πωτου

:στο πιο Ι:ιοοτιοΓοτο οι ιΡΓο ιτιιιτιια τιιΙεδιιοοιε οΡετε , ετΡετιιτοτοτ . $εά Ποιο τΙιειτ

ΑΡοίτοΙιιε :Πὶἰὶἐεπτἰ&κι @αποΜΜΜ τσορετεπτατ· οι οποιο . (1ιιοειτειι Βειιτιιε Με

και: Ρτο ειιι·ιτο.τε πιο: τιι!εθτιοοιε, φωτο ειιιιιοετε ειιτιιΒιιτ Γιιιε,οιοΙΙι ιιοεεΒιιτ επιε

ε1ιιἰάΙειΒοτιε ΡοτιεΒιιτοτ Ρτο ιΡΠε. Ποιο ετιιιτιι Ρττετοοοιτι Ποιοιτιε Ιἰετοιτιοοι, Βο

τις τοετοοτιιε θ ο ο ο ο ιι ι ιι ο τ· Ι.εοάιεοβε ΑτεοιτΠε.εοοιιε , ιιιοοτε ιΡΓιιιε ιΠεετιιε ,

τοοοεεοοε Γιιθτιιε , εο.Γιι.Ι:ιιιι τιιΒειιοι, δ: εειΡΡεοι τοιοοτειτι ΡιιτΡοτειιοι ειιοι ειιτιΓτι

Πο τ:οοτιιΙιτ . _ _

1 ι . Οοο νει·ο τοετοοτειοιΙΞε Παει· οοο ΓοΙιιιο οοίτι·ο ΟττΠιιί Ρ:ιεΞε εοοεοι·άιιιττι1οτει:ΓϊειΒιιτ , Γετὶ δ: ιοτετ ΓεεειιΙι ΡτιοετΡεε & τγτιιοοοε , εοοεοτάιοπι οποιο Γ2ΡἰΓΓὶιοε ἐξ <<>Πωτ-Γ

το·Γοττοιιτε ειιτειοετ. Το.οτιι οετοιιιιε Γοιοδοτιιτιε ειιιε :Ποιά ειιοδιοε Με τενετετ ι·ενε- :” “Μ”

τει·ιτ.ίιι , οτ μποτ: οιιΠιιε τιοἱειιιιιτι νεΠετ , τιιιιειιιιιτὶ ιιοΡετιιτετ εοοτιο.τιιεετε ειικιε

τω: - Βεοἰοιιε απο Ο ο ο Ποιοεε ΠεοιμιοιεοΠε ειιίττιιτο οοτιτ1ιιιΓΙιτουιο , Ωστο

πιοτε

- Πειτε ιιοοειιοοετο Γεεἰτ ρι·ιοΓτιιιειο οιοο:ιετιιιτ οει·ετ, ιιτ ιρΓε Κἱεοιιτιἱιιε αβατο· ιο ειπε το Νοτἰτἰε, οπο.

επ (ΞΗεττοτιο Γιο&ι πω ε!είετιΡτε.ιτι με: ιιιτοιοιιε οιοειοιιε. Ειιπιείειο νιΠιιιο τι Ι.ἱει:ιι·‹Ιο ρι·ε:οΒ!ετεπι "πιο

οι: 5ΡΓε Ηεοι·ιειι: ιιορετιιιοτ ιο Οοεττε.-τοοΗτοι:ιτιοοιι, εμι:ε είτ οπο τοπιο (Π·ιιιι·τ:ιτιο νιτοοι:ιοο . Β:ιΠο

ότι.1Πτ οποιοι ιο Με ετιι:Ιεπι ()οει·τ:ι Πισω άιειιιιτ οι οπο: Μαστοί. Ηἱιιε Γοι·τε Ι.Ξετ:ιτάιιε οριο! Ηιι8οοεπι το·

ς__ι,ςμτ Οσοι” έα Μακάο.

& _Τ_)ε: Με άοοειτοοΙΒιιε Με επεφτε ε: αποοιτο Ηιις0οιε, οι ετἱτιιο ιοτιοωο τω” άεΓετζΒιιιιτ. 4

σ Ηι.ιοε ο μπε οι οποιο ριιει·ιΙιοιι: Ι)εο οο!ετιιιο ΜΠΕ ποιο Ηι1εο5ι

|
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9
σ

ιιΝΝ.αιι. τηετεαιστη « αΙι&στη , σωστη , σε ειιιιι Ριιαιιιαιιτσιιι τη οΒΠαΠοηε τετηαινετετ,

1046 Βε:ιτσε Βια ασιη θετνιτιο εααΙείιο: ιισισε νεηετι1Βιιι σΡοατνίιε.τιο τιόνεηετειτ ;

"· 1""° [ατι @τη τσιπ ιετιιε νοτ:ιηε οιηηιο. νειΠειΙιειτ . Τσηα Ρτε:αιιέΈιιε Γτειτετ ειιιτι@σιί

τωιω αιι8ηιτιιτετη αιιΡειια: ιΡίισε αειίιτι ίαιεηε , δα τενετειιαΙω τεΙι@ιιιειε ΓειΙνιιτε αιι

1ιιετιε , ίαστο ΡΜ: αιενοτιοτιιε ηιιιτιιτσε: , τηεαιιοε ιεηεε ιηετεαιιτιιτ; αστη εααε στη :ιτ

:ηιεετοτστη οααιιττιτ,@σι εεε αοτιο ιιιίστεια ω» αιιιειιιιγαιε ΠιιιααιειΒειτ. Ματ αιεηι

@σε , αοτηΡετιίειτο Ρτετιο , εεε .τσι εο ίσίααΡιτ , δα ιισια εααιείιειε ιητιιΙιτ, ιιΒι, Πεο @τει

στη , σί@σε Ιιοαιιε αιιτη αιι€τιο Γετν:ιτιτστ ιιοιιοτε . @σε νετο @Με στη τεΙι@ιιιω , νει

@σιιΙιτετ αα@ιιιΠτιιι , Βτενι:ιηαιι ε;το.τισ Βια οιηιιιηισε ιιιαετε , @σοιιιιιτη :ηπα πισιτει.

τεττιΡοτ:ι ισιισ αὶοτηηι ειιιιιειτιε Ι. Α σ ιι ε Ν τ τ 1, ίτειττιιιιιε (ΣοΙοηιειιίιτισε δε ηιοητιίιε

τη ίειηθι Ρ Α Ν τ η ι. η ο Ν ι ε Με Ηει8ιτειητιιισε , ιιιίιιιη @τι τει οταιιηεττι Ρτοιιτ αετ

τιιιε ει ίετιιοτιιισε ηοΠτιε τιαιαιιίαετε Ροτσιτηιιε , τατιΡω ηιιιητιαιτε Πσόσιιτισε ό . Νσηα

ω ΡτοΡοίιτιιτη τεαιεειτιισε. (Ξητη ιιιιτστ τηετηοτειτσε (]:ιττιΡειηιεηθε Οιιο, τιιτιστη

αοηττηθειε ιιτιαὶε@ιιιι@ιιε ιηιιΙτιε τηιΙιτστη αοΡιιε , Βετ αειίττιιτη (Μάτσα, ιιιιι δα αιιιιι

ιιιιιΙτιε ίσοτστη αιτιτα1°€Πιτσ5 οαασΒσιτ , δα Μαη νεηετιιΒιΙιε Ρειτετ, εισαι ασηι ιιιοηει

ατιο ίσο ννιιιετιιηηο , αο8ηοτηετιτο Βοηιί8.αιο , Πιο νεηιίΤετ , ()οιηιτετη Μ Α Ν Α έ

ε ε Ν σε Ποτη τισ Μ:ιττιηο , εοόεττι ίσσιτη ΡτοεΙιο , αυτη @σιΒιιίιισηι στη ιΠιισα δε

Ροττ:ιτι ίεαιτ , δα Ιιοηοτιίιαε ίεΡεΙινιτ . @σαι εισαιιετιε σποτ ιΡω, νο.τιιε αιοιιιε εστη

αιετη Ρο.ττετιι ιηιιηετο.νιτ , δα τειΡετετη ιιιιι€ησιιι ιισια εααΙεΠα αιεόιτ . Πιτοτ ετι:ιιη

Ρτωιειι Οαιοηιε Ποτηιτιε ιη τηετηοτιειττι ἴσι δα τη:ιτιτι α:ιΓσΙ:ιτη ατοαεειτη ττειάιόιτ ,.

δια ιηαισίὶτι:ι , δα Βοη:ι @τησ Ιιε:ιτι νιτι Με εαα!είιει αιιτηιιΙιιβετιιτ οτηειττιεητιε . Ώο

1ηιτεηι ετιιιιη Βτετσιιεηίεπι , τιοηιιιιε ν ν Α τ. ε κ Α Ν Ν ιι Μ , ιη ιΡΓο Ρτειιο @τι νιτετι
νιιΙηετατσηι , τιε ΡτοτΙιιε οι: ιηιαδιειτοτιτισεεκίιιη8σετετστ , @ατα τεΙι8ιοτιιε νείὶει

αιτιιι&στη σεπειισιτ )· δα Ισια αιεισ.τιιτη , αιιτὰτστη@σε ιη τιιητστη Βοηει ίιιι ιηίιιτστιοηει

` ιητιοττηεινιτ , δα ίιιατιε ιιττετιε ιτηιισιτ , στ Ροίτ εισα νεηετειΒιΙετη_ττειηίιτστη τισ με: ?ι

τ ιιαετετστ εααιεΠε; ασισε Ρ:ιτετ Ο ιι ι. Μι ι Ν σ ε ιιοιηιηε , τιιιη εστι σωστα , τιιτιι ωιει;

νιτι Βιατει αΙΙοαιιτιοηε , ίετασΙο ταησητιεινιτ , δα ιη ίετιεθστε Βοηει Βετιε αοτινετιιιτσε

ιιΙστιτηιε ιιοηετιιε Μια Ιοαο πιεση , ίεΙιαι ιιηε αοηίστηηιιιτσε ιη Με @ιιιενιτ .

νἱεἰωδξ 1 αυτ ειστεηι νετιετιιΒιιιστη ιεηιστη Μπι ηειττειτιοιιε αΙιάιαιιησεχνιδιητι ιιτιιιιιι

"παπ- ,,κ,_ ά ειιιιιιιτιιι: τεδὶοτ δα ιτιΠιτστοτ ιιια Ματσε Ρατετ εΧίτιτιτ, @Με τιιτη ιτηΡετιιιιι πασι

@στη τα τιοηε @σειτη τε!ιΒιοιοτστη Ροητιιιασηι Ρετιτιοηε, ηοη ίοΙσηι ιη Ι.οτιιιιτιηέιει ,νετστη

ω." ιη Έτειηαιο. τω ιη Έιο.ηαιτιει ἴιιΙαεΡ ιτ τειιεησει.ε; ιη @σιιισε ειαΠισα @ιιιιιτι Ριστιτηιε ω·

ν:ιτι νιιιιτησε εισε ιτιίτιτστιοησηι ιΠσ€_ησι , ιητετ @σειε ΒειΙοεςιεηίιε εααΙεΠει πιο τιτιε

8Ιοτιοίι ιτιειττντιε Μειστιτιι Μέττη , δα ΜΜΕ Κοτιιη8ι αοιιίεΙΤοτιε, αιιιιιε ιΡξε νιτειτη

Ιιοτιοτιίιαο Γετηιοηε αοηιΡοίσιτ α, δα ιετεττσιτι ειστοδα αιτεεητο όεαοτεινιτι απ”

εισε ίειατιε Πιιιιιιε ιιοΒιιισιτει , ασισε ί:ι.ΠιΒιστη σ.σιτηιεητεινιτ , αΙιισίττο δα ηεαείΐειτιιε

οΗιαιτιιε ισιοτητινιτ ,νετιιἴ@σε στειιίιιιιισε αιτηση Τείτατιτιιτδα άσο αεηοΒιο. εισε

ίειατα: τειι€ιοηιε αιταει ηιοηειίιιαατη νιτειιη ίοΠιαιτει ίτσαιιει , ιη @σιιισε ίσηάσηιιιεισεε

ιητισίιτιειε ΡτιιιαΙιιτο.τη όαση οΡετειιιι, ίαιΙιαετ ΒΙοτιοίι ττιειττντιε Ι.ιιστεητιι ιη ι.ωση; .

δα Οειτο.ιτισηι ιη ωιετι Ρεττι τιιοηειίιετιο. Νειττι ιιεο.τιιε ννοιΒοαιο Ι.εαιόιειιίιε ιι.ιιτι:·δ

Και ιι Πεο αοηίτιτστιιε , δα Ρτιτησε Κ ο ο ε η σ ε (ΞειτιιΙεισηεηΠε , ιτιαιειιι ετιιίαοτισε ,η

εισαι Ιιοττειτσ αοηίοττειτι, δα αισΙαι ίεσηιηε ιΠεδιι, Ιοαει στη Ρειττιε ΒεηεαιιαΙι ιηΠιτσι:ιε ι

οΡΡοττσηο. ,εο ειιΒετιτε δα Βοιηιηο ρτοΐΡετειητε , (στη @σπιτι ΡΙστιΒιιε ιττιΡετιίὶε¦

αιΙΓΡοιιτιοηι φωτ τοτιιτιι οΡετειπι ατεαιιαιετσητ. Τσηα νη· Ι)ει ιμτιω Γτιιιιεητιετ με

ιισε , δα τη αση&ει Βοηει ίοΙΙεταιίΠτιισε , Ιιιιια οΡετι ιιιίτιτιτ αιενοτσε , δα στ Γε Ιοαοτστη

οΡΡοττιιιιιτειε οιιτσΙιτ , νει εΧΡεηίειτστη Γε ιιΙιετεΙιτειε αοτιτιιΙιτ , ιιττειαισε αετιοΒι:ι.

αοττιροΓιιιτ , δα δε ίσια ΑΒΙιιιτιΒιιε όειτιε , ίοΙΙιαιτε ε:ιαιετη τιοττη:ι τεΙιΒιοηιε ιηίιέ<ιηιτε

ιισαισιτ . (Ζσειηι ίτιιαιιοίει Γειιιε ιιιίιεητιει , δα ιδιωτη νιΒιιειητια. ιααιιιιαιιε ιιιιιιια ιοαιω

ίιιτετιτ , δα οτηηιτηοαιιε ιηισαιεινετιτ , ιιιηα ιι@σιαιο Ροτεί”τ ιτιΓΡιαι , @σαι αοΙστηηειε

αΙεισίιτι , (ασ τειιισΙειε ειιιίαιετη τη:ιτετιει σ) ειδιιστι:ι1ση&ιΑτησηαιι, αιιι εισδϊοτε Πω

ι· ταρω. τστια ΡταΙιάειιο.τ, Ρετ νο.τιοειιιηετιε ειιιίτειδὶσε , Ρετ@ιιε δασΙαιστη *Βιινισιτι Μοία:ϊ

ταση
 

Α ΟΡιάσπι :κι Μοί:ιτιι , νσ!δο Οιυπιπιπέ, ιη τιιιιιιστ Ι.ειια:οτιιιιι.

ό Ηττα: εριίιοΙ:ιιιι εχασα!. πώ $.νιτωιι ὸαἴατἰΡἴἱσισε , @ιι:ιιιι ιτιεο τη α:ιΙαειιιιισΐιιε νιτισετιετε νιίιιιηείαυ· τι

: Ηοα ιιεΙΙστιι Ησ8ο δα διδειιετασε ι·αιετσητ σα! ητιησιιι τον. Βιττσιτι οιιιιισιιι εΩ ωειιοιηιιιιε [Με αιμα

τω» Ι.οτιι:ι.τιτιει:ιιιι δα ()σ.ιιιΡιιιιιιιιι , νιιι80 Βιτἰωἰιω αιιδασιη.

έ Μοη:ιβετιοτιιιιι ιΠοτιιιτι ηοιιιιιιε νιτιε ισιτ:ι ιη ειταετρτιε οι ΗσΒοηε.

α· Ηπα νιτ:ι «Με «τη ιη Αρρεησιτε τι. ση 5:ταιιιιιηι η.. τητα: ι. με. ς3ι. στη ρΙιιτ:ι (Με Βει!ιΙαπω1Ξ πιο

Μηατω, νιιΙεο ΜΜΜ, @σαι ΙιοαΙιε@ιιε ΓσΒίιΩιτ ίσὶ› Οοηει·εειτιοηε 5. νττωι , σαιτ δα ιιιοτιιιίιετιιιηι δ.

Ρεττι Οατι!ισηειιίιε τη” πι€ι1ιοτ:ιτσιτι.

ω·
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«πιω :ιενεπι πω : ππτπ Ρτο ΡοΙΤε ποπ επι: Ρπττεππτιπ· ππεΙΤε ειιιιεοιπά ειδ ποποτετπ Απ. επι:·.

νεΙ ποπείτπτεπι ίειι πεεοτεπι Ιοεἰ ΡτοΐΡι€ι€Μτ £008ϊ001°θ · Ι 046

τ 3. ΡΙπεετ :Ιεπι:1πε πιο ΡπιιΙΙιιΙιιτπ ίιιππίὶετε? πιιάιτοτυπιοιιε πιεπτεε ειδ Η :μισά “*° Μ”

εετττΠιτπιιπι πππετπιιε ετἰ8ετε , :1ι1ο:ἰ νιτ ήτε ίΡιτιτπ ίπΡιεπτιπτ ΡΙεπιπ , ειιτπ τοτ εο- Μ: νω

πω: , ιιτ Ρτπ:τπιπτπιιπ , εΙΤετ ΡτπΙπτιιε , πιπ πΙιτιιιιό ιπιε εκεεΙΙεπτιιιε , δ:ιιτ ιτπ:π- τω,

έτιππ ίπ ,πωπωπιω Ρτωνκππιπ, πιιπιπιε ιΙπιτπιιε οτππιπυείυπ ίοΠισιτιιιιυπε

δ: ἰπὸιιΓττιπ ΡτπιττιιΙΙΙΤετ ,

αππτπ νἰ8ἰΙἰ ειιτπ Π:: ποπἰΙὶτπτε ίτυοεππτ ,

Ιπτιιε δ: εκτετιιιε , πε ειιΙτιιε όεϊοτετ ιιΠιιε ,

Ετ Μπι! ἱπίεδὶιιπι τετπππετετ ιπ οττππε ίτπττιιτπ@ποπ Οπτιίτο ΡΙπειτιππ , νε! :ιιιο:τεοπίτπτετ ποπείπππ ,

Νοπ Ρτοπιτπε τποτιιτπ , ποπ μι: , ποπ 8Ιοτιπ Ιπιππιπ1 .

(]ετπετε τυπο τπιτπτπ ΡοίΪεε εεττπτπἰπε Ριι8πππ1 ,

Ηοε ὸεεεττπτε , τεπ:1ιιοε νιττιπε μπειτε ,

διο ίοποΙετπ Ρπεἰε Ρπίτοτ ππιτππππτ πετἱΙἱε ,

δἰε δ: ονΠε ίπετιιιτι τιιτπππτ ππ οτε ΙιιΡοτιιτπ ,

ει: νι8ιΙ ποίτπππτ , Π:: (ζπτιίπ επίτι·π τε8εππτ:

επ άεππ1πε ποπιε ετικ τεεοτ:πιτιο πιω .

5ἰτ ειπε τπεπιοτιπ ποίττιε τπεπτὶπιιε πττετπππε , ειιιιιε ΙπποτΕπιιε Ρετ νπτἰπ όείπόπτιε ,

::ι1]ι18 ίιπΒιιπιτιπ πε :πω πε:1ιιιπτιε Γιιίτεπτππιπτ ίπΡεπεπιε , δ: , :1ιιο:Ι π·ιπιιιε δ: ε::

εεΠεπτίιιε επ , εοτΡοτπΙἰ 8τπτιπεπτπιιτ Ρτπ:Γεπτιπ , ίδ: ειππ ::ετετιε -ίπετο-ίππότΞε ίππ

δὶοτιιτπ Ρπττο::ιπιιε π Βοπιτπο εοΙΙπτιε , ε]Ι15 οτπτιοπιπιιε πΡιι:ὶ πωπω τεΙενππιιιτ

ππ ππκτετειτιπιπ ειιπΕπε . επ ετὲο π:τετπιπ πιπιείτπτί , «μια πω τοτ δ: τππτὶε Ρπττοπιπ

ιπιιπετπιπτ , :ὶὶτπνἰτ δ: ποποτἰποπνὶτ ἱπὸεποἰεπε ΒΙοτιπ , Ιππε δ: ῇιιπἰΙπτὶο Ρετ οτππἰπ

τωπ πεειιΙοτιιτπ . Ατπεπ .

1 π. Ι8ἰτιιτ ειιιοπἰπτπ πεπτππππ πω: τπιιΙτιΡΙπ:πι Ιπποτιιιπ πωπω , :μια πτπεω

οτὸὶππτὶοπἰε , Ρτο πιπΡΙιπεπτιοπε πιιιιιε εεε1επε πιιε ιΙΙιιε:1πείοΙΙιειτε ιπίεπττεπάο,

δ: νιτπ: νετπιιτπ ΒπεπΙπτὶιιτπ ιπεπτὶπιιε ΡτοΡεππιιε ιπτιιπάεπάο, δ: πει Ρπίειιπτ Ιοεπ.

εοπνεττεπόο Ρετειςιτ , ίεεππ:πιτπ ππττειιιοτιιπι $επιιτπ τεΙπτἰοπειπ , πεετ ὶπειιΙτο δ:

τπιπιιε Ροπτο Ιετπιοπε, όείετιΡππιιιε; πυπε πό ΡετεΒτΙππτὶοπἱε εμε Ιπποτειπ, πιιεπι

πωπω όπδτιιε πτποτε ππεπε ππωπι , δ: Ρετ τπιι!τπε ππΒιιίτιπε ντπτιππ , Ιοεοτιιτπ δ:

τεπιΡοτιιτπ , Πεσιιινππ τε , Ρετίεειτ , ίππιτπ νεττπιπιιε . Εο τειπΡοτε :πιο Ι)οπιίπι.ιε

Ηεγτπο Ροπτἰπεπτἴι πιππε πω: τε8εππτ , εοεΡὶτ νππἱε Μπιτ:: πε:ππειιε πιιιτοτιιτπ -

είνιτπτιε , ιιτΡοτε νιτ ποπιπε, δ: ΐιιΡετππιτπ:Ιππε επνιτπε, όεΙεδτπτιιε :πιω πω π Βεο 212:π Μ

:πιιτι1τπιτπτε Ρπειε. ΠπτΙε πιθτι1πι πι, ιιτ ιίτιιτ! ::οεποπιιιιπ ὶπεΙικἰετε τΙεΙίπετπτετ ιπ- Μ;Μ

ίτπ τπιιτοε ετνιτπτιε, εοπττπ νοτιιπι νεπετππτΙιε Ρπτττε. Ιπππππτ ετεπιτπ ίοΙΙιεττε ίτε- "ἴΒΞΤΠ^1°

:1ιιεπε ετπάετπτοτιπιιε πεπετιιτπ , πΙὶειιιοτὶεπε νετο ΡετΓΡὶειεππτ εοε Ρετ ίεπείττπε ° “ α : !

ειιπτιιπιε Ροττπτιιτπ ποίττπτιιπι . νιτ πικαπ Ποιπἱπί π) πω: ΡτοΡοίἰτο ειιτπ τενοεπ

τε νοΙεπε , «πω νεπετπεπτετ οπίὶίτετε , :πι:επε εεποπιτιπ ιπάεεεπε δ: Ξπεοπέτιιιιτπ

ἱπττπ εὶνἰτπτὶε πιεπιπ ιπ::Ιιι:π,πε άΓι πω: εοτΡοτἰπιιε τιιπετειπ ποδτιπιπ ιπάιι18ετεπτ

ίειι τππτιιτἱποτιππ νι8ιΙτιε πάίπιτεπτ,εοτπιπππτιιιτπ, :πιτ νοειΓετππτιιιτπ ι.ιΙππιτιιε επ

ι·ποΙείτιπε ίπτεττεπτ . νετιππ :1ιιοπιπτπ :ιοτπιπιιε Ροπτιίε:: ποπ ετπτ επω ίοττιιππ , ιιτ

ίπετΙε ει ΡτοΡοπτο π) πΙτι1πο ΡοΙΤετ όιπιονετπτενετεπάιιε πετοε ἰτπΡετπτοτειπΗεπ

τιειιτπ ΗΜ ππιἱεἰΠὶτππιπ πιω , δ: ιιτ ΕΡΠεοΡιππ π. πιει ίπτεπτιοπε τενοεπτετ, παππ

Ιίτετ τοΒπνιτ . Τυπε ΙτπΡετπτοτ Ρετἰτιοπετπ νιτἰ Βεἰ πε:1ιτπ:1ιιπτπ ΡπΙΤιιε :πίΐεττε ,

Μπι Ιε8πτἱοπε πό ΕΡἱίεοΡιιτπ , εείΤπνιτ ππ ίπτεπτπτο οΡετε: Γε:ὶ ΕΡιίεοΡιιε πει:: :Η

@τα ιπάιπππτιιε εεΡὶτ Απππτετπ ιπππιπΙπτε . Βει πιιτετπ ίπτπιαΙιιε , νετιιε Ρπειε

πππειιε , ΗτπιιΙτπτεε πιω πό τειπΡιιε @μπω άε::Ιιππτε, δ: τππ::ιτπε ιιτ (οι νοτι πωπ

Ροε πετετ , :μισά επι: άεπάετπνετπτ , ΐει:τετιιπ1 Για άενοτιοπίΡετ:1ιιΜνιτΙοειιτπ , πι

ορο τειποτπε ππ πιιιιιε ίπ:ειιπ τιιτπιπτὶπιιε Γοπ Ι)εο νποπτε ΡοΠετ ίεετετιι.ιε . Ιπνε

πιτ :ιεππ1ιιε Ρεπεε Βοτππτιει-τποπτεπι Ιοειιτπ , οιιι ὸὶεἱτιιτ Κιιπιπε::π,ίτιιπε τειπ- 1,,(ΟΜΜιι_

Ροτιε ΓοΙιτπτπε νται: ίπτἰε εοιπιποάιιπι , ἰπ :1ιτειπ εοπΓεεπάεπε , εοπ8τιιπ πι» εοπ- Μι τω·

ίττιπ:π πππιτπειιΙπ , δ: τπιιΙτιε :πεπιιε σ Επι Γοπτπτιιιε όε8επε επεἰείτὶ τπεοτιπ ππιτπιππ 'ω'

τπτεπόετε πιιόιπτ . 15. ΩοεΡὶτ
 

π ΙΜ οιιτποπεππιιιιπ "τρικ τεΐεττ Ηι.ι8ο, όιΐειριι!ιίππε επι τοπΗιιειιτιπιι: ποτιπ:ιπι νιι·επάτττπάιάιπε ίετιπι·

4πιτπ πωπω ιι τω" Ρ:ιτιιπιι: ιπίπτι.ιτιιπιι Πε πει: τε γιά: ππττιιι:1οπειιι ω! αι!τειπ Ιιιιιιιε νιττε τεπιτπιπ.



ΑΝΝ. οτι. ο τ 5.£οεΡἰττιιττετε «Με ειοεί:ιτιθττιιε Ρετ ΡοΡιιΙοε ιιΙττιι ειτττοιιε εεΙεΙιτιε Με·

1 οιι.6 τι , 8: ιιΙἰοιιἰοιιε νιττιιτιιττι @Με Ρετοτει ττιιιΙτοτιιττι νιιΙ8ιιτι . Πιι:!ε εοτι:ιειτ ιιτ τω·

ι ο- Μ· :Με ντι· ΙεΡτοΓεε , ειιιτι Ρτο Ρετετι:ιε ΜΡε ωτττω Βοιτιιτιι ίτε:1ιιεπτετ ει:Ρετετετ,δ:

ντα ἰΡἰἰιτε Γει·ιδτιτατεττι Ιο1Ηεττιιε €είΡιεετετ,τωτικ ει το τττετιτετε, εποε Η τωτω

οετ1τ·ιεο Ροίτ ιΡΓιιιτ·ι,νε! ΜΙ ωο:Ιτειιιτι, ΡοΙΤετ ε1ιειιετι‹ιἰο ιτιτιιιἔὶ, ίιιιιιτατειτι τεεἰΡετετ.

«Με ετ2ττο ιιΒΜιτΞε :ΙοττιεΙΗειιττι τ:τωωει , :τοι εῇιιτ οοΓεειιιιε .ίετιιι1ι:ιε :Μπε

τεοειτ,ίιιΡετ Με εοτινετιττ,δ: ιιτ Με εΙΤε:1ιιιττιετετετιιτ, ιτιιιιΙτιι Ρτεεε το8ενττ.·ειιΡιε

ὶΠε ττιτίετια εοττιΡετιετιε,:1ιιιε ετιτττι απο τιιιτιεοτε ει:ίιίτετετ, :μι ττιΙτ ιιοο εοττιΡιιτε

τετιιτ ιτιθτττιιτετι,ίετιιοτι Ιιιο ΒειΙιιειιιτι Ρειτονιτ , δ: ιιτ το εο νει τοοτΠειτττι 1εντιταμι

“ε ντι: οοτιττιιιτ ; ιιιιΙΙειιτι ετιιττι εοτΡοτὶἴιιο τετ1ιιιειτι , 211:.τει11ιίΠοιιετιι ιτι:ΙιιΙΒετε νο1€.

Ρετ , Μ! τοτιε τιιΠΒιιε ΓειΡίιιττι ιιΉιεεττόο τιιεεετειΒετ . Ι.εινιτ :ιετιικιιιε δ: ει:ιιτ )· πιο::

ττιθτττιιιε , Με: δείι:ιετεινετιιτ, ιτιτε8ττι Με Επι ιΠιιά ὰείεειιἀὶτ , δ: Πειτττιπ, οιιο:Ι (Με

εΠ ττιιτ:ιοιΙε , τοτε εοτΡοτε ίιιιιιιε ει: εο επεεπάιτ. (Σιιι:Ι.ιιτιι ετὶειττι νέΓιι οειιΙοτιιττι ει:

ττιιιΙτο τεττιΡοτε οτειιτιιε ,επειτα ίειτιιο. για , τιιιοτὶ ιΙΙιιίὶτὶε ΜΒετε:ιιτ ι:ειΕΒιιε Π8Πο

επεἰε ιτε τιιττι τοὸἰΒἱὶε , ίΡε ετεὸιιΙει , αμκ! [ε εεΡιτ ττιιδτ:ττε ,:1ιιοτι Η ει: προ. , :με Ετιτττο1ο:

"Με φωτ ιι ττιειτιΡιε ειο!ειετετ , οειιΙοε Ιεινετε: , Ρτοτιιιιιε νιτιιττι τεειΡετετ . τετιιτ ετ8ο , 8;

ιιεεεΡιτ : Μπιτ δ: νιίιιττι τεεεΡιτι

ττοε..Μ Ε. τ 6. Έιιετιιιτι είὶ αστειο :Με Ιοι18εΙιιτεςμιε Π8τιοτιιοι ειπε τιιεττιοτειΒΙΕε τετοιο Ρετ

:45%)€-εό· πιιιΙτοτιιτιι στα εε!εΒτιιτετιιτ , ιιτ :το ειπε Ρτειτιοιτιιτι:ιτι ΡοτιτιΠειε τετιιοι εεΡτο.τιιιτι

ήητα χε(Πς_ οτόο Ρεττεττετιιτ ; :τοι Πει: τη απο ΒττιιιΙ:ιτιοιιιε τετιάεττ1 Ρετιίτετιε , δ: ΓΡιτιτιιτττ ατοπ

ίιιετιι:Ητιιε ίειι :ε:1ιιιτετιε ἰιι ίετεεττΡΠιιτι τεεοΗτΒετιε , νιτιιττι Ι)ει ιιτ τενεττετετιιτ ,

δ: Κ: Βια Γεώ τετι:ιετετ , ττιιίΤε τι Ιεξεατιοττε ,ΜΜΜ Ρτεεε τοειεινττ. νιτ σ.ιιτετιτ Βοοε

τιὶ Ρο.τιεοτιιιε ντττιιτε ΡΙετιιιε ,ίεἰετιε ίετιΡτιιττι :ΟΙιεόιτε ΡτιιτΡοΙἰτιε "πω, δ: Μιτε

εετε εἰ: ; τοΒτιοττ ΕΡιΓεοΡο οοε:Ιιτε ιιοο :Ιιίτιι1ιτ , δ: Ιιεετ ιτινττοε τΙιεοττετ εοοτει:τι

ΡΙιιτιοτιεττι , ειιἱ :ἰιιΙεὶτετ ειιττιΜετιε ιοτιτιιτεοετ ,άεΙετετε, δ: Μει·τΙιε1οΙΙιειτιιάτοι

Με εοττιΡιιΙίιτε Μ: τιιτίιιε ιιιἴετνὶτε,δ: με ΕΙιοτιιττι :ιεΠ:Ιετιίε Γε ειδ τεττιΡιιε τε:Ι:τετε.

Νεο νετο το τεττιΡιτε) :ιιιοιιτειτι1 ειιττι ίε ιΡίτι Γοιι ΓοΙιτιι:Ητιε εοΙ1ιΒιιιίΐετ,δ: ίεειιπι Πει

Βιτειτε τ:!εΙεειΠετ , ΙειΡτιοτιτ νε! οτιιτιοτιι ει:!εο εΙτεττι:ιτιπτι ιτιίΒιοτι.τ , ιιτ πετ: τα ττιο:Π

απο τι ετιιοΕΒετ εοτιιιτι νειε:ιτετ . Αιιότειιε ειιιτεττι :ἰε Ιοειιττ1οτιοτιε δ: ΡιιΠιοτιε :Με

Μ Πιιἱ2τι1 ΡτσεΙο:1ιιεΠτε111 :Μ ἱἰἰτι , ιι1:1ιιιτ , ιἰἱε τατίτι:]εβ, τμἱ/ἰιπ ίπρέπουτρο!ια

ίσκιο: , έΡ[τιωέεπτετ άεζοτεεπδαπτατ, Ο' ετέτ/ΘΡΜετιωτ οι::8ἰοτἱο|ωπΒ δ: Πει.νιά τα

!Γ·ιϊ--Μ-“>· ίΡετ ιτιοάιιΙτιτιοτιε τα νοεε ει:ίοΙτετιοτιιε εειτιετιτεττι : !τιτι·οϋΜατ οι τεύεττωτττἔιω

ξ|η!.Β3ιι, 7.. στα: ,πάστεύτωπτ έ» !οεο πἔτἱ/ΪετετππτΡετἰετ οι” )· ττιιτο Βειιςτειοιιτ εοτόιε ειτ:Ιοτε , Η

:1ιιοττιο:Ιο επι Με Ροίΐετ εΙιοιιετι:Ιο Ρεττιιι8ετε , ιιτ :ὶείἰὸετιιιττι εοτόιε Πιτ ἱτι:ὶε νο.Ιε

τετ ει:ΗτιιΡΙετε .

το. Ηαε ετΒο τηάεΠτιετττετ εοτ:Ιε νοΙνεπτεπτ , δ: οτε ιιΠτάιιε τιιττιίτιειτττετττ , εετ

τιετεε ιΠιιιτι δ:ίἰ ιιοο εοτΡοτε ,ΓΡιτττιι τεττιετι τΙΙιε δ: :ιενοτιοτιε ιιίΠίτετε : ιιτιτὶε μα:

Ιν.ιιπάι(ει. τετοιο ττιετιτιε ειτοοτε εεΡιτ όείιτιετιι Πιτ νοτιιττι ΡειΙ:ιττι οττιτιιΒιιε εΡετιτε . Οτόιττειικ

μι· παρε εεεΙείὶειε , δ: ττιοτὶ8ετιιτοε ΙιοτιείτοΓοιτε ίτεττεε ειε Ρτιιεθειετιε , απο νοτο δ:

Βειιε:ιιΒιοτιε Ροτιτιθειε ό επι: Ρετεετιτιιιε @πει τι Ρεττὶε,εοτιιἰτειτιιἱ ετικ ει:ιτιεετετι

πω: τεΙι€ιοΠε :ιιιιιττι ΡΙιιττττιτε ιιττιιιί:1ιιε οτ:Πτιίε νιτιε , ιιιτετ ουσ: νιτ; νετιετ:ιοιΙιε

τω” Ε τι ν τ τ: ιι ε ε , τι Ττενιττε ιΠιιιε ΓειτιᾶὶτειτἰείεττιὶΙιετἰτατε ΠΙεθτιιε , εΗιεττιιτ ει

εοιτιεε ττιόινιάιιιιε. Ρετ τιιιιΙτειε Ξειτοτ Μοτο: νετ: ιπεοττιπιο:Ιιτειτεε, Ρετ €τεινεε δ: Ιστι

Βοε Ι:ιοοτεε , Ρετ ιτινιο. δ: ιττει:1ιιο(ει , ιιτετιτιει:1ιιε :ὶείεττει , Ρετ Βοττιθεοε Ιο.ττοτιιιττι

ζεετττιὶιιιττιοιιε τεττοτεε εστι ΡωτιτιιιοΡεΙιττι νετιιτ. Πετιι:1ιιε το Με ιιτοε, @το Ρωτώ

νιίετι:Ιοτιιιτι Πιιι&οτιιτι1Ιοεοτιιτιι, ει!ι:1ιι:ισι:Ιτιι :ιεττ1οτετι Ρ! Μισο , ιιτ Ειτενι πό τιο

τωιω Ρειττιιιτετιιε δ: ΙτιιΡετατοτίε,Γεη&ιωτιε ἱΡΗ ιιε ίειττιιι Ρετνειιιτ , :μια Ιιιτι1ετι το

τετιεΒτιε ττιιττιτοε νει!ετ εΒίεοιτάι . Νοε ιττ1τεεττιοτεε ειιιτεττι νετοι ιΠιοε Ποττιἱτιἰει :

ο .ἐπὶ τεττζρἰτ , ιτι:1ιτιτ , τισ/τοπ οι ττοτπἱπε/α/ἰέ , Μεττεάεπι ιιτ/δ πεστρίετ; τε νετεπτετ

› απο εεεετίιετιιπτ ,δ: ΙιοτιοτιΗεε ίιιίεεΡετιιτιττ ειιττι:1ιιε επι ιτινιεεω ωτιιιω-ττετ Γετ

τεοεττιατειιτιιτ , ΡτεοόιιΙεειτι είΠιιεπτεπ1οιιε νιτι Πει πιιτειτι Βιειιτι:Ηα ίειΡιετιττειττι ,

εσωεω πατε πιο πιοτιιττι νετιετ:ιτιίιιιιτ εΙε8ειοττειώ . Τοπ:: ΙωΡετατοτ , Πειιτ Βια εοττΡ)τιιε

”°ρο“ :Φ Ρετ :!τετιιτατι , ττιιιΙτιε πειτε απο ιιτιιιι ΡτετιοΠΙΠοιε ΡιιτΡιιτο. Βεατιιττι νιτιιτιι ιιιιιιιε
ΙπιΡετετοτε

δ: Πτωτ- “πε

ο Ε· ο:: τε εριίτο!ετ ιιττἱπιοιιε ιὶιτ:ιε Γε @τομ :πιο τι:Πιιιε ριιετιιίι.ιε απο, εκει: ίεεΡε Ιειιάατιιτ Ηιιδο.

δ Ηιιιιι: Μτιεττε ετΡετιίετ ίεεὶΙἶε Κι:τωτόιιτ Νοτιιιιιτιτιἰτι: (ζ'οιιιεε ειτε" έμοί Ηιιεοπεπι , ιτε κιΚιε!ιατ.

ότι άΠεετιιε :ιε νἰεἱΠῖιτι Κἰεἰιετ:ΐο ετι·ιιε, τα μεινω, ωφιιτ, τσουπ απϋπτυπι τίπουδισ.τ »πρ εστροτιότττ.$εΡτιπ

Σεπτοτ Ρετεετττιο: ίεειιιτι «Με Βιετι:ιτι!ιιιπ, τείεττ Μαη επιθοτ. -

ε Ενετνιτιιιτ Μι Εντιπιιτ τω” Ττενιτειιίἱτ, επι ντιεπι Επιδή διιτιεοπιε ἴετὶΡΠτ θηκε ΜΜΜ.
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π. τετε:ΗΑκυτ-ΑΒΒΑτιε. .τη

. τ:ττειτπ δε Με. ίειπδτοτιτττι νεπετο.πετο Ρειττοοτπτει, ειπε νοποτ:ιπετιιε Ρειτε:τ εοπτοτνειπε

τοτε: ίτιτετιιττ. Νοτι τπτπιτε νοτο Ροτττο.τε:τιο οτιιε ετείετντντεοΒίοειιι·ττε, ειιιτειτΡΠιτε ττΝΝ.οιτ.

τποΙΙτίτιττε ετοτεδτειοετιιτ ειΙΙοοιιττε, ττοετιτειιτο οτ ετιιειε ΡοτττιιπειιΙ:ιε ττ8πττοτιιτειττε, 1046

ειιτειετΡίο τπιποετιττιι οτιτε:τε οοιτιΡοποπεττττ:ο, Ριτττττττποετιιτοτποτιτίττ, δεετο εοτετο '°*° Μ”
. · . . _ - επτα πισω: τ

πετ πιιιπττποπ τπτ Ρετ οττιπο τοτπΡιιε Ροτε8τιπειτιοπιε ε:οττο ίιιτΡεπίιππ πειτιιτιτ . Ποετιτ Με τω:

Π”.

οτππτει , τιοττ τπιιττι τοετττιιττι οοπτιτΙττ τουτο οοι:Ιεττει: οοπττ:τνεπετο. .

τ δ.. Τοπετεττι πιιιτττε τιοποτειτιτε οτιίεειιτττε, τπιττττε εοπίοΙειτιιε Βεπε:ττε:ττε, απο ω. μ”Μδβ

ποεττέττοπο Ρειτττοτοτι:.ιε,ε:ιιπτ ΙτιιΡε:τειτοττε Βεπτ8πο. ΡετττττΠτοπο, ποπ τιπιποτποτ τιιορ ποιοι πω.

τιιττι νο τοτιιτπ απτά οο τοπετε:τε ετονοτιιε , .οπο Με τποπττε Ρτιτε Πειετειοειτ ειδοδτιιε - Μ"

Επ·ιοπΓο ετεπτειιτοτειπτο τττποτε,Ροτνοπττ αετ ττούττοτττ τπτ νεποτειοτΙοτιι τοτ:ιιαι,ετιτοτπ

ττττοπτετ Ροττιιίττειπε, ειιιτΒιιε Ιειοτγιπειτιιτπ ίοτιττΒιιε ττττ8ειΒειτ ππτνεττει οπο ε;ττοιττ

ω,ποπ οίτ τποιιτπ εττοετο, νοτιτπι τε:δτοττ του ειιιετττοττ ττΒοο.τ Με πιοτττεειττ ε:ιιτπ τπιιΙ

το οοτεττε ετι1τοι:εττπε . Οιτττι οπττπ τπ Ρτει:τοττο Ρτ1ειττ εοΙιτττιπειττι τπίΡτε:οτε:τ , δε Π824· ω: Μ"

τιππ ο.ετ τΙΙ:ιτπ , νοτοοτε.τιττπειιτο δειτν:ιτοτοττι τποπτε τονοΙνοτοτ; @Με , ε;οτοΡτιοε ,

ττττττοτιοε , τοτπεο.τπ εοτοπειτπ Ρτο ειδοέτιτ ττιττει το τοττειδτειτοτ:νοΙ τπ (ΞειΙνο.ττετ τοσο,

ε:τιιοτττιτιτττι , Ιτιποοειτιττπ , :Μοτο Ροτειτιττιι , τι ττειπτοιιπττοιτε ΒΙειΐΡτιεπιπτιιτπ , νοοτε

εκοτειτποττοποτπ, δε 5Ρττττιιε οτπτΠτοποτπ, ουτε μπω Ρτοτειττε ετοτοτ ε:οτεττ εήιτε Βιοτο

νοτττ , δε οιτπτ τΡτο Ρτοτ8.ττε ετοτοτο , ειιι:.ιπτιτε τιιοτγτπετιτττι τοπε τοτο ττπΡοτιτ Ρτοτετττε

ετιιΡετττ? ΓΙιωιέπέτ τωμτιπ,οττ Β8ντά)|:2ήβ€42 στ·ι:τΜΜΜ Βε·έ.Πτοττ δε 8οττΡτιιτει : πι!. 4 5- ;

@τα ωττωηιφεχωπ 6:/δ-/#Ρέθπήεδ . Πεπτοιιο Η :οποιοι τιιίττ ίεττεε οΙτ ίειΡτοπττα ,

ττιιιττο τπ:ι.<ττε ειπτττιει τιττττ οτνττειε οίτ Ποτ : Ιπωδτιωδο, τπειιτττ,τπ έ!!τε (9 όσαπ&α!αύο. Μ Οπα

(Σποτ τττ Ιιοττο νοτιιοτειττε ίεΡιιΙοτιιττι ΡττποτΡτε νττειτ ει(Ρτε;οτετ , δε τΡετε:το.ττε ττττιιε ω- το.

ετ:ιτττ τι ττπτειιτπτπτοιτε ίεΡοΗττ , τιιΙ8οττίειιιο ο.πΒοττε:τ , 8αιτεττο Ποτπτπται: τετιιττο

θττοπτε πιτπττειτιτοτπ οοτιτο Βετο ΡΙοπο τοοοτετατεπιττ ,. οιιιιπτειε Ρ_ιιτειε το.οτγιπειε Βου·
εττο ΡΙοποε , ειτ› τιιττε νττοοτττιιτε ετττττιετοοειτ , ο ·

Στο Ποιπτπτ Γοτνιτε , ο ΕΙιττίτο τοτε ΜΜΜ: ,τ

Βετο τπειέτειοειτ , δε Πττττττο ε:οπε:τττει!πιτ;

Έτε:τττσιτε οτε ττ€τιπε Ρτε:τειττε , δε οΓοιιτει ττοειπε; ο

ο ()ττοιιττ , ειτοΙοτειτ ()τιττίττ τοα.ι , Ρτοπιτε ειετοτο.1: ε

'

Ροίτ 8τείτιι ε:οτοττ Βιιτποπ ]οτετειπτε ειεττνττ . φ

Ιπ οπο ετιιττι τειν:ιτετιττ , τπίττ=>,πο Εκτοτε τΙΙτιιε Ποπιτπτοει: , τειιιοετ , ιττ ΡτετπττΤιιττι είτ ,

ε:οΙΙο ειΡΡετιἴιιτπ Γετεπειτ , οο τπττιττπο τπτετττΒοτιτο ο. ε:οΙΙο ΙειΡίιτττι , τπ Ηιιττιεπ ετε:τ:τ

οτε . Ι.ο.νττ οττ>ιο δε επετττ , δε το.ιτι οιιτιι τοοττε εττε1ιτοπτι1τι1τπ ΡτοοοΙΤεττιτ , οιιτπ τπ το

τονοττιιε , αιττι εττΙοδττ (τοτ Ρτ8ποττε ετιιτππιιττι ττιτοΙΙοιεττ . Τιιτιο τ11ι1·ττο ττιτι:τοτε οοι·- _

ότε ο.ίτττδτιιε ττπο εττΙ:τττοπο ειδ Βιιτπε:π ττε:τ τοτοτειιτοτ , οε:ιτΙοε πιω τΙΙιτοειιτο οττειιττι- 821€:: ὸι'[

τοπ , ε:ιιτπ οοε:ο , 8Ιοττει τπ οοοοΙίτε Ποο, .ντετοτ|τΙΙιιετ .τιποτε ε:τττΡοπττΒιιε ίιιΡοτπσ.- “τω” ιτ

το.τε: , δενετίιτε το νοτιττο . Μο:: οκ Πτντττττοττε ετοπο , ττιεττοτοτττ ατιττειτοτιιε μι» “'Ρ”*"

εττο , τοετετττ 8τειττοε οτππτιιοτοπττ Πεο , δε ειΠτιτποπε οτιπι τονοτοπετα , τπ Ιιτοντ τω.

ότιιπ8ττιττ Γοοτοτιιττι νοποτειτιτττ ε:0ττοετο . ·

Ροίτ παο Βεττιιιπτο: ΓιτΡΡΙοιτ οοτιίε:ε:πετττ :τετ Μ" ,

Αεττοε:πτυπι Ποτπττιτ ετονοτει τποπτο τοττειδτειπε ,

τ Ππετο οο.το νεττιτ εττνττιττιτε αποτο Ρειπετττ , ·

(ΞοΡεττ ειετοτειτο ,' Ροίτ πετ ΡτοΡττει τοπιοειτο ,

Ποτιτειιιο οι1πδτο. τιιιτποπττοττε (Πιτττττ τοσο. ττοτ·ιττπ , ττοτππιειιιο τοντΓεπε , δε Εκη

τποίτε ίτπΒιιτττοιιε ΓειΙιττειπε , δε ετπτοττοτ ετοοίοιτΙοπε, οιιπι εττΙοθττε Γοε:ττε τοτο τοπο

τττειτο ετοΙττσετειτ .

το. νοτιιττι Απττοοτιτα νοποτο.τιτττο Μαι ποειιτειειιισ.ιτινοτιιττ Ρτωτοτ8τοεττποετ :το Α πω.

τΙΙεττι ετονοτιιε οιττπ ετονοττε τοτ:ττε Ρεττοιττε , τπ ειπα ε:ττ2ττετο τοτε εικττττε:ττε ίΡτε·πεττεττί- ετιτ:τιπ[Ρο
Ειπα , :το Βιιιθεοτιτττι τοΙττιιιττε οττιτττττπτο , ετιτττι ειττε1ιτο.πτττειιιοτεττοτοτε ΡΙ:.ιοιιτΠτοτ , 'ω

ντι· Ποτττττιτ τι δι Μ ε ο Ν ε:εττιετπε ττι 6ο τοτιε':τττειττε οτπτποπττειιτι , δε Ωστε: τοΙτετοπτε

οετττιττοπετο.πι τονοτοπττοπι , οιιτπ πιτ ειετοοτειντιτπ Ρειττε:τπ , ετιτε νε:τΙ:τε τοΙιιτειττ

Με τπεττντετιτιτε ειεττιει:τοπε . (τιττπειιιο νττ Ποττιτπτ @Με Κτε:Ιτατετιιε , νοττε οτππτοιιε
.όόΐο δ`δ`. ΠΜ. Β Τοπ». 7[Π. . τ 88 Ρα·;ιδ

- ο Ηιττιιτ ντττιπι ίιτροττιτε αεττάτιιιικ τα! επιιιιιπ το”.

 



-ε.6-ό ν τ τ ε:

ΑΝΝ. απ. Ρετεδὶὶε,οιιω Γο::Πε ῇειτα ειδ Με παταει: :ΜΡοι·τετε:, :ίδετε ίεπιιιΙι.ιε Π:: 5:τικοτι εο

1 046 τιεττεωτ ΗΜ: :ΜΜΜ , τι:: εΙΙ:1ιτετεττιτε :Ιυεττιότιτ πω:: Μ:: :ο :Πν::Ι.Ιτ Ρο:ιιτ:.Κονο

' ε· ω* τ::τι:1ιτε ττε:1:ιε Ρε:ετ μέ: :τττωίιττπ τετ:: Ιοττ€α Ρετεἔτἰτιετὶοτιἱε ωτίιιττι το:Ι:Ι::ιιτ

Ρετττα, ταΙ:Ι::ιετ ίυετοο:Ιεϋτε, δ: ίιιί::::Ρτιιε :1οτιοττΠοε :Με ΗΙὶοτα:τι νο:τε,Γεεδ:οτυττ1

Ρε:το::ττττε, :μια Κοιτα: ::Ι:::ιιΙ:ετε: , τ!ιεΙε:ιτο:::::ΙεΠε οοτιί::τνετε:τε ώμο :: ει:: Μπο

ΚΜΜ τ:: τ:::οτι:Η:Ι:: . ΕΜ:: :νετο μέ: :Πε οωτι1εήεττι ίεπιο θεῷ:: , ,επι ¦πτυΙ:οτιιττι ΙεΒο

με: «Με. τω:: εω::::τε::δυε @Με 8: νεττὶε εεετδιτε::Βιιε :1ιιεω ίαΡιΙΒτττε τττοΙείτε::ιε, :Η:::Βε:

ω' 'Μ' εεττ: ΑΡοίτοΙο : ΠιιΡάο :Ι:ΙΤο1ντδ: Μ: απο (Πιτ:Πο ; δ: :ΗΜ ΡίεΙττττί::.ε :2πτυπώτιο

19ί“ψ δ" *° ιἰισπα,ἱττςιιὶτ,‹ἰσ/ἱιἰρτατ σποτ:: αά[οπτε.τ α9ιιαταΜ,ἱΜ όσβάστατ απἱπω πιο:: αδ κ· Β:τω·.

Ρω°δ'° '° Βιετί:τίς:::; δέ:Φυίτ έ:: τσωιἰεοω πω: , δικια ακεἰτῇυἰἱσἱτευ· :Μέ απο πω” :σε ωίδατω

,ω ω· 4· 4:ίττατεΜ Βοτπἱπἰ,Φ' ·υὶ τω:: ::·ΜΡίπω στα: . Π:::Βιιε :1ιτο:Βεε ττοδ::Βιιε, ίτε:Ιυετι::Βιιε

Πρ!" ( Ι - 8. ττ1ί:0.βετ 9τεττοττ:Βιτε : ότι: , ἱττειιὶτ έ:: :στ:εστε σκέπη:: "ειναι , τ:: :·οπ]ΐτωετατ πωπὶπέ

πιο 00ΜΜε . Ηιε :ετ8:: :Ι:Π:!ετιιε δ: οτε:ιοτιιΒιιε :Μπι ιτιίΠ:::τε: :Μάικ :ὶενοωε , ε::

ττεττιε νεΙοτι:ιά:τω ΩοεΡἱΗ:·τὸὶεε ιιτ8ετἰ, τω:: ο:: Με τεττ:::τι :::ΙΤεδε: ε Ιειι:Ιο Πε:, Ϊ€:ἰ

εΙδ:Ιυ:: ετεττεε ε8::ττε ττεε:τ::ττάυττι ΒΠοτιτττι Γιιοτιιττι ::οτ:Ιε ὸ:ιΙ::ἰΒιιε νετΙ:τε δ: εδωσ

:ιτ::οπ:Βιιε οοτιίοττεΒε: . ΨΗἰτεΒε: ειττεττι απ:: εΠὶόιι:: :τοπιττιιιε π Κ τ :: Η Α τ: τ: υ ε

νεπε:τεΒΕΙΞε Ροιπ1ίω: , :μπειτε ἱΡί:: :Ισ ίε::το Με:: ΐιεί::::Ρετετ , δ: :ΠΙ:8::τι:ετ πατάε

τε: , Ιὶτ:ετὶΙ:1ικ εεττ: :Ηντττττ φωτ Ιτιπττετιτε ε:! υτιειι::ιτ1τωΒιι:ττετ , δ: :Μοτο νε

τιστικτιτί αυτ:: Ρεττίε τ:::εΙΤιι :τυεὶεΒετιττ , :τυο:Μικ ε: ίαΡ::τίτοε τττετι::Βετ , νεΙ:ϊ::

:Ιο1οδετ . Νεα: :σπιτια @ετ Με: επ::Βοτεττι , ΡΜ: Β:::ιττι , :τι ::ο Ματ: ΙιεΒ:τΒετ , :τυο

πτειπ Β::τ·ιτευ:ίδωιιε τπ:Ρετε:στ Ηετιτὶοιτε από:: :ὶἰΙεδΗοτιἰε , τομεα: Β:τετο Ρετττ ετ:

ΜΒικτετ , ἰΡίο τττε:Ι:επτε εΡὶίοοΡε:ιιπι Ιειιῇιτε :;Εν1τε:Ξε απ» Οοτυἰτε:ιτ οὶὸεἀοτε: ;

:με :Με τ:: ε: :οτιττττ , δ: πω:: ::Ρτί::οΡετττε Μ:: Εοττεττε:ιτε εδ::οττ:τε στι:: εοτιίἰΙὶο

::οπετττάΙ::τετ , ιι:Ρο το ΜΜΜ: ῇιτνετιΙε ::στΡοτ:: , δ: τετιτὶε εδΗοτι:Βιιε ττον::ΙΙιτε ε: τιτ

:Πε τετπΡοτε .

στα. πο. Τεττ:!εττι υΙτἰτηο Ιειπ8ιιοτἱε @ιτε :Ιὶ::, :Μπι νεΙδε ό:Ιιτ::ιτΙο ευπτίεΙιττε!ΐοτ, αετ

τι::πετΙΙιπτι ιτΙ:τωιιω τετ:: ίΡ:τττιεπι σε:: :::1::τω,δ: ΗΜ: ίσο: νεΙεΓεοὶετι:οω, ρι:::ι.ἰΡ

δικ Ρτο εΒίοΙιιτἰοτε:: :ήυε,ε:Ι εΙτετε εΙοττοΠ ττιετ:γτἰε Ι.ειιι·ετπ:: Μ:ίΤετε:::ΙεΕτετιιτ:τε

εεεεΠὶτ , :με νἰκ Ρετ::::Ι:Βτετε , ε:ἱ Ρεττ:·τη ῇεττι :::ετιίιττε:ιτ:τι τ::νο::ετιιε, αυτ:: Ιεετγ

πι:: :τικ :τι οΓ:ιτΙε τω:: ,” δ: εοττιππττάετε Π::ο τω:: Η::::Ιτε εττιἱ::ὶ εττττοε , εῇιιε νεπετε

Μ, ὲεἐεῖε· :Με :τοτΡιτε :Ρί::τττε: Ιεν::, δ: Με τττ:Ιοτττ::τιτΞε :τοποτ:Η::: :τι:Μτ , δ: :η Ι::δ::::ε τον:

ΪΞΠΗ° @Εμ τεσπα· εοωΡοίιτ:τ . Ν:: :στη :τι οτεί::τωττι ί::Ρο1τττΡείΐιτε :Η , ίο:ὶ Εκεί: Ιειήιιε :::::Ι::

δε: Ρτ:πτεε νἰΒἰΙΞεε , Ρτἰιτε εΡι::ἰ Πιτιθ:ιιτι1 Μειιτυπι τ :ΜΜΜ εΡυ:ἰ ίετι:ΐ:ιιττι ΡειιΙιτττι
δ ετνΙ8έ!τετ ὶτεΠἱ:ιιΞ:, ΞΡΙ:::1υε οττιπτυι·τι ντ8:Ιττε ίὶυὸὶοἴιτε :τιτεττὶιἰτ . Τ::τττε :ἰοττιιιττι

:Με , οτάττιεττε οιττιεἰιιττι :::::Ιείτετιιττι ΡτοεεΙΠοτιὶΒιτε , αυτ: ίιιτττωο τι:εποτε ε:Ι ω:

1:::Πε ε:::Ι::δεττι ·τ::Ροττεντ: , δ: :Π:δϊτε ΜὶΠὶε , ω:ίο:1υττί:τι1:: εεΙ::Ι›τε:Ξε , αυτ:: ῇεττι

1:ΡεΙΕ::ιαδιτε :Ποτ , Ματ: Ροιπτίω: ε Ρετ:: :εΡὶ:ὶε ειπα: ::1ενεν:τ , δ: απ:: τττυΙ::: Ιε

ετγττιτε Ρεδὶιτε δ: :Μουτ :Ι::οίευ!ετιε , δ: στα:ώμοττοττοτο ίετ::οΡΙιεΒο τεοοτιόετιε ,

οτενἰι δ: οδτ::ίτε:υε εἰ: αυτ:: , τι:: :ή:ιε ίιιΡετΠεε ό Ρετ ετπτυττ: :τιποτα . Τετπιιε Μ:

:ἰοΙοτ δ: δ::νοτέοτιτε ετττοτ ν1ν::τιττε :ἰτεε :Ι::ίοτιέ:ιτττι , πεσει:: ετϊ::δ):ιτε , δ: ει:ειι:$1:1ο

:Με εΙΤε:Έϊιτε ὸοῖιιιπἑὶὶ :Με νἰνετιτεττι , ιιτ εοδ:::τι ετττ·ιο ντε: :πτυ:·τιθε :1ιτετιτοτ πιστώ

Βιεε , ἰὸετιε ν::ττ::τεΒΠτε ΕμίαοΡιτε :ὶείιττιδὶιτε ίιτετὶτ , στα: τττε::τωο :ἰωΙοτε τοτἰιιε Ρε

ττΙ:τ . ΒἱΓεεΙΙὶ: ειπα:: ε 0οτΡοτ:: ν::τι::τεΒτΙ:: Ρετετ , δ: ετττετιετΙΠτπιιε Ρεί:οτ ι·:οί:::τ ,

εοεΙο ΡΙειι:Ι::πτε , :ατε ΡΙοτετττο , οδϊενοδο::τττιο (:εΙ:τπ:Ιεε ]ιιΙΠ, :πωσ Ιττοετττε

@ουτε Βοττ1:Μαε ττττΠοΗτπο :1ιιεδτεεεΒτττο-[επτο: Ι:1:Ι:δϋοτι:: :1ιτεττε-:δ:κτωε , Οστι

ωττετττ:: ί:::ιωδο , ΕΡεδὶε ωττ:Ιε:τωε , δ: ττιΞέτε·νττ ειδ ΠοπιΕτιιιτττ , οι:: :Η 81οττε

:ειτε δ: τττ1Ροττυπι :η ΒικιτΙε ίετ::ιτΙοτιιττι . Ατττετι .

ΙΝΟΙΡ]::ΙΝΤ ΜΙΚΑ(ΣΠΙ.Α.

 

Ρτοτοειτ·$ τ. Η ο τ: ι Α τ:: Με:: επ8εΙἱ::ο ::Ιο:::ττευτ οΙοττιτἰο,δποο·ιωοπτωω ›·:·8Ξ: δοπ:Μπ/ί
θ ' · · Π. ·, δ Ο .

:ώΐ: ,. . ::·Μ·ε , φωνα να:: Ο:: 6οποπ/ίο:Μ ς/Ιρτ:τά::·σκ , δ: νοτι::τετι, :δεσ σε εεε

η Εκ Ηιτεοπε, "πιο το”. Η:τιτἰ::ιττ 3. Ι:τηκτε:οτ ,ή :καψω .ΕπιπδονΗ, ορώαμτοιω Ρίτιίιωεκβτπ

δω:: 1:έ:ΜΜο :ίΕπιτ:[τ, Ρτϋπο [ή ταρω Απ”, Δ: Κτε|ΜΜ..κ, βἰυ!τωι [Μουτ ΒΜυ"διωτ Η:ΗΜϋ τουιΜτ #

Πισω έτιώτ:Με.:Μ |Β:Ετ. Βοπεττοττετ ττοππιιΙΙ:ιε :Β ΗτΙ:·Ιτε:Ιο , @πάμε ἱἱΙἰο Μ::Βετ::Ιο Βέτα: τποιτεί::ετ:ο ΜΗ:

::Ι:Μπιιτε :ει νετιιί:ο ε)ιτί:!:επ·ι Ιο::ἱ :ττετιεττο.

6 Σ:: Μετα: Ι:Μιετ:!ι:: :ΡΗωρο Ρτα:!τι·οτετ, τι: τ:::”ετ: Η:τεο @τη :τι επαφή: παω. ω.
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.κ ...ο μπώ ν1Ηοπ5Βιιε Γεω πιΙτοειιΙΙε,νετἱἀἐεστιιω_ΗὸεΙἰυπι<με ίεπιπιι οτε Ιιοιι- ΑΝΝ. απ.

5,8: με ωμή Ρειττίε ωστε π1εωοτΕεε εποιηεΙειι·ε ειιτο.νΙ,Με ίυΒιιεθετε @ζουμδω 1 046

::Ι.Νοτι επεσε οπιτιἰο , εμ2 δε εο εκίΗτετιιπτ νὶττυτυπι ἱπίἰετιὶει , ειιιάίτε νε! ει.<μιο- η· με·

ίεει·ε <μἰνὶ , ίε‹ὶ Με ειιο&ο. εμενα ειιι:Ηνή , ΡιιετἱΙΕ Ιενἰτετε διι&υε , τετἱπετε νεΙυἱ . ΕΜ Με .

Νεε ίτὶνοΙει εμε: ίει·1Βο εΙἰεμὶε ώεεις,οιιζει.Πεο τεΠε,πισ.ΙΙετ11 Πεκ, οιιοπιΪτὶνοΙἐε

ϋετΒἰε τοητιιιη νἰτιιω εοπιιτιεπάει:ε : Με ετειιἰιτι εεεΙἐ εΞν1Βιιε , ο: .νε:ειεἱτει· επώ

πιιιε,εοπμη&ιιε, ποπ ὶπἀἱ8ε: εοπιπιεηὰεπὶ τείὶὶιποπιὶο :ιοίὶι·ο, μ·οτΓιιε ωὶιμε ειΙΤει·Ε

ειὶὶεμο τοεπὁαεὶο . δὶτ ὁεπὶεμε Πι ΙεδτοτΒ ίευ ευἀΞτοτὶε ετΜττΞο , Η πιειΙίτ ετεεὶετε

.με άΙίει·εόει·ε . εΒο μεση (μπι ειάν1κει·ο Βεσιτιιι11 ν1τιιιτι οιιπιἰπτιοὸὶε ΡιπάΞεο.τε

ΡτοΡοΠτυπ1 ΜΜΟ . _ .

ε. Ιτει‹με κά: ἰίἱε ΒεειτίΙΕπιιιε @οι ι·ιιάΙε ειεΗμε δ: οονεΙΙιιε Ιιο.Βετετιιι· μ εοειιο- :ΗΕΜΜΕ ίειετο ΡτοΡοίἰτο , Εεεε: μ... με:Ιειτιιε επετ ωοκιοε!ιο:ιιω εοΙΙε8ὶο , εοπτὶ8ἰτ , ιιτ ....Βεδ..

απο ἀἰετιιπι δικο Γεετοείειπδϊει τυγΠετἰει εΙτειτΙο εε!εβτοι·επτιιτ , πε8Ιὶ8εητἰει ενειιἰ- ἔ:ξ'ἶἑἶ°'^

:ετ δε εΗ`υΙὶοτιε ίειηδὶί Γ8Ι18ι1ὶΙ1ἱ8 ΟΙιτ1ΙΗ . νετιεταβἱΙὶε @απο μπει· ιιοπάιιιτι εκετ- «πω...

οἰτειτι1ε ἰπ αμεα :εἰ εοττεΡτὶοπε , Ρτοετοίὶἱτιειπὸιιπι ε:εἀὶἀΞτ 1ο (ῖεΡὶτιιΙὶ εΙτετἰιιε

ὸἰεἰ εδΗοι1ε . Εεεε νετο Ρτὶπιιι Μοτο ιιοδΗε νΕ8ΞΕπιιω.εάΠ1τέτ ειι18εΙιιε Ποωὶτιἰ Ιε

Θεο )ειεεπτΕ,δε Με σ.όΙιιιε ὸοτωἰετιτετιι,Γε‹ἰ Γεειιπι δε Ρίο.1τωε εμΙάδειπι ωεὰὶτεπτεπι

ενει8ίπειτο 8Ιαὁἰο ειΡΡετἰὶτ. Τιιπε ΠΙε Ιεδϊο Π: εκειιτἰετιε, νείὶἐ8ἰὶε εμε ΡτονοΙιικι1ε ,

εειιιΒικτι κατω μ·οτΓιιε τ1οπάιιτπ ὶτιτεΙΙἰ8ειιε,ε1ιιαίἱνὶτ,δε εμ εο οικΠεπιε εμο‹ἱ Πι Βικι

Βιιμε τεἀεπιΡτἰοπὶε !ιιιπποπεε ίιιετεικ ωε...ω , ποτ1άι1Ι11 εποε εσττερτυπι . ΙΙΙε εετ

τεΡτὶοτιετο ἴΡοΡοπὸἰτ , δε ίὶειτἰτιι νεπάειπι πιετιιὶτ . Μοιε ετεο ετ18εΠει:ε ὶΙΙεΕίΡὶτΞτιιε

απο με ωὶπειεἰ νὶπὸἰδὶο. ὸΞΪΡειτιιἰτ . δ: νεηετοΒἱΙὶε ειΒΒειε εεάεπ1 ὶπτεωΡείῖεε κιο

&Ξε Ιιοτο,ίταττεε εοπνοεονὶςεεεεπίὶίοιιε Ιιιπιἰποτἰὶε , εομτιιΙιιπι Ρετ1ὶτ , δε ίτε.ττεε

Βτενἰτετ ο.ΙΙοει1υτιιε , νἱίἰοπεπι ΞΙΙο.πι Ιιοι·ι·1Βεοιτη τετιιΙὶτ. Ι)εΞπάε ίε υί‹με ειδ ίιιἐ

ΙἑιπΒιιἰπἰε εδιιΠοηεω νε:ΒετΙΒιιε 2.ίΒεί ίεεἰτ . εετετἰε νετο Ρο.ι·εεπε . ειἱἰεμετιτιιὶιιπι

:Μιμή ωιιΙτοτἱοτιε ειίΐεεΒ: . Ε:: Με άἰε πιοεΞΠε ΠΠ ἰπιοΙενὶτ , ιιτ Η εμε ἰτι εοι·Ροτε

νε1ΓεπΒιιἰτιε ΩΙιτὶίΗ ιιε8Ιἰ8επτἰει εοτιτἰπιεετετ , Πεεἱω εοπεΡτ1οοἰ δε Ροετιἰτεκιτἰπ

Πι!:ήειεετεε α . Βεκπα.τ υἱο· , ..ο 5`ει·ἰΡτιιτει . @αἱ εοττἱΡἱΜτ σ Βοποἱπο . Νοε ειιὶπι τειτι- μ. Μ

το Ροπή :Με οοίιιὶτ εο ττεΡτἰο , ειιμε εοτ1°εΡτὶοπε Ϊ2Ιι1τ81°ὶ, Ρει·πεεείΐοτΞο πιοΒΞε ία·

τἰείεεἰετιεΠ Πεο ἐον1το.1πυτ εκετι1ΡΙο .

3. ΑΙὶο ὶτἱἀεπ1 τεπιοοτε.ειιιιι επτε νΞ8ἱΙἰειε κωιτιιτΞωιε ίεΙΤιιε μ Ιε.ΕΙο ῇεεει·ετ , Γε- 58. Μ...

ειπαμε ειΠεμε δε $ετἰΡτιπἰ; νεΙ Ρωπιὶε πιεπιτε τενοΙνει·ει: . ίοΙ:1το εἰ ειδΠΜτ Βιτι- €(Χ::22”*

ει... Ρεττιιε ,μια απο Βεο.το Ρεττε νὶτοπιο , εμοε Με Ξτιτιιὶτιιε, ιιτ ίειωΙΙΞεκεε δ: δω αΡΡατεπτ .

πιεΐτὶεοε ΗΒΙ«με Βεπε πιοτοε τενετεπτει· ίοΙιιτενἰτ; δε ουδε. ειιιαμε νεηὶτεοτ ω..

Ιὶει:Ιτετ ἰπεμὶίὶνἰτ . Απ ΠΠ Γε εΙο.ιιίϊτυπι δε οἱἱἱεἰτι:ιε ίτατι·ιπτι ειωδέειε είτειιΠΐε . δ:

οπικιἰει Ιιοτιεθει ἰηνετιἰίἴε ι·είΡουάει·ιωτ , ία! εμοά μπαι ετα έ: οΒίει·ν:.ιτε ωειτιπἰ- -

πωπω ἴοΙΙεωηὶιι,ἰπτἰωενετυτιτ τετατόοπε.Ηατε ὸὶΧετιιιιτ,δε εεττιειπἱε είΡεε-ὶυἰ Γε

ίιμεΙυκετιιπτ.Επιτ άεπηιιε οιιΞδο.πι Εεεε: ειπε ειιω μεμε , εμὶ εμε οΒίεο ιιὶΞε ίε

όιι!ιιε :.ιάΙκει·εΒειτ , δ: εΧειιιΡΙο Ρὶἰ ιτια8ἰίὶτὶ οτετἰοιιἱΒιιε :μετα ίε:μίΕπιε ὶτινΞ8ἱΙει
Βειτ.Ιε ει·οο ω. Βετο. ἰπνἰ8ἱΙειπε δε οτειτὶοτιὶΒυε 1ι1Πειυε, Πεετ εοε ποια νὶὸἰΠΌετ , νοεεω

τοπιειπ Ιοεμεπτὶυπι ειιιεΠνἱτ . μμε τεΙειτἱοτιε πείΗτι1ο:Πο Με ὸὶεἰἰεὶπιιιε )· Πο.τΜι

εμε νεπιετειΒὶΙὶε σ.ΒΒειε ίοπὶτι1 εεικτιμ.πο: ίπιττεε :ιά ωειτιιτἰπειε εοιινοε:ινίτ . Ι.ε8ἰ

εμε μ ΒἰαΙο8ο " ειιπιάεπι Βεεπιιπι -ΑΡοΠοΙυτη ττιεττὶευΙειτἱο Πιο Ιειττιμιάιιω Ιιι- ..·8_ θα;;

πιειι τείὶεὶεκιτὶ , οι εἰ δεττ1οι1Ηπιτετ 8ι·ειτυπι ΗΜ εΠε εμε ίετνὶτἰιιτι1 , σ.ΡΡετιιΞίΐε δ: Μ 3- Πω

ειΠοεμιιτι1Π1 ΕιΠΤε . Ετ ιμἱά ωἰι·ι1ιπ , Η τοϋ ειε τοπιο νἰτο ,ο ειππ εοεΙΤεπτε ΗΒ1Βεειτο Μ· "*°

ν1τοπο ειΡΡειτιιἰτ , εμἰ ό1εΒιιε ειε ιιοδΗΒιιε εοεΜπα εοτινετἴειτἱοηἰεΜΜΜ , δ: δενε

τὶε οι·ειτἰοιιὶΒιιε ειίΠάιιο.Β:ιτ ὅ Ει·εάεπάιιπι Ειπε είὶ . @και ΡτειΙὶΒοτοτυπι ίειιυπι νε

τἱὸὶεειτι τεΙοτὶοπεω,Ρταὸὶδἱοε ίειοθοε :Μο ευ Πεμ νὶΓοε ίιιΙΙΤε.Ρτεε :μήτε :ωμή ΠΠ

Ριιτἱτειτε, δ: είται τπειι1οτΙο.ιιι εοιπιπι :.ιίΠάιια νετιει·ετἰοπἰε , δ: οτειτΕοοιπι1 ίτεεμετι

τοτἰοτιε;οΙὶοουὶπ ΜΗ επιτεει εοε νΙάΠΐετ, απο ίι1Μι:ο δετειπι ΞηΓΡετε.τεονέίοε ιτιἰιιὶπιε

εσ8τιονἰίΪετ . ιμἰπ Ροτἰυε ω! εάνεπτυπι εοτιιιτι εοτιτυ:Βειτυε εστω ὶπττετπιιἐίΤετ .

νεα: ετιἰπι κάμω ἰΠυττι Βεο.τιιπι νεοετειΒΠεπ1% ..ιω......,.1...ω $ειΙνειτοτ οπιπΞιιιτι

επ8εΠεε νΞΒτειτὶοτιε δε ειΙΙοεμυτἰοηε .. ίειι Γειτιδϊοτιιπι νὶίἱτειτὶοτιε εὶὶἔτιιππ εὶιυεετἐτ .

ε.. Ρτοεεάεοτε τεπ1Ροτε , απο ίιιΒτεττειοεειε ετγΡτεεΞτι Ιιοιποτε Βεὶ θεηἱττὶεἱε ,

έδί.σ ΣΣ. Ο. Β. Τοπ. ΕΠ!. (Ξ Β δ: ο

ι ΜΜΕ δείεδτυπι εμὶ Πι εοτιἴεετο:ἰοτιε- εοΙἰεἰε ετἰωπ :ιΒΓ:μιε ρτεινε ἱπτεκιτἑοπε εοπτἱ8ετ:ιτ , Ϊενετε

ο/είωο»·ιιω τεεἰτατἰοοὶΒιιε δε άι]:ίο!έυΞ.τ Ριιτιὶεπἀιιπι Ρτ2Γετἰρίἱτ δ. Βετ:πιτάι1ε ὶπι εΡἰίἱοΙει 69, ειδ ΟΜόοπεπτ.

εΜπτειπ Ττἰιιιπ-Ιοτιτἰιιπι .

6 Εκ 5. Βεπεδ3εΗ οτεᾶτἱρτο ΚεμιΙε: τη. 4.8. Ρο!ἴ:ιοάἱ οιΒεἰΞ εΙἰνἰιιἰ ω”. ε..! :ιΒΒατε111 Ρει·τμετ.

 



με νιτιι

ΑΝΝ. οι. δ: οιππιιιττι Μεττντιιπι εοπιιτιιιιιιΤετ , δ: τεΙι:1ιιιεε ειδε Ν ι τ: ιι ε ι ι Κειποτιιιιι ετ

1 046 ειιιεΡιιεοΡι δ: ττιεττντιε , ιτι εΙιετιο 8ιωιοπ Ρτοιοιιιεττντιε δτεΡιιεπι εοπδιδιιΓετ ,

η· ω” ιιιιιιιιιιι Γειιιιιτι πω: εειειιτετι, δ: εειιτιιε ειπε ιιιίιοτιειπ δεεεπτετι. Ιπ Ρπωι ι8ιτιιτ

5888"8ΝΕ- ειιιΓδει:τι ΓοιΙετιιπιτειτιε εειεΒτιτετε , ειιτπ ιιιΓε δοιπιπιιε Αιιιιεε πιετιιτιποτιιιιι ΓοΠε

“ει” δε: πιω ιπτετΓιιιΠετ , δ: με ιιοιιοτε τεπτι Μετιντιε , ειιιιι ιεπιιιε ττιιιιιδιο δεεεπτετε:

ειΓεπτ ,ὸδιδιο Βεπειδιεετιιιιιε Ποειιτιιτιο ,. ειεεε ιδεττι ι:ιετιιιιιπιιε Μετιντ Ροπ3ιιεεΙι

μια. Πο ε τε ιτπιτιιε , νι επτι ιιε ειιπ ι: οιιι ε ετεπτ , ε επιτο ετνΡτετιιιιι σιτε πω· ,
δ: εδώ έτετιεεεεεπε ιπ τπεδιο ειιοτι εεεεΠιτ , Γειιιτετο:1ιιε Γεπδιο ειιετι , οπιοτε εε

ιιοπιεοτιιιιι νετΓιιε ΑΒΒετετιι , δειπδε δει:ττοτΓιιιπ , Ροιι ιιιιιίιτοτΓιιιιι Γτεττεε ιιιειι

πεπε τεδιιτ . Εκ :με ειπε νιΓιτειιοιιε δ: Γειιιτετιοπε ίτεττεε ειιτιι ιιεετο Ρεττε ιιιειιτι

δετι , ιτι οιιΓε:1ιιιιε ειιιε , ιιΓ:1ιιε ειδ ιιοιιτε τειιιΡοτε , Γιπειιιιε επιιιε δενοτιιιε ιιιιιΓιετε

ιιιιδιιετιιπτ . Νιιπε εοπΗδετειιδιιπι ποιιιε: επι , Γεπδιοει ι)ει ιειιδιιιιιε , :μια ιπ εοτιιιπ

νεπετειιοπε, Ττιπιτετιε οιτιπιΡοτεπτιε: ε δενοτιε ειιιιι δενοτιοπε δ: τπεπτιιιτιι Ρετι

τετε οιΓετιιιιιιιτ ιπτετειΓε , δ: εει:ιειιιιιιπ ε8τπιπιιτιι Βεετιε ΓΡιτιτιιιιιε ιπ Με δειεθτε

τι , δ: ιιιιιοτιιιτι Ριε δεΓιδετιοτιιιπ νοτε) εδ ιΡΓε Ττιπιτετιε Βιετετιε ει: ειε ΡτωΓεπτε

τι. Μοπεειιιδεπι:1ιιε ΒειιοξειειιΓεε ει:ειιετι τετιιι Γεπιε τπιτεειιιι, :1ιιοτιιειιι ειι εο

δειπ Ρεττε ΓιιΒ ιιιΓο τετιιιιοτιε εττιειιιο τε8εΒεπτιιτ , Γείιινιτετειπ Μειιιεττντιε

Ρετ Γιιεεεδετιιιε ιεπιιιοτε ειιτιι ιιιιιοτιε εετιτιιε εειεΒτετε δειειιετιιιιτ ε .

εψεω"Μ 5. Κεεειιετ νεπετειιιΙιε Αιιιιεε , ιιτ ιετπ ΡτειΓετιιιτιιτπ ειι , ιιιιιιτε ετεποιιιε ιιι Εο

8επιτειε- ιιιετιπειε, δ: ιπ Ι·'τεπειε, ιπ :1ιιιΒιιε :ιιιεπιιιιιιτιτιιοε ετοισετεε νιτει νιτοε , δ: τεΕ<ιιιιετι

ττετιιιτε ει:ετειτειοε Ρτε:Γεεετετ , δ: Ρτο ιε8ε ειε εοπιιιτιιετετ , πι: Γιιι8ιιιιε ειιπιε

Με εεειειιε τιιεττι Για Γε τειιτεεΓεπτετεπτ. Έε&ιιπι επι ειιτειπ, ιιτ ιιπε διετιιτπ, ιΡΓο

δοττιπο Αιιιιετε ιτι εεΡειιε Γιιε , τιιιεπι ιπ ιιοιιοτειπ 8ιοτιοιι Ροπτιιιειε ΝιεοΙει ειδιΒ

_ εενετετ, δ: :1ιιιτιτο-δεειτπο (ιειεπδεε Νονετπιιτιε εοπΓεετετι Γεεετει, ΜιΓΓεε ιπ ιΡιε

ἔἔΙξ°ἔΣἶ δεδιεετιοπε εειειιτεπτε , εδιιετεπι ιΠιε ΓεΡτειιι Αιιιιετεε , ει: ιιιιτπετο διΓειΡιιιο

ιιτεειδιιιιι ε ι·πιπ ειπε , ειιπι ιιιιιιτιε Γτεττιιιιιε ιιτο δε νοτιοτιε Με δεδιεειιοπιε , δ: τενετεπ

κ” :ιε τετιιι Ρεττιε , οιιΓε:1ιιιιε ειιιε δεΓετνιεπτεε . Οιιιειο ετιιο πειτε ιιοτιοτιιιεε ,

- οι δεεειιετ , δεεεπτετο , ειιιπ τενετεπδιιε Ρετετ Ρτε:Γειιοπετιι διι:ιιΤετ , δ: ειτειιιπ

Ρτεπτεε δεπέιικτ τεΓΡοπδιιΓεπτ , ειδ εΙτετε Γε εοπνεττετιιπτ ; ιι: ιιπιιΓ:1ιιιΓ:1ιιε Ρτο δε

νοτιοπε δ: ΡοιΤε Γιιο , οτετιοτιιιτπ ιιισετπιπε ι)εο οιιεττετι νιδετιιπτειιιε ιιοτιιιπετιι ,

Η τεττιεπ διει δειιεετ ιιοιπο , ΡτοΡε ιπεπΓιιτε ειιιιιτι πω” , ποιο εοτΡοτε ε ιεττε Γιιιι

ιενετιιιιι . Ωιιοδ ειιτπ εΙτετ εΙιετι :ιιιεΓι πεΓειεπτι πιιτιιιιιε ιπιιπιιετετ , τεπτε νιίιοπε

οτπιιεε εττοιιιτι ιιιιπε ιιεετιιτπ νιτιιιιι ει:ττε ιιοτπιπειιι διεειιειιτ . Ριιτο τιιπε ειιτπ ιιιιε

εεειοτιιιπ εΒιιιιπιιιιιε , ποπ Γοιιιπι νοεε , ιιτ ιιι ιΡΓε Ρτε:Γετιοπε οτενετετ , νετιιιιι

οπιπιιιιιε οτιιπιπο τιιετιτιε ειΓεδιιιιιιε εδτπιι:τιιτπ , δινιπε:1ιιε ιΠε δ: Γεετο-Γεπ έιε ων

Με ε" ΡτοΡιτιετοτιο δειιιεε ει:ειιδιτιοπιε ειιιιι Γιιπιτπε εοτδιε Ριιτιτετε εειειιτεΓ

Γε; δ: ιδειτεο Με τιιεπτε, Πε εοτΡοτε ειενετιιιπ ΓιιιΓΓε. Ι.ε8ιιιιιιε ό Μετιετπ ιΕ8γΡ

τιεεεπι ιπ ιιιε Γιιε Γοιιτιιδιπε , ειιιιι Ζπω” εεπι το8ειΓετ Ρτο μια ιιπινετΓειιε Εε

ειείιε: πω: Ρτεειιιιιε Ποτπιπιιτπ ει:οτετε, ιιιΓετιι ιτι εετε τεΡτεπι διιιτιιιε οτειΓε, ειιιιι

ιιειε ετιιο δε ιΙΙε Ρατιιτεπτε , ΖοΒιιιο τεΓετετιτε , ετεδειιιιιε ιτε εΠε , ποπ δειιετ πο

δι: ιπετεδιιιιιε νιδετι , διιοδ τετιιιιε υπ , :επι τενετειιδε δεετεπιεπτε εεΙειιτεπε ,

Ροτιιετιτ ε τετι·ε ιτι εετε ΓιιΓΡεπδι .

@Μια ει ό. (Σπιτι :ιιιοδεπι τειιιΡοτε ιΠε τπειιιοτειιιιιε δοιιιιιιιεε: ΡεΠιοπιε εειειιτιτεε , δι::

Με»δ Γετιδιο ΡετεΓεενετπ, οεειιττιίΓετ, δ: ιΡΓε δοιπτιιιε ειιιιιπετε ε ειπε ιιτοτΓιιε δειιιιετεΓ

:Έι:;;;Σ” Γετ, Γεδ διιεδτε8ειιιιιεΙιε ει:ετειιειιοπε ιειιιιιιι ενιΓεετετε Γετιιιιε πιετιιΒτε ιτι ει:ΡΙε

ιεεωτ- τε Με ειι:1ιιεπιιιιε τεετεετιοπε πεδιιιτεπτ , ιιιιι ωιωεωιπω, ειιι ΡΙιιτιιιιιιτιι Γ: ετε

δειιετ , Γεετετιιιε ιιιιιιτιι:ιτ , ιιτ ειιιετεε πω ειιτπ ιντπιιιιε ίιτπΡΙιειε Ροειιιο ιιιιιιιιιπι

Γιτετετ . Μιιιιιιετ ετιιο μπει Ρεττιε Ρετιιιτ , δ: Γεπιοτ τεΓεθτιιτιιε εεεειΠτ: επι ειιττι ει

πετεε Ρεπι ΓιιΡΡοΓιιιΓΤετ , πιει: ιιτ δειιιιιιενιτ , ω: ΓεΡοτειπ ιιι ιΡω δειιτειιεπδιτ , δ:

ιτι Ιντιιιιιιει Ροτιι ει:εειιετιε νιπϋ ΡετΓεπιιτ . Ωοιινοεεπε δεπιειιιε ιιιιπιιιτιι , ειιτ ιιεε

Επι τιιιπιιιτετειιτιεΓιιτπΓετιτ ιιιετεΡενιτ ; επι οι Γε τειιε τπιπιιιτειΓε οιιιιιιιποδιε δε

τιεεετει, Ρτεεδιέιε ειι :το Ρετετ τεΡοΓειτ; τπιιιιιιετ εετιιιιε, δ: ιι: πω νιΓιιπι Γιιετετ ιπ

: διιίιτιιιε , εεδειιι τεΡτεεΓεπτετ ; Γεδ , Πει ιδ οΡετεπτε τπιΓετιεοτδιε , Ρτιοτ τεΓοττπε

τιιτ ιπ ίεΡοτιιιιιε ετετιε , ιιετιιιε τενετεπδιιε ιιετοε Πει δοπιιπι Γιιτπιτ εα<ιεπε 8τετιεε .

Νοε

ο πω ετιιιιιιπιιπε ρετΓενετετ, ποπ ιτι Βειιιιο:ειιΓι ειπε ιιιοπεδετιο , Γεδ δ: ιιι εδώ τιιιο:ιιιε, :ιιιιιιιιε ΚΣ

ειιετδιιε ειιτιιιετιδο πιει-εξω: Γιιιτ .

δ ιτι Μπι Ρεπιιιπ.Αδι ΒοΓννενδιιιιι, Γινε Βοιι:ιτιδιεποε ειδ διειπ ι.. Αρι·ιιιτ

 



ε. ιεισειΑ.1εοι ΑΒΒΑτιε. 4,69

Νοε ιιίοιιε ετ! Ειοίττει τεττπροτει @πρεπει ο Ματια νὶὸΙτιιιιε εοτιίετνετιιττι, το ουσ εεττ εμε-ι. @Η
νιττιιε ειιι οττιτιιΡοτειιτίε Βεὶ εΙΒΜύτ 810ϊΗ101 - μ τ 1 046

7. Μεπι τοτε ρεεΙεε θτι.ιειΒιτι Π11υε δεοίτιι!ετεευτ, οικω Νιοοδετιιιιεειδ τω” “τ :Ιω

$ει1νειτοτιε ίὶττιὶΙιτιιεἰιιιειπ ίευἱΡίἱίΪε δΜτι1ε , δ( Ριο τιιετττξε 8εΐεδτιι £Βινοττιιιι νιιΙιιε- (ΜΜΜ

ττοιιε εοι11Ρετιετ1$ , ίιιΕετ εεε Ιοετγωετετιιτ ,εε τοΒιιε ιιτιειΒιτιιε όοτπιτιιεεε οειι1ιε Με ἔἑξΒζξ2"Βἶ

_ ετγττιω ίιιΡετ εειΡιιτ εμε ΐε1°ιτΜΜ Ωτ0Κ11πε ‹ · ο ' Η·

8. Ηειιτιειιε ιτιιΡεττιτοτ Αυευίτιιε , ΜΚμετά ΕδεΙτίβτπιιεειττιίεοε , ειτε;» ι·ιιιιΙτιε 5 _

1ττιΡειιίὶε Μι δε ετ8ειττι,νείΒιιττι & δε ετΜπτετιτοτυτο, ίε:Ρε ιιιιτιιετο ιτιιττιετενετειτ, τι18Η;;';:_

ειδ δειτε εὶνἱτειτειτι είεετιεΗτ , ιτινι.ίετε δε ντε!ετε ιιονειε ίετιιΕτιιτεε εΙειιίτττδε οτΠειτιει- Μοτο τὶ

Πτετ .

τιτττι. Οιιιτιοιιε Πιίτετιτο.τιτιουε ειιτη νετιετεἱυὶὶὶ Ρετττε , δε ΘΡίίεοΡο Ηεγττιοττε , εΙειιι

ίετιιιτι ττιττετετ ιιονττετ εοτι ίἱτιιδὶιιττι,ἰΙΙιιτι Ι)εινττΙιει,ιτιι πιο:: ιτιτιτΙὶτ: Πα παπά: :στον Μ ! 3 ' _' 4.

έ::[εειι!εωρεα!τ,όέε ότιδίωύο μοκέτα ε!εεβ τω». @Με εΠδτιιιιι @Με ιιιίετΙιτ εοτεϋ Η. .

ΡοτιττΗειε,δε ΓεετετιιιεΑοοετεπι εΙΙοειιτυε.·$ὶΙιιιτιε,ὶιι ιιἐτ,τετὶιιυετἰτιε,δειιτεΙεδειε- ῇ.ἑὶ°ΞὶΓ(Ξ2..

τετ ττιοτιει.ετιιιιτι ίεεετιτίε , οττιτιε 1121Ρεττιτττι ΡείΤιιπ1εΜι Με . Τιτι1ε1”ειιιοτ ειΙτει εοτιίἰ- εδώ·

εὶετειτἰοτιε ἰτιττε. εοτειτε Πιτ τεεεΠιιε , νετοει ΡοτιτἰΗειε εφτά: ττιιτιπετε , δε τρώτε τ

Ιττιοετιο , ειιιοδ ίιιεεεΠοτε επιτεοειτ , εοτιίιιΙετετ , δε ΙιτιΡετατοτιε δεΕδεττο ίεττείει

εετετ , ῇιι8ἰ τιιεεΙιτειτιοτιε Ροτττεδτοτε . Το.ιτάεττι εΡιτιωε εοιτΗΙτι, (ειετιτια:δε Ριε

τειτιε , τη τά ετιίιτιιιττι ὶΡίἱιιε ίτιΓΡιτεινττ , ιιτ το 00πνετιτο ττειτττιπι ΙιτιΡετειτοτεττι ενο

εειτετ , δε δε σ.ι·ιιζττιι ίιιὶ ΡτοΡοίἰτο ιΠιιιτι εϋΠ8ειττετ ιτιε1ιεττετετ . ΙττιΡετετοτε νετο τε

ίΡοιιεΙειιτε απο Ιειετγιιιτε , Ρετ Πει τιιιίετιεοττΙιεττι, Γιιιειτιιτιιι ΡτοΡοϋτοιιτ δε νο

τιτττι εΙΤε , Πιο εο δε Ρετ ειιττι το Ιιοε Ιοεο απο ίτεττἰΒιιε τ, τιιιιτετο Ιιεο1τιι ,ο Πεο νεΠε

ττ1τΙιτειτε . ΙΙΙιεο ΡιιίΠττιιιε ΡειτετττιειιιιΕνττ, Η Γεειιτιε!ιιπ1 ΚεειιΙοε ΡτεεεεΡτιπιτ , δε

(ΤΙΜΜ Βοττιιιτι εεεεττιΡΙοτιι , οοεὸὶετιε νεΙΙετ εΙΤε ιιίοιιε ειδ ιτιοττεττι . ο ΙΙΙο ειιιτεττι

ειιτη ιτιιιΙτει δενοτιοτιε τε! ΡτοΗτετιτε , Μάιο ίειιιοτ (ιιοιιιτιιΙιτ : Ετ εεε ιιτ ι11οτιει

ετιιιιτι νοε ωτειΡω , δε διο !·ιοόιεττιο. διοω” νείετιε ειιτειττι ίιιοεο; ιδεοοιιε φωτ!

τα Βετο ειιτιι ττττιοτε ἀὶνὶτιο νοε Έπεσε νοΙο . Τιιιιε εο οττιτιτει ειτε: ιιιοετετ , Γε ειιτη

ετινιιιο εὸῇιιτοτἰο ἰττιΡΙετιιτιιιτι ίΡοτιόετιτε : νοτιιττιιτε ετεο , ιττε1ι.ιιτ νεπετιιοιΙιε Ατι

βειε , δε Ρτε:ειΡιιιιιιε , οτ εε! 8ιιοεττιατιάιιτιι ο Πεο νοΒὶε εΙεΙε8ε.τιιττ1 Π11Ρετιιιττι τε

όεειτιε , δε απο τιτιτοι·ε δε ττεττιοτε ΓειΙιττεττι τοττιιε τεετιι οτ ΜΗ τετιει:ε Ρτο οοΙΤε Ρετ

εεειτιε . Βετιι8τιιίΠιτιιιε ιιειειιιε ΙττιΡετειτοτ,, δε νετε ιτιοτιειετιιιε , ίΡοιιΠοτιιε Με τιοτι

ιιτιτιιειτιοτ , Πεετ ιιινιτιιε Ρειττὶε οποτε τττιΡετιο , δε @τα τε8τιἰ τιιτίιιε 1ιιίεεΡιτ διί

Ροτιεπόει , ίτεοιιετιτιιιΐοιιε νετιεττι!ει!επ1 Ρε.ττειτι εεεετίὶετιε , ττιεῇοτεε 1ττιΡετιι

ειδτιοτιεε εῇιιε όΙΓΡοιιεοειτ εοτιίὶ Πο. (Μπιουτ: ΡΙιιτιοιιε :τιποτε ίιιτιιττι:ε Εκτοτε εκτετ

τἱο ΙττιΡετιιιττ1 ειδττιιτιιΐττεΙΤετ , τι! τιτι·ιο. νειΙετιιεΙιτιε ειδ εκττεττιει εΙεδιιεττιιτ ο

ο. Ηττα: δε τιιιιΙτιε ουτε τεΙ:ιτιι ίετιιοτιιττι ειιιεΗνι , δε ι·ιτεττιιτιιΙΤε Ροτιιι , οΒ ε.ττιοτειιτ _

ττττιτι Ρειττιε ΡοΠετοτιιτιι τιιεττιοτιοε ίετιΡτο εΠιετιειτε Πιιάιιι › Ιιοττειτιιε ει: τιιε.8ιε ῇιιί- ξ[Β1:ξ:ΐ

Γιτε ει: ΠΠε , ε1ιτΠοιτε ειιιε τητα τετ τεεοτεἰετἰο ΐΡεετε.Ιτιιε , οτιιτιιοιιε τειιττετι πιωΜε

Ρε.τττοιιε δε Γτειττιοιιε @Με ειδτιιοδι.ιττι δε ΡτοεεἰιεειΒιΙὶε , οτειτιε ετιιίεΙειτι Ρεττιε τιποτ

εείδοτιε ει (ΠιτΠτο Ι)οπιιιιο ειιιτέτιε ειτιιεὶε αποτο ιπεειτιιιτι τιοεΠε τεΙεν:ιτι ,· δε φτιά

@τι ει. Ιειιιδε ἰΡίἰιιε πιιτιιιε ῇιιίὶε Ρετεξετ , νεΙ Η ε1ιτττΠιτιιΡττι τη Ιιιιιιιε ιιειττειττοιιίε πιει

τετιει εοτιττειιει , Ξτιτιειτο Με Ρἰετειτἰε εΙειτιετιττει ειοοΙετε δε ιτιάιι18ετε εΠ8τιετιιτ , ιιτ

ίιι:ι Ιειιιε δε ιιοΒιε ιιἱτιε Ρετισεε Ιτειοεετιιτ . ΑΒΒειτεττι ίονεειτ , τιιιΓετο.τιε ττιοιιιιε!ιοε

τιιετιτιιτ , ΡοτιττΠεεττι 1ζιΙνετ , εΙετιιττι ίετνετ ,ε ΡοΡιιΙιιττιοιιε 8ιιοετιιετ . Αττιετι .

Μὶτπεπἰπω εκεεφΜΜ το: πάτα [τιπδ!ί δοἰἰεπτπἰτ.

Ε: στοά. .Βἰ&ἰἰο2ὐεω ΧεΒἰιε .

Ι8ιτιιτ δικη τιιιετε!εττι ότε Κ 1 ε: τι τι τε το υ ε νετειιττιειιΠε εειειιοΒιί νειιετ:ττιόιιεειΒ

εεε Τιιτοτιο ίειτιι?τι εε (:οτιίεΙΐοτιιττι εοτιίεΙΤοτιε Μεττἰτιι τεεΠετιε ΒΙεΗτιι νετιιτ; δε

Μα: ειιιεττι ειτιιττιο ΓεεΗτ,ιιτ εεεΙείτειττι Μετα δοΙΙειτιιιιε εοτειτιάτ ἔτειτἰει διεΠτετ) εοτιτἱ

.4δίπ δδ”.Οτώ Β. Τοτε. ί/[Π. θ 8 τι; ΒΚ

 
τ

η Ηἱε Γεγοτιιιε ¦ιοάὶεοιιε ἱτι Βιετατιο πιοτιεΙτετϋ νἰτοτιἰειτι.ἰ ίετν:ιτιιτ.

ό $ετντιιιι· τοιεΙειει δ. Ηετττιετ ετιιειι!ιιτ, οικω Με ιτιοτιεΙὶετἰο είεεΠΠε εἱἱεἱτιιτ..

. τ: (Με 5οΙΙεπιτιἰε ιο εμε» Τιιτοτιειι6 ,ο ειιῇιιε εοτριτε ειιιτι Ωεττιιιτειε δείεττετιιι· , Νώε εἴεΡοίἱτιτπι εΠ ,.

Μ” εεεΙεΠε ττιΠει·ιιε ιη @σε !ιοιιοτειτι ειτττιιέτε ίιτττ;, τιοε!ιε το τεττιεδι·ει!εττι τοτινει:ΐει ξ Πε Με ντάε Θεοδο

τιιιιιι Τιιτοτιετιίετιι Με. δε ΟΙοτιε Ποτέ. απο. τι. δε τιοι:ιε ειιπι :ιάδιττοιιιοιιε με! Με εειριιτε



α” νιΤα

ΑΝΝ; επι. ΒΚ ιιτ ειιπέΙα ΡΙεΙιε ΠΠιιε εαίἰι·ἰ , ταπτι κάτι αεινεπι:πε ποπ ἰεπαι·α , επ εμοεἰ Γαπεΐεππι

Ί 046 νιι·πιπ αεἰνεπιΠε 8αιιεἰεοατ,εοπνεπὶτετ,ειιῇπε ἱπεείἴαοἰΙὶοπε Ρεεειοπε νΙτ ἱΠιιίἰτἱε ία

ι"° Μ* τὶεαειιε , πε Μιεπω ει ε:εΙεοταΙΐετ-, αε:ε:είΠτ αει αΙτατε Βοτπὶπὶεπιπ ειπε ίεΡιι!ετιιτπ

' Με νἱτι δοΠεπιπἰε Ροίὶτιιι·π , νείὶἰΒιιε , οι ίαεετάοταΙιε εποε ειειειτ , ιπειιιτιιε , ατεμε

Ξπὶἱιἱ Πω Ιιοδιαπι νὶνατπ ἰπιπιοΙατπτιιε. Ροίὶ ΕναπεεΙιιιτπ νει·ο , εΗνιπα εΙειπεπτἰα

οπεταπτε,ΡιιΙΡιτπιπ Ρετιιτ , πε ίει·εποπεπι ΡΙεπι ε:ιτοππιίιιία: ιιπεὶὶεμε ίαε:ετετ, εμαπι

ΡαΒιιΙο και εΠνΕπι ε8ει·ε ίεπτὶτετ. ΑπιπιαεινεττεΒατ παπιεμε Ραι·πιπ Ρτοεὶείἴε σοι·

Ροι·αΙεεπ είειαεπ , πιίἰ πιεεπε ιππιπΓεε:ιιε ΡετοιΡει·ετ ΓΡπ·ιταΙεπι . Ετἐο εὶιιπι επιιΙτα ιπ

τετ εμεεΙαπι δε Ραίἶἰοπε Ι)οπιιπι ἰπίετεεετ, δε ΡοΡιιΙπε οπιπὶε εμε απ οτε με μακ

εϊεΒαπτ ετΙΙΙι8επτετ ειεοιΡετετ,ίετιποπιε ΠΠ ε:ιιτίιιπι αδ εαεπ οτατἱοπεπι Ρετνεττιτ,Εειιια

Παει· Ρει·ίιόπε ]ιιόεεπε ΙατιιεΠοπιιπι ἱπ ε:ιειιε:ε ΡεπεΙεπείε Ιαπε:εα ΡπΡπειε , δε πε τποιε

ίαπΒιιιε δε αεμα α!» Μπεοπειιιετιτ . Βιιπι νετο ταΙια ΡΙεΒι ιπτιεπατει: , δε πω: νετΒιιπι

| ιιποι·ε εαεΙιτπε πιἰΠο ι·ιεζατιιτιιε ἰπ ε:οτειιοπε οπιπιιιεπ ΡιιΙΙιιΙατει: , εοπίείΗπι εει·πεπ

τἰΒιιε ΡΙει·ιίεμε πωπω εεοΙείἰω , δε εμΠιιιίεΙαπι Βοπὶε Ιαιε:ιε με , ὶπιπιεπΙα ε:Ια

τιταε δε: εαΙοΙαΡἴα ετπεἱΗιεπτπ οπιπει·π είτε:ιιπιίιιΙίιτ , αε: εὶεΙιἰπε: αεμα ε:ι·γίιαΙΙιπα α.

Ιατετε ΕΡΗπε πιἰταΒΙΙἰτετ Πιπειτ . Ετ εμὶ νιειετππτ τεΠιπιοπιππι ΡετΙιιΒιιετιιπτ , δε αεἱ

Με: εεε ιΡία εο:Ροτειε ίιιοῇεδὶα τε!Ηπιοπιππι εοι·πιπ ΡΙπτιπιππι ε:οπίιττπατ , Ροτείὶ

1ιαπιεμε ε:ετπι ταπ8ἰεμε , πε εετετα εμοειιιἔειπε εήιιίειεπι πατιιταε Ρετίὶίὶππτ . Ο επι

τα Πει μεταε , αεμα ει: Πε:εο ΗΒπο ειπαπανιτ , εμοεἰ εεΠπε ιαπι ἰππιιιπεταΒὶΙιΒιιε αιι

ιιιε τταπίαθειε ποπ αΠπιε .| Παπ εμοεμε επιταειιΙπιπ πιοεΙο Βοπιἰπιιε ποίεετ ]είπε

@Γεω ποΒιε οΡεεπεΙὶ νοΙιπτ , εμοεὶ ΡοιιιιΙο ΙΐταεΙΜε:ο , εμαπεἰο ειιπι Πτιε ατεἰοτε

ΙαπειιιιεΙππα αεμα δε: μπα ειιιτιίΠεπα Ρτοεἰιιδὶα Ροτανιτ . Ναπι Παπ Με νιία Βει αί

Ηπεπτια Ιαετιιε αεεμε τείει·επε αΕπιτ , πα ποΙιἱε ιπεςεπτι Πει νῖτειιτε οΠεπΓα, πππΓεμἱΓ

εμε 8απειεπε πι Γεια ι·επιεανΞτ . Ηαπε: νει·ο αεμαπι α Ιατει·ε (]επειΒιει εαειειιτεπι πι·

τἰΙΙπε εμιειαεπ επεε:εμτ , δε πιεεΠο τεπιιε εα ΡΙεπιιε εκίΗτιτ, εμι Μετα αΙτατε ε!είοΙΤπε

ίεεταπι ατμαπι ΡοΠεεΞε αεὶ πιεεποτιατπ εεεοΙεπεΙαπι εοπΓει·νατ ο

Με πιο·πιώ: &εωέ Κἱσὐπτἐἱ ΜΜΜ: δισ/ια “ή ,

Εκ πιά. [σπξἔἰ Ρ?εοπί ”τάαπωι|ΐ.μ

σ_,ψ, Μέ ΞιεεεΙΙεπτἱΠὶπιιιε Με εμοιιπαιπ ε:α:Ιερειπιπ Γεετετοι·ππι εοπτεπιΡΙατοτ ίπΒτἱΙἱΙΙξ -

ηεεωεωε5· .τπιιε εμι ιπτενετοετατα αοὶε ιπτει·πε οΒΙιτιαε νιτπ νει·Βι ὰἰνἱπι ε;οπίΡειειτ ε:ιιπθειε εΙα

ε Μ"""" ° αμε, εμἰεμε ιπαἔἱίὶτἱτεεππιἱιεπεὶπ Ρεε?εοτε ατοαπα ὶΡίὶιιε ίππιπιαειινιπιτατιε , εμο

1:τοΡιπεμιιιε εο εΡοτανἱτ ειπΙε:ιπε,αά εοπίοΙατὶοπεπι πορετοι·πεπ ιπίοτειιπιοτππι ἴαεἱε'ε

π.. ]°ω[ ;τεε:πτίπε , απ πι ΕΡΠεοΙα Βια :Νοἰἰτε, ιπεμιεπε ,ιππαπ/ἱΜε«Με Μππέπε . (λποε:ιτε:α

.. ι 3. απο ποοιε επιτι.ιπι ε!εΒετ νιεΙετι,εμια πεε: πονιιπ·ι αυτ τεε:επε αΙιεμἰεὶ ποοιε αεε:ιε!ιτ,επιπ

:ιιιιπεΠ Κατσε οποτιεΙιε ειεΗιιατ πι ειεεετιπε , δε Με Ιιοπιἰπεε Π: ιΡίοε απιαπτεε , δε ιεΙεο

ποπ «μακ μπε ]είπ-(Πιι·ΙΜ , ίεά εμε μα. Γιιπτ ΠπειιΙι εμαει·επτεε . Ρεαείεττὶπι ε:ιιπι

ίε:ιατπιιε Η απιπιο ιπειιιε:ει·ε νεΙππιιε , απτἱεμὶοτεε ποΒιε Ρατι·εε δε Ραίεοτεε πι Με:

Εε:ε:ΙεΠα πιιιΙτα ΡαΙΪοε αεινειεία , τιιπι Ρτσ πάει ΠατΙιοΙιεαε ειείεπιιοπε , τιππ Ρτσ εμο

τιιιπεΙαπι ΡταπΡοίιτοτυπι ὶπἰεμα α:ιπιιΙατιοπο μ @με αεε:εεΗτ εμοεὶ νεπεταοιΙεπι κι·

ε!ιατάιιπι αΒΒατεπι , Βοπιε οτππΗμε πιο τεπιΡοτε ιτπιταΒΠειπ , εμειπ ποπ ίοΙππι Εο

τΙιαι·ιπεια , νει·ιιπι ετιαπι Ιθ`ταπε:ια Ητιεπτετ εἰείὶὰεταΒατ δε Βπτεμπειια , εμοι·πιπάαπι

ιπίεδ'εατιοπε Ρεττπ:ΒατιιπιΜε πονιπιπε α (απ: μα. @πα δε εαιιία νι: πωπω :παπ

ίιιετπεΠπιε δε ΙιιιππΠιταειε ΡΙεπιιε εοι·ΐι ἱπἴεᾶατἱοπιΒιιε π! Ιιοι·απι ε:εΠιτ , πε ειπε μα»

ίεπτἰα μπε 8ι·ανατεεπτ α Βετο ΗΜ εοιπιπἱΠα εεε:Ιείια, αε Γεε:ι·ετιιπι με εοπνετἴατὶοπἰ

πι εο πιοπτε , εμΞ Βιιωδεκέ ὰἰοἱτπτ,ειιιαείὶνιτ Ιοε:πιπ ποι Ιιαοὶτατετ Γεε:πτπ.αιιο ποίε

εμαπι αεεεΠὶτ , αι·ειιιππιεμε εποπτεπι αΠε:επάιτ , ιαπι εμαΙιτετ Γεε:ιιιπ ΙιαΒιτανετιτ ,

εμἰΒιιε νι8Πϋε ίειι ῇεμπἰὶε ε:οι·Ριιε αΠΠιεεειτ , εμαΙιτει·νε μι Ρετ Βὶεππιππι εοπνει·

ιατιιε ίιιεειτ , εμοτ ωιειιωπ πωπω ίιπιτιπιιε ι·εΙιεμει·ιτ τείεαπτιιτ ποππιιΙΙΞ,εμἰ αει

πω: ίιιΡεείππε , εμὶ ετἰαπι εα αει Με εμἱ νιειετυπι: ΗεἰεΙἱ ιιαττατἰοπε ΡετεεΡετιιπτ .

()οπτΞ8ιτ επιτπ αΙὶεμαπεἰο ειιιοε ίτατεπεπ ποίὶτοτιιιπ, εμοι·ιιπι ιιπι ποπιεπ 5τεΡΙιαπιιε,

αΙτετ νει·ο (Ζοπο είὶ απ”, Ρετ Βοιπαι·ιε:ι εποπτεπι ΙιαΒετε τταπΗτιιπι, με εμιείεεπ

επ Ειπε εΠεταπε!ι 8τατια , εμἱα Πε: ΡοίεεΒατ τετπΡοειε ιπε:οτπεποεΠταε , ποίμε:ιιιπι αε

εεειει·ιιπτ ; ε:ιιεπεμε Με εοτιιτπ Ροίε ε:ιΒιιπι εμιείε:ετε ΙαΠιτιιειοδε ΓεπΠιε ιτπΒεε:ιΙΙι

ταε ίαε:Πε ΡετίιιαΒΠ”ετ , αΙτετι νει·ο νἰίιιτπ είε ατε!πιιιπ ιΙΙιππ ιιιοπτετπ εοπίε:επειετε ,

δε Π·

 



π.κι::ΗΑκυτιππΒΑΤιε. 4.71

8: ιιτιιτπ Ιοει , πππιτπτιοπείπιιε ΡετΙιιίττπτε. (Μπι ιπιτιιτ νεττι:επι τποπτιε ΓιιπιΠετ , Απ. επ.

δ: πιι: ιΠιιεπιιε :ιτειιιτιιε πιο: ενοΙνετετ , νεπιτ τππδειπ π‹ι ειιιιιίδπτπ ππτιπιιιιιιττιππ ε! 046

ππιιε,επιποτπεπ (ΞιεΙπ,δινετιοτιιιτπ. Βιιτππιιε πΙτετππ τιτπ τπιιιτπ :οπίεττεπτ , δ: ιΙ- "° 1""·

Ι: ιιτΡοτε ππ ππιι , δ: τπιιιτοτιιτπ ππποτιιτπ ίεπιπ πτπτε ιπτπ Ρτειπππτιιτπ,ππτιπιιπτιιπι

τετιιτπ ιπππιτετετ ιποπιτπεπτπ,ιΠπ δε πεπεδιδιο Ρπττε ποίιτο Κι:ππτδο πιιιπδπιπ τε

τιιΙιτ ιπ πι:: νετππ : Ηππιιι , ιππιιιεπε , πιιπιπδπτπ ποπειιπι νιτπ ιππιπιίττππι , πω: πι:

.ιπ πο: Ιο:ο ιιινεπ:ιιιππι διπ8επτετ εδιι:πνιτ,πιιππ ετιπτπ δε πιο νεπτο , πιιετπ δι:ιτιπ,

ππππτε Κι:ππτδο , ιπτετ :ετετπ ίππδιιτπτιε πω: Ρτπ:Ιπτπ τποπιτπεπτπ δυο τείετε

ππτ πιετποτιπτ διπππ τπιτπειιιπ . Αιεππτ απο πιιοδ :ο τειπΡοτε , πιιο ιδειπ νεπετππι

Πε Απππε ποπ: ιππππιτππε ιποπτειπ , πτδιιπτπ πω ιπδιι:ετπτ :οπνετιπτιοπετπ , ίιιιτ

πιιιδπιπ ιεΡτοίιιε πιιι Ρτο ΜΡ: Ρετεπδπ ιιπππΙιε διεπιιε πιι: νεπιτε ίοΙιτιιε :τπτ .

(διπππιιε π :οπτιιπετππιι ειιιίδετπ νεπετππδι ίεπιοτιε ίπιπιιΙο τεΙιπιιιιπε δε πιεπιπ ε

ἱιιε ιιιί:ιΡετετ , δειιδετιο Ρετ:ιΡιεπδιειπιιιτιπ πείειο πιιπ1ΡειΙΙεδτιιε , πιίι πιτ:: δι

νιπιτιιπ , πιιπτεπιιε τππτι νιτι νιτπ :ο :Ιπτιοτ :ιτ:ιιτππιιππιιε ι·εδδετετιιτ, ειιπιδετπ

δοτπείιι:ιιτπ ππππτιε τοππνιτ , ιιτ π πιιππδο ιδετπ τενετεπδιιε πετοε ππιπεπτετιιτ , ει

ιπτιτππτε διπππτετιιτ, πιιιπ ίΡε ιοιΡιτπτιε ΡετειΡιεπδπε ιΡίο ππΙπεο νεΠετ Ιπνπτι .

Ρετιιτ δ: ιπιΡεττπνιτ, δ: Ι)εο δοπππτε τπιιπδιιε δ: ιππιιε π. ππιπεο ει:ινιτ . (ὶιιιδπππ δε

ιπδε ποτπο Ρετ πιιπιιοτ ππποε πω ο:ιιιοτιππ οτππτιιε Ρετ νιίιιτπ ι: τποπιτιιιπ :Με

διι:ιτ , ιιτ ει: ππιιπ , πιιπ νιτ Ι)ει τπππιιε πππιετετ , ο:ιιιοε πω πινπτετ , δ: νιίιππ τε

ειΡετετ . Αι:επδιιε ιέιτιιτ , δ: Ρτπ:Ιιππτιιπι δοιπείτι:ιιτπ επτπδεπι ππιιπιπ τοππνιτ ,
π π::εΡιτ , ο:ιιΙοε πω , δ::οπτιπιιο νιιιιπι τεεεΡιτ . Επι:: ιτππιιε ππιιε , ιΙΙππιιε , π:

δι:εππτ , οδτοπιπτπ ππποε τποπτειπ ιιπιτπ ιππππιτπνετπτ , ω: τείτιτποπιο νετιτπ

τι: π τππειίττπ πιει Πει ίπτπιιΙπ πιιδιτπ πιιιπ ίτπττιποίττο πδειιππττπτιοπε Ρετίιτιπ

πιτ , δ: πιο ποπιε τετιιιιτ , πι: οπ τπεπιοτιπιπ τπτιτι πω: :εΙεπτππδπιπ Ροίτετιε ί:τι

Ρτπ τεΙιππιτπιιε . δππε πεΙπιο πω. τοωωπ ιΠιιδ ίιτ τπ:επδιιτπ, πιιοδ Ρετ ίιι::εδεπτιπ

πω οτπ δινιιΙππτιιπι , δ: πδποε ιιίπιιε Ροττεδτιιτπ ίοΙετ :εΙεπτπτι Ρετ οτπ ιπιιιτοτιππ .

_ἔΝππι :ιιτπ πιιοδπτπ τετπΡοτε , δ::. Μιι·ιισπ!ωπ δε· σέπει·2ύω ἐπ/π!εω εοπ·υετ/π· , έίβ

δε», οπτπίπο παπί: παπα: , πω:: ύπδεκτατ/αΡω παπι. ό. πετιπ!ιαπ ὑπό:: .

ΕΡξ/ίοπι Μουσώοι·τυπ /ππδἰἱ πέτοπἱ κι·άτωεκβε αδ πτοππώο:[Μδίί ΡαπΜιευκίε

οοἰοπἰεπ/ἱτ .

.Εκ πώ πιά. [απδἱἰ κατά κτάκπσπ_|ι.τ.

Ο Μ ι π ι ε 8: Ρπττιπιιε ίππέι:ε (ΣοΙοπιεπιιε (απο: , ίτπττεε δε :οεποπιο πεπ- Ο Γ .

τι νιτοπι νιτδιιπεπιιε Ιππιτετπ ιπ Ι)οτπιπο . Ρ":ΤΠἴ ι:18·

(ζιιοπιπτπ νείττπ ιππδτιτπε π ποίττπ Ρπτνιτπτε ππττπτιοπεπι Ηπειτπτ δε Ροττιοπε

τεΙιππιπτιππ εετεε_ιι πιπττγτιε ΡππτπΙεοπιε, ιιπδε νει πιιοτποδο ίειι πιω τε τπΡοτε ειδ

πο: δενεπετιιπτ , που: π ιππιοτιπιιε ποίιτιε ίιδειι ππττπτιοπε :οπιΡετιτπιιε , πτενιτετ

ιπίιπιιπτε δε:ετπιπιιιε. Ν:: τππιεπ π): ειπε τε πιιπιιπ ιπίτι8πτ ΡτπιιππΡτιο , ίεδ Γοιπ

ιΙΙπ νετπ δ Πε διιο,δε πιιπ δι:ιτ πεπτιιε (Ξτεποτιιιε πιιιπ πιπππππιτι επ πτποτ Ι)ει σεισ

πι: , οΡετπτιιτ επιτπ πιππππ , π επ; Η νετο οΡετπτι τεπιιιτ , πτποτ ποπ :Η . ΝιιΠιιε ίπ
ιπε πππ: τππτιΙΙπτπ ππττπτιοπειπ π! ιπιιπ πιπιπε ίιδιιτιπτπ ει:ιίιππετ , πιιοπιππι ποπ

πιιπ δι:ιτπιιε , πιιππι πιω πτπνιιιπι δ: πδειιιιτπ νιτοτιιιπι τείιιτποπιο Ρτοππτε Ρετιπ:ι

ιε επ . Αιιοπιιιπ τπειιιιε :πετ δε πι: δ: πωπω τετι:ετε,πιιπτπ Ρτο ιπππι ίπνοτε πι.

:πιω πΙιπιιιδ πιω δι:ετε . Ι8ιτιιτ ιπιπ πιιπ: ππττπτε ιπ:ιΡιπτπιιε .

ΤεπιΡοτε πιιο (Ζοπτπδιιε ίιι::εΙΤοτ Ηειπτιι:ι Ριι πιιΒιιίτι Κοιπππιιτπ 8ιιπετππππτ

ιιπΡετιιιιπ , ίιιιτ ιπ τε8πο ο::ιδεπτπΙιε πτππ:ιπ: πιιιδπτπ Παπ:: , Οδο ποτπιπε , ιε

ειιπδιιπι ίπε:ιιΙιπιιιιιε πεπετοιιτπτετπ πιπ8πε ποπιΙιτπτιε, Ριιιτιτππ: Ροτεπτιπ: , ιππι

τπε πειτοππ,ιιειιοιυι·ππιιε ίτεπιιε πτιπ :ιπτιιε. Ι: ιιιτε πετεδιτπτιο Ροίπδεππτ :πίιτιιπι

πιιοδδπτπ ίιιΡετ Μοίπτπ ίιτιιπι , Οοτπιππτ:ειιιπι διδτιππ , ιπ πιιο :οπτιπεππτιιτ πο

ποτππιιιτετ τετπΡπιτπ , ίι:ιιτ ετιπιπ πιω: ιπίΡι:ιεπτιππε :ιπτετ , τπιιΙτιε ίππθτοτιππ

Ρπττο:ιπιιε πδοτππτιππ , πιιοδ ιπ ποποτε ιπ:το-ίππέτι πιπττγτιε Ρππτπιεοπιε Παπι

πο ίιιετπτ δεδι:πτιππ . (ζιιοδ Ειπε :πίττιιτπ ποπ πιιπιιε Ρπττο:ιπιο τπτπ Ρτπ:Ιπι·ιΠι

ι τπι τππττγτιε πιοτιοιπτπ , πιιπτπ ππτιπιιπε ποπιιιτπτιε 8ιοτιπ :Ιπτιππ , πιιιδπιπ :οτπεπ

ιΡΒιιε ιπδιπεππ π Ρπττε Ρτιείπτι :οτπιτιε ιπ ποτπιπιιππ ΓιιΓ:εΡετπτ , δ: , π: πιο: επιπε

ω , πδειιτπτετπ ει ιιιτπνετπτ . απο δείιιπθτο, πι: πΙιεπιιτπ ιπιπιιε ιπ πι:: ττππεπιδιτ

ιιιιιτπ πδειιτπτετπππε δ: ποιπιπιιιπι ιιιίτο πετεδι πιεσε :οπιτετπΡίιτ. Τοπ: ιΠειτπ

.άδικα δΈ”. Οπί. Β. Τσι”. 17!!!. Ο π; πι; δ: ιπ



472 νιτιι.

Απ. οι.

ιοεό

ιῳῇω

Ν¦οτιι.

δ: ιπ:Ιιεπετιοπε πιπιιε ίιια:επ Με εοειθει ίιιοι·ιιπι ν:ιΙι:ιει :παπα , εείΙι·ιιιτι οΒΒ:Ποπε

ειι·επιτπι:Ιε:!ιτ ,:1ιιειπι ίειτιε ιιιπιιιιτπ:1πε πι :Με Ρετιιι·8επε , Ρτωκει·ίρετιι ειιπδιοιιιιπι

ίειΒιτο ίετιε επτειδιιε εερττιιιιι έπετεπιτιιτ , τεΒεΠεε ίιιΕπεπιο ΡετΞει.ιΙο :ιοπειτ , πεπι

ι·ι·ιιε νιδὶτὶειὶιιιε οπιπιει "Με . Ἡ ε:

ΡεσεΗ:ιεΒετ επ τεπιΡοι·ε ποίΗο εεποΙιιο Ριιε πιετποτια: :ιοιππιιε ειΒΒιιε ΚιεΙιειτόιιε ,

ειιοι·ι!ιιι.ε ΙιοπείΈιιε , νεΝ.ιιε Βιειιππιιε , :ιδὶὶοπε τεΙιειοΙιιε, ειιιι&ιε ΓεπέΗτετε δ: Βοπιτιι·

πε εοπίΡιειιιιε. Ηιιπε ποπ ίο!ιιιπ Ιπιιιειαιτοτ Ηειπι·ιειιε , νε! ίιιεεεΙΤοι· ειπε (Σοιιι·ειιιιε,

·νει·πιπ ει.ιπΡει Ρεοεετεε Ι.οτΙιετιπεπε , Έτιιπειειε δ: ΑΙεπισ.ππιειε με νιτιι: ιπετιτο πι

πιιιιιτι :ΗΙιεεεεπτ , δ: ιιτ μπει ειιι·ιΙππιο πι οπιπιιιιιε οπτειπΡετε!πιπτ . Ηιε ει·8ο τε

νετεπι·.ιιιε Ρειτει· Με ΑΡοίἱοΙιειιιπ ι·ετιπεπε εαπ:: δ: ει:ετεεπε οΡετε,Ρεεεπι,ιπ:1ιιΞ:,

ίεδιεεπιπι Ξπνιεεπι δ: ιπ οι·ππεε . ΙΠιι:Ι ειιιο:1ιιε , Βεειτι Ρεπεε Ρειεεπι Ροι·πεπτεε ; ιΙΙιιι:ὶ

πΠιιΙο πιἰπιιε , Βειιτι Ρωεει πιιοπΞεπι ΗΜ Πει νοεεΒιιιιτιιτ , ειιπι :ιιιοδειιπ πιο πιο

πειεΙιο , ποτπιπε θετνΕπο , @Μπι Ροίιεε. Ρτιιείεειτ εεεΙείὶει: ΒιπδΗ ΒιεΙιε.τιι , :κι πεπ

τιιι·ιι 6.ιίετιεπεπ ιιιινεπετετ , ιιτ εΕΤειι:ιπι Ρ:ἰπειΡἱε τ:ιΒιετπ εΙΙ:ιιιει:επιιε τετπΡετιιτετ ,

δ: ι·εΒε!Ιιιιπι οΒίιιπειειίΠππιπι Ρετνει·πτειτειιι πιιο:1ιιο ιπο:ιο ίτεπ8ετετ . Σεπ νοτιε

ιΠιιιε κι πω:: οιειιιω , :μισά ίοαιτει· ίιιιεπτεε :ιό.νει·ίετιι ιειπι εείιτιιπι ιτιιιΡετιιπι ,

@πι ίπεειι:Ιιο ειιπ&ει νειΠειΒεπτ , ιειιπ:1ιιε :ιτπιι8ετοτυπι ιπ:ΙιίειΡΙιπ:ιτε τ:ιΒιεε πω

εεκπΡΙι :ιιιιΒιτιιιιι ΡετπἰεἰοΓει τεπιει·ιτε.τε ίΡοΙιειτιιτει ιππι·ενετετ . νεπετειιιιΙίε ειιιτεπι

Ρειτει·,:ιιιοά ίοΙιιιπ τιι1ιΡετιειιΙο ΡτοΓΡει:ιτ ίιιΡετεΠε,πιεπιειε εΙειάιιιτοτιιιιι τιιτΙιειε πι·

ει·είΐιιε , ιιιωιειιε ιπιιετοπιιιιιε ίιιΡΡΙιεεε ειιιπ ΡιιίΙιπιιε οΒτείἱειτιοπιΒιιε οπειεεΒ:ιτ

πιειπιιε ,:Ιοπεε νιδιοι·εε νιδιιε πιο τενετεπτιε Πει δ: παπά ιπτετεείΤοτιε Ρετεεπόπιπ

εεεΙειιπειτειιτ . Ρ:εείετιιε νετο Μπα: πιειποτιιε θετνιπιιε , πω:: εεεΙείιιε ποίὶτει: εφο

ει·γΠειτιιιε , Ριο Βιι:Πο Β:ιετιιπε :Μπι ί:ι.πΒιιει·ιιιιπ ιπ8τε:Ιι νεΙ1ετ , οεειιι·ι·ιτ ιιπι επιπ

Βει·οι·ιιπι , επι ι·ενετεπ:ιε Ριπποι·ει ίππ&οτιιπι εοτιο ιπίιιτει Με ειιΙειιιγόε Πει εεΙει

Βιιτ.Μοι: ειιιιιιιι νιτι Ι)ει :Ιενοτιο εοεπιτ ίεειιπι νοΙνει·ε, ειιιοπιο:ἰο επι :επι ιπαίιιιιι:ι

ΒΠεπ·ι τΙιείειιιτιιπι ΡοΙΪετ Ρεττιπεεετε.Τιιπε πΡΡι·επεπίιιτπ ιΠιιπι :Με ε: τιι ιΙιει ίεοι

ι πιω, Ρι·ιπιιιτπ:ιιιε Μειπ:Πειιε ίοΙιιε ίοΙιιιπ ιι%τεόιτιιι· , :Ιειπ ΡιιΙίειτ πιιπιε δ: :εποπ

ΝΟΤΑ:

Με , :κι ιιΙτιπιιικπ :Πα ιπιιΙτιιιπ:1ιιεΙειΒοτειιε , Ρι·ετιο τει:πεπ εοιπΡεπίειτο , πιιο:Ι ίειτιε

πιπιιιιπι:1ιιε :ιεθάετε.νετετ εοπΐε:ιιιιτιιτ , δ: Π:: πετιιιιιπ ίειιιοτι Πιο Ροίὶ ΙειΒοτειιι

ιιιιιείεεπτι εισαι τετιπιπιιπι Ιο‹:ἰ Ιετιιε δ: ΜΜΜ με τειπ επι:ιιιιΙι εοιπτπετειο ίοοιιι

τω· . Ωω ει:Ροπεπε οιππειιι τει οτ:Ππειπ, ΒιιιιιΙ:1πε Γειπ&ειε τεΙι:1ιιιειε τετεξεεεπε , πιι

τιιπι :!ιθ:ο, επ ποπ πιι:ιιιπ ενεπτιι , :μια Πε νοΙιιιιτειε Ι)ει ω, τεΡΡετιτ ἰπ Ιοεο :πιο

εοι·ιιιπι :Μπιτ τείι:ιιιιοπιιιπι νε:ιτετιε , νΜεΙιεετ , ίεΙιεόιιΙεπι ίετιΡτειιπ εοπτιιιεπ

:επι Πε:Βι·ειειιιιιτπ ίειπθει Ρεπτει!εοπιε τπειττγι·ιε, απο πιιιιοτι οίΤε ΜΜΜ Ρι°οτοιιιειτ·

Με δτεΡΙιειπι , δ: ιιΙιοιιιιιπ οπο. ίειπδὶοτιιιιι :1ι,ιειτπΡΙιιτε. απο. Ρει!ε&ιι,ιπσΡιπειτο πιι

:ει:ιιΙο ειιιιιΙει:ετι,ιτεΙιιιπτ εε Με Ρε&οι·ε ε.1τε. Γιι1Ριτιει , δ: πιω: Ρι·ιικΙιιΙειιι εεττετιπι

ιτι·ιιεπεεε ιπ ίειπιΕϊοε ΗΒιιπτ οίειιΙε , ίπτει·ιιιιε εικιτΞει·ιιιπ ειδιιοπεε Ειιπ:ιιιπτ Ιειετγιιιε

πιω Ισ.ι·Βιι. Πιιπιιπει,δ: Ρι·οτιπιιε :κι Με ίὶπε :ποτε εεάειιπτ ονεπτεε,ποΒιΙε ιπ:1ιιε επε

Γειιτιιιπι πι ίετιπιο ειιπι ει1ιιε Γεπ&οι·ιιπι ι·εΙι:1ιιϋε εοπ:ιιιπτ .

Ρετ ι:!επι νετο τεπιΡιιε :ιιις:Ιεπι Γεπ&ιπιοπιειΙεε επι ιπποι·ππιπάεπι ίειπδὶε ι·εΙιει>ἰο

πιει ίοτιπειιπ ιπ πιοπαΙιετιο ίειπθτι Μειιτι ποίιι·ιε εινιτε.τιε ΕΡι1εοΡι ίιιπτ πι: εοάειπ

Βειι.τιιι εεεοιπετιοπιε μια ΚιεΙιετι:ιο ει:ιάιιδιιε,:1ιιεε εειιιιιιιπ :ὶε ίεεΡείειτο Μετα Μαι·

τγι<ε , :ιιιεπι ιπ Με πει·τιΒιιε άιόιεει·ειπε , ει·είεεπτε ἰπ :Με ποιπιπε δ: πιετιτο ιπειττγ

πε , ειιιίι·Ιετιι εειιοΒιι ίοι·οτεε ιιοεει·ε Πιιιιιιει·ιιπτ. Ρειτνο ειιτεπι ιιιτετεεάεπτε τετπΡο

τι: :ιεΓιιιιδϊο νεπετειιιιΙι Ρε.τι·ε , ίιιεεεΠοιι ειπε όοπιπιιε πω” ννιιΙετειπιιιιε ιείΡοπίο

παπι ίιιοε :ιιίεετε ίεειτ,δ: ει: :υπο ιιί:1ιιε Ιιο:Ιιε με ειιιιοτε δ: νεπετε.ιιοπε ίο.πδΗ ειιιιι

επο.8πο ωΡωιο πι ποίιι·ο ε:ιεποΒιοε;ιπιτιιιι. 8ιιιιίειιιιεπτι :ιειπιιε τειπΡοι·ε , ειιιι:Ιειπι

ποίὶει· ειιιοει·γΠει·ιιιε , Με ίετιιοτιε ειπε ίεεΡε ποιπιπειτι εοπίοετιπιιε Ρειι·ιιετ δ: ε

‹ιιιινοειιε , ίιιΒ Μετα: ιπεπιοτι:ε ειΒΒο.τε θι·ιπιοΙ:Ιο ίεειιπ:ιο ιΡΠιιε ίιιεεείΤοτε , Ρει.τει:ιε

επι1ιεπό.ιιε αυτι δ: ειι·8επτι Ιει·πειιιιιι:ιι Ρι·ετιοίι ιπειττγι·ιε ειιπι ΜοΜε πε Βιε.εΙιιο Ρτιπιι

πιεττγι·ιε δτεΡΙιεπι , πω: !ιο:ιιεειιιε ::ετιιιι:ιιτ , Ιιοποτιπαε :ιε::οτει.νιτ , δ: πιιπε ειιΠιιιε

νινιτ ιπ εο:ιεκπ ειιιοει·γ·Βιιιιιε ΡετΓενει·ειιιε οίιιειο ίει·πιε οδὶο8επετιιιε, τεΠιπιοπιιιιπ

:με νει·Βιε ίιιιε τε:Ι:ΙιτίετιΡτιε ποίιιιε. Πειιιιποι·ιΒιιε νετο ειττἰειιΙιε, ειιιι ειιπι Επει

ειιιο ι·εεοπ:Π πε:ιιιιετιιπτ , νει επι απ Βεπεπειε ιιπΡει·τιεπάε ιπ ίετιιιιο Γει·ν:ιτι Γιιπτ ,

ει·ει.πίιπιττιιπιιε νείιι·α Γεπέ'ιιτειτι ειιπι ι·εΙιιιιιιιε νεπετειιιεΙι Ρεττοπι ποίιι·1 νιτοπι , δ:

ΤΙιεοόοτιπιεττγτΞε.ΤαΙιτει ει·8ο ε8ι·εειι τπειττγι·ιε Ρειττοειιιιιιτπ ποίιι·ει εεοΙεΠει ποί

πω Ρετ ποπε8ιπτει δ: εο ειπΡΙιιιε ιιπποιιιπι ειιττιειιΙει , Ιειι·επεπτε › δ:ε.

Α Ι -
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τιππ.οιπ

Αι..ΤιιιεΑ ντιπ π. πιοι-ιΑππι. .οτε
Ε:: Ούτοπτοο Ϊ/ἰττἰιιποπ/τ Ηιιδοπτε δωστε ΓΙουτπτατοπ/ττ.

1. Ε τ τι τι ε: τ· ο Αετοτττιπτο οπο” τποππίτοτττ ίππεπτ νττοπτ 3. Κπτ. Ιππππ- Μπτσι .

τττ , Αετοτπτετπε ίππίτττπτιιε οττ . Ετ ποο ετοίπτιδτο τ 3. Κ.πτοτιετπε ]πππιιτττ , Ρ"ΜΕ""°

Ει·τιιοπττοιιε τποοοττττ , οπτ πι οπππτπιτι νπτπτε τοοπτιι πτπΡττπνττ . Ηοο οττπιπ πετ ίπ

Ροτππ ττππίνοδτο 6.Κπτοπιτπε δοΡτοττιπττε Κοππτετιιε ίποοοΠττ,δε τἰοππτετο Ι.πιπποτ

τπε . Ροττ οιι οπτ τπΡτιιε οττ ετο οοοποπτο ίπιιδττ πιω Μοττοπίτε ετοιτιπιιε Έττιποπτπε,

δοοτοτππι Ρτοδοτιτο οττππιτπε , οπτπ τοοπε τετοττι Ροτ ττιπππτιι τπτοππι πττοππιιτπτππι

τιοετο&πε οτειτ , πετ τοίτππτππετιιττι οπττι τπτετοττι Απτιπε οττ οτεττππτιιε . (Σιιτπε πετνοπ

τιιτπ, Ροτο8ττππττοποττι δε οοπνοτττοποτπ οπτ Ρτοπτπε πάτο ετοττετοτπτ, το νττπ Τποο

ετοττοτ οιετττιττ Μοι:τοπίτε οιιττοοιιτ τοττο Ροτοττ . Ετ ποο οποοιιο ετοτπιιδτο , οιιπι τπιπ

ποπ Αετπτποττπτπ',νττετιιποπτοτπ οπττοοοπτππι Η τι ι τα ο τοττττιιε οττοτ,ετοτπτιπε Κι- τι πι Λ(Μ_

ε: τι τι τι ο π ε τοοπιτι ττ τπιπ τοξοοπετπτιι ίπτοοιιττ . (:.ιιτπε νττππι , τποτοε δε πδτπε, ποπτττ- Βετο τω

επτοπι 8οποττε, τπτττπτπ οοπνοτττοπτε, ττπεττπτιι τοττξοτοπτε, δε Ροττονοτππιτππι Ροττ'ο- Μ·

έττοπτε , ππιιιττττπε ποτττπ , τοπίπ ττοοτ τοτιπτ ,δεττοττποπο τπίττοο ετοΓοττποτο Βτττοττ ;

οπτπ Η οιιτετ Γπιππε , οπτπ πτπττ ττττιπε , τοτιιτπ Ροττ: Ποπττι δε τππέτοε οτπε πεττοττποπ

ετπιπ οττ πιοττετε τιιττιιε . Ππετο τπνοοππετπε οίτ ποπτε τοττττππττπττι εττττττππτοτ οπττΓ

ττιπτπιπ $Ρττττπε-ίπτιδτπε , πε ποπττειιεττποττι οτπε ίπο οπτετοτπ τοπίπ, ποτττο στο οππιι

ττοτ , πι τππετοιιιτ πι 0Ροττππε Με , δε πΡΡπτοπτ ττιττππτττε πι ίπτιδττε Με .

π.. Ειεττττττ τοττιιτ ποπτττΙππιπ Γτπποοτπιιι ττ:ττΡο ιιτοεοπτι:πε , δε τι) τΡΙτε τπίππττπο

τπεττιποπετε, ττττοττε ττποτπτττιπε ττι οοοτοττπ ίπτιδτπ: Μπιτ:: Κοιτιοπίτε τπίτττπτπε. @πιο

οοοτοππ τππτο τυπο νοττιπππτ τοττοτοπτε ετοοοτο , τοτ Ροττοπειτπτιι ποπτττπττι δε τοπ

Βτοίπτπιτι , οππε οπτ πι το οετποπνοτπτ , τττιτ πετιιτππιτοππτ ποτιοττπ τιπιποτοτττπτο , δε

ετοοοπττ ποποίτπτο , πε τοττ8τοπο τιιτπ Ρτπ:οπιτποτοτ οττιπτππε οε:οτοτττε Βοτοτοπ ,· τοτ

τπποπο οτΤοι οτππτππε ποποττπτο ντνοπεττ , τοδτοοπο οοτινοτίππεττττι οπίτττπτο , πι

ίοτοπττπ , τπ ετττοτοττππ , ττι οοι·τοΡττοτιο τιιοτιιττι , το οιεπττιτττοπο ποποτπτιι οποτιιιιι , Ρ. _

δεο. Ιπ ππο οτεο οοοτοττπ τοττ8τοτπ: τπετοττε μια· Κτοππτετπε , ττττοττε ττπετττιιε ττπ
Ι;

πποπετπε, πτοντ ττπεπτπ Ροτοποιιττττ , οπο ιιιποττττοτπιτι τοττοτττπ. Ροτοπττοτιετπ ττ- Με -

Βππνττ . ΟοοΡττ τππι πτετοι·π πιοετττπττ , δε οπο: τι τιιπετίτττε ποπ εττεττοοτπτ , ντνποττπτο

δε ΡοτΓΡτοποτπ ετοοτττε ττιεοπττ πττοπτο ττιππττ , πι ποποίοοτοτπτ επ οττιπττιπε , τπποπτ

οιιττι τπτπτππι οπο Ρτεοοπττ , οποτιι πο οοπιπιοπετπππτ ποπττιοπ τπτοττοδτιιε , τακτο

τιιττι δε τιιντττοοτπιπ οπΡπιε , οοοιιοτππτο δε Ρτπ:οοετοπτο ετπττει Ποτ. Ττππττνττ τιπ

οπο το οπετοπι πττιο ιιτοττοτοπε πτοπο πετ Ροτίοδτπττι τποτοιιιοπτοτππι πιτπτοπι , δε οπτ

οτπι: ποοτ τπτοοπτο , ίτπτπτι ππττποτ ιΡο ποτπιππι ντνοτιεττ , τοοτετοπε πι το ποιετπ. , οπο:

τπ :ιτττε τοττοτττ ντ8ττπιιττπ τοιιτοποπετοππτ . Ρτοτιπτ ποο τοττοτοίπ ντιπ οτπε οοτινοτ

ίειττο , δε οοπττπππτπ πιπτοτπττι τοετπτοπττο, οππ τππτιιτπ πτιιιπετπτ ππτιπτ οτιιε ετττοδτπ`

ίτιπΡττοττπε , πε Ρτο ποτο Ποτ , δε πιιιιιιτπττοπο τπτττττπι , Ρτειτοοπτοττε δε Ατοπτεττπ

οοπτ οτ οτττοτπτπ οοττιπιτττοτοτπτ , δε ττιπ8τττοττο οτπε ετττΡοττττο Κοπιοπττε οοοτοττπε

ττπετοτοτπτ . (τπτ οτττοτο οιιπτιι τττοπιιο , οπτιπι Ρτιιετοπτοτ , οππτπ τοττοττοτ τπντοτ

τπνοτττ , πο πττιιττ ίοττπΠο τππετππετο ττινοπτπτπιιτ, Πτοτο ετοοτοντπιπε ; ττιπιετττιο οππι

δε τττοπ ττπιπ τΡΓιιτπ , τππε οτιιε Μ; οπτει Η τοτπτπ ίππίτππττππι ποτττπττι πι τππεττππε

οτπε τπΡοτοιετοπετοτοπιιιε , τιιτπιιε οπου; οιιοετ εττοοτοτππε πετ τετ οποετ εττοοπετπιπ οττοτ .

]ππττπτ τπ τππεττππε οτιιε Κοιποπττε οοοτοττπ , οιιτπ δετιιίπ οτιιε ετονοττο , οππ ττι επ τι.

ετοτττοτ τπποτπνττ , τπιιε οτιιε οίτ . Πτοτιπτιιτ Ροτοττπτο οι» ττπετττπ ττι πτεττττοπττοποιιι ,

'ποπ τπ ετοτττιι&τοποιτι , τιπποπε ττποττπτοττι νοοτε , τπεττοτο τυο οοπίπεπτο τοοε δε οστι

ντποοτο , ππτττπτοπο Ροττοπππι το τπεττοτο ποοτΡοτο . (1πτππε τοππε ττπ οοοπττπε οτπι:

οτππτπιιε , πε ππίοπε οττπιπ , ιιτο τπτ τονοτοπττπ , δε τπττοιεπ οοπίτππττπ , π οππ

εἶπε τττιιοτοτπτ , δε Ρπτττοτ οττιποε . τοποε οπτιι τππτοτττιπε , πωπω τππιτπτπιππι

8τπντιπττε οοπτπτειιιι τονοτοπππτπτ . Ετπιτ οπτπι νοτο τοττοτοτπε , οτπιτοπτππε οοπττ

ιιιιτε νποππε , οπτ οττπτιι ιτιοττε οτπτ Ρἴπττοττππι οιε οτεττπο οιιοοιιο εττο εττοοτο , δε Ρττ‹

τποε οπτετοτπ οπτποπποοποε οτοττειτιετο , πιππτππε πετ τοττππι ετοττοιετε εττοοπτιτ , οπτπ

οππποποε οτοδτπε , οπτποιιπποποε Ρτοτττπτπε τοτο οοτιιοτο , τοετ ίπίΡοπίπε, πτττοιιττε

Ροετππι ττιππππινο τπίτοπιπτπε Ροτοτπππτ . δοτοππτ οττππι ππτο οτιιοοιιιοτπττοποε *

·οποττεττπππε εττοοτο, οππτπτπ πειτε οτππτ οιπτιτπιτι νοτίππττι τπτττπ.· Αετοτο το (ττιττττο

ΟΤΙ!
Η



Με νΙΤΑ

Μ: μια ει·ιιεειτι ειδιεετιειειιτειιι, δε Βειιεειιεο τε. @με ειιιιι ειιε Με επειτα Ρετοι·είΤετ ΜΠαπ

Ι 046 Με , ιιιι·Βετιε πε οι·:ιτιοιιε , δε ()τιιειιι:ειιττι ειιιιι ιαετιειιιιε ειιειειειιε , :ιιιειινιτ νεεειιι

'^° μ" ειιεειιτετιι Πει τ Το :ιιε ιιι τει·τιε Βετιεειι:ειίιι , εμ Βειιετιιεο τε . Ετ εΙενιιτιι δεχτω ,

@ιιι ει·ειτ ιτι ίοι·ιιιιι ετιιειε Βετιεειικιτ ειπε . @ιιε ειιιιεεειιιιε εοτιιμιιδιιιε , 8τειτιειε ε8ιτ

δεεει·ειοτι ίιιτιιτιιο , δε εοετιιτ ιο.ιτι τειιιτο ιιι·τιιιε Ρει·ίεδιιοτο. ιιιεειιτειι·ι , @μετο επεισ

ρ Μ” !ιοτειιι ειπε ίε εΒιιοίεεΒιιτ ειιιιεεειιιιειι·ι ι·τιιίετειιτιε Πει. Ηοε τα Κοειοπιι " μΙιτι

ιιι·ει- ε Με τεΙιΒιοΙιε ειιεΙινιιιιιιε , @ιιι δεω Γε ιειτεΒειιιτιιι· ειιιιινιίΤε ει!» Ηυεοιιιε, ε08τιο

πιει·ιτο θττιπιιιιιιτιεο , νιτο ίιι·ειιιιο δε τειι€ιοίο , Κοτιιοι·ιιιιεειιιίιε εεειεΠεε σ.τειιιειιο.

130 ή” ω; εοιιο , @ιιι Βετιιιε ιιι εεειείιει ίειιι&ειε »τιμ Ρτε:ίειιε ιιειίιιιτ @ιιιιιιτισ μια Βάια ιιιιιτ .

ΜΒΜ ω_ 3. νετιιιτι , ειιιτι ιτι ειιεε ιετνοτε τεΙι8ιοίι Ρι·ομΙιτι , :κι ειιτιοτει. ματια @ενο τιοιιιε

ίειι>ι="<#=ι ίιιΡτοΙΙετετιιι·, δε εοιιτειιιτοι·εε τιιιιτιειι, ίιιιτιιετ @Με ειιτιεΒιιτοτεε τιιιτετετιιτ,Βειιπι

“δω” `· @ιιε ιτι διΒιιτει. ετιιειε ΡοΗτιιιιι νειιετιιτετιιι·, ίε@ιιεεεε ίιιοε ειδ ἴε ιιιιιιτειιτειιι δε ειιεειι

Η:°"'· Μ· τετιι : @ιτι ,Μεαπιπφωτ ωε[ει]κατατ , τειτιεπιστε.ι·ιε @ιιιει μτιπτι είιετ ιιιιιιιίιτετε

310ωιω , ιιι @ιιε ιιιιΠε επετ Ρει·ίεειιο ,ω δε Ϊε@ιιετετιιτ ειιιιι; ειειε8ἱτ Βεο ίιτιιιιιη:

:ιεΙΙιεει·ει·ε , @ιιοι·ιιιιπι Βοιιιιε είι , δε Βεειτι @ιιι ΓΡετειιιτ ιιι ειιιιι. (ῖεΡιτ ι8ιτιιι· Ιει·8ει πιει

ιιιι , @ιιε ειπε Γε ετειιιτ ειιίΡειιίετε μιιΡετιιιιιε , δε ιιεετ ει Ρτιτιιιε ειιιιιιε , εοιιιμίιιο

:ιιε ιιι εο ομτει εΙειτιιει·ιιιτ ; τειιτιειι @ιιε ειιτιΡιιιιε τιιιίετιει ίτεειιΙι , δε Βι.ΙΙειιε ειιιε έτει

τιει τειιιιιεΒειτιιτ , εε ιιι:ιτειε ιιιίιιιΒιιτ τιιιίετιεοτειιιι: οισει·ιΒιιε , ιιτ ιιιιειιιε ειιιιιιιιω

ίε@ιιι , δε μιιΡετ μιιΡετεπι ιιιιιτειι·ι νει!ετετ , @οι μεμε: ιιοε ιιιιιιοτετιιε μιιιιιι

Μπι ει!» ειιι€ειιε , δε μιιΡετιιιιιε :πιει , δε ιτι ΡτειείεΡιο τεεΙιιιο.τι νοιιιιτ , ιιτ ω" Ριο

πιο ειΒιιτιει ιιιττιειιτοι·ιιτιι . οι» νετο ειιιιδιει τιιιιωεω ίιιιιτ , ιιεε ειεΗτιετι:ι τιιΙειτιοτιε

εοιιίοΡιτει , @ιιι:ι Βιιιθτει ετιιιιτ , @ιιιιι μτιιιε ειιετιιειιτο.τει, δε εοδιτιιτιοιιιιιιι ιιιιιτιόειιι

τιιιιιι , @με Ρετιεθιοιιι ίιιιιιειιε ίιειεΙιε ειιιττιει μτιτιιι· , νιοιειιτο ιτιιΡετιι ίεειετο , ω

μττιιιτι @ιιιετιε ειΡΡιιΙίιιε Με ειιεΙιοτειιιι ΓΡει , @Με ειεΙιεετεινετατ με ιιτ πω, εςΡιτ

:ιτιιειιιτι @ιιο ιι·ετ , @ιιειτι Δω Ιοειιιιι Π:ιτιοιιιε εΙιεετετ , ω» ΡΙειιιτε.τιιε , ω ιιιτετιιε

εε Με ειιιιαιιιτετε νιτιειείεετετ . νοιειαε.τ ειιιιιι ιιοε @ιιοει ειιδιιιιιι είτ μπι ετεειιιΙι

β",__ Μ; Ι._ τει ιιε ποδια Αιπειιο: .· Επι ιΪε τει·Μ τω:θα επι ιιττετειιιι ιιιιΡΙετε ά; τω εοιιίιόετε.ικιτ

·ιιοιι ιιιιε Με" ίοι·ε , ε ιιιτετ ιιιοε μίιτιιε , ίειδιιι ί@ιιε ειε ίοι·πιει νιτει: ιιοιιείι:ε , Ρεεε

Βετετ ειε ειεεττιΡΙιιπι ίε@ιιετιειι (Πιι·ιίιιιιιι , εειιΡιιεειιειο τειι8ιοιιιε Ρι·ομΠτυπι .

ε:Φωεωω τιιι·ιιιτιι ειιιιιειιιιιιιιιιιι εΠε , ιιιτει· τιοτοε δε ειΠιτιεε 8τεινιοτιε Ρτομιιτι

' ιιιτειιτιοιιετιι αΡΡι·ειιειιάει·ε , ιιΒι ειι@ιιιιιιειο εεττει θα νιο. Ρει·ιειιιι , ιιιεει·τει Βιιιιτιε ,

ειπε ι·ειι·ειιιτ ιιοιιιιτιεπι μπι Ι)εο Ρτοιειτιιειιιτειιι τυποι ΡτοΡιι·ι@ιιοτιιτιι , δε ιενετιιε

τετ ειειειιι νιιΙτιιε, @ιιε Πειιε ιιιτιιετιειιιε εΙΤετ,εειι·ιτειε ε:ιτιιιε, δε τιιιιΙτιιιιοει:ε μιιδιιο

Με ί:ιεειιιι , @με ιιοτι :ιειεο 8τεινεε Γειιτιτ , @οι οΡοττιιιιιτειτειιι ίειιτιειιιιι νιτ:ιτ δε τε

τιμ . Ιιιτετ Με δε εμε πιιιιτιΡΙιεεε τεειιΒιισ.ιιτιιιιιι Ωω ιιινιεετιι εειτιιιε δε ίΡιτιτιιε

όειιιιετατιοιιιεε, ειειίυιτ ειειιιιτοιιιιιτι Οιιιιιιμτειιτιε, δε ίειττιιιιο Πιο ειείιιειο.ιιτι ιτι μιεε

Πιο. 8ΙοτιοΗ εει·τατιιιιιιε , ίοιιιτιιιιιι Ρι·τεΒιιιτ ειιιιιίειειιιι ΗειεΙιε Γιιι , @οι ίιιΒ ειιιειττιγειε

τιιιιιιειαιιει ειι€τιιτ:ιτιε , ειΒΓεοι·ιεΙιτιιιιι 8ει·ει:ειτ ΡτομτιΙΙιιιιιιττι τιιιΙιτετιι ειιιιιιι . Βικι

οιειιιευε ιιοιιιετι ετειτ νιι·ο , 8τε. Ηέσ ΗΔιέζο Ετἰιἰετἱσἱ Οοωέτιιρι·οέεπέεω ε.σεΡοπίτ , Θ"

Μοάπιπ @ιτε ιιτ Μοκαβει·ίο/επε?ι ”πιπέ/α/εεΡτα: εαπ: διεπει Κιεύει·άο[αιτΗιω τετα

ἰιωπ:/αΙυι·ε`ἰκ-ὐε‹ιτὶ 1Μεωτιωέτο πό αππιτιοα 1 02 ε.. Ποπ/εκ ετἱαπα @τα ε» ?Με δειτ

τι Κιεδω·άι ιίιδΜ/τυπ πωπω. 3. (Τ[ε99. Αάτω Ηι48ο , μισά @Με νετιετειΒιιιε Κι

ειιει.ι·ειιιε ειΒί`@ιιε μτιιιιίιιι δε Ιιεειιτιει ΑτειιιεΡιἴεοΡι Κεττιετιίιε πιοτιο:ίιιειιιιι Ιιειιιιτίι

ίιιιεεΡετσ.τ, εοιι@ιιετειιετιιτ ετιειτιι (Ξειιιοιιιειιιιι Με αμεα πιο επ ιιιοτειιιιιιτε τεκί

Με ; @πειτε σε και ειιπι εοιιο.Βειτιιτ τεΡετει·ε . @σαι ιιι:ι αει ε.ιιτεε Έιιι8ειιιιι ιιΒΒιιτιε

Ρετνειιιτ , ενοεειτο εο , :επι οτειιιιε μιιειιτ . ΙΙΙε , μπε εοιιΓοιετο, Κετιιετιίι ειι·εΙιιε

τιιιεομ ειιειττιιιο.τιι ιιιιίιτ Εεε εοιιτιιιειιτετιι : ει φωτο ειιιειι·ιιιιιι, που είιιε τω) ιε8ε .

@απο ιΠε ίιιίειΡιειιε , δε νιιτι νει·ισι ειιΙι8ειιτιιιε ιιιτειιειειιε : Μετιτο , σ.ιτ , εΒιιτ , @ιιι

εΡιιιω Πει ειιιειιιε είι , δε ιειεο τι ιιοΒιε τεμτειιιιιιε ι·ιοιι είι Σ διε εοιιιιιτ:ιτει τεμτειι

τιιιιιι ειιιτι ετιιιιιτιιιιο. ως ιιιιιτιο τιιειΒιε πι ιιιτιιτειιιειιιιτι ειιπι ειεεειιίτι τιιιιιτοτιιτιι ειενο

πιο ερτ . Κεεεμτ τυπο εεεΙεΠιιιτι Κευτεπ[εικ ΑιιΝιιι.ι=υε Ι.οτιιιιτιι ι·εΒιε , @οι @ιιιιιτυε

σ. (::1τοιο (ισ.ινο Μι , ιιιιιιε , δεε. .Ρο/ί Ριπ8επέι Λίδύα:ιε ικοπεικ έκ ε/ισ ἰοεπιπ /αδ/ἰἱ

των: @β Βιεβατάκ.ι , @κι ώ |ιιφσΜτοιτε εεεω·[Με πατάτα αδ σε έσω: σεεεριτ , εκ @τιι›

.ιω) α, τω Μ: Μοπα/δειάωπ/επέΐι Ϊ/ἑτοπί π:/ι'ακτατιωι ) πτωσέΜε τίεέπεεΡ:[Μ ειπε ι·εέιικιπε |ιο

Ψ8· νιω· κά: . @σε “τω” κατ· ίπ εοΡπε/ἰἱτεεἑτ ,|ιι/ίω τε]Γει·τ ΗιιΒο , @ατε , @Με εοωΡεπάιο

ἔἩἑΤἶΠΜΜ @βατ ἱπΡΜ” πάτα τε[επιπται· , ύιε ε/ιι/τἰειπ Ηι48οπέ: ·ι:ει·δέε τε|ει·ι·επαιπτ ο

4.. Ρετιιιιιετιτειτειιι Κεειε δε .ΡτιιιειΡιιιιι εεἰεΡτιιε ειοιιιιιιιε ιιΒιοτιε ΚιεΙιτιτειιιε, ιτι
δ Με νι ,
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Ιπενι , ΓειΡιεπτιει,εοπιιιιο, πω, Ρι·ιιάεπτιει ,δ: ιιοπεπειεοπνετΓειτιοπε ειπιδι:ιε πι:ι- ΑΝΝ. επ,

πιΓεΓὶιιτιιε επ , ιιτ πι πεξεοτιιε ειιτιειιΒιιε διΓΡοπεπιιιε , πιιΙΙιιε πιο “πιει”, ιιιιΠιιε Ρι·ιι- Ι 046

:ιεπτιοι· , πιιΠιιε νειΙιιιιοι· απ: :ιεεεΡτιοτ ;ωιωειωτ πω" πο:: ΡτιπειΡειιιε εεεει '°*° Μ'

ειιιιι Ιιπει·ο.Ιιτεε , :με Ρτο :ιτποτε ειπε νιι·ιιιιπεπΓε , επι Ρτει:ει·ο.τ , :ιιΙει:ιτ εα:ποΒιιιιπ,

π: :ιοπει ει ιπεεπιιο. πι ειιιι·ο δ: περιτο (πι Ρειιιιιε δ: Γειει·:ιτιε :εοπΓειι·ετ νεΓιιιιιιε , δ:

τοτιιπι Γε ει:ιεο ιπ ειιποι·επι ειπε ττειπειιιπ:ιει·ετ , ιιτ πιιτει:ετιιτ επι νι:ιει·ετ . Οιιτεπτιε

ιΒιιυι· Ρι·ο :μπε ε.Βιετ:ιτ Με” ιεΙιΒιοΓιιε , ειδ πιοπειίιετιιιιπ Γιιιιιπ τειιετΓιιε πι;

εοεΡιτειιιε νεΙιε ιιει·ι :απτο ΡτοΡπι:1ιιιοτ Πεο , οιιιιιιτο Ρετ Βι·8.τ181°11 .ειπε Βε8ι δ:

Ρι·ιπ::ιΡιιιιιε , Ροπτιπειιιιιε δ: οιιιιιιιΓ:1ιιε ΡτιιτΡοτεπτιιιιιε επι: ειι:εεΡτιοι· . (Σο:Ριτ

επιπι τοτιιιπ Γε ΓοΙΙιειτιιιε ειινιπιε πιεπειΡειτε ευΙτιΒιιε, :ιοπιπιιειε :ιιε πο&ιιοπε νιει.

Με ισ.ιι:ιιιιιιε , εοιπιιιιΓΤοε Επι ι·ειι8ιοΓιε 8.ΓΓιιεΓεετε πιοι·ιΒ ιιε; Μπιτ Ρετ τοτειπι Νεπ

ιιιιω δ: Αιιίιτείιειιπ , Ει·ιιπεισ.ιπ που:: Βιιι·Βιιπάιοιπι ιιιι'Γιιπόειε τω· Γοιιιιε Γειπέιιτει

τιε ειπε , ίιετετιιιιε οπιπιιιιιε ιπ Ρι·οΡειτιιΙο Γειπδιιπιοπιει ειπε . - Έιιει·ειτ :κι ειιπι Ρακι

:ιιε ιιπ:ιεειιπιοιιε εοπειιι·Γιιε : επι ειπε Γε Γιιπ:ιεπειπτ ιπει€ιίιει·ιο , ΡοίιΡοίιτο ιπιιπ:ιι _ κ

ΓειΠειιτιε ιεποεπιιο : ειιιι Γιιιοε Γιιοε ει οι"Γετει:ειιιτ ετιι:ιιεπ:ιοε , ιιτ νι:ιετετιιτ ιιιιιι πιο

πειίιει·ιιιπι ειπε τποπο.ίιει·ιιε Μπα , νει /ΕεγΡτι εοπΓει·επ:ιιιπι , Ρτο πιιπιετοΙιτειτε

Γι:ιεΙιππι πιο εοπΒιιεπτιιιτπ , επι νειιιτ αΡεε :κι ειινεειτπι ιιιι:ιιτιιιε ιι:ινοιειιπιιιτ , :ιι

νετιιε νιττιιτιιιιι ΓΡεειεπιιε οιιιιίιι πιεπτεε , πι: Με πιειιιε δ: (και: ιπάιΓετετε.ε επιτά

Βιιε δ: Ρε:ιιιι ιιε Γιιπνειιιιπτ οιιιιΙιτειτεε . Ο :ιιιειιεε δ: ιιιιιιιιτι πι: ειπε επιτιιει·ιιπτ 11129·

Βιίιετιο ? οιιιιιιι Ρι·ετιοΓει δ: :ιενοτο. Πεο εοπιιιιιΓΓε ει εοπετεἔειτιο, άοδιι·ιπιε ειπε π.

Μπω , δ: ει:ει·ειτιο εττιοι·ιε ΡτοΡοίιτι επι ιιπΒιιεπι ιπΓοτιπετει.! Ρι·οΒο.πτ πο: :πιω
δ: Πει·ιπππιιιε Ροπτιίιεεε , Ι)ιιεεε δ: (:οπιιτεε , ε.πιοι·ε ειιτιίιι Γει·νεπτεε , :1ιιιδει: πιο

πειίιει·ιο δ: :ιιΓ::ιΡιιιο.τιι ειπε , ιποιιειΓιετιιε εποε πειΒεπειιιτ σ.ιιτ Ρ:ιττεε Ρτείιειεπειπτ ,

Γιιιι τιιιτιοπε πιτπεπ ειπε δ: :ιιΓειΡιπιει: απ: Γι Ρειττεε ιπειε ιιειΒετε πε:1ιιιπ:ιπτ, τιιιοειιε

Γιιιε Ρεττεε Γειεει·ε :ιειι€επο.πτ, νιτ:ιιιπι Ρι·ιπιο Ρτοικιπ:ιοε , ιπΓιιτιιεπειοε 'δ: πιοι·ιΒε

ι·ειπ:ιοε :ιιιι8ει:ει.πτ . Εκ :ιιιιΒιιε ποε , Εεε: ιιιπιοτεε δ: ιπο:ιετπι , ΡΙιιι·εε κιι8ιστω , δ:

πι οιππι τιιεοι·ιει ΡτοΒειτιΓΙιπιοε νι:ιιιπιιε νιι·οε, :ιπεεΙιε:ι Γ:ιειε δ: ΙιειΒιιιι τενετεπ:ιοε;

ιιτ ει: ιιιΓιιτιιτιοιιε :ὶιΓειΡιιΙοτιιιπ ΡειτεΓεει·ετ , :πωπω ιιεΙιειοπιε , 8τεινιτειιιε , δ: Ρετ

Γεδιιοπιε εοι·ιιπι τιιειειΠει· ΓιιιΙΓετ , ειιιιιε ετιιιιιτιοπιε (πω: πι ιιιΓοιΡιιιοπιπι επιτειιειτ

ιποι·ιΒιιε . ()τεΓεεπτε Επι:: πιππετο όιΓοιΡιιιοτιιτιι , ει·εΓεεΒιιτ εεπΓιιε ιιοποτιππ . (Σπι

:εισαι ιιΒιιιιιε πωπω Κιε!ιατ:ιι , πωπω ειπε ιιιιιιιιιε Ρτεε:ιιο:ιΒατιιι·, δ: ποπιεπ Ι)ει
Ρετ ειππ εΙειι·ιπεειΒειτιιι·ι ι

5. νι:ιεπε πικαπ εεειειιιιι Για νετιιιιιιιιιιι:ι , δ: Ρα:πε πιω (Με Γεττ:ι.τε&ο. , :Με

Βιι: ειε :ιειεθιε ει.ιπΡΙιοι·ει πιω τε Γιιπ:ιειτπεπτε, δ: πι πιειιοι·επι Πειτιππ, δ: ποΒιιιοι·επι

πονειιπ εοιπΡιπιτε ΒιιίιΙιεπιπ,οιιοδ δ: Μενι ειδιιππ πι. Τιιττεε επιπι εεειειιιιι ιΡΓιιιε,

:ιοπιπιιε Ήτε:ιει·ιεπε ει: Γιιο Γεειτ, εεΙΙειτιιιτπ , δ: τεΓεδιοτιπιπ Γτιιτι·ι.ιιπ. Ποτπιποι·ιιιπι

νετο ειιιπ :ιειεδιπιπ τείιι·ιιετετιιτ , δ: πεεεΓΓειτιει :ιοπιιιε Ρειαιτετιιι· , πε: ΡοΙΓετ πο”.

Ρειι·ειι·ι , ειε νετιιε πιππ:πιι·ετιιτ , :ια:ει·Γιτιε :1ιιοτιιπι εΙΓει: οΡετιε δ: Γπππι πι εκΡιει·ε ,

δ:ε. πω” Γι~ὶιἰει·ὶσἰ ύπωι!πωεω , πιά πι σοπ/Ιι·πεπέι: ωφεεει ·ιιέ!ιοι·α πιω·Ραε

@στα εκει·σεδατ . Για π: ΕΓοέιο επεσε/ηπα ι·αιιΓιιπαε .

ό. πωπω ι8ιτιιι· πονει ε::::ιεΙιει , ιιιιιιοι·ι πωπω δ: εΙε8επτιοτι σΡει·ε, πεεεΓΓει- ·Π..”ιΜ,

· ι·ιππι Γιιιτ , ιιτ εοι·Ροι·ιι :1ιιοι·ιιπι:πιιπ Γ:ιπδιοι·ιιπι Ροιιτιιιειιπι ττειπΓπιιιτο.ι·ι :ιεΒιιιΓΓεπτ ;ξΨο'

κι . Τιιπε εοιΡιιε Γειιιδιι Μ Α τι Α ι. ν ε ι ιπ‹:οι·ι·ιιΡτιιιπ τεΡεττιιιιι επ , δ: ιπ ει·γΡτει Γιιιι- ωυ!”Πι '

θα Ματια: , Γιιι› πω: , ιπ νειΓε πιειι·ιποι·εο :ιεεεπτει· _τεΡοιπιππ . Τιπιε ετι:ιιπ Γειδιο.

επ ττειπειιιτιο :ιιιοι·ιιιιι εΡιΓεοΡοτιιπι , Η ι ι ο ι Ν ι δ: Η Α τ· ι· ο Ν ι ε Νοπε.ε Μπι ; δ:

:κι :ιει:τει·:ιπι ει·ιιειε τποπειΓιετιι, ειδ :ιει:τει·:ιπι Γειιιεετ πωιε Γειπδτι ]οιιιιππιε ΒειΡτι-.

Για , Ρώτα: Γιπιτ εοι·ιππ ι·ειπιπιπι . (ιοιΡιιε επτεπι :ιοπιπι Β ε ιι ε Ν ο π ιι ι ι & εΡιΓεο

μ δ: τποπει::Ιιι, πι ιιι8τεΓΓυ επιιιίιτι, τειπιεπ ιπτι·π ιποπειίιετιιιιπ εεΡει·τιιπι, ιπ::οι·ι·ιιΡ

τιιιπ ιπνεπιιιπι επ , ει:εεΡεο Ρειιε επι ιπ νιτ:ι ειπε ιιι·ιιιτ , δ: εειΓιιΙει ειιτπ Γιιπ:ιο.ιιιε επ

ειπε εοι·Ροι·ε ειΒιιτειδπι επ , δ: ιπ τιιεΓειιπιε εε::ΙεΓιω :πιει τειι:1ιιιιε τεΡοΓιτιι . (Σοι·Ριιε

·νει·ο ειπε ΓεπέιιΠιιιιιιιπ , ΓιιΡετιιιε νει·Γιιε εειπεεΙΙοε εποτι ιι·ιιπΓιπιιτειιιιπι επ , :::ιΓιιπι

πονο. δ: ΓεπόειΙιιε ποπείιε Ρι·οειιι·:ιτιιπι , δ: ε τεειοπε ΓεΡιιιει·ι , ειΙτετε Γειπδιι Πιπι

. πι, :1ιιο:ΙιΡΓιιιε τεπιΡοιε επ εοπινεπτιιιιι επ, Ροπτιππ. Αι νετο εοι·Ριιε :ιοιππι

Βιωσ

ιι (:0ιιΓει· νεα παω. 8. ιιιιι πω: Ρει.ιιΙΙο πω" πετι·:ιι·ιιιιι·.

6 Πε :ο ΡΙιιι·π :ιιιιιτιιιιε πι εΙοειο Ριιι8επ ιι ιι›ι›Μ Γι.ιΡΜ Ρε8. ιό. ειε :ο Νεει·οιο8ιππι ι·ειιιε νιιοπιιιιιιιπι

Γι: πω: 4. Με.: Απμβι ιυπιιο1οιιΜΜα2ΕυκπΠοντίκια. ο”. εδώ πτσΓεπιδο πιεπισι·ιι. άιυπίπω ΒπιπΖωι.ι· ,

φ:[εσμι.< Ριπέισκεπιβ ό ιποπσώπ:, Μπι υι(ΜΜοι· παμε πιο ό· “πωπω” μι "μια πω; Με πι Απο.

πιοιιιιώο.τ έων·οέκκιτ, άν.



476 Ψ Ι Τ Δεν

ΑΝΝ. ΟΡ!.

ποτό

η. ]υπ.

ΏετἔτἰΡεἱο

ΡΜΡΜ .

Ρτορἱτἰει,_

τω" .

ω

ΆΙευή5,ωμ

ῇοτιε ._
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Χ

Β Α ο ο Ν τ ε εΡὶίεοΡὶ ο τεεὶουε ετυοτυυπ ίυΡτυὁὶἔὶοτυιυ ΡουτὶΒοιιτυ, τα! Ιανττωίεψ.

εετ οτυεὶε υ1ουτιίὶετἱἰ, ειδ Πυτίττοτυ Ρειττοτυ τι1ττιτΞε ίτιπδΗ Μειττἱυί Ι1ουοι·16ε;ε; :φωτι

εΗτυπι εεττ . ΚεΙἱεὶυοτυπι πιο ΕΡἰίοοΡοτυυπ οοτΡοι·υ υιίττι οΙ1οτυτυ οουτὶποτιτυι·,

δε εΙείυΡει· το.ΒυΙο.τυτυ δε: ΙειΡἰειὶἰὸυε ίοδττε δε εΙυεεΙτειτὶε ίτιθυιπι είτ , ΑΠ:τιτυοη ,τωτ -

εμέ ΕΡΠεοΡοτυτυ ε:οι·Ροτει ίυτιτυε ΡυΙΡὶτυπ1 , ουτε Ενειυ8οΙὶυιτι τεοὶτετυτ, ε;οηευτε:

:Ι τι τυυΙτἰε ειυεΙΕνττυυε , ε1υοτυι·υ τοτυου 11οτΙ1ττ13 που τουοτυυε . ΡυΙΡΞτυπι :τυποι

απο , ει·ε:Βι·1ε τυτ1Ποτττβυε τη ΙειωΙυετε ττιουΙοίου: Ρτοάυθεο, δε όοειυτ·ειτο, Γο,έΈυτυ Με:

εουίτειτ τω, ειοευτειτο δε οΙοΒο.υ τετ, δε Ρετ άυοετοε:ίτυ τειουΙειε, άυοετοείττι Ρι·οΡΙ1ετο.

ι·υτυ ἰτυει8ἰυεε , εΙυοἀεοὶτυ ΑΡοίτοΙοι·υτυ τοττυττε ΓυΒνοΒουτΞυκυ, ίουΙΡτοτΙο δε Ρωγ

τυπο φοτο εκειτοτεε ίυτιτ , Ετ υπο φτάσω ειδ οςεὶὰευτοΙεκυ Ρ;ιττοτυ , π! όοτΓυτυ

ίετΙυ:ετ ΠουτΞυτυ δε οο.πουτΙυπι Ρώτα ίυυτ , Ατ πιο ειδ ίοΡτοτυττἱουευι ε1υτιτυοι·

Ηυντοτυπη ΓΡεετεε δε: ΡοτειεΙτίο ετυουειυττυυτ ,τη εΙυειτυοτ Ρεπτίουε οιηξηοητ . Ιη 81

τυτυ ειυτοτυ, ουσ Ενευ8ε1ἰἰτοεἱτπτοτ Πειτε οΒυτυοτειτυτ, ΑοττιΙτα οδοτουτ1ε Β1τυπι,

ΑΒε:Ιειουυυι , Πως Βευεεἱὶεειττἱε , δε μεσο ΙυΡΡΙουτειυττε , δε Τοβὶτιε ἴοΡοΙἰουτἱε, δε

Ώτι:νἰεΙ ττιευυίοττὶε ὶττιει8ἱυεε ει€υοίε:υυτυτ ίὶπυΙτ οΡοτο εοιυΡἰΙει τα , Ιυ Βιεἱο ουτεπι _

Ι)οτυΕυυε ]ε:Γυε 1υττυ·ουο ττ1τήοίτειττε τοΠάουε , δε ΥΞι·,<το πιατα , τα; Β:ιτπ1ίτε Ιστιοπ

υε:ε ευτυ ουτιτυοι· Εντιυ8εΙτίΙΙε ετΡΡειτοτ . ΡοττοεΙεκττ8 Μπιουτ: Βουιτυἱ , τιυ8εΙὶ δε

ετευειυΒεΙἰ , ευτυ ε:ΙτετυΜυδείεττιΡΜη Βοετοτυτοττ οΒΓεε1υτυυτ εΧΒὶΒοτιτ , Ιυίτι·υ

τυουτυπτ πιο τΠιιά , ε1110εὶ Ρειτοτυ Με τεεεΡτυτ τεκτυε ΕνευεοΙττ , ]οτιουυτε Ενω-ε

8οΙτίτττ τη Πτυ1ΗτυεΙτυο ειουτΙο: νοΙειυτΞε 2ττοττ12ττΙττ στο ειυτοπι δε ίυπιπυτοτε οΡοτὶε,

νετΠουε Ιιοκειιυοττὶε αυτο εὶἰἔετὶΞε , μποτ ΒτεΙυιτό1 δε νοτὶο ίυυ·ιτυτι υοττιτυι· .

7., ΡτοΡἱτἱειτ0τὶυ111 [απο ίειοδτοτυπι οκοτυουτ εοτΡοττι , ε1υοτυτυ τυουυε Ηοτ·ετ

ΕοοΙοβει , Ετ το υποεΠο ε1υτετειυ , τιΙτο ίο.υε δε Ρτοπιτυουττ οὶΒοτΙο , Βικιδτυε ε1υΙετίεττ

νάτουυε , :οεἰἱτυἰτυε Βοιωτοι αυτο ΡυτἱίΒπιο , δε Βοττίτυἱε Ρτοτἰοίὶίἱὶτυὶε , ε1υ1Βυε

οουοΙυετίτυτ ιυεῇοίτειε Πεἰ ὶυοἰτουτυΓοτὶΡτει δ: τυοοτυοτε!τουΠοτΙτε , υει!πουε τα!

δεκτεαιω βοειτ1ΡοττΙ, δε ειδ Ιοεντιτυ ο]υίετοτυ οτειττν1του1ουτο Ρτοτυὶυουτεε τυτ28τ

υειε , ομι·ο ίειέτειε εε1τιτοτΙο , ε1υτιε τιιττΜυυτ τοΙυτυυετ στ: οΙεέττο ΡυτΠΕυπο, ευτυ Με

Γτϋυε ειτΒουτοὶε , απο ίυΠΙτ δε ειυειεΙγίο ΡτοεΙυδττε . Ι Ρίυπι ε1υος1υο εὶΒοτἱυυι Ποτυὶ-τ

Μου ΒείυττοἐΗοτιἱε , ΑΡΡειι·τ:τουτε , δε ειεὶτυἱτοΒὶΗει Αίε:ουΠοοίε οΡοτε: ο2Ιειτοττο

Ρωτττω ειεἰοτυειτυτ ὶυίἰ8υὶἱε , ΜΜΜ αυτο Π: :ι1τευ:ε ίτιετο.τυτυ το Βου-οτε: ί:ττιθτΙ Ή

τοτυ δε οπιτυυπι ΕουίοΙΤοτυιυ , εε! Μουτ ειυτοτυ οΙττιτε ί:ιοτο.τυπ1 Ξυ Ιιουοτε: ίευέτἰ

ΡυΙετοτυἰ δε οτυτ1τυπ1 Μετττγτυπι ,ΜΜΜ δε ὶΡἴυττι Γυυπι οὶβοτἰυιυ , ουσ ε:ουττυοτυτ

εοτΡυεεῇυίεΙουι Βοειτἰ ΡυΙετουυ εαυτο δε :ιτΒωπο τΙοε:οττιτυτυ . Ρουτο τα! εὶετεττειτυ :υ

τπιτρ το τιοηοτε Πτυέττ ΡοΙΤεΙΤο:ἰε Ιιτιοε:τυτ , δε οτυυἰυτι1 νὶτΒἰτιυτ11 ουτ11 ε:Παοττο ε1υο

εοτουε εήυε εουττικτυτ, ΠτυΙΙτ οΡοτε εεΙοττιτιτυω. Α1ττιτο νοτο :παρε ἰυ Ι1οτιοτο τευτ

δΗ Ρετττ ουοίτοΙοτυι·υ Ρτίπε:τΡτε ίειοτειτυτυ ε:ίτ., ο!) ΡττνΙΙοείυτυ οε:οΙοΠετ τΡΠυε , ουσ:

Ρτἱίοἱε τοτυΡοττΒυε , το Μιτου: ὶΡίὶυε ΑΡοίτοΙτ , δε ίειέτει δε εοητε:οτειτει είὶ. Αυτο Με:

ΜΜΜ ΜΙκτυι· αυτου , εαυτο υιυυεὶο δε ΡυτἰΙΙὶπιο , δε 8επτυπτε ΡτοτὶοΠΙΙὶττιὶεεΙευΒίΠ

πιο ε:ουΓοττο. , οΡετε πυτ1Ητο δε τιττετε:2Ιο.τοτΙτι Βιδτει , ΡτατΈτευε τπιεΒἱτιεπι Ποτυὶυἰ

Ιὶ8ιιυυτ οτυεἰε τουουτἰε ,δε ίυΡετ τιΓΡΞεὶουι δε ΒτιΠΠίουττι ειττ1ου!ει1Με , δε άτιεττετ 1:2

ναουτ: ἰτυεἔΙυεε πΡοδτοΙοτυυτ ΡεττΙ δε ΡουΙ1ε:τυίε!οπι οΡεπὶε δε-τυοτειὶΙὶ._ Αεἰ ουοτυπι

νε:ΙττεΞει Ρτοε:υτυΒουτοε ε:εττιετοε ττυοΒτυοε ετοπιοί μιτττε Κ-ὶοττετεἰτ , δε ΜοτΙυΙάτε άτ

επεαυττυοτευτ1τε , ΓυΡΡΙ1εοε πιουυε τευόετιτω, δε ε1υτιβ υτ8τοτει Με: εοτυου Ι1ττοε:α

τω· οωειτὶο , τι1τοττυε εετιΓυ , τιττοττυε Πυεττοία&τι , !υΡΡΙτοεττιτο5 ,

Β.Ἑει&υττι ερτ δε ειΙτειτο 8ε:ίτειτοττυυπ εσε αυτο ΡυτἱίΠΜο,ὶτιτοτἱυε ττιῖτο ίεΒτοίτιδτυπι

οικω τουΕπιτΙτ ,ίτυεΠο δε 1τιτ8Μουο δοτυυτ Ηετἱτυειυυὶ Οου1ἱτἰε , υπ τοοἀυτυ ταου

Ιτιτυυι εουίε:ττυπι δε οοττ1Ρεθτυπ1 , εΙυοεΙ ευυπ τιΡοτ·ἰτυτ , δε :τυπο ε:ίτ ,δε ΜΜΜ: τιμ

τ·-Ευυτυτ ,εΙυτουε Πτυοτιιυι ειεΙΜΒοοε , ε1υοε! εεττ τυίτι·υτυουτυπτ Μογίὶ δε Αειτου ὶτυει

ἔὶυὶΒυε 8Ιοττοτυπι , Β8υτοττι Ποιυὶυὶετιε οτυοτε ειεΡτὶυυτ . Ηο.Βοτ Με: ττε1υτιτυοτ οτι:

εττυΠτυε , εΙυεττυοτ ΕυειυΒοΙὶίτειτυιτι Βοιτιὶυἱε , Ιοουτε , αυτή δε αυτώ: [ρεστα , οτε τιτ

Βουτο οΡοτε ίυΠΠ , Ρι·υ:ίτιτυττι ειΙτειτοΡοτττιτιτὶυτυ , δε Γε ὶτινἱεειτ1 >νοτΠε νυΙττουε τε

Ιὶσὶοἰευτἱυω ._ δυΡετ ὶΡίυπι αποσ.τττιτο,Βτ2.οΜυω ίτυπέττ Ρ:ιτιτο.Ιε:ουτε Ρουὶτυτ ΡεΠὶο

ίετΙοοΞπνσΙ_υτυπι , δε !τουοΕυεΙυΓυτυ, τιτ,οευτο δε ειυτοετοοοι·τιτυυτ , ουοεἰ ειττυ11τ

οποιο τοτΡοτε: ε1υίεὶευ1 ο Νὶεοτυετὸὶτι (ΣοΙοτυουυε εΡτἴοορυε , οΒτουτυπι ετουο Οου

τὶειυτἰυοΡοΙἱτετιἰ ΙωΡετσ.τοττε , εΙυτιι1εἱο Ρτο εμε ΗΜ, (Μουτ Γοε:υυεΙο τη υττιττ3ευο

τυο ῇυπ8ευεἰο , ·ὶυΠ`υ εῇυίεὶεω Οττοτυε ειδ ουτττόου1 ΙυτΡει·ειτοτοτυ Ιε:8τιτυε τυΠΐυε

εΡτ , ουπι ΕΡἰίεοΡὶε εἰυοουε , ΒυεἰΒυε δεΕοτυτττουε . Ετ ευυ·ι ουτευτΕε [στο υυἰΒιιε

ίετο.τ ,
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ιετπτ , ιι:επτιππι τεδειιπδι π::εΡιίι`ετ , δ: ΙτπΡετπ:οτ ει , ίο:ιιίππσειιιε πιιιιιετπ Ριιι· ΑΝΝ.: απ.
τπ οπτιιιιιιετ δ: π::ιΡετε τεπιιιιιεπτ,:οτΡιιε ίππέιι Ρεπτπιεοπιε πιιπο Ατ:πἱεΡιί:οΡιιπ ι π! 046

Ρε:ιιτ δ: οπτιπιιιτ , δ: τενετιιιε (:οιοπιπιπ δε:ιιιιτ . . Έιιι:Ξτπτ πιιτειπ:ιιπιεο πι ει:Ρεδι-ι “τ” Μ"

ΠΟΠΟ @τα ~ἱ~~~~~ι~~ιγ~~1~~~ΐ1~-~-, δ: ιπιιιτπ

Ρτεεε οπτιππιτ ππ :ο ιιτπ:πιιιπι :οτΡοτιε ιππέιι Ρππτπιεοπιε , πιιοδ-δ: ιπε::ιειιπ Ριπ

πιτ :πίιτι τεΡοιιιιτ.Ενοιιιτιε Ροίιτποδιιτπ πιιπιιοτ πππιπ,οπίειιιιιπ :Η :πίιτιιι·π ιΡιιιιπ ,

δ: ενετιιππ πτπιιε ιιι::επιιιτπ;:ιιτππιιε Μπιιππ τεδιιε ε::ιειιππ ιιιππετετιιτ , δ: πω:

:πιιπ 8ιοπιε ιπτετιοτπ ε::ιεππ: ιπτππετετ,δοιεπε δπ:ετδοε δε :οιπιιιιιιιοπε ίππδιπ

τιιιπ τειιππιπτιιτπ , επιδπιπ πττππτοτυπι π: ε::ιειιππι ιππτεδετετιιτ, δ: δειιιΡετ πιτπ

:τι τειιππιπε τοιιετετ , πεπιππινιι . (1ιιιτποι:ιπετειιιιε , τειιππιπετιιιιτδ: τεΡοίιιιτ ,δ:

:ιιτπ ιπι πδειΤετ πιιιιπε, δ: πτπ:πιιππ ιππδιι Ρτει:ιεπτε Ρτεπιιγτετο·πιπτ:π πτ8επτιει

νεπδιδιτ . (διοδ δοιππιιε ιΡίε , ειιπι ιι:ιτετ Ρτο :εττο·Μπαγτιπ ειΤε τειιπιιιπε , νιτδιι

πι ππιιδεπε πτειιιιτ , δ: Ρπιτπτιιτπ πτ8επτοδ: πιιτο διεππε πω: πιΡετ πιτπτε Ροπ·ιτιιτ .

Έε:ιτ δ: πι: Ριιιι·π οτπππιεπτπ, ιιπτοε Ενππιπειιοτππι πιιτο δ: πτ:πεπτο Ρπτπτοε,:τιι:εε

ει: πιιτο Ριιτιιιιιπο π. νεπτιιπιιτπ πτ8επτεπ π. ιιιιτιππ ΕΡιίιοιπτιιπι τ. π:πεπτο πειτε·

πιιπ , Μιιτιιιι ι . Ποιιεδι:πτιιιπι τ. ίιπιιιιτετ πτ8επτο Ρπτπτοε . ι

ο. Ι)εδιτ δ: Ηεπτι:ιιε ιιπΡετπτοτ επιι:επι ιιπιιπι-πιιτεππι Ρτοιιππι:ιιππιπ· :πω Ποιιι=8ειπτπιε Ρτετιοιιιιιτπιπ, δ: Ρπτεππ ειπίδετπ τπετπιιι, δ:ι:ιιτειιπτπ ιιπππι δε πετγιιο,:δ:Ριι:ιδετπ ιιππτπ δε οπγ:πιπο , πι πιιπ ιετνπτετιιτ (ΞοτΡιιε δοπιιπι:ιππ δεΡεπδεπε ιιι- ι

Ρετ πιτπτε . Ρτππετεπ ιππιππετπ δοππ πιιτι δ: πτζπεπτι , δ: Ρτε:διοτιιτπ ·, ιπ:τπτιιπιπιιε

νείιιιιτπ , δ: Ριιγιπδιετιπ πιιτεπ δ: πτ8επτεπ δ: :τγίιπιιιππ :ιιιπ ίππδιοτιιτπ τειιπιιιιε ,

:πΡιπτπ πιιτεπιπ ιπιιππιτπτπ τειιπιιιιε διιοδε:ιπι ΑΡοίιοιοτιιιπ , δ: :οτπιιπ :πιο επι::

πεπ ιδεπτι:ιεπι τειιπιιιιε :οπίεττπ . πω:πω: ιπεπιοτπιιιιιε Ρπτει· Κι:ππτδιιε :οτο- ' ·

ππε διιπε ει: πτεεπτο δ: πιιτο , δ: τεττιππι πτνιιιπιπ ιιιιι δεΡεπδει·επτ ίιΕπποτιιπι τε- ι π

πεε . Αδνετπδπ πιιοπιιε (:οτπιτιιιπ δε ι: ιππέιο Ρεττο επιιιιπιπ νιτιδεπι , :ιιτπ

πιιτιίτιιιο , δ: τπιιιτι τπιιιτπ δεδει·ιιπτ , πιιπ: επιιπιετπτε ιοπ8ιιππιιιτπ ειιετ .' υπδε

δ: ιπ ιιτενιιπδιιιε ειιιο:ιιε ιιιε ιπιπππιε . Επι: ππτπππε ει:επιΡιο Ρτονοεπτπ Επομ

πιεε δοτππι ιπαιωει ίπε:ιιιο τεπιιπτιπνιτ, δ:πδπ:πτεπε διι:ιΡιιιπτιιι ΡτπίπτιΡπττιε,

Ρτ::διπ Γιιπ δ: Ρπττιτποπιπ ε::ιειιπι δεδι:.Θοοεππιπυε(ιοτπεε Ρπτετ Βοτπ:ιιιπ δεδιτ , .τ

ιπδε τειπτο ιιιιο πιο πιι ιιι1ει,Α τι ιι τ. π ε π ο Ν ι: εΡιΓ:οΡο,:ιιτιι ειιτπ Ρπτεπτεε ειι18ιπ

ε::ιείιπ ιππδιι νιωπι ιεΡειιτι τπππδπιιεπτ ,-δ: :οπττπ εοτιιτπ νοιππτπτεπι ιπ εε-_

:ιειιπ ιππδιπ Μπτια ίεΡιιιτιιπ ΓιιιΠετ, Ρτο τεπιιιε ππιτππειιιιιιε δεδετιιπτ τιπειωει_

:οπο Έοτππ:ιιτπ . Ατ νετο Η π π ι Μ Α Ν Ν ιι ε , πιιι δ: Η ε π ε ι. ο , πιιιιπι ιιιιιτπ Ο π. π_ Η:ΜΜπϊ

ο ο ιι ι υ π: ιπ πππιε Ρπετιιιιιιιε Βεο οπτιιιιι: , δ: οτππετπ δενοτιοπεπι ίιιππι , ειδ ειιτπ

δειπ ιο:ιιτπ ν:ττιτ . ι)εδιτ επιπι ίππδιο Ρεττο δ: ίππέδιο νιτοπο Ηπειιιδ :ιιτπ εε:ιειιπ:

ιπ ΡεΠε:π ιιππτπ ε::ιειιπιπ , ιπ Ι..οτ8ετι:ιιττε διιοδε:ιτπ πιππιο: , ιπ Εττπεἰτεδε_

πεπεπι ιιππιπ ε::ιειιπιπ . Π: π: ιπέιιιτπ επ Ροιι τποττειπ ειι.ιε εοπ:πιππιιιτπ , δ: δε

διτ Ρτο πιο (ιοτπεπ Β Α π. π ιι ι Ν ιι ε Έιππδτεπιιε Βοπνιιιπτε :ιιτπ διιπιδιπ ε::ιειιπ,

Ηενεππεε ιιτπιιιτετ :ιιτπ διπιιδιπ , ιπ νιτετειο νιπεπε , ειιτπ πιιπδπτπ Ρειττε ε::ιε

πω , ιπ Ηπτνιπ ττιπιπτπ ιπππιοε ειιπι ίπτπιιιπ πιππππ: ιιπε πιο τπτπεπ :οποπιππιο ,

ττπδιδιτ πδπιι: Ρτπιίπτπ: :πωπω Μοπππιι , δ:ε::ιείιπιπ:ιιτπ πινει ιΡπτιοιπ, ποπ

.τππιπτπ πιιοπιιε :ιιτπ_ιππιιιιπ δ: νιπεπ οΡτιπιπ . πω:: ετιπτπ Ρτο ππιτππ ιιιιι (Ξοδε- -

πιω ει: :οπ:ιιπιππ ππτι , ιπ :ιπιιιιτο τιιτπιιιπτι , ποπ τππιεπ ιιιι:τπ ππττεε δ: Ρπττειπ,

διιπε παω:: , πιιπτιιπι ιιπππω" Ηπιπ , :κι θεπ8επτιπ . Επι: δ: νειιεε ιπετπι;πε

ιπ ε::ιειιπ Ρτετιοιιιιιτππε , δ::ιιτπ ε::ιείιπτπ ιΡιπτπ , Ρτπι :ιιπδιιε πιοττπιιιιιιε , ω

διτπίΤετ ιιοπιε δ: Ροιιειιιοπιιιιιε , πδ ιιιτιτπιιτπ ιεπιετιΡίιιπι ι)εο οπτιιιιτ, δ: πιοππ

:πιιπ πιδιιιε επ , ιιτ ιπ πιτετπιιτπ :ιιτπ (]πτιιιο τεεππτετ . . ι

το. ΜΑ·τιιιι.οιε πιιτετπ ιιι:οτ ειπε διεπε πιεπιοτππιιιε , ποπιε Ροιιεπε νιττπτιιιιιε

δ: πιιίετι:οτδιπ: ιιιιδεπε οΡετιπιιε , ιπ :ιπιιίιτο πω: ιποππίιετιι δείιιπδιπ νεπετπιιι- πω( ΜΜΜ

ιιτετ πιιιεί:ιτ ιιιιιππτπ. απ:: ειδ επΡιιτ πι: εοτιιπι Ο ο ι τ.: π , νιτζπο ιπ:τπτιίιιπιπ, @ή ·

ιοεπιπ πππετ ιεΡπι:τι . ι): Μ: ιεττπο ει:ίιιτιτ , δ: πο:: π Γεπιοι·ιιιιιε πιιδι·νιπιιιπι πιιοδ Μ: Ἐπὶ::

επτειιπ π ιιπιππε Βπνπτιπι νεπετιτ νιτδιιπιιπι πιιπττπ τω: ππτε ιππδιιιιπ διετπ Ρπ- :ΗΜπ

πω: , νοιεπε :ιππ Ρπττε δ: τππττε δ: ίτπττιπιιε διετπ Ρπιεππ :ειεπτπτε . (ζιιππι :ιιπι

νιτ 11οιπιπιιιιεπωιπ ιπτιιιτιιε :πισω , ιπτετ πιππδπ εοπιοιπτιοπιε πιιοπιιιπ , ππ

πιιπιιιδ ιπιιτπιιτπτιπ Ρπτετετιιτ ιπτεττοππνιι: . @υπ τεΓΡοπδεπτε ιπππτπ ιε :Πε , δ:

πι.ιιιιιιε πεπτιτιιδιπιπ·ιποιειιιπιπ Γε ιεπτιτε , πι: ΡτοΡπετιεε ίΡιτιτιι Ριεπιιε , Ρτενι

δεπε ιιπιπιιιετε τετπΡιιε νοοπτιοπιε ειπε: πω: , πιτ , πι: , νετ: ιπιιιτιε ετετπιε
· ι ι τ πιιπ .

Μετιιιιδιο

δΐ .:ι.ι..
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ιιιιιιιι.ειι ,, Με, . Νοτη ειιιιε Με ιη Μετα ειΠστηετιε ιη 8Ιοτιει , δ: τεειΡιεε ο Πεο με ιιειιε 8ο.

1046 · ,, Με μεσω ίετηΡιτετη:ι. ΕιεΒιτ ειιιιιι τε Ι)εσε ίοει:ιτη εΙΤείεισδιοτσσι ν·ιτΒιιιιισι,

'*°1""° ,, :μια ιοεσηιιιιισ ει ισ εοτιιε πιιο νιτ8ισιτειτιε Ρτει:Ρειτο.ίιι ιισιιιτιιεσιιισι . θΒιιιι.

,, ΜΚ 26! Μ” νοαϊΠι ΡΗ Ρειττιε ιιηειΠει Πει , δ€ τρια νιτστη Βει ετειιισιι: ιιοο Ροιϊ

Π; ιηεηιιτι, νετιιιι εισε εεεεισιο. , εεΡιτ σε Με ίσο ττει.Η:ιτε , ειιεείΪσε ίσο8 Ρτεττειδιο

τ σο, δ; ίσΠ`τοειστη εοσίοΙ:ιτιοιιιεδς οιιιιτιοσιε :ιο εε ειιιιετετε ο .Αι Με επισιιτ Γιιηθτιι-ιιι

ΤσΡετ Ρεδισε ίσσηι τεεΙιτιιισε , δε ,σε ιοιη Ρετ ισεοττσιιτιοηειη εοτΡοτιε & Πισω

αιτετιιτει ειστε , εοφ ειετησιεεσε , εοσίοττ:ισοτ ίιιιτιτσσι εισε ισ Ποιτιιτιο, Ρ1°0Ροπεσε

σειιτειιη ειιιιι ίοτε εισαι εεττσηι ετσι: :κι ιιιιΡτιιιε Α8ηι ίείιισιιτε . τοση” ε:ιι·η κ.

Πεετε ιιιΠιτ,οτησιοσε σιιτειτιτιοσε εισοιηοσο εεισι Γειτιειιτι,δε νεσετειιη ισ ετειίιισο πιο

τιτσιισιιτι Ρτιιισιιιετιτ . Ισ ετιιίιιιισσι ειστειη ιισσοτε σηειι οιει ειιι εο ισσιιδιει , εσιη

η ηιιΠσπι 8τει.νεειισεισ Ρ:ιτετετστ ,- ισπισιιε.το ΡεισΡετσσι εσττι εο ιητετΈσιτ δε ισ εαιεσι

οσο ιεινετειε Ρεσεε ειιιιΡετστη ιοεο , νιτιιιιιτ σειιτστη ιητσιτει: Είστε , πιτ, τεσσιεε πιω.

ιη Γσιεσιστη ἴεεεσιι ,· Με ειιΡεδιασο ιιιετη Ποιηση . Αει Μιίεειτσσι ιτιισσε ιοΙιεττισιο.

ινιτ, δ: εστη εοιητησηιεείΐετ σωσει σιγίιετιιε , σώστε ιιΙισσειιιτσισιτι ΡσΙΓειτει ει!

εεΙΙιιιτη ταση , δ: ιιιινετιιεητε νιτο Πει ειισι ίτεττιιισε ειιιτστη 1ιιστη οτε.τιοτιιιισειησ

ιιιτι Ρετιιτ: δε Πε σποτ σπασω εισε ιη εισετε δ; ειιιειο ΙΕ τεειιηιιηε, ιστετ νετιι:ι. οτε

τιοσιε @τη ΓΡιτιι:σσι εΠιιεινιτ . Ετ τεεεάεστε Επειτα εισιτηιι, @στη ιΙΙιε ειη:ιηο.νιτ στ

@σπιτια οιιοτιε , στ τιιιιΙι εισιιιστη ίοτει; νεσιίΤε ιιιιε εισέιοτειτι ίσιινιτιιτιε . ()στιιτσσι

ίο.ηε είι εοτιισε εισε Ρισ τειισιοΓοτσιη ιηίιο.ητιιι. , δε σίοσε ιη ειιεττι τεττισιη ισ εε

ειείια , Ισια ιετνιιτστη ιοιιιειτσιιισε δ: ιιισσίιτι:ι , δε ίιε δειιιοειτο-Γιιη&ο , τεττει: σπιτι

ιιιιτσιη ειιττι ΒΙοτιει . ο -

Άων.,,,,μ τ τ τ. Ισ Με σιοηειίιετιο ιιοιητιστ 1.ισ τ· η Α η ο σ ε (δωσει σε Με.τεειο , επι εστι

Βιαιτιι Μ· νετΙὶοηετιι`νειιιεηεΒ2ώοόιστη εοτιτσιιτ , δ: τησΙτιε εισηιε ιη ίεισδιο νινειιε ΡτοΡοιι

Ε!!! ΠΠΠΠ-. - . - · - ι

Μ, το, τ:ισσεηι το(ιει.τειιο.σσιο, ερωτικη οι:εσιεητιιι σιιίετιιτ, άεισηθσε δειεΡσιτσε

εΠ, δε ιιετηιιιη νιττιστιι τεΙιιτσε ,ιη ειιισιιτο ισιτισιο.τσε σι Ο ο ο ε ιι ιι ι ο σ ε Βια,

· θο.2εΙοηιε Ποιοι· , ισιόετη ιειισΙτιιε, νι8ιητι τηεισίοε ιη Βεστσηεεάεσιτ,δε ίσο ίσο

'ΡεΙιεδιιΙε Ιοειισι :ι.ιιιηοιισιη ειιιιΡΙιεινιτ . Π ο ο ο ετιιιηι σε Οοτιιιιιε-εειίιτο, ισιιτο.

. Ί`ιιεοιιετιεστη Ποισιτετη ιοιειετη ισ ιιι8τείιιι τηοηοίιετιι σσιείειτ , Ι. σ ι: ο ν ι ε σ ε

σσοτισε (ῖοιηεε δ: τηοηειειισε. Ηιι.ιιιιιι ι:σ ε Οοτηεε ΚιεΒιιτσιισι Βιισσι Γιωτη ,

Ροίι ΕΡιίεοσστη , Βειιι:ο Ρ:ι.ττι Βιιιιτι2ειητισηι οιι”ετεσε , Βε.τοσιε-εσττεισ ίειηθονι

. ·ιοτιο εὶειιιτ , δ: ιιείιιηθεσε ιη ΒιιιιΙιευ. τσσισΙειτι τηετσιτ . Νοη ε Π: ειστειη Γ:ιειΙε τείετ

τε , οσοι σε ειινετίιε Ρειτι:ιιισε Ετιισειιι: , Νεσίιτικ ,δε Ασίιτει.ιιιε ,ίιιτετιε τησηιιιι

, πιο ν:ιηιιστιε ιΙΙεεεοτιε , ίσο τιιΓειΡΙιηο δ: ηι:ισιιιετιο Ρει.ττιε Βιειιιιτσι σιοηειίιιεει: Π:
ι ·ίσΜεσειιιτ τεΙι8ιοιιι. Με. ηειιηι1σε ισ εισε εισιοτε Π: ττοιιείστιετε.ητ Κεεεε τ, Ροσσ

Πεεε δ: Ροτεστεε , στ Εστηιι·ιο εστη νεηετο.τεητστ ιιιΓεεισ , δ: Ριιττετη εσιη ιιιεετεητ

Ρειττιιι: , σε ιιο.τετηστη εισε ετ8ει οτηηεε εΒ”εδισηι , 'οσο εσηδιοε ΪονεΒιιι; δ: τεΙενιι

Με. Ετιιτεσισι Ριιιε ιη νιιιτσ , τενετειιεισε ιηεείΙσ, ίενετιιε ειτειι τειιτοοοε, σσιειε

ετἔ:ι ιιεηενοΙοε , ιοτττι:ι Ιιοηείισε , ει.έιιοηε εοττισοίιτιιε, στατιετεσε ίετηΡετ Ιιοσε

ιισιη στιΙι , τιιιι ησΠο τεττοτε , ησΙΙιι ιιιισΙτιτιοηε ιι νετο Ηεδιετετιιτ, ιη οσίετνο,τιο

σε Κεξοσιε ιετνεστιίιιτησε , ιη εοττιεεησιε νιτιιε ιιτσιιεητισιιτισε , ισ εσιιιιιιτε ειε

τηεητιιιιιησε , ιη ειιιιιιιιιτιοηε οοιιοτστη οΡετστιι Ρετίεδιιιιισισε .

τ ιι. Β ιι η ο ιι ι ε σ ο ι8ιτστ Ι.εοσιεσΠε. εΡιίεοΡιιε , εστη σειιιιιιιι νιτστη σηιεε σι

ΐἰιἔτιιἰι Ισιετετ , ει;ιιοοισηι Ι.οσιεηίε σινιτιιε οιισΙεητιίΠιτισηι , οι σωσει τειιεηιιστη, στ

ΜΜέτ ““ ισε!σίιτι:ι εισε τεΙἰΒιοτιιε ισ εο τειοτσιιιτετ Ρτοιιοίιτστη, ιισοτι νισειιιιτστει μια»

σε τι οτε ισιιτισσιτσηι . (Ξσισε ειιετηιιΙο σεΙεθο.ιιιΙι Ρτονοε8.τσ5 , εσιη νιιιετετ τε

Ιι,ιιιο στη εισε εοηνετΓειτιοηεσι ιη Βοηιεδε ίιιηθειε ισοτιοσε,δε ισετεσιεστστη τει ε”

ΨΕάισε== "Με δ: τηοηειίὶιεει Ρετιεθιιοηιε ιη εοιιεσι εκετείεετε 8εισάεσε τηιτειτετστ , εσεΡιτ

στη σιιιιοι·ει τηεόιτιιτι, δ: ιη Γσιιστοιο Ι.εοσιεησ ιη ιιοηοτε Ι.ειστεητιιηιιιττγτιε

Δ, ιηιοσειΠετισηι !ι ειιι6εω εοηίιιτσιτ. Ενοειιτο πιιο Με Γε ετιιιεσι Αιιιιιιτε, δεσ

' ιιετισηι ίσιιιτι ει ειιιετσιτ, δ: στ ὸείιεὶετιι ίσι εοοιιετιιτοτ ιιεεεσετετ τιιοτισιτ, δ:

οιιτειιιιτσε είὶ , ειιιιιειειιε η·ισιτστη Ρετίεδιιοιιι εισε μη: ιιτοιιεετε , Η ειιιε Πσιιιο δ:

ιησσίιτιιι άσκησε Πει ειιίιτσετετστι σωμα Ισ,σει δ:Βιοτιει Βειιιενοτε :σε ηοδιιι

· οσε
 

ρ νιι2 :ιιιξξ01° ωστε ιισσι. ο. :ιιτ Ι.ιετατιισσι ισ τιιοιιαίιετιο εισαι Μ:ιιιιιιιιιιι ποσό Τι·ενιι·οι οιιιιΠε, ε οσο

ισ Γισάσιιιι νιτοιισσι τοτριιε εμε τειαισιτι ει`τ, σε ιο. ω. μπι ισ ΝοετοιοΒιο νιιοι·ιιιηο ιηεισοτιιτστ , σει

τιιειτστ :: (Σωστε ειιη·υει·[κ.ι, επί ,πιάτο ι!ειίιτ,.άι·. . . .

ι Μοσιιίιετιιιιη $.Ι.:ιιιτεητιι ρι·ιιιιιιιιι Πισω οτιειτιεσι δεσει Ετ:ιεΙιο εριισορο Ι.εοι.ιιεσδ , ομοσ εισε ίσεεεΠοιεε

'εσησιιηπι:ιτιιητ. νιάε οοίετν:ιτιοσεε :κι νιτ:ισι δ. ννοι!:ιοτιοσιε. °
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:με εειειιτατετιιι· . Α:ιτιιιιενιτ νι: Ποιτιιιιι , 8: εοιιετε:ιατιε αι·τιιι::ιιιιιε, :ιε1ε8ατιίτιιιε ΑΝΝ. στ.

Ματια:: ίιιιιιτιιιιιε . ::τωιω Ποτιιιτιο α:ιιιινατιτε, δ: ιιεατο Ι.αιιτειιτιο εοοιιεταιιτε, Ι 046

σου: ιτι::ιιοατιιιτι αΒιιιτει· τιετιιοιτιιι· , δ: Διαιτα:: ; δ: ίτατι·ετ :1ιιι Πεο :ιιιοτι:ιια:ιιτ Η· Μι·

:ιείετνιτειιτ οίιι::ιιε , ει: ταση αιτει·ιο Με: νιτοιιι α:ι:ιιι::ιιτιτιιι· , :1ιιιΒιιεΙοοο Ματιο

ατι Ρωττττιιτ :ιοττιιιιι: δ τ· ε τι ι-ι λ Ν ιι ε. :ιιιι ιο τιτατίατο :::ειιοιιιο (ΞεΙιετατιι οιιιειο

ιιιτιεειιατιιτ. Ταθτιιε Παω: Μπα: :ιενοτιοιιιε :ιείι:ιετιο :ιοτιιτιιιε Κ ο π· τι ε ιι τ ιτε (Σατα- Βεωω,“ή

Ιαιιιιι:::ιτ ::ινιτατιε ετιιίεοιιιιτ , ιιι:ιιιίτι·ια δ: Ιαιιοτε ειιιΓ:ιεττι Ραττιε Κι::!ιατ:ιι , ια ίιιιιιιτ- ::ιωιω.

Μο ()αταΙατιιιειιιι ιιι Ι·ιοιιοτε απο: Ρεττι ττιοτιαιτει·ιιιιιι α ίιιτι:ιαιιιειιτιε οοιιιτι·ιιι:ιτ , δ:

α ττιοιιαίιει·ιο ίατιιε ταέιο ίτατι·εε ::ιιιιι τω:: δ: οτιιατιιετιτιε ιιεεε!ιατιιε , :1ιιι ιιιιιιι :ιε

ιετνιτειιτ , :ιετιιιι:ιτ , δ: ιιι νιτα ίιια ιτιίε Ρετ ί:: ιιττα:1ιιε τει:ιτ τιιο:ιαιτει·ια .

' ι 3. Πε απο Ιιοε Γει·τιιι· πιιι·αιιιΙεταιιια απο τιιτι·εε εεειειιατ ίατιδτι Ι.αιιι·ειιτιι ιτι αι

τιιιι·ι ιαιτι Ροττεθτιιτ,8: ιιί:1ιιε α:ι ::αειιτιιετι ειενατα,ΡοΠτιιο:ιιιιιι τε::ιιιιεε νι:ιει·ειιτιιι·,8: τω: ω.

ιτι τιιιιια εατιιιιι εεττα εΠετ :ιειεδτιο εεεΙειιατ ; να· Πει τα νειιιετιε , :ιοΙοτειιι ίτατι·ιιιιι , 8"·

:μετα ει: τα:ιιο :ιειι::ιετι:ιτιι , δ: ιτει·ιιιτι τειιατατι:ιατ τω:: Ιιαιιειιαιιτ , ΒΙατι:ιε εοτιίοια

τιιε είτ , 8: τιοδιιιτιιο τετιιιιοτε εε:;Ιειιατιι ιτι:ιτειιιιε , ::ιιιιι :ιιιιτιιιε ιιτ οτατιοιιε μια»

θταΙιετ , ιατιιιιε Ρατεία&ιε εΒι·εΙΤιιε είὶ , β: ιτετιιιτι οι·ατιοτιι ιιι::ιιτιιιιετιε ::ιιιιι ιιιτι·ει:ιί

ίετ , @τυποι τω:: ε:ιι:ιιτ , δ: ::οιιίειιιτιι τιιττεε :μια ι·εειιιιεε νι:ιεΒατιτιιι· . απο ιιια- ·

::ιτιιο ίιτειιιτιι , ιιτ ίείε τεΒιιειιτεε ίιιΒίε:ιετιιιιτ , δ: ιιτ ::ει·ιιειιτιιιιιεεξατετετ , ιτα ιιτ

ίε τεεωεωω, ιιτ Μετα ΡαΙατιι :ιατετιιτ ιιττεΙΙιει , αιιΒειι::ο :τι ία και επ:: ποιοι

Ιτετιο . Ταιιτιιε αιιτειτι τειιιιειιτιε ιιι ί:: Πτιι:ΐτιιτα ετειιιτιιε ίαΒιιε είτ , ιιτ ίτατι·εε πιο

Ματια: τατιτοτιιτιι ία::ταπιειττοτιιττι ιδιιαι·ι,α Ιεδτια ::ιιιτι ιιιαι:ιττιο τιιτιοι·ε ει:ίιιι·8ετετιτ,

Ριιταιιτεε ιιι ι·ιιιτια τιιι·ι·ιιιιιι :1ιιατιι νετειιαιιτιιι· :ιειεδιαιτι ειιε ιιαττεττι ε::::Ιειια . Ωιιοε

νι: Ποττιιιιι τα ::οιιίιιετιι:ιιτι ατιιιιιι Ματιιτιιιοτιιπι οιιι::ιιιτιι ιιινιτατιε , ῖιιιίε απο ειε ιιτ

τετιιιιτ , δ: τιιαιιε ίαΕιο , ιιετιειιεια Ποιτιιιιι ο::ιιιιε νιτιειι:ια ιτιοτιιιι·ανιτ , ατ:1ιιε α:ὶ

ατιιοι·ειτι απ» ταιιτι ιιετιειιειι ιατέιτοι·ιε ιιιιτιιι:ε αιιιττιανιτ . Ηιιιιιε ιτιιταειιΙι τειιιε ει:

:στα Ι.εο:ιιετιιιιιιτι εινιταε , δ: μπει :ιιιι νι:ιει·ιιιιτ , ιιαι·τανει·ιιιιτ εα αυτ. , δ: ει:: ιι

Ιιοι·ιιιτι απ:: , ιιτ ::οΒιιοί::ετετ 8ετιετατιο αΙτετα . Κ . .
. . . . . . . €ειτ νιιτια

τα. Τειιιιιοτιιιιιε Μ:: 1ιτιιι::ιΡαΒατιιτ Έι·αιιειε Κ ο τι ιι τι π· τι ε , :1ιιι (:οτιιιαιιτιαιιι ωοΜ[“ήι_

τιιιι:ιτ ιιι:οτειτι . 1-1:: τιιιι:: Βεατο Ρατι·ι ιιοίτι·ο αιιιιατιαιτι ίαιιδιι Ρετι·ι (Ξοτοεια::ετιιιε τε

8ειι:ιατιι ::οτιττατιι:ιιτ , ιιτ ειιιε ιιιιττιιθ:ιοτιε δ: νι8οι·ε ίει·ναι·ετιιι· ιιτ εα ΚεΒιιΙα Ραττιε

Βειιε:ιιδιι , 8: να:: τείοι·τιιαι·ετιιτ ιτιοιιαίτι::αι ιιιίτιτιιτιοτιιε . Β ιι τ. οτι ι τι ιιε νετο

ΕΙατι:ιτειιιιε αΒΒατιαε ει τιιιαττιΡιιιι·εε ττατιι:ιιτ , αΒΒατιαιτι ίειιιεετ ίαιιδιι Ρεττι (ιαπ

:ιετιιιε , αιιιιατιαιτι Με:: Αιιιαιι:ιι , αΒιιατιαττι τω:: Βεττιιιι , αιιιιατιαιιι ίαιι:Ηι κι.

ειιαι·ιι 8: αιιιιατιαττι ίαιιέτι ]ιι:ιο::ι . Και: 8: αΙια :ιιιατιιΡιιιτιιιια ::ιειιοιιια, ΒτετιιΙιει·ιίε.

Ηιιτιιιιιατιειιιε, τω:: :ιωατιω :ιε ιιιοτι τε, απο: νατι:ιτεΒιιιιι , Γατιδτι Ηιιιιει·τι , Γατι

ει: Κετιιατιι , Μαιττιιι:ιατιειιίε , ναι::ιο:ιοτειιίε , Βειιιιο:;ι , ιατι:ΐιι σαι:: , ίαιιδτι

νιιι::ετιτιι Μεττειι Η: 1τιιιιια , 8: αΙια Ρει·ιιιιιτα :μια :τοπ ο::ειιτι·ιιιιτ ιτιειιιοτι:ιτ , :μια

οτιιτιεε ια ττιεΙιοι·εττι ι·ειιατανιτ ιτατιιιτι ,. δ: ιιιειιοιτατιε , αιιιιατεε :ιο ω: :ιιιοε ειε8ιτ ,

ιιιίτιτιιιτ . ΠοειιοΒιιιττι νετο ΒεΙΙιΙο::ι , Γατιδτι τω: Παταιαιιιιειιιιε , τω:: Πι·ιιαιιι

ιοί:: ιι·ι νιτα Βια τω: .

τ 5. Ρι·ιττετατ :απο Βατιιετα::ειιιι ε::::Ιειια δ: ΑτττεΒατειιιι Ο ε τι α ιι ο :ι ε νωτια

Βιιια ειιιι::οιιιια.Ηι:: εε::ιειιαιιι τω:: νε:ιαίτι,ιιι ιιιιιιιτισιο Αττειιατετιιι ιιταττι, ό:: πια

ι:ιτιιιε :ιινιτιιε ατι ιιιαι:ιιιιαιτι ι:ε:ιαδιαιτι Ρετιιιτιαιτι , ατιιιο αι: Ιιτεατιιατιοτιε Ποτιιιτιι

ι οο8. Ιιιιιε ιιαττι ιιοιιι·ο , :μετα ιιιιι::ε τιιιιΒε!ιατ , αιΕ8τιανιτ , ιιτ :μια νιι· Ποιιιιιιι :αιι

τα ετα: 8: μπα: είι , ιιτ ο ΙιτιΒιιΙα ί::τιιιετειιτιιτ , δ: ιε:ΐιοτι , ιιτ νει·εοι· , ταου:: , δ:

αιι:ιιειιτιιιιιε 8ειιετατετιτ ίαίτι:ιιιιιτι: ία! :ιε ιιιιιιτια Ραιι::α :ιιεετι:ια ίιιιιτ . . . . . . . Νοτι

αιιτειτι :ταΜ! τι ίειιιοι·ιιιιιε αιι:Ιιτα τείετειιιιιε . αιιι:ιατιι ιετνιετιτιιιιιι ίαιιδιι νε:ια- ε"#βτι

:τι ιιι ταιιταττι ετιιιιετατ Ρι·οτει·νιατιι , ια ταιιταττι ει:ετενει·ατ ιιιίοιειιτιαιιι , :μια αΙι

:1ιιαιιτο ετα: ιιε::εΙΤατιιιε εο::Ιειια: , ιιτ Ματ ατι·ιιιιιι ιτιοτιαίτει·ιι , :ιοιιιιιτιι Μι :σπίτι

τιιει·ετ τιια8τιατ αΙτιτιι:ιιτιια , 8: ίοι·τιτιι:ιιιιιε , :1ιιαΕ Ρι·ο τιιιτιοιιε Ιοει . Σε:ι ιιαδια ομι

τιιιιιτατε ::οιιτιιιτια::ιατ ει:ετ::ειιτιατ , ιατ::ιιιατιτατιε ιιι ιιιοτιαιτει·ιο ΓιιΡεταΒιιτι:ιατιτιε :ιε

Ματ Ρτονοεατιιε , ΡτοιιιιΒιια::ιιια ετει:ιτ , ιτιιιτιιιιοτα τιιιιτιινιτ , δ: ιιοτι ιαιτι Ρτο Ιο::ο ,

ίε:ι ::οιιττα Ιο::ιιιτι δ: Πειιιτι ι·εΒειΙατε τω: :Η , ιιοτια εε::ιείιατ :ιιι·ιΡιει·ι:ιο , νετιια::ιι.

ιο: δ: αιιοιΙΙιιιαε ιιιιιτιιετ α88ι·ε8αιι:ιο , ::ατιιιτιι τιιτιιατιι , ιιιιιτιοτιιιτιι δ: ί::ιιι·ι·α τιιιιι ιιιε .

:παπι ::οιι8ετιετιι :ιε:ιιιεειι:Ιο, ιτε:: εοε αιι ιιι8τεΙΤιι εΙαιιίτι·ι ατ::ετι:ιο , 8:::. οι: νετο να·

Πει :::ατιοιιιιιτιι ιΡίιιττιξ ι·εεετι:ιιιττι ίιιί::ετιιτ,8: α ίτατι·ιΒιιε,:ιιιιΒιιε ει·ατ απο: τω:: Πι

ί::ειστιιε , ειτ , ιιοιι ει: ιιαιΤιιε τατιτατιι :ιοτιιιιε ο:: νι:ιει·ε :ιείοΙατιοιιετιι , :ιιιιτιιπιτιιο :κι Κ

- εμε
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@ιιε οιππιιπο:Πε ί: ίπΡ:ι:ι:τ:π:Πτ :::Ρτιοπ:ιπ. Πο8ἰτιινἰτ ι::ιπι:ιι Η ΡοΙΤ:τ,ΙΞΒ:ττι

ιΠιιιε :ιποΠιι·: :π:πτιε πωπω , δ: ν:ι·οοι·πιπ :ιιιΙ:::Ιιπ: Ι:πιτ: Ρι·οτ:τνιιιιπ, π: :::ί-τ

ίειτ:τ :Β οΡΡτ:ΙΙὶοπ:, δ: :οπ:ιιΙ::ει.τιοπ: :::Ι:Πε:,::ιιι Ρτο :ι:ιιιτο δ: πι:: πειτιιτ::, δώ:

ω: Ροτιιιε ίιιΒ:ίί: :παπι Ρι·::ίί: . 8::ι ί:ι·νιιιιι πιειΙιππ ποπ ίτεπειιπτ ν:ι·Β:ι,ί::ι ν::

Β:ι·ει , δ:::. . . . @πιά ίει::τ:τ , οπο ί: ν:ι·τ:τ:τ ω:: ιπ:ιιε ναι π: ? @Ποιο ιτει:ιπ::

οιινοΙνιτιιτ , :ἰπ:ι·: ιιίΡ:τ8ιτιιι·,δ: ιτι :ι::ιιΒὶειε :οπιιιιιίΠ Βι::8ιε Ρ:τνί8ιΙ:ε ποθ::ε ότι:

::ιιε , Ι):ιιιπ Ρτ::ειοειτιιτ :ιττ:πτιιιε , ιιτ ειδ οιιΡι·:ίΠοπ: ιπιτπι:ι δ: ιιι:πιδιοι·ιιιπ @ιιε ,

τιι:τ:τιιι· :::Ι:Ηειτπ ίιιιιιιι , πιιί:τ:τ:τιιτ ΡειτνιιΙιε , δ: Ρι·οτ:8:ι·:τ ε ί::.π:ιειΙο: ί: ιΡίιιιιι

:ιι1ο:111: , :1ιι::π :ιε Ρτ::Ροίιι:ι·ειτ , τειΙ:πι ίει:::τ:τ, ιιτ ίιιΒ:Ητιε :ιιπι δ: τπειτ::πι Ρι:τιιε,

δ: Ρειττ:ιπ :ι:ΙιιΒ:::τ :ιιί:ιΡΙιπει . ΝειέΒι πιτ:: τ:ιπΡοι·ιε οιιΡοι·τιιπιτειτ: , ΡοΡιιΙιιτπ

::οπν:πι:πε , :ιιπι Ραπ:: Ρτο τ: δ: τ:πιΡοτ: :οπτι·:. ίιιΡ:τοιιιιπ :ιιίί:τιιιίί:τ , δ: ό:

ί::ταπ:ιο τ:Π8ιοπιε ΡτοΡοίιτο , πιίιΠο τπιπιιε :ιιι:::Ιειτπ Ρ::οτειίί:τ )· ιιΒι νι:Ητ :]:Β:

Με :ιό ί: ειπιπιοε Ρομπ , ιιιιιιιιτιοπ:ιπ οιιειιπ Ρειτι:Βιιτιιτ ιπί:ίτετιι , :πιω , δ: :ει

ίιιιι:Η:ιιε:πωπω ιΙΙιιιπ :1ιιι::οπττα ιιιίΠτιειπι τιιπιι:ιιιε ίιιΡ:ι·Βι:οειτ :ειοτιιιιι , ιπ

ΕΙ::πιοίγπει. ίιιπ:Βι ν::Ιειίτι ί::ι:ι·: , δ: ό: :Ι::ιποίγιιει νιν:ι·: πω:: , Η::1ιι: Ιο

:ιιιπ ειδ ειπε , δ: οδί::1ιι:πτιιππ :ι ιπιιιοττιιπιτ:ιτ: :ι·ΕΡιιιτ .

- 1 6. ()ο:Ριτ :τμ :απτο ί:ι·ν:πτἰοτ Πιι:ιιιε ι:Ιἱ8ιοίὶε ιπίιίτ:ι·: , δ: ό::ιιιδτίε ει. να::

πο ίτατι·ιοπε , ίπ ίΡιι·ιτιιειΙιε :ι::ι·:;ιτιι τιι·οοιπιο Ρι·οοιιτιε :ιιτειιπ Ιο::ι :οιππιιΠτ ,

πιτ:: :ιιιοε :και Β ο ιι Η Α ι: ο ο ε ε. Ι.:οὸἰο , ίέιΡι:πτιο. δ: ::Ιιειοπ: ποιπιπειτιΠΉπιιε ,

:ιιιειπτο πον:τειτ , δ: ΗΜ :1ιιι Ρι·ιι::ι·ειτ , δ: :ιε , :οι ίιιΒ:ι·ιιπτ :ι:Ρ:άιι·: . ν:ι·ιιιιι

:μια νιτ: :με ::ίτει δ: ίειπθ:ει ιποι·ιΒιιε ιππ:ιοιτειπτιιιτπ εάν:τίαΒ:ιτιιι· , :ιιιτιιπι:1ιι: :ιε

νι:Ι:ιιο. πι: , :1ιιο:Ι ιτι πιω:: ν:τ:τι:ο8:Βιιπτιιτ πω:: ιπ::Πτειι·ι , ω: τ:Β:Πιοπ: ειπ

Δε:: Μπιτ: , :οπ:ιτι ίιιπτ οιιι:Ιειπι :οι·πιπ ο: :ιιιε πιοι·τ: ττο.δτειι: . Ιιππιιπ:πτ: π::

πο: :ιιιει:ιτ:8:ΠιπεΙιτ:ιπΡοτ: , :1ιιιειιιιι·:: :τ:ιττποπειίτ:τιιΚ:8ιιΙει, ιιτιπ ι1ιπ:1ι:

Βιιε :Πισω ί: :1ιιιί:1ιι: πιο.:ΐτειτ:τ :οπτιπ:πτιο.; ::ιιιπ :ιό πο: ΡτοΡ:πίιοτι απ: δ: ί::

·ν:πτιοτι :οτπΡ:Π:ι·:πτιιι· , τ:διιιε ίπ ::οι::Ι: Ιινοτ :::Ριτ :1]τιιιεί:τΡ:τ: , δ: :κι Ραπ

::ι:π:ιιιιπ :1ιιο:ι απΙι:Ιειν:ι·ειπτ, ιτι :Με πι:πτ:ιπ :ι::ι·ιι::ὶειτειιιι Ρτοπιον:τ: . @πιά

πιιιΙτιε ιιιιιποτειπιιτἔ ν:πιτ ίει::τιιτιίΠιππε :Με (Κω: Ι)οιπιπι:ε: , δ: οπο:: :::ιτΡε:ιε

δ: :οπ::οι·:Πα ι·:::οπ:Πιιιτιοπιε δ: πιιί:ι·ι:οτ:;Πα, Με:: ίει&ιοίιε :οπν:πιτ :Με Ρτο:Πτιο

:ιιε δ: πιαΙιτι:: Ρ:ι·Ρ:τι·ειπ:Ι:: . Ι):ΙιΒ:ι·ειτιιιτι :Η σπιτι :ΡΜ ιΠοε , ιιτ :ο δι: Ρ:τ:ι:ΡΙ:

το):πιπ Ροί: ιπιπιΠ:ι:Η πωωι: :ι:ΡΙ:τιοπ:ιτι , νιτ Β::ιτιιε ί:ίίιι ::ιτΡοι·ιε ιπ:ιτιΒι·:ι.

·:ιιιι:τι Ιειι::.τ:τ , ::ιιιπ οπιπ:ε :ίοι·ιπιτ:πτ , ει: :ιε 8Ιει:ιιιε Ρ:τιτπ:ι·:τιιτ . Ο Ρτε:ίιιτπετιο

·τ:πι:ι·ειι·Ξει! ο ιιιιΡιι:Ι:πε ο.ιι:ιει:ιο. κα:: ίιιτοτ,Ροίτ ιιππιοΙ:ιτειπι ιΠειιπ Α8πἱ Ρεί:ΙιειΙιε

«πειιωωπ,:: οι: ν:Ι ποδ::,:1ιι:πι:1ιιειιπ :1ιπιπινιε πο::πτὶΠὶτπιιιιι πιοττι ει:ιιιι:ιι:ειτι!

Ν::ω:: νιτιιιπ Β::ιτιιπι ί:ι·:ι.Ιιε Με. επε.Ιοι·ιιτπ :ι:ΙιΙ::::.τιο . Αιι:Ιιιτ Μιττ1:1ιι: :μισά

:ο ποθ:: :τι ιτπΡιιε Ρ:ιιιπ:π:Ιιιε :Ιί:τ,π:: τιιπιιιτ . τω:: :πιω Ποιπιπι :ειίτιιε :οι

Ρ:ι·πιτιπ:τ ιτι ία:ιιΙιιιπ ί::::ιιΙι,:ι ιπ:πτ: :ιιιε τιπιοι·:ιπ ιποττιε :ι::Ιιιίιτ , ω: πον:ι·ειτ

:μισά π:πιἰπἰ ίιιΡ:ι· :πω ιιοτ:ίτειε :Ιειτ:τιιι· , πιΕ :1πειιιτιιι·π ει Ι)οιπιπο Ρ:τιπιττ:τ:τιιτ.

Τοτιιιτι απο ί: ::οιπτπιττ:πε Ποιπιπο , Μ: ::ιιιιιτιιιπ , ::ιιιιιιτ Ιιει!ι:πε τ:τ:έιιιπι, Επι»

τειτυε , Η Ι):ιιε ν:ΙΙ:τ , :κι :ε :ιΡι:π:ιιιπι ιιιΒιιΙιιιπ . (Μπι :::: επι: πιετιιτιιιιιπι

·::ιιιΡιιε , οιππι!:ιιιε ιιοίτ Ιειδο.ι·:ιπ οπι:ί::πτΠιιιε , :πιο ΠΠ :1ιιοτιιιπ :τετ οιι:ι·ιε δ: νο

Ιππτετιε Ρειτι·:πι ιιιΒιιΙει:: , ίπι·ιι:πτ:ε :Ιειπ:ιιΙο :ιοτπιιιοτιιιιπ :8ι·::ὶιιιπτιιτ ,· δ: :αιτι
ειι81::ιιι:, :ιιιπ ά: Ρ:ι·Ρ:τι·ειπ:ιο ί::Ι::: ί: τπιιτιιο :ι:νο:ιιιιτ:ε :οπτ:ίται·:πτιιτ,:ιά δ

π): ιιΙτιιπιιπι :!:ν:π:τιιπτ, ιιτ ιιιιιιε ιΙΙοι·ιιπι Ρ::ι:τ:πτιιπ ΕπιιιιΙει::ιοτιπιτοτιιΙ:Βε

:ιτ:ιιιτ:τ , τι: ειιι:1πιείιιΡ:τ:ίί:τ :Ιω νι8ι!ειτ:τ , ει :πιο :ι:Ρι·:Ιι:π:ίιν:τ:Βεπτιιτ. (ζιιο:ὶ

ω» ίεέιιιτπ :Η , δ: ΠΙ: :Η ι·:ν:ι·ίπε :κι ίο:ιιιπι , ::ειΡτιιτο. οΡΡοι·τιιπιτ:.τ: Μπι: Ρ::

Ρ:τταπ:ιι: , ΠιππΙ Ρο.τι·ιε Κι::ίπιτ:Π πω: ει:ι:ιιπτ , νι:ί:πτ:1ιι: νιι·ιιιπ ::ιιιιτ: τ:τ:&ο

ίο1ιοι·ιιτιιιπ . ()ιιιπ:1ιι: ιιιιιιε :πάπια ιτι ί:::Ι:ι·: , ιιι·ιπειτο.ιπ ιτι ιΙΙιιιπ νιοτειίί:τ:ι:ι:τ:«

:επι , Βικι.:Ιιιο ο!:τΞε:ί:::πτ: , :Πνιπ:ιπι α:: ί: ί:πίὶτ :1:πι:ιιτιειπι , π: Ρ:τ:ἰ:τ:τ μι·

ττ:πι , :οι ιιιιιΙτοε ει! ::τ:τπιιιιι ττειπίπιιίίιιτιιε :πετ π:ι·::!ιτειτ:πι . $τειδο.τ :ι::ι·τει:ι:ι:

τω, ιπιΡοε :το ί:ι·ι:π:Ιππι : π:: ιιιιΡοε :κι ΒΙ::ιιιιπι τ:Ροπ:π:ὶιιιπ . Ο ει:ιππιτειΒΞΙ: Ι):ι

Ρι·:::οπιιιιπ .| πω: Ρειτι:πτιει , Ρι:ταε Ρω:ιιωπει Ροτ:τειτ ]:ίιιε ποίτ:τ @σε ιΙΙοε Ρε

Μπι:: ει. Ρ::::ιτι νοΙππτειτ: :ιν:ττ::: ; Ρα: τα: , πιω: ιιτ :ο8ιτατει ω :πωπω Ρ::

είπω:: τ:πταν:ι·ιιπτ , ιποι·τ: ιππΙτπιτ: : τ:: ίιιίτιιιιιιτ ιτι Ριιτι:ιιτἱει ΒΙιοε π:: , ιιτ ία

::τ:τ ΗΙιοε ιπιί:ι·ι::οι::ιι:: . Ιπνιιίιτ :ι·8ο ιπιί:ι·ιιιπ ιΙΙιιιπ τιιιιοι· :ιιιπ ί:Βι·: , δ: :::::ίε

Π: ιι Ι::Έτο Ρειτι·ιε , ιι:ιπ το:: :Βιιτ :αιτία ΟιππιΡοτ:πτἱε . ο .
ι 7. Ν:: πιιιΙτο(1Ροίτ ιιΙἐπο :ἰἔιτο ν:πτιιιπ :Η :κι :::;Ι:Πειιιι , δ: ΠΙ: :ιιι:ιιι ι:ιιιοτ:ι:

ιιε :
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πα: εοπΓειεπ:ια,ιπτετ αΙιοε ποδευτπαιι Γγπαι:ι ιπτετΓυιτ,:1υαιπειυαιπ :τεπιεπε,ειυαπι- ΑΝΝ. επ.

:1υαπι πιπτττιυε , δυατιιειυαιτι τποτδαειε εσπΓειεπτια πιπιυΙιε α88τανατυε . ΠΜ νετο Ι 046

τετιπιιτι ει: αδ Τεπειιταε , τπιΓετ Με δυπι πω: εΙειΓοπ ευιτι Μπιτ: εαπ:ατειυτ , ΜΜ·

:ειδε εοιτιΡυπδιυε , μια:: Ρα:τιε αδνοιιιτυε πι, εΙατιιαπε δ: ιΡΓε Ρα:τι : Ποτπιπε

πιιΓετετε , Γειιιεεε π: Γυι πιιΓετετεευ·τ , που: Βευιπ ΠΜ πιιΓετετι Ρτεεατε:υτ. Οιδιπ

Ρυι: νι: Γαπδιυε αδ ιαπυιτι Γταττιε , νεπιΒιιε ειιιε Ρτοευιτιιιεπ:ιε , δ: :ιυιδ επι:: Ρτο:

τι: ιαποταιιατ . $υΓεεΡτο ταιπεπ εε , δ: πι Ρατ:επι δεεΙιπατο , οτα:ιοπετπ εοπιΡΙενι:,

& δειτε Ιυπιιπε , εετετιε αδ πιατα τεετεδιεπ:ιιιυε , αιι:1υοε δε Γτα:τιιιυε Γεευττι :ετι

πυιτ: ΓεεεδεπΓ:1υειπΙοευιπ εοπατυυπι , δατα οΡοτ:υπι:α:ε Ιοειυεπδι ετεπιειι:επι

Γταττετιι δ: ΡΙοταπτεττι , τοτοειιιε εοτΡοτε εεττα Ρτοπτατο , ειιΡιτε :ετταπι Γετιεπ

,, :επι , :ιυιδ Ρατετε:υτ τεειυιΓινι: . ΙΙΙε εειπιτυ ιπιεττυτπΡεπτε : Ρεεεανι , ιπειυι:,

πι εαεΙυττι, Ρα:ετ, δ: εοταιπ τε, :ιυι ποιειιαπι διει δ: εΓΓε πιιυε τυυε,Γαδιιιε Γυτπ Ρετ

Γεευτοτ ευυε . Ε: Ρτοιετεπε ΒΙαδιυπι δε Γυπ ευευΠα : Εεεε , ιπ:1υι: , ειυεπι ει:τεπ

:ιι ποδι:: παο αδ Γετιεπδυιπ :ε , Γεδ ]εΓυε τυυε Ρτο:ει:ιτ τε. νοιιιι :ιιιιδειπ Ρετδετε

:ε , Γεδ Ρτοτεδιοτ τυυε Ι)οιπιπυε δεΓεπδι: :ε . Ει:ετυι εΙαδιυπι ιπ τε, Γεδ ευιυε ει:

νιτευε δ: ππΡετιυιπ , τιιαδιυιτι εοπτιπυι: , δ: :ε α πιοτ:ε , πιε απ ιπτετιευ αππτια: ,

δ: απ Ιιοιπιειδιο Γαινανιτ . Ρατεε ετξ<ιο τπιιιι , :μια εοπνετ:ι Ρατα:υε Γυπι , δ: :υιε

,, πιοτιπιε αδειυιεΓεετε , τε8υΙατιιιυΓουε Γυιιδι ιππι:υ:ιε: :απτυπι δοτια τπιιιιειυοδ

,, δειι:ιυι πι :ε , 8: στα Πευιπ Ρτο πι:: . Νοπ ετα: πο: :πανε πεα:ο νιτο δοτιατε Ρε::

εαπτιιιυε πι Γε , δυι αδ ΡτοΡτιαε ιπιυτιαε ετα: Ρα:ιειιτιίππιυε . Το:ο ετιιο :::ιτΡοτε

Ρτοπταεο, ατα:ιαε εαπ Ρτοτεθ:οτι Γυο Πεο; ιπδε Γτα:τι Ιιειιι8πε ιιιδυΠι: ειυιδ:ιυιδ πι

Γε δειι:1υετα: , ΡΙυτιπιυπι ευιτι εοπΓοιατυε, ιπευιεαπε, π: εοππ:ετε:υτ Ι)οιιιιπο Ρεε- Ριτδω.0,.ι

ειπα Γυα ,διεεπε Ρεεεατυπι αΙιειυατιδο επι: Ρεεεα:υπι , δ: Ρειεπαιπ Ρεεεατι , δυα οτπ- "ΜΗ ω·

πια νιτατε ειυιτε: , :ιυι εοπΓεΓποπι οΡεταιπ δατε:. Ραυεα :πιο Ρτο τειπΡοτε Ιοευ:ιιε,

Γτα:τετιι εοπΓοιατυπι δππιπτ , δαπε ιπ πιαπδα:ιε, π: πιαπε :απο αδ Γε τεδιτε:, δ: :με

πιει ππΡετατεπτυτ , Γαεετε: : δ: πα διΓεεΙΤυτιι επ . Ρα:ετ ι?:ιειιατδυε οτα:οτιυπι Ρε

τιι: , δ: ειυοδ ΓιιΡετΓυι: ποδιιε πι πιιιδιΒυε ()τεα:οτιε ει:εται:. πι: Γαδιο, Ρτιπια διδια,

εοπΓυε:υδιπατιο οπιειο ει:Ριειο , υιιι :επιΡυε οΡοτ:υπιιτπ δα:υτιι επ , Ρα:τειι:ι πιιυε

τεειυιπνιτ ., δ: δα:α εοπΓείποπε , Ρειεπι:επτια:1υε αεεεΡ:α , αιαεετ δ: ΓοΓΡεε απ εο

τεεείπτ , διεεπε τπυιτυπι πιει ΡτοδείΓε , εποε! πα: ευπι οεεαποπε Ποπιιπυε πω

αδΓεινετι: . Ηιε ει: πω: Ρα:τιε Κιειιατδι Γυι: πιιυε δυιειΙππιυε , δ: εοτπεειπδινι

δυιιε ; πι: εοππιιοτυπι Ρατ:ιεεΡε , ειυι ετα: ποιιιιιπυε οττυε παεαΙιπυε . δ: Ιπτετιε αδ

Ρτιιπε ετυδιτυε, δ: νιδειια: πι :ο Ρ:ιεπι:επ:ιαπι ευπι νετεευπδια.Ιπ ΠαΡιτυΙυπι υιιι

νεπτυτπ ει: , Ρυιιιιεαιιι Ροεπιτεπ:ιατιι εαπ ευπι Γοειο , εοι·δε εοπ:τι:ο δ: ιιυπιιιιατο ,

δ: Γται:τεε Βιοτιπεανετυπτ Ι)ευτιι , :ιυι ανετ:ιτ Ρεεεα:υπι πο: απ ειε, δ: ιατπ πι πιαιο

τιινεπετατιοπε Γαπδιυπι Πει ιιαΙιετε εειεΡετυπτ, ειυεπι Πεο εατιΠιπιυιπ, τποτειε ιπι

Ρανιδυτπ , τω εοπτετιιτοτειιι , ιπιυτια δοπα:οτεττι, δε οιι ω Ι)ευιπ δεΓειιΓοτειιι δ: :υ

τοτεττι παιιετε Γειειιαπτ . μια αυ:ετιι π ειυιε πι:: , :μι νιτο Βει αΙιεΙυαπδο ιπΓεπυε

ΓυιίΤετ , Γυταειιαι: ιπ τπεδιο , δ: εοππτειιατυτ Ψιιαφιε ιΠιιδ πι:: , Γα:ιε νετεπε , πε

ετιαττι ειτεα Γε δεΓενιτε: πιδιεπατιο δινιπα . Ρτεεαιιαπ:υτ ι:αειυε οπιτιεε Ρατι:ετ

πι» ιπδυΙΡετι , δυιαευιπ ποπ υ: δεευιΓΓε: Ρα:τειιι δ: δοπιιπυπι :ταδιανεταπ:: δ:

°πιδια επ τυιπα δυοτυπι , :τα ιΡπυε , δ: πιυΙτοτυιπ πι ΓΡιτιι:υ τεΓυττεδ:ιο . Ιει:ιιτ νιτ

Πει 8επεταιιοτππιιιυε ιπδυιαεπτια δατα , ταπ:α πι Ροπετυπι απ οπιπιιιυε εατι:α:ε

διΙεδιυε επ , ιι: ιπετι:ο διεετε:υτ: Ηακ τπυ:α:ιο δει:τεταε ει:εεΙΓι . _ _

ι 8. Οτδιπα:α πα:ιυε δειιιπε εεεΙεΓια ΡετΓοπιε δ: πεεείΓατιιε Γυιιιιιιιυε νιτδυπυτιι ἔἔὲἶ”””ἶ :

τεδιπ Ρτιιιδιθ:υττι Γταττεπι Γεευτπ δεδυεεπε , :μια ιιι:εΙΙιΒεπα: ευιτι υιιΙε ναεΓυ:υ=

δ)

δ)

ω..ΝΟΜθ ΌΝ.Ν.Ν.

Δ τυτπ ιπ δοτπο Βοπιιπι.Νεε ευπι ΓΡεε Γε ΓεΙΙιτ. ()εΡι: επιπι :ειπε απετατυε ΡετΓε:θ`:ιο

τα πιεδι:ατι , απιατε ιιοπεπα:εττι, διιι8ετε οι·διπεπι οπιπεε ει» Ρι·αιΡοπετε,Γε οιτιπι

ιιυε ΡοπΡοπετε,δ: Γι :ιυιδ επ ειυοδ νιτυπι ιιοπείιυτπ δεεεα:,αδ ιδ πιοδιε Γε οπιπιιιυε

ιπΓοττπατε . Ωυαπιοιιτειπ διιιαεΒα:υτ α νιτο Βει , δ: ειιιο:ιδιαπα τποπιιιοπε αδ πιε

Ιιοτα Γεδιαπδα ιπεΓεαιιατυτ, Ι. ε ια ν: Ν τι ε ποπιεπ ετα: νιτο . τι:: ει: Ι.εδνιπυε,

:μι Ροπιποδυπι ιυίΓυ δ: οιιεδιεπτια Ρταδιδιι Ρα:τιε , πιιι :ιο Γαπδιι νεδαπι απ

πιε τπυΙ:ιε τει:ιε εεε!επαπι. Υετυπι·-ποε πι Ραιτε ποπτο ιπειιιοταιιιΙε νιδε:υτ ,

ι:1ιιοδ :απτο ειιπι απεξω διΙει:ι:, :ιυεττι δε πιοι·τε Γυα :ταδιαΓΓε :οππο νετατ. .Ιπ

δυο εοππδεταπδα ει: Ριε:αε ειπε , δ: Ρατιεπτια ιπνιπειιιιΙιε , δ:::. . Οοππδετα. ειδατε:

πα: ππιτυΙοτυιτι ειπα” , πεεεΠιτατεε , οΡοτ:υπιτατεε , δ:ι:α ειυιΒιιΓειυε ιτιιταΒιιι “'"'°

νετιιοτυπι δ: νυπυε ματια οεευττειια: , αδιιειετιε νετπα Μπα τειιιιε ιιοπιε , δ: Ριπ

απ.. δ.δ`. Ο. Β. Τοικ.ΡΊΙΙ. · Η ιι δι
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Μετα ::1-1.

τοοό

η. ]τιο:

ΡΗ οΒΒα:ἱε

οπο:: εεττ .

ΡτεϊΕεοεΓ:τ$

&οτΠοιτ Γει

ΙΙεττοεΙο .

:ὶιεατἰοοε Βεοἱ8οα , δ: Γιοτοαοα Γε τΡΓε εοττοοεοδαοε , ο: ΡΙιτττε α1τιτοατετιιτ αοιοιιιε

εοτε , φταττι Ποιά; φτιάφττά εΓΓετ , φτο:ὶ φιεετεΒατιττ , δ:ε. . . . . . Οετετιττο δ: Για:

το Ραττε οοίττο , ΒεοεΠεεοττα: Ραττεε α:οιιναβατ , φοιτ Η φοιτ ε: :Γε Γεετε τἱε αοἰτοπ ,

ιτε ττττετοιε ιτιεοττε τοοτὶΒιτε εοοΓὶτεΒατιττ, ταοτα ετ τοετατ τοεοττε Βεοτεοτταε ,

τατιτα άιιΙεεάο , ταοτα εοττιοαΠτο, ιιτ φτι ΓοΙιτε αδνεοετατ, Γε Ρτοάετε τ, αΙτετιιτο Γε Π

Ιιτιο εΓΓε ετε:!ετετ τοι ::οοΗτεΒατοτ, ειιτ οσο ττοτοετττο τατοφταττι αΙτετἰ οι αοἰοιιιττι

Γοιττο αΡΡΙὶεατετ , δ: Γε τΡΓιιτο ετε:Ιετετ . θα:ιτττεΒατ οατοφιε νοΙιτοτατἱ εφιτε , δ: ἰτα

ει εοοΓοττοαΒατιιτ , απο :ὶοΙεοτε :τοΙεοε , απο τττοιιΙατο ΓΡττττιιοι δ: τοΓε εοοτττΒιιΙα

τιιτο α:Πτιοεοε , οτ ιιοατο αοἰτοατο εΙιιοΒιιε τοεΓΓε εοτοοττβιτε, @το αΙτετοοι Γε ΓτιιΡετ

τε φιἰ αάνεοετατ,τοττατετοτ.9ιτα τεε τττατιίοττια είττοε:ΙιοετΓοιτε,ιτττΙιΙΒοια ΡιτΓΠΙτε,

φο εο ιιτιιτιτιιτ αΓΐεδτιτ,φιο ντττετιτ @οι α:Ι::Ιιοεε,φττΙαιτε Ιος υιιοτοτ,Γεο εοοΒτεοτιιτ .

19, Ιοτο/νετο το ::τιΡττοιο , ο φιτε Γεττοοοετο εοτε αιιτοΓΓετ , τοτοε ττ·ετοεοατ , το

τιτε τεΓϊτιαοατ , τοτιιε α:ἰ τεΡτεοεοόεοδιττο Γε,α::ιιτἰΓΙὶττιιττο ΓτττοιτΙιττο εοτοΡιτοεοοοτε

αδοτοεοατ , α:: Η οτα οειιΙιε ντάετετ Ρατατα δεοεοοτε ιοεεο:Πα, ΓιτΡΡΙτετοτοτο :ΗΓ

Ρεττιτα στο οιοιο:ὶα 8εοετα, :Γοοεε Ρτοεε:Γετετ εοοΓοΙαττο :το οτε Γετοιοετοαοτίε , Πε·

τετ ιὶιτΙεε:ὶο τοεΠἰε Ιιοττιτα εφιτε , Γαντιε ὸτΓὶιΙΙαοε Ιαοτα εοτε . Νεο εοἰτο εΠΠιοιοΙαοατ

Ρεε::ατα άεΙιοφτεοττοτο , τοποσ απο :Γε φάτε Γεττοο εΓΓετ , ττα.εοτιτοι Ρτοοτιε Γουτ

ω” , ττοτοοοόιτταοτ , δ: Γατοτετο @τοτε ετ:Ρτττοεοατ , ιιτ φτι αιτ:Ιιτετ τττιτατετιιτ ,

δ: αΒοοττεοε ταΙἰΒιιε ττοΡΙιεατι οτοοιοο όετεΓτατετιιτ.Ετατ το εο ούτε εοοΓιτΙεοε τοτε

Γεττεοτότα , δ: οτε Γαιντεοε :ΗΓετΡΙιοα . Πτ εοἱοι αίτ το ΜοταΙιοιιε τττττΠΠοιοε :τοδτοτ

θτε8οττιιε , ΜτΓεττεοτ:!ια νε! :ΠΓετοΙιοα τοιι!τοτο εΙείτττιιττιιτ , Γι ιιοα Γὶοε αΙτετα

τεοεατιιτ . ΑΓΓεθτιιε Ραττεττι , Ριεταε τοαττετο , τενετεοττα τττττοττε ττοττιτουτο , :Μετ

ΡΙΓοα ετ:ΙιτοεΒατ τοαφίττοττι: φιο:ὶ :τουτο ιτε οεοεοεεοτια: Γοοτε ΡτοεεόεΒατ. Νώε

Βατ εοἱτο εοοΓιτο1ἰτοιιοιιε Γιτιιτο , φτι ΓεττιΡετ Ρατατιτε ετατ ατά :Γοοιιτο , ιδεο το :ταο

δο οεοείἱεἱο εοτΡοταΙτ Γειτ ΓΡἰτττιιαΙἰ,ΓεοΓιι εοτοτττιιοι δ: ταττοοαΜΙτ τετοΡιτε, οποιο,

ΡετΓοοαε οΒΓετναΒατ , Ποια δ: τοοτοετιττε φττεάαιτι εττατα, δ: το8τατα Γιτοτ. Ιοτττατιιττι

είτ Βεοεο::τιιτο , φτοδ:Πιτ τοτετ :Μοτο τοαοιτε οαοτ , φιο:ἰ φιιε εφε :ὶἰτοἰΓὶτ , φτο:τ

Η:: :Ειτε ντΓιτε είτ φιαΓὶ αει ετἰΡετετ . Πεο ντι· Βεατιιε απο αΙἱφιἰ:Ι :το εο α Ποτε φταιε

τετετιττ εοτεοταΙιε αυτ ΓΡιτιτιιαΙΞε τιεεεΙΒταττε , οδο ιιιιοττανττ , οε Ρτοκιτοιτε εΙΤετ α

ττε8αοτε , δ: οιιΠατο τεΓεττετ 8ταττατο ; Γ::ιετιε οττοΙ εΠε τατο ατοατιιτο , φτατο ότι:

Ρεο:Γετε , απο αειφιτοττ αοιτοο Γετατιιτ α φοΒιιΓ:Γατο Ρταετ:ἰι ΓΡετο Γιιατο φταοι

τω:: . (Στοά αιττεττι :Γοοιιτο τατο :ΙιιΙεε Γιοτοιοι , φτατο]ιτνατε εοοΗΠο , ΡαττιετΡατε

ΙαΒοτἱΒιιε , εοττιτοιιοἰεατε :ΓοΙοτιοοε , τε!ενατε εείτιταοτεττι αοἰτοιττττ , 8αιιάετε απο

εταιι:Γεοτε , Ηετε απο Βεοτε ? Ηιε όοοιε , Με Βεοεοειἰε ,· ΗΠοτοτο τοάεΗετ:ετατ ετα

τω:: οτ το]υττατο εφιτε Γιτατο ατοιττατεοτιιτ , Ιειετιττατο εμιε Γιτατο ετε:Γετεοτ . Ταοτα

ετατ Βεοι8οιταε , οτ νεοτεοτε εο , ο :φυτό το εοοετεΒαττοοε φιαΙτοετ τοοι·αττ Με:

τετ , απο εττ_τε:!ετετιιτ , οιιΙΙιτε εΓΓετ φο οσο Γε οι νατιιτο δ: τεΙενατιιτο , ΓιτΓτεοτατιττο

δ: εοοΓοττατιιτο Ια:ταΒιτοάιιε 8Ιοτιατετιιτ . μοι νετο 1ιοεταΙιτατετο το εο Ιαιιδαττ ιτε

εεΓΓε οσο είτ , ειιῇιτε οσο τοτοτιοα Ροτττο είτ , το οτοοτ οε8οτιο εοοΓὶὸετατε φτοιοοτὶο

φιέεΙφιε αυτ :Πεατιιτ , αιιτ Γιαπ . Νατο Ρτοεεόεοε ε:: ΙιοετοΙΙτατεοτοοιε Βεοτ8οιταε

Ρτοοετατ , δ: ΡτοΡτιοτο :το Ιιοεοτετ Γαετεοττε ειτο Γαεετε ; φτι ετιιτο τατ:Γε ·, :ὶιετο

:Γε :Πε οτοττατιεοε ΡτοΓιιιτ, οσο ε:: αοττοο Γεειτ:ιτα :Ποτε τεε τοατ:τττιαε Ρετδι:Γιτ, τετο

Ριτε δ: ατειτοιεοτιιτο αποτο: νοΙιτοτατιε ; φτιατατ:Γε νεΠε οοΙεοττε είτ . ΑΙιφιαοάο

νετο το τα:ττιττο αδάιτδτιτε αοττοιιε , τοετΡττ ο:ΙιΓΓε οεοεΓτειοοτ διοτι ε:τΓΡεδτατ .

2.ο.αιτοδ αιττετο οποτε οεοεττετιιοι , φτατο τοοττοὶε τεΓεττε 8τατιατο , δ: τεφιἰεἱ

εοτιττο Ρτονιάετε δ: εοοΓιτΙετε ,φιοτοττι αεεεΡεττε εΙεετοοΓγοατο τ' διττοτοα Με:: Η

ΒεταΙιταε εΓτ, τοετοοτατι εοτιιτο, φο Γε τοι διοτι αεΙντνετεοτ εοττιττοΓετιιοτ, φΓοτιτοι

τω: Ιαοοττοιτε , φιοτιττο Γαο8ιττοε ΡαΓεεττε ,φο Η:Ιιτεταοι Γιιαττι το τε , Ρωι Πειττο,

Ροοεοτεε , Ρετ τοα-οιτε τιιαε Πεο Γοεοετανετιιοτ , ὸοτο Γιτα το» Ρτο εμε ατοοτε Ιατ8ι

τι Γιτοτ . Νοο :ὶεΓιιιτ Με:: :ματια Ραττι οοΡττο ,_τοιοιο το οτοοιΒιιε τοοοαΓτετιιε φοιτ τε

8εττατ , τοστ: οτ Ροτιοτ _, τοτε Ρετεοοι εεοΓΗτιτττ, οτ το Κα!εο:Ιαττο κι, ΓτοβιτΙοτιτοτΓτα

ττιιτο , δ: ΒεοεΓαδτοτοτο εεεΙεΠα: , φο ΓιεειιΙ:› ετ:εεΓΓεταοτ Ρ :ΙινιΓὶε Ραέτοιε οοτοιοα ,

αοοινετΓειττα φταφιε :ιτε , το ()αΡιτιιΙο τεειτατεοτιττ2 όιΙι8εοτιιτε αιτοοτατο φοεΙ

φοΓφτε εοοτιιΜΓετ εεεΙεΓὶατ , οτ δικο εοτιιτο οεοείτετα Γταττεε ΡττεΓετττταΙιτετ τε

εο1ετεοτ αοοοταττοοε άιΕ8εοττΓΠτοα , τεεαΙεΓεετετ το είε εοτιιτο τοετοοτἱα , δ:

τ τ ταο

 

τι ΗΜ:: με Ρετττε ἰοίτἱτιιτἰοοετο :ιτειτοιτε ττωεΞνττω νττοοι:ιοτ ωατωτι, οπο! φτοε οοτὶἰεφτε Γιτρει·Γιτοτ

ηττωωτ Πττττ.

 



Β. ΚΙ(ΞΗΑΚΠΙ ΑΒΒΑΤΙ5. ο 4.83

ιατιτο στατισε τοειτιοτατειιτστ ιιιοτσιο,οσατιτο αεοειιτιοτ Ποιοι τεστα:ίεστατιο ιιετιο- ΑΝΝ 0ο.

ίαδιοτσιτι ιΠοτστο . (διοτι στ αοοεΡτισε Ποτοτ , ίοτοιοοειιι στο ιιαΙισιτ οοταιιι ίταττι- 1046

οσε ,οσεοι ειεοεΡτστιι (ξαΙειιδατιο ειδοιτι , οσιιιαοιοίετιιιοιιαιιιστ ? Ρτεοίοτιοι ιοΠι- Μ· Ι""°

τιιιτ ; ιο οσο δσΙοοδιτιοιιι οισε δε Ριετατοοι , οατιτατοοι ατοσε οιιίετιοοτδιαττι, οσι δι

ιιοοιιτοτ αδνεττιτ , Ροτοοιιδοτο Ροτείι . Ωσαιιτο νετο αιίεδιιι δε ίισδιο , ισοοιοτιαοι

δείστιθοτστο οοτσοιδοοι , τα οίι οί'Ποισσι , οσοδ νιειιιαε διοιοισε, δε ΜιΙΤο οειοιιτα

τιοιι€ σοι ιοΠιτσοτιτ , ιιονοτσιιτ οσι ιιοο ίαοετοοοοίσονετσιιτ . Ρετ οοιιιια ειτοα οιο-;

τιιοτια δείστιθτοτΠ ιιετιιοιιιίΠισσε οιείιιτιτ . δοιειοαι: οτιιοι οσια ιιιιιιΙ οι ίτσδιστο Ροτ

νοτιιτ,οσοδ τιοτι α Ρτιιιιο σίοσο αδ οιεττιιιιοίι ατοσαιιε οσιτστα Ρτοιοοσιτστ.Ιδεο οσοι-τ

ττιιιίοτσοι Πιιι δε οι νιτα , δεισ τιιοττο ίοΠιειτσδιοει·ιι Ρια ίοδσΙιτατο είι οοετατσε . _

ο ι . @οι αστειο δε ίοττιτσδιοε δε τειτισοταοτια διοοιιισε, οσιιισε αδεο τομΒατστ Αιἰὲἶιώ

ατιιοισε οισε , στ ιτιιιατα: Ποι νιδοτειιτστ? Ναιιι οσοι ίοττιτσδο Πιιο τειιιΡεταιιτια ιτιι- οι".

οσιται:ιε Πτ οιατοιια , ιτα ιο οο στισττι οοιιδιοοατστ εκ αΙτετο , στ αιτετσιτι Πτιο αιτετο

νιδοτι , δε νοΙΙο διίοεττιοτο , οττιιιιιιο ίοτετ ιιιιΡοίΠοιιο. Μισο νετο οσοι Ρτσδειιτια

Ρτιναισιτι πιο δοσιιοιιισιτι ισ οιιιε Ρεοτοτο οοιιοοανοτατ,οσιιισε στιιιε αδ οιιιτιια Ριο

ταε σου δοετατ , ίειοτιτιαο διίοτοτιοτιο οισιιιτα . ΝσιΙα οΠ αστειο ίοιοτιτια , Π στιιιτα

:ειιι Ριετατιε δειιαοεατ ιοσια οσι Ποσα οοετιιτα οιείεοσι ιιοξοιι=οιτ , ίοίε αδ ισδιοισοι

αττισε Πτιτι2οιτ . Ηα:ο οσια νιτ Πει ιιονετατ, ΠτιΣοσιατσιτι πιο νιττστσοι Ρτοιιτιετατοε

αδοσιΠοτατ , οσιοσε οισιιιτσε οισοδι ίαιιοτιιιε ιοτιοοιιιια ίσοοταιιατ .

:ι.Αιιοο αι: Ιτιοαττιατιοτιο Ποοιιιιι ι ο ι τ.Κοιτιασι νοτιοταιιιιιε Ρατετ Κιοιιατδσε εί"“'" δ"

ινιτ , Βοτιοδιδιο ΡαΡ:ι: ιο αιτιιοιτιιε ισοδτσε , ίατιιιιιατιίΠοισε οι οιιΠιτιτ. Αιιτιο : οι 3.

τε8ιττιιτιιε αστειο εισε 7. Ηοτιτιοσε αιιιιο τεετιι ίσιο. " α Βοτιοδιέιο Ραμ ιο ΙοιΡε- τι. ι ε·

ταιοτοοι στοοιοτσε οι , δεε. Ραιτεοι τιοίιτσοι ιιαιιεισατ εατιίΠιοσοι , σποτ Ρωτ

Ριιοε ο8τοοισιτι , Ριετατο ΡτατδιοαΒιιοοι , τοιιοιοοε οοιιιοιοτιδαΒιιοιτι , οιιοτο τατιτα

Πειτε δοιιανετατ οοιιιισσι τετατια , στ α Ριετιίοσο , στο ιτιοΙιτα οι σειιιοτιιτατο , νι

ταοοσε δε ίεττιιοιιιε αεεεΡτιοοε , δε τιοτι αιίεδιατα οιεξοαιιτια , ίεδ ιτιιΡετιία Βτατια , _

Με νοεατοτιιτ αετιοοιιιιε , νιδειιοετ , Κ τ ο ιι Α τι τισ ε Ο ιι ιι τ· ι ιι-Π τι τ , Ποστ δείαιιέισε Ο οι ε ο αδ ιτιοοιιιτα Ριετατε Ρι σ ε , δε ννιΠοιττισε ατι8οτε ίετνοιιτιοτιε ιδιοι.

ΡτοοοΠτι, 8σι>ιιιι-Κεοσι.ΑΜδι&σεεΠ, δεε. · η

ο 3.5οδ σα: δοτιιτισε Ηειοιο φ#εε|ιοε α Βοτιιε οιιοτιιισε ναοατιτει·τι αιιιιτισιτι ιστο

ιισιτ ,οσοι Ροτισε εοειοΠατιι ίατιδτιΙοιιαοοιε , ιιι ΡτοίΡεΕὶσ εινιτατιε Πτατιι , οι οσα οστ:οοοιιι

ίαιιδιι οοτιίοίίοτοε Μαστσε , Σαινιτισε , Ατατοτ.τοοσιοίεστιτ , τοοιιοταταιτι τοΠαστα- """'""'" °

νιτ,δε ισ οα οοιιοτοεατιοιιοοι δαιιδιιισοτιιαιισοι ίσο διίΡοΠτιοιιε ιιαττιε Ειοιιατδι το

ΐοσιατιτοτ νινετιτιστιι ιιιΠιτσιτ , δε ιιιαττεττι οιε , οοιιΠΙιο εισιδειτι, Ρι·ονιδιτ Α ο το ι.

ιι τι ιι ο ιι ισ , Πδειετιι εισαι ίαιιισιαιιι , εισαι εοοιιοοιιιιαοατστ Α ν Α, οσισε ττιεοιοτια

οίι αιτοτιια . Ηατο ειιιτιι νοΙστ αοιε ιιτσδο οτιίΠοια , Ραττιε ίσι ίοτοιαιτι ιτιιιτατα , οσοι

οΒ ιεΙι ιιοτιι δενοτιοτιοιιι , δε Πδει τιια8ιιατιιιιιιτατοιο , ίετνοτιιιτι στα ισίιτατετ οτι:

τιοΒια , στ αδ εοτιιτπ ιιιιιτατιοιιοιιι αιοισΙατετστ οατιίοιατα οιοΙιοτα, Πισιιιαοσιτι ινιτ, Με !”Μ

δε νιτο Πει ιιοατο Οδιιοιιι αδνοιιιΠε τιστιτιατα , οιιισε ατιιιτιστο ιιιία ΡοΠιδειιατ Ριο- Μισο.

ταε , οσοι οταιιδι αιίοδισ ίσίοεοτα οίι . σει οσαοιοι:ιαιτι σίσε εοοιεΠαι είίετ, δε Ρτο ιο

. 8ο ιιαΙιετετστ, στ οιασίιτα ττιοτιαίιετιι οσο εαιοατοτ με ιιισιιοιιτιε, ιΡία Ρτο ίσα τοιι

Βιοιιο , δε Ραττιε Κιειιατδι οσοι ίατιδιο Οδιιοιιε ιιιδινιία δσαΙιτατο , οσο ίοΙσοι οιασ

Πισω ιιιττανιτα νοι·στο οτιαοι Οτι ιτσιιίοοιετατετιι ιιιδε τα δε Ποτοιοιοο διο αδ
ι Ρ . Ρ ›ι Ρι·οοοίΠοσοσι οσοι ίταττιιισε ίσίοοιιτα οΠ , οσοδ σίοσο ιιοδιο ιο εοδοτο ιιιοτιαΠοτιο

Ρετιιιατιετ ιτιεοιοτιαιο . Ε8ιτ.ιιοο ιιεατι Οδιιοιιιε ετ8α ΠΙισιιι οατιιΠτιισιιι , δε εοιιίτα

ττειιι δονοτιίΠοισιιι αιίεδισε ΡτοιιετιΠοτ , αι1εειιο στοίσΠοτ , οατιταε δε ιιιο ίοτιτο

ετιιαιιαοε, δε οσο τατιται ιιοιιιε Ροτίοδιιοιιιε αινοσε δετιναι σε οτι, ιδειτι νιδοιιοοτ Ρα

τετ ιιοΠετ οσι τιοΒιε α ιιοατο οοδετι·ι δοιιατσε εΠ , δεε. τετ-χατ» δοέκδο ΟοαΜδωπ Ιω

· Ρειωτοτοω Κιεύει·δο ιπτοτΡτιωοε 1%ιατεε Ποιο» εοποςΜ[ε) τετοιο: οπου ι οι οι. σω

εοτ π]οδο:Μο ΡαΡιφετια|ιτ, τα: εεφο2ιιστ Οοοβαπτικοαοίέτοπο.τ διεετεται· στου»

Ππἱυετ/ζσἰἱτ , επι δεχτω"- οοειδοπω!ετ , πιο: Μόδιετοτ οποτε ΕΡι]εοΡι . Σού/απ ε» δο

ἰπιἰε στειλτε δε· Κέεύω·έι έτιπετε]ετο[οθσκιεσπο , ε:: ατού” 84 δα το|οττο [οέειστ , ωε_δοτείι>

οπο· ού «ειδατε τύπο εισφο/ι4ετοπτ . . '

το.. Ρατατιε τιοεοίίατιιε ίσοι/δοση διίιιοΠτιε ισα: εοοιιτιιισε , εοοιιιιιίία Πεο Πιιο

τσιπ οστα , οεσοδιδιιοιιο ΡοτιτιΠειε , δε νιοιιιοι·σοι Ρταίσισιιι, ΟΡτιιιιατσοι οσοοσε,
δε οτιιτιισιο οιιιοιτιο Ροίισιατα δε αεοεΡτα,ι νοσοταιιιιιε μια ΚιοΙιατδσε ίιτατια-Ποι

άδιο ε.9.0ω.Β. Τει”. δ|Π.ί. Ηιι ιι ο8τοβ

ο ῖδειιι ρι·ινιιεεισπι Ποιοι: Ι.ιοιια πρωι Ρσιδειιίεε, οσισε ιδιο. ιι.·ιοειιιι· 5αιοσιο ΙΙΙ. Βειιοδι&ιιιο.



4.84. τι Τ· Α· ··

Με. οτι τι εετεΠ”ιιε εΠ απο Ρετεετιιιιιε οι εοτἀΞε ΙιειιιΞε . ΡτοΓεωτιιεείτ οσοι

τοεδ

η. 1η",

Ἀειτε Μ: νἰἐ

:που τοπιο.

ω·

ΜἰτπιιΙἰ

εδώ” .

τσοκ ΡοτιοΙιιε , δεε.Ειφειιίεε Με: Κ 1 Ο ιι Α κ ο υ δ Ποτιιεε Νοττιιαιιτιοτιιοι οτιιιι.εε ει

ετττι!ιοιτ . Ετοτ ιτι εΙεετιιοδγ·τιει ΙετΒιιε,εατιτετε ΜΜΜ , Ιιοιιείτιιτε ετεεΙο.τοε. 8ο,

Ρετίιιιιι :ι.ο!ιι.ιε ἱτι ΒτΞιτιοιιιι:εΜεδ: ΝοιτττωτιιιΞε τιο!ι11εε δε ιιτο!ειειτι «τω ,, ειτε ει, _

δειεεε Ιιτοιε Ρεττεττι ιιοίιτιιιτι θτειιια-Πει , δε ιιον-ετιιτιτ ειιατιτο :ιοεοδετιι. ΟοιιιιΕ

τε δι118εοετιιτ εΚεΕὶιι.. Δ ιιιιιΒιιε εεε ετιειτι ιδεοοοινιτιιιιε , ω, 8ετείεττε Με

Μπι , (με δε εεε ειδινιδιιε. οι1εδιιοτιε εά!ιατεΒιιοι, οι ειιτιιτεε οποιο εεττ-πει

:ΙωδαεΜε εετττετιΒοε. οΡωιιι Ρετεε,τιοαττοοε ίικεΡτε , νιτ 11εωεω Κιε!ιατε

δε: Γεετιιι8ετιι:οε Ρετεετιιιοε ιεειτοι @και , οιιιοιιεειι οτορτιιε ωεωε.ι νι.Ειιιειίοδ

Βειετιιετ ωωεωεωω . Ετιιτιτ ειιιιιιι το οοττιιτειιιι εμε οοεττιΡΙιιτεε εΙ.ϋ. ,, ιτιτει·

οικω εποε@απο εποε Βειο εειιίἱιιτιι , μια:: δεΕΙιιιει, Ηοπιδετει.ιε δ: θειιίτεςιιιε ,

επι τω. εοτιιιτε.τοι εμε ειδΙιιιιίετιιτιτ . Επι ιδετιι Ηιιτι·ιοετειιε ει-ιετι.ιτττοΙεοεοοτε δε

Ρτείΐιιε , τω οι: Ρετ ε.τιτιοιιε ιιιττε8τοττι Με Μοτο ίοτε,ετε , εεε το Ιειτοε 8Ιὶυιἰ- ΘΒτἴοιιε_

Βιδ”τεμτιτιε πιοοιιτιιοο!ιο , ίε με" δεδεθετε . Με ετνι οιετιιτιο , το ειιΜειιΙο (με

ιεεεοετ , Ατι8εΙιτε το οοΙιιττιΒεε @ατε εεεετειιε :- Υειιε ,1ικιιιιι, μετα πεσει-πειτε , δ:

Ραμ ]ετιιίεΙειιι, ουτε Ποιτιιιιικ ειδε: .ωειιιιιιΠε τείροτιδιίϊει : @ειδ Γειείατιι ,

«μια ιιειιιιεο ίιιτεετε? Με ττετιιιο: Ρειι:ει, ιιιοιτίε,τιιεοεδετιε δε νιιοε ,ειπε Ποττιιτιοε

Μάτ . Αοφιιενιι Ι1οττιο, δε Μετα: Βέτο , ίτε:τεε δε Ρτοριτιοιιοε εάνοεει.τιε, νοΙοτιτει

τειτι Ποτιιιτιι ειιιετιιιτ , ίοειιι οοοοιιε ττοΙοιιτειεττι ιτι Η επι: οι οδεεΙιτετ , Ρετείεειτ .

ΜΕ ειιιιιιτατιτεε,8ε με ιιιΕιτειιιειε οιιετιι,νΜεοετιι τοιοτιιιιτι εμε εειιιτειτε οοτιιιτι

εεε ,σπιτι ενεττετε !ιοπιιτιεττι ο πότε ττιτετιι:ιοιιε ιτιοΙιτετι-τοτ,ιτεοο!ΒοιΙε εσε μετά»

τιει!ιατιτ (μαι διεεεειιιτ.Οοτο Με ΗΒιιιτι θειιΕπεδοτιι εΙΠίδετιεετιι νΜετιε : νειάε,ρ.τι,

Ρτεεμτει ειτοειιίειε δειεεε: ίιιιιτ τοτιτοτιοετι ττεοεπειττε , οοιε. εεε Πιο ,ἶ δε το τιιεειιιτι ,

Βει εοοοετε.τιτε εΙετιιετιτια . ΑτΙοοιενιι: ἴιΙἱιιε, 8: Ρετοττε οιιο ειι,ιι.ιε Ροιοιτ τετοιο τω

εεττ ττεεεΙΤετιιε , Ρεττειι:ι ιτε ετοίεδιιοτιε πιιιιοτιοιτ . Η-Ιε Ρτοο-ιοοιιοτιιττι δ: τω”

:πιει ίοι·8ετιε ιδιτιιτιιει11ο, Ροοτειτι ποτε ιιτιοτιοθετιωτι Μιτιέι:ε Ματια Μαδάει!ετικ ,

ιο ειισΙειτι ΒιιιοεειιΠιττιι εινττοτε Μοτο,φαί ετα: νιειτιοττι οοιιιιιι Μ:: , ει ειιο,ιιιοτ

Μεδ: ειδε ίιιττειιτειι.ιε ττειιΠιτ , δ: τιιοιι ιιτ εφε ιττιιιοδιιιε εΠ , Γο.ιιιιε ίειδιιιε δε ιτι

εοΙιιτιιιε , Με ίε ετετιιόιτ , δ: οοπιιτειιτε δινω ,ετετιει , νιτοιιτιοτιι νετιιετιε , απο

ειιάττετ δ: εττΙετει Ρτοίεδιιοτιειιι νιτι Βει απο εποε :ιεεεΙετατι, ωεωειε , δ: εστει

το.τιιι εμε σ.ότιατετιε ,εωεωιιω ειπε Γ: απο δΠοεο1τιτοιίιτ , εποε. νἰτ Ι)ει ε.τειιω

τιίϊιττιοε !ι:ιΒιιιτ . ,

:ι 3. ΡτοΕε&ι ἰ8ὶτιιτ Ρετ ΙΙΙγττειιιιιι νει:ιεττιτιτ ειδ δείεττε , εμε ουτε του ίετε Ρετ

ττοτιδιΐειιτ, διε τιιιιιτιοοι ίοτττετιι ετιιιιιοε εετείειειιτι εΙιιτΠΠτιιιιττι δ: ΡετΕιιειδοττι , δε

ίεειιάετιιτιτ με:: Βιετιιιτόιιε ειπε τεεω οι οοοιΡετετιτ ιετιιεοιιΙιιττι.Τοτοιε οιιοοιιε

αιτειι ίοτιτεττι διΐοιιττιΒετιτΠιοε , νετιετ:ιΒιιιε Ροτετ ἔσω εοττιΡειετιιι , με τεκτιιιοτε

“Με , δ: πειτε ΓειτιοΙο , οι δε· Γοτιτε Δω εΒ'εττετ , ειιιιιε Ρετιικιδε εΙειττεειιτε άε16·

διειτοε ετιιτ , ειάττιοτιιιιτ . ΙΙΙε νεοετιε , ει: αιμα ίοιιιιε νειιε ιιιιΡΙ_ετο , ποτε Πει Ριφ

Με,ίεά οι νειε οτι ετιιιιονιτ, ειιιιιιτιι το νιιιιιτιι Ποττιιιιοε τιιιτοδιΙι νιττοτε εοιινετ

Μ, δ: δε: οιιιο:1οιιττιοεΕάετενεται, ν·ιτιιιτιι παμπ. 5ΕιιΡ€Ϊ8ιξΪΜ ο ίετιιιιΙο τεοιιιτιτ,

πιο νιτιιιιιι εεεεΡετιτ , δ: ενεεοειτο ναί: , ιτει:ειτο ειιττι Ρτσ εοιιιι_ίοτιιιε τεττιιίιτ . Ι Πε

ειδι·ιιιτειοε, ειιτιθιε εεττιετιτιιιιιε οοιιοττι Μιά: οι: ΐοτιιε,δε νιτο Πει ΡτοΡιτιενιτ.8εά

Καυτο οινιιιιιιιτε ΡτοΡιτιιι αιμα ίοτι:Ξε οι «πω» οοιενετίε είτ . @Με νιτΒει :ιδεο

ίεει·ιε, Πεε 8τοτιειε ε8ιτ,δε Βιεττ,οιιιιδΠε 91109110 ει: εοὸειτι νιτιο,ιτι εοδεττι νειΓε ετο

Ριτιεινιτ . @πιο μετα δΒιοετιιιιτ οττιιιεε , δε πωπω ΠοττιἰιιοΒειιεὁιιτετιιτιτ, επι. Βι

είτ ιιιιτε.ΒτΙιει ίοΙιιε, ειιιοε τε,ε,τιιιτιι είτ :ετεττιιιιιι , δε Ροτείι:ιε ειιιε Ροτείτειε τετετιιιι

ειοιιετιοτι οιιΓετεειιτ . ΒΠιετι.ιτιτ, ιιιιιιιιιτιι, οι:τιαιεε θε νιτιο Με ,δε νιτιιιοι ιιιιετιιτιοτοει·ι

εστι ει): , ειιτιει ειιττι-οιιιιιεε ΒιοιίΓειιτ , ίοΙοε Μείεγ·ροοεαΒοτιοειιιετ ειιιιθιε εδω ,

ὰ ιιοΠιιιοδοιτι ματι Βιετιετάο εεττ δείιιιτ . Ετ επι ντεκ τεθιιιιοιιιιιιτι ΡεττιιΒοιε,

Ριτειάιδι:ιιε ιειΙιεετ Ηιιιτιοεττω , δ: :Με ειπε θειιίτεοιιε , δ: ίειτιιιιε :μια νετιιιιι

ειδ: εείΗιτιοειιιιιι εοτιιιιι ,ουτε ι1:τίτ επ εο Βιοετοιιι, ειι·ιτι ίεάετε:ιε εε Μετα ΡτοΡε Ιε

τιιτ Ιιοτιιιιιιιε Πει , δ: Ρτε:τετε:ι νιτοιι:ιε Εεεε τα Ποπ τείιεε , εαπ εποε «στα απο·

τεε , οιιἰο τιιιΙΙιιε το εοττιιτειιιι Με ττινετιιιιε είἰ , σει εεε ντι Πει εκΜε ν ιτιο νιι·ιοτιε

ιιτοιιιιιείει: ..ΕΠ ειδ.Ιιιιε το Βειιοοετιιι ιιτΒε οιιείτ ιιονοττι Με: τιιιτειειι!ιιιτι , δ: Ρ:ιττεε

:με ντάετιιτιτ , τιεττεινετιιτιτ εε Με τω , δ: ΒΒιιιΙιστοετι 6ιω., οι εοε,τιοΓεειτ ερωτε

ω αιτει·ει . Νοε οιιοειιιε Με ε.εωεωτ ΕιΠο , ΘοιιεΙιτιο τιοττιιιιε, νιτο ΡτοΙιο δε τισ

τιεί`το , ιιιιιιε Πινιοιιετιιῖε εεεΙεΠιε ττιοτιειεΙ·ιο εικιινιιτιοε , ερτ Με εε τειιιΡοτε τοπικ

δ: ω·
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8: α:ιαιταε, α Ραττε δ:αΙι ανο πο: αατιινίτ , δ: :ιίτιίειτ απ ίΠίε ιοτπιαπι οταιιτιί, πααπι ΑΝΝ. τα.

ιπίιιταιτ ππιΡΙίειοτεε δ: ιιιιοταε ε ίαεεαιο :τα τα εοπίαπιεπτεε Ρατετ Κίειιατ:ιαε ιπ ιπ- ! 946

8τεΙΤα εετ:Ιείιαταπι ,, πιεσε, ίπ παπι: ιοτιπαπι : Α:ιοι·επιαε Πεαπι ίαπδιαπι Ττίτιι- ·'°ἔ° 1""·

,, τατεπι ; :ὶεΡτεεειπατ ίαπ&οε εμε παι Ρτο Πεο αΡΡειιαπτατ , ατ ιΡΙι :ιεΡτεεεπτατ (ΜΜΜ

,, Πειατι ατ πετ ποιιίε Ραεεπι δ: ιαπιτατεπι , Ρεεεατοτιιιαε αετατιι Ροεπιτεπτιατπ,:ιιι- ίοι·πιιιία.

,, εοττιαιιτιοαε νεταπιτ:οπεοτιιιαπι, κανι: Ραεετιι, τιείαπθτιε τεπαιεττι. Ηα:ε οταπάι

ίοττπα ιπ οτππιοαε τποπαίιετιίε Γαία απο: ττατιεΒατατ .

ω. Ετατ ιτετπ νίτο Πει ιατπίΙίατε τπαπε ίατ8ετε , Ιαα:ιεε Πεο :Ιίεετε , ιτετ α::

εεΙετατε , ατπαε εοπίαετατπ Ποπιιπο ιπ νια Ρεπίατπ τε:ιτιετε ; & Π:: , ιιοτα ίταδιίο

πίε Ραπίε ιπιπιίπεπτε , ΜιΙΤατατπ ίοΙΙεπιιιία απετε , παοειιπιπαε εΙΤετ , δ: ει:ΡΙετίε

ττιγίιετιίε ατι ιταπ8επτιατπ Ραπεπι :ιίίεαπιίσετε, πε 8τανατεπτατ ιτατι·εε Ιαιιοτε ίτίπε

τίε , δ: εοπτίπαατιοπε ιειαπίί. νετιίτ απο Απτιοειιιαπι,αιιί επτα επτα ιτίπετιε τιεεεί

πια: αΙίπαοτ :ιίειιαε τεττιστατι εοεπίίΤετ , νιτ Πει δ ι τα π. ο π, παι παπε Ττενιτεπίεπι . -

εε:Ιείίαττι εοτΡοτε δ: νιττατιιιαε α:ιοτπατ, ίπ απιιειτίίε τα ιαπδιαε είι δ: ιταττίιιαε παιεταπτ :ατα ω , α:ιοΡταπε τα ίΠαπι ιπ Ραττεπι. Ια παο Βεατι διιιιεοπιε ίαδιο , πο:: ει." _ ,

ιπταετί ιίιιετ , παια Μετα νιτ Πει ποπ είαε Γε ετε:ιετετ ιπαείίιετίο , ποπ εοπιιιιιττε

τετ Ραττοείπίο,πίπ :ιίνιπα Ρίεταε,παα: εαπι α ΓατεαΙι αδιιΒαε αΙιεπα τε:ι:ιίτιετατ , εοτ

τα είπε τενεία!Τετ τιί8πατπ ίΠαπι είίε , πια ιαιι:ιίτιε Ρτα:είΤε δ: Ρτο:ιεΠε ΡοΙΤετ. Μιτ

τειιατατ αατετπ ίί:ιεπι Βεαταε διαιεοπ α ιταττιιιαε τποπαίιετιί Μοπτίε διοπ " Ρτο ειε- " !· $Μ·

επιοίγπα,πααι δε τεττα ΚίεΙιατ‹ιί Βοιωτια Νοτπιαππιαπιποπαίιετιο εί:Ιεπι :ιεΙιειια

τατ ; δ: πααπιπααπι ποίίετ , δΡίτιτα ΒΒίτενειαπιε, τπαΙτα ίε ατινετία Ραπατατπ , τα

ττιεπ Ρατετ Κίε!ιατόαε , τιιίετετίοπίε οι:αΙιε ιιίπε ίπ:ιε ιιιαπίταε , ωτιίιΙίαπι τιε:ιίτ ,αι

απΡτίε ίπίίίτετετ , οοετιίεπτιαπι ίτπΡΙετετ , αιπαεπαο τεπι Ρτοιιατετ ενεπταε. Πεπ

τεπι ίταπαε δ: ττίίιετπ εατιι α Γε :ιίπιίίίτ,αττίττιπαε ΡεοίΙιαε,τπαπιπαε δ: Βεπιιιαε ει:ο- _

ίεαιατία, ποια ετατ ιπ είε 8τατια δΡιτιταε-ίαπ&ι. τω: αι επίπι ίαπέιοτατπ :ιεΙεδιατίο

όίΙι8ετε αιτεταττατπ, παία δ: Πεαε εατιταε εΓτ, δ: παι πιαπετ πι εατιτατε , ίπ Πεο πια

πετ . Πατίτατεπι αατεττι απααι τπαιται ποπ Ροτεταπτ ειτίιίπεαετε , πεε Πατπίπα οι:

ταεπτ ιΙΙαιι·ι. ο αΜΜΒΗ

η. Ρτοιιαταε ιΣπίτατ Ποιιιίπί Γετναε νιαπι εατΡεπε , δ: να: :ιαεετπ Πιιτιίιαπι εοι- 5¦τΐ=σεΠἰ3

ιαα:ιαπε , τεττατπ δαττα:εποτατπ ίπ τεΠαε επ. Ετ εαπι αΡΡτοΡιππαατετ είνίτατίιιαε ιατεΐιΈΨ

εοτατπ , ΡτατιιεαΒατ οπιππιαε ΕΙιτίἔιαπι ]είατπ , ιπ Ποιπίπο Πεο πιο ωππω, παία ε! ι

ιιοτι ετατ ιπ ΓΡιτίτα ειπε τιοΙαε. μια νετο ποι ατι ατΒεπι νεπιίΐετ , απτε πιαταπ·ι ατοιε

ΡίαΙΙε!ιατ Σαινατοτί πιο , δ: ΜίΠαταιπ ίοΠειππία ιΒι:ιετπ εεΙεοτα!ιατ , Ραεαπιε :ιε

1ιιΡετ ίαι:α ιαειεπτίιια.ε, α: εαΡιτι ειπε ιΠί:ιετεπτ , παί Πε ατιιι αΡΡτοΡιανετατ , αι τα

ιιαΙα αΙτατίε ιιαιτετετ πιατο. Ετ :ατα πιαΙτα :ιείαΡετ Γαιτα απ είί:ιεπι α:ιΓΡίειεπτίοαε ,

δ: ίΙΙα:ιεπτίιιαε ιαεετεπτατ , ιτα α Οιιτίίιο Ρτοτειπειιατατ , ατ ποπ αΙτατε , ποπ ταου

· ια αΙτατιε, ποπ Ροίττειπο ιΠα:ι παι:ιπαίτι επ παο:ι αΙτατι ιπιΡοπιτατ , ποπ ίΡίε πεπι

πω, παί αΙτατι ΜΜΜ.: ίπττεΡιάαε,α ιαΡί:ιιιιαε ταπεετετατ. (Μπι ταπταε εΠετ πια!

τοτίεπε ίπ είτεαίτα αΙτατίε απαετ ιαΡί:ιαπι , :ιείαΡετ ταεπτίαπι ,ατ ΜίΙΤα (ποι ποπ

πια νία @θα ιπ:ιε εκτταΙιι Ροίΐετ . ΜοπαεΙιοτατιι νετο δ: Οιετίεοταπι :οτπίταπτιατιι

ιΠαπι τιαΠαε ει :απο νει δ: εοιιαβίτατε Ροτετατ; Γε:ι παατιταιπ ιαδταε επ ιαΡι:ιίε α

Ίοπεε ίιαπτεε εαπε!ιαπτ , δ: εαπεπτι τείΡοπτιειιαπτ , ίΡἴε ίοίαε ιπτεπ:ιεΒατ απ πατε

εεΡετατ , :ιοπεε ΜιΙΤα Ρετει:ΡΙετα επτετιετετατ νει Ροτίαε ει:τταΙιετετατ . Ετιιταε

αατειτι ιπ‹ιε , απτε ατιιιε ΡτοΙΡεθατπ τεπτοτια πεε!ιατ , δ: εοιπΡατατίε πεεείΐατιιε

ιαπιτίΒαε ιιιίτιεπι ποΓΡίταιιατατ , α Πει Ιαα:ιί!ιαε παιππαατπ ναεαπε , παία ιααε ειπε

ιετπΡετ ετα: ιποεπειεπε ίπ οτε ιΡίιαε . Ραεαπί αατεπι πιιταεαΙο Ρεττεττιτι , δ: ὅτα

τια τενετεπ‹ιί ναΙταε είαε ίπνιτατι νεπιεΒαπτ ατι εατιι,παιιιαε ιΡίε Ρετ ιπτετΡτετετπ,

πατε ‹ιε ]εία εταπτ 8ταταπτετ αππαπτιαΙιατ , δ: ατ α!» ίπίατία ιετνοταττι Πει πιαπιιε

οοιιίΒετετιτ Ρτα::ιίεαιιατ . Ἑιειιατπαε πιιτο πισω , ατ πασα ίπ α:ίνεπτα ίαο Ραίιπε ξ;ζεΐ'05

ίαετατ ιπίεί':οε , ιΡΠ ει νετια νι::ε σπιτι ιιοποτε ιετνιτεπτ, δ: τπαπε ίαδιο :ιεαιιεετεπτ

αΒεαπτετπ.ΜίτιπεαΒατ επιπι Ποπιιπαε ιετναπι Γααπι πω: δ: Ρτοτιίξπιιε ιπ ταπταττι,

α: οπιπιιιαε ίαπδτιταε είπε ιπποτείεετετ,δ: νιτταε Ποπιιπί Ρετ ειπα αΒίπαε Ρτα::ιίεα

Βατατ , παία ίαττια ΓαπΒιτατίε ειπε αιιιπαε ίετειιατατ .

28. ΩοπίὶατιτίποΡοΙίπι νεπίεπε , εαπι παατιτο ιιοποτ ε ει:εεΡταε αι: ΙπιΡετατοτε

Ετ , :ιίππίίπαε ιπαπετιιιαε δ: οΒΓεπαίίε ιιοποταταε , :ιιεετε ίαΡετίε:ιετπαε , παία ατι

αΙία ΡτοΡεταπιαε . ΟΡτατα ίταπαε νία: :ιιττιιίΐαε :ατα :ματια , Ρετ ιπαιτίτπο:ια Ρε

τιειιΙα,αΡΡτειιεπ‹ιίτ ]ετοιοΙγτπα· Ιοεα :ιείίτιετατα. Ιππτετιιεπίπαε είνίτατιε Ροτταιπ , ]ετοἴοιιπιἱ
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Μπι .

ι·:ιΡοπιοι·ιιιιπ ιιιιιιι :ι: Ποιπιπι:ο.πι Β:ιπιιπιπιπιαι·ππ·ι, Ιππι·::ιι:πτ: Ποι·πιποιπ

ιεπέι:ιτπ :ινιτειι:πι π , :ιιιιοιίιιπιει οιιπι ιο:ιιε πιο:ιιιιιιιιοπ: :ι::ειπτειιιαι , (Σιιι·ιιιιιπι

:τιι:πιπιππ , πιιι :ιι ίιιΡ:ι· οιππιει ι):ιιε ι::π::ιιδιιιε ιπ πω: :ι:ιοι·ειπε , δ: ιοι:ιιιπ ί:

Ριιι:ι·ι :πιε οι:ιιιιε πιει ν:π:τ:ιπτ:ι· ειπ1Ρι:δι:πε . Οπιπι:ι :πιο Νατινιτιιτιε , Ρπιπο

πιε , δ: Κ:ιιιττ:Ριιοπιε ιο:: Επι: ι:ιτ:ιιι:πε, ιιιιπι ποπ πιτπιτ:τιπ οοιιιιε ιπιιι:π:ιο,

πιω:: Ριιί::ιιο.ιιιτ . @πιει :πι νιιιοπ:ιπ :ιιιι:ιιιιτπειιπ δ: :ιιιι ιι:ιι:ι:τπιππι, πω,

πω: :οπειιΡιπ::πτι ειπππο Ρτε:Ρατειι:ιιπ, πιιτο.ιιιιιιιπι ι)οιπιπι Βιιιι:ιιο δ: ιετππι πι::

Ειιιιιι ι·:Ρι:ιιο.ιιιτ. Ο::ιιι·ι·ιτ ιιιιτ:πι :ι ν:πι:πτι Ρατιιιιι·:ιιιι ]:τοίοιγι·πιπιππε: ειικιι:

:οι :πππ πιπιειπι :πιε οπιπιιιιπ οι: ::ι:ιιτειιειπι , δ: :οπιιιιιιτειτι πιιπιιο , :πιιο Ρει:ιε

οποιο ,ιειιτειιι πω: ιπ ι)οπιιπο . νιά:πε ν:το ιπ :ο επι:διι.ιπι ειππ:ιοτιιπι , ιπο:ι:ίιιι

ι:ι·ιποπ:°, ιπ::ίιιιιπ πιπ:πι, ι:ειππι€ ν:π:ι·:ιπ‹ιιιπι, ιιιιιιιιιι:ιιπ:τπ ι:π:δι ιπιε οπιπιιιιιε

::ν:τ:π:ιπιπ , ,πτειτιιιιιιιο.τιιι· ιπ ίΡπιτιι, διι:ιιτ, ιππιιι:πε, ειιι:ιινιπιιιε, πο. δ: νι:ιιπιιιε .

πρ. Ιπιι·οτιιιδιιιε πω: ιπ πιπέιιιπι διοπ,Μιίπιτιιιπ ιοιι:ιππιει ::ι:ιιτεινιι, ΜΠαπ

τ: Ροπτιιιι:: δ: ::ι:το, δ: π: ιοι:ιππ ι:Ριιιοτι ι)οπιιπι ι:οι·:ιιε πι:ειιι τ:νιι:πε, οπιπ:πι

πω: ιοι:ιιπι πιπέιιιπι με. ιι:νοτιοπ: Ρ:τιιιιιττειπε , ::ιππ Γ: :ι:ιπι:ι·ιο πιτιεί:οιπ: παπι:

κ:: , π:τιιπι ιιιιιιιιιπι:ιπ πω:: ίοιιιοιιιιιιιπ: πιπιπι ειππιιιι πι . Νιιπιπιπιπι ει Μιιέ

πιι·ιιπι ::ι:ιοι·:ιτιοπ: :ι:ίιιι:πε , πιιπιπιπιπι ει νωπ ι):ι :ι·οΒιιιιοπ: ::Πιιπε , πππιο

πιιιπιι: πιω Πει ιιιπτ ειππιιπτπιπε , π:: ι:ιπιοι·: πιοι·ιιε , π:: ιπί:ίιειτιοπ: ιιιιτιιιιτιι:π ,

π ν:τι δ: «πι :κιιιιιιτιοπ: , δ: ιππιι Ριοιιιιιιτιοπ: :ι:ίιπ:πε . Ο πιιιε :πιε πι:ειω ιπ

1):ιιπι ι πωπω εοπιι·πι δ: ιιιιπιιιπιτι ιππιιιιε :ιιίιιιιιιιιοι πιπιπτει :οπιιε ιιιιιιιιιιιοι

οιιπι νι:ι:ι·:ι Γ: πι: Ρι·ι:ι:πιπιιιτ:τ , ιιισι πωπω πιιιιιε πι, ιιι›ι ΡειιΤιιε, ιιιοι ί:Ριιιιιιε,

ιιι›ι ιι:ι:ι·ιιπτ ιιονιιππι: Ρ::ι:ε :πιε , πιπιπ:ιο ειιιι::πιιιτ ιπ :ειιππ . Πιοιοιιπιπι.ι: ιπ::ιι

ΒιιιιΤ:τ οτειιιοπι , ιπει:ι:ιαπι: :στα ιιιετγτπιε , ι:ιεπποι· εοπιιε ο.:ιπ::π:ι:ιιπτ :κι Παπι

πιππ , :οιΡιι-ε :ιττ:ι·:ιο:ιτιιι· , πωπω :ι:νειπειιιιτ . (ζοπιιιιιιιιιιειτ ποδια νιΒιιιιε, πιτ:

πιι:ιιιπτ :οι·Ριιε ι:ιιπιιιε , πιιιππιιιιπι ππ: ιιιοι·γπιιε , πιιιτιπιιιι.πι ιιπ: Ρτ:ι:ιιιιιε , σπιτι
τοιιιε :ιιιιιιιτπτ:τ ιπ ι)οιπιπο , ιατιτπι.πι πι:πτιε νιιιτιιε ι:ι·:πιπιτ: Ρι·οι:τ:ιιιιτ .

πο. ι)οπιιππ:ει πι: , πι:: ::ι:ιιτειιιιι· ει:ιν:πιιιε Ποιπιπι ιπ Ηι:τιιίειι:πι , δ: αι::

Ρτιο :πιε :ι ριι:τιε :ιππ ιιγιππιε, Ριιιιπο.ι·ιιτππιι: δ: ποπ:ιπιπι ι·επιιε, ιιι·ιι:πι ιπ8τ:ίΤιιε

:ιι. Η:ι::ιοπιπ:ιει το:: Ρ:ι·ποέιεινιτ ιπ ιιιιιιιιΒιιε απ:: το:: :πιω :ιιιοιπι·:ι·:ι;ιιτ ο.

Ρειπεπιε ,πιπ:ιιο ει::ιπέιιε, πι: πιιιιι :ιιιιιιτειπε,πιιιιι ιιιι:ιιιιιπε, πω: υπ ιιιπτ Ι):ο ται

(πω: Ρ:ι·νι,πιι πι οι:ιτιοπιιιιιε ,πι ι:ιιιπιιε :οπτιπιιιιε , απο ιιτ 8:πτιι:ε ιΡπ πιω::

τ:πιιιτ :ι: νοιιοπιε :πιε ιπίπιπτιιιπι , δ: τ:ν:ι·:ι·:πιιιι :οπιιιιπιπιιπ. Πι:πι Παπ:: πι

οτειιιιιππιππ ιπ :ι:ιιιιιιιιοπ: Μ:ιπ:ιπτι Ποιππιι , δ: ΡιιιιΡ:τιιπι ι·::τ:ιιτιοπ: :ι:ιιιιιιιι,

Ρ::ι:ε ΡειιιΡ:ι·ιιιπ ειιιιιι:πε , ν:ίι:ε δ: πιιιιεπιι: π:::ιπιτπι ιι·ιιιιι:πε , δ: τοτιιπι Γ: :ιο

πιιπιι:ιε ι:τνπιιε :οπίοι·ιπειπε δ: :ιρΡιιοειπε . ]ειπ·ι ν:ι·ο πιιιε ι·:ί:ι·ει.τ πιιιιιπ:ι· π: πι:

Ρειι·ιι.Γ::ν: πιειδιο.ν:ι·ιτ , οτιι::ιειν:ι·ιτ , πωπω :πιει εοπιιι::ι·ιι ? Τοτιιε πι πωπω ,

τοιιιε ιπ :οι·:ιιε :οιπΡιιπδιιοπ: , ιοιιιε ιπ εοπτ:ιπριιιιιοπ: , πι ιιιιπι:τ πιιπ:,παιιοπ: ,

πιιιιιιιπ: :ιιπι νι:ι:ι·:ι ι:Ριιι:τιιπι ]:ι”ιι με: οοιιιιε,δ: επ:: :ι πιιιτ:ι·πι ιιοιοι·ιε δ: :οπι

ΡπΒιοπιε . Ιπ οπιτιοπιιιιιε ειιιι:ιιιιιε , πωπω: ιπ νι,πιιιιε, πιτιπ::πτ:ε ι:ιιιππε ειττιιε πιι

ι·πιιι ι:ι·νιτ: :οπ:πειτ . Πι: ιιιιι :πω ποδι: ι:πιι:πτι ιι ιοι:ο ί:Ριιιοτι ποπ ι·:ι::Πιτ , πιι

ιιιιπιπιιιιιιε οπιπιιιιιε ιππιιπιπιπι ιιιιιιε, πιιο:ι πω: τ:::ιι:πτιιιιιε ιΡί: ποπ τ::::ι:ισειι.

πω: πιιιιιει ? πω: :ιι:ε ωιειι δαι:ιιιο.τι πιιο :ιιΓΡ:δπιιιιιιιιι πιπιε & ει. ι)οπιιπο, δ:

π_:πτιι:ε επιπειτι Οιπιπιειπιε ιπττο :οποιιιπε , δ: Β:π:Ριιι::ιτει.πι νοιιιπτειι:ιπ ι)οπιιπι

ιι: ιππ: ιιιιοπιι:π:ιο Ρι·πιποι:ιπτιιιιιε , τοτειιπ οιιι:ι·ειν:ι·:ιπτ :::ι:ποτπ , ιιτ π ιεπιε

ποπ ιι:ιν:πιτ:τ , οπιιπ:ε Βιιι:ιιο Ρ:τιιπ:ι·:πτιιτ . Οιππ :::: πω: επειτα ποπ: ,_

οπιπιΒιιεο ι·ειπτιπιιε , ιπ ιιπει ιειτπΡ:ιι:ι: ιππιε ειο::πιιιε :ιι ει. Ποιπιπο , πιιιιιιιε πιστω

ιιιι·πι ιππτει.πο.π:: :ι:ιιπιπι: πιο ; δ: 8:πιιι:ε οπιπ:ε ίιιιΡοι· αΡιπ:ιι:π:ιιτ δ: Ρ:ινοι· ,

()ιιτιππιποε πιο πειιι:ιιιιπι δ: :ιιιπιτειτιο: ιιτ ιιιι οπιπιιιιιε :στα ::ι·τειιιπι :ειπ:ι:ιιιτ

::ι:ι:πει , Μπ,ππιιε ι)οιπιπιιεποίι:ι· δ: πιιι.επα πω: :πιε , δ: ιιιΡι:πιππ :πιε ποπ :Η

πιιιπ:ι·πε . Ιιι:ο νιτ Β:ειιιε πω: ιπ:ιιιιιιε ν:ιιιιιιιε ,ινιιιπ ιπειιοεπει , ΚΥΠ: :ι:ιιοπ

ιπιι:πιπ: :Μπι ιπ :ι:ε:ιίιππ να:: Ρτοπιιπιπινιτ . πιω ι:πππ ι:διιοπ:ε δ: ι:ειπτιοει, ι:ιι

πιιπιπιιπι :Η ιιιιι:ι :οπιιι:τιι:ιιπειτιι οιιι:ιι, ιιιπιι: :κι πει::πιιοπ:τπ ιιιι·πιπιε,ιπ :Χίρε

διιιτιοπ: που: ιιι::τπα: ιιπι:τειι, δ: π: Βιοτιει πι :ιι:::ιίιε Π:ο , επ ιποι·γπιιε δ: ιιιιιιιο

:οι·:ιιε ιπιοπιιπε , πειιιιιιίι (?.ιιτιιιι:ιπιε , πι:τιππ δ: ει.:ιπιιτιιτιοπ: Ρει,πειπιε ιπειιΠιι. Έδ

8

ο Πο: Κ:ιροπιοι·ιιιιιι επι" ίπ πωπω πιοπ:ιιιτιτο πιι::ίινι: Ρ:ιρ:ιιι·ο:ιιιιιε, πιιο:ι πι Ρι·ο:::Πιοπ:ιιι πω·

πιτ, :ιιι::π:ιιιιιι ίειιι::ι πι πιιο ιπει·:ιιπ Μια;; :κι ρι·ο::Πιοπ:ιιι πι: πωπω:: Ρ:ιιιιιιιι·ιιιπ. (:ιιππιιι· πω:

πω: ::ι:ι:ιπ ο:αιιιοιι:, πιιοτι ν:ι ω; ιιικιιι: οιιι:ιι ιι:ιι:ιοιιιιιιιπε πω: ρπιιιιιι :πιω ωιιππ: ιι:::.

έ νι:ιο :ιι Δ: τ: Ηιιιοι·ιπιπ !ι:ιιι πω τοπιο ι. Μιιί:ι πιω :ιιιιιιιιι πιιιιι. ιοι.

 



Β.ιιιεττΑιευιΑΒΒΑπε. τα?

Μ.εαιιίιιι @καιω αΙτατιε ιιιιτιιιιιιε ττεόιειιιεε δείτετιάειιτεε , ίεει'εατιτα ετατ τε νε- ΑΝΝ «πι.

τετιιια νιτι , ταιιια τη νιτιιιτι Ρτοτεδιιο @τα Πσπιέτιιι μι: οπιιιεειαιιδΗτατεπι ειπε 1 046

δε τεΙι8ιοτιεττι αάττιιτατιτεε τενετετειιτιιτ ,. δε σπαει τεσπα τιοιιοτε ειιΒιιιιιιι άιιεετειιτ 'δ Μ'

ιΡε ετιαττι @οι ιτιιπιτεαΒατιτιιτ . ΝοδΙεπι ιΠαιτι Ρατετ τιοίτετ στατιω)ω @τα τω

ίοι·τιτιεπι , ΠοπιιιιυπιτείιιτΒετιτεττι αδοταιιε , 8ε·εωτιΜατια ΜαΒάαΙετιε κι Ιιοττο

ττιειιτιε , “τι νιτεΒατιι Ρετ ειπα ΡΙαιιτατια νιττιιτιιιιι ,ιιοττιιΙαιιιιττι ]είιιιτι νιε!ετε δει-ε

ίιειεταιιε , ιιτ νοεατετ ειιττι ΡτοΡτιο ιιοιιιἱτιε , δε ίε Μα8ἰίὶτιιττι δε Βοτιιιτι ιιιιι άοε:ετει:ς

α8τιοΐεετε , ιιτ ία&ιι: εεΒ:ιε νεται Κείιιττε&ιοτιιε εῇιιε-, ιιτ νοεε Πάει ατιιιιττιτἱατετ ίτα

ττιΒιι.μ Κείιιττειειτ Ποττιιτιιιε . Μαπε ία&σ εοτιίιιετιιιιιιιατιιε εατιτιςιε ειεΡΙετιε , Μἱί-·

ίατιι ίεΡεινε ειι·εα Ειοταττι τεττιατιι εεΙεΒτανιτ , 8ε·εοπιιιιιιιιιεατισ ΒειεΙΙΙιιιε ΡοιιιιΠει

απο ΒαιιεΠο εΙοττιιιιιι τεεΙιετιε , εε!εΒτιτατι αιωτατιτωαι, δε· τοτα εΠεειιιιι ΡαετιατεΙια

ίαττιιΙιατιιιε Ιοειιωε , εΠεττι ε!εειιιιειτ ιτι ῇιιΒιΙο εοτειιαε δενοεε ειείιιΙτατιστιιε , ιεττιΡετ

1οοιιττι ίεΡιιΙετι Βοττιἱτιτ τενιἴετε 8είτιετιε , τεέ:οτειιε δε·αὸττιὶτατι: ίιιάατιιιιτι εαΡιτια

Βοττιιιιι , που απο ΙιτιτεατιωιιΒιιε ΕοΒιιιιτι , ίεά ΓεΡατατιτιι ιιινοΙιιτιιττι ιιι ιιτιιιπτ
1οςιιιτι. Δ - ω. ν τ - . .: ο

3 τ . Ι)ιεΒιιε ίείὶὶε τεΙιειιιΕεεεΙεδτατίε ιιιιεαιιάιο δε ττιΡιιεΠο ατιιιιιι , δείιιιιανιτ να· ΜΜΜ"

πιιτιίΒιιιιιε ε:οΒιτατε δε.τεόιτιι . Νεοτεειιιτναειιιιαα τιιιιτιετε ,' τρια ατεα εοτε!ιε ειπα ααα τω

τεΡΙεια ετατ Βοιια ειενοτιοτιε. (Στοά αιιτετιι βατ πιιιτιιιε Με ? βιίειιττετιτεε ΡαΒαιιι δ”

Ρετ ττιιιτιιτιοτα τειτιΡΙι ιΡΒι ΙιεΒὸοττιαεἱα απτο Ραίετια , !αΡιε!εε ιιι ΡοΡιιΙυττι ίαετα εε

ΙεΙ:τατιτειιι ῇαεἰεΒατιτ . Παω.Με νετιιειιε ιιιττα ΤεΡιιΙετιιτιι εεεωττ, :μετα ντι· Πο

ττιιιιι Ρτο ττια8ιιο ττιιιιιετε· ΠΜ αΠ-ιιττιΠτ ε δε τοτιε·ιΠιε :ΠεΒιιε , @Μπιτ εεΙε!ιτατιιτ Ραϊ

Πο , νε! ΚείιιττεδΗο Ιείιι , Μετα ίεΡιιΙετιιιτι ιαεειιιεττι , ° νιτιιιιε δε ετατιοτιιΒιιεΏο

τιιιιιο ε!εόιεανιτ . Ηιιιιε τεεείΪιιτιιε ειιιιιττια8ιια ε!ενοτιοτιε ωεωιια δε ε:ε6ίευ!α-τσ

Ιοεο αδειο , ειιιαίἱ τοπικα ιεειιιτι ίεττετ , ιιιιετ-ίατιδια τει:οίιιιτ, δε ναιεάιοετιε Ρα

ττιατεΙια: , Ρτοίιιετα ει ΞωΡ.τεεατιιε αΒιτε άεετενιτ. Ιτι€ειιιιιιτ ΙΙΙε·τιτνεοε όιΙεθι να

ΙεεΠεετιτιε , δε Ρτοίετετιε τεΙΞεΙιιἱαε ΡτετιοΠΙΠιιιαε ιτε Ι·ὶ8τιο Βοι:τιιιιΞ; ίτετιιτιιιε ιιιατ(ιι::

Ριιιιιι ιιτιιιτιι αυτο τειιτιιιτι ΡτεεΒιτατιειε , ωιαιιιε ίατιθοτιιττι τείετιιιττι , οΒτιιΙιοιειιι

νετιεταΜΙι αυτι: 8ταιιατιιιιι αδιισιιε , @διετα τ ΑεεὶΡε ,ε ο6ΗεδΤ:ε:Βοτιιιτιι , τιιιιιιιιτ

εστω νοΙιιιιταιίε δε ειενοτιοιιιε , ε1ιιοει Πι :αυτοι Ρἰ8τιιιε ατιιοτὶει τιιιιτιιιεςιωδιιιιω->

φταιω εοιιίιιττιατιιτ ,ίειτιΡετ Καρτα , Ιιεετεατ , αττιιεο εοτινινατ , ιιιιοδ ενατιεΓεετιι;ειτι

ττιεττιοττατιιεκείτετ ; ῇοειιτιτἰιιιιι,ε1ιιοὸ οΒνιαιτι ατιιιιιο νετιιατ, δε τιιιπιειιιατιι Ια!ιατιιτ α

ττιειιιοτια. Ρταίτετ Ποπιιιιιιε,ιΠιεδε οιιιτιΠιιιε ίατιδΗε ιτιτετεεόετιιιΒιιε , ιιτ πεταει νι

εὶεαιιιιιε τιοε ιιι εαεΙεθιΒιιε , ιιΒι Με ΙαΒοτιιττι , δε τεττιιιτιετατισ Ρταιτιιοτιιτιι :τεσπα

τσιπ , ω» τιιιιιιε1ιιαττι αδ ιιινιεεττιίεΡαταΒιπιιιτ,8αιιόετιτεε δε 8ιιιιατιτεαιιιιαπι τω»

εε δε ῇοοιιτι_εἰυτιι Ιιαβιτατε ίταιτεε τα ιιτιιιττι. ανια ίιιτιτ ετΒο αἱ: ιτινιεειτι θετιτεε μειω

Βιι5 Η ΙἱειιΠΪετ εοιινινετε,δε εοττιτιιοτι ΙιΒιιιίΐετ.Οταόιτιιτ Ρατετ Βιετιατάιιε θταιια

Πει α88ετε ΡιιΒΙιεο , οιιετατιιε οπετε ΜΜΕ δε όιιΙειΙΙιττιο, ίε δε ΒΜ-εοπιιταιιτεεεοττι

τιιιττετιε Ι)εο ιιτιινετΙετιιιτι , εοτεὶε τιιιιιιιΙι δε εοτιιτΗ:ιιΙατο . Ρετιάει:ατιτ α εοΙΙοειιιε

Ιαιιδιοτιιιιι τεΙιειιιιαι,ιιτ ΙιαΒετει:Ρτα: οειιΙιε Ρατατιιττι ίΡεειττιετι ίατιωτατιε,ιιε ιιεείΐετ

εοτεὶι ττιεττιοτια εοτιιττι , ε1ιιοτιιιι:ι ίατειιια όε!ε&αΒιΠ τεΙιε1ιιιαε 8εΠαΙ:ατ . @πατατα νε- 9

το ιιι τεεΙειιτιειο ΡαΠὶιε: Π:: , ιΡίε τιο νιτ @οι ΡετιιιΙιτ , «με οιιιιιια δερειο” , ε1ιιτΙα!ιο

- τιιτιι τεπιιιιιετατοτεπι ίε Ρτοπιιίιτ . νιάετεε νιτιιττι ίαεειι1ιε νετιετατιάυτιι , ὸιιιτι Ξτετ ,

ίαεΡτιιε εετνιεε τείΙεκα νετίιιε Γατιέὶατιι ΗιετιιίαΙεπι ΙιιιττιἰΙἱατΞ , ίιιΓΡιτατε , έσπε

τε , αδεδιιιττι εοτόίει οειιΙιε Ραιιεἰετε , εαιιεὶετε ααα! ίαιιδιιιτιι Ιοειιτιι ίεΡιιΙετι νωιτ

ίετ , ειοΙοτε ειιιοτι που ίειιιΡετ νιάετει: . Ηιτιο ει: αιτεδιιι ίεττιιοιιεττι ΡοΡιιΙὶε δειτε εισε

ιιεθεια ]είιι οειιΠε ττιοιιΠτατε , οπιιιεε ίιιΒιιο ει: αενοτιοτιε ιιι8εττιιίεετε , Ι)ειιιιι Βε

τιεάιεετε , ιτιεπιοτατι όιιΙοεάιτιιε εΠνιιια: , δε αι! Βοτια ΤεΕΙατιάα Ρτοτίιιε αεεετιιιι .

Νοτι εαόεΒατ ΡαίΠο Ποτιιιιιι α τιιετιιοτια , ειπα: εται: ίετττιε τοτα εμε ττιεττιοττα . αυτ! ε·

ειιἰττι ω τοτιιε νέα: ειιιε εκειιτίιιε , :Μι νεΠε Ρατι Ρτο ειωτιο , εοιιιτιιοτι ει , δε

εοτιίεισεΙιτι , ιιτ άατετιιτ ΗΜ Ρετ ΟΙιτιίτιιπι τη ΒΙοτια τείιιτ8ετε απο ἰΠοἔ Ιάεο :αυτα

ΡαΠιιε είτ , επι ιιτ Ρατετετιιτ, ειείιιΙ Ρτο Ι)οιιιιτιο ίαδιιιεείι:: δετιιιιόετιι μπε .δα

Ριετιτι ετιιιτι οτιιιιιε τιιιιιιιιιιε @Πισω , δε νἰτο ῇιιΠο οιιιιιιε ττιιιτιόιιε όοιιιιιε . 5αΡιειι:

αιιτετιι ετατ , ειιιεπι ὶΡία ιτι!ιαβιταΒατ $αΡιειιιια ; νἱτ @Με ετατ ,· :μια εστΡιιαμε

εατιε ίιιΒεΗτιιττι τιείειτ ιτιΙιαΒιιατε $αΡιετιιια .

μ. Βενετίιιε τατιεΙεττι αει Γιιοε ιιαΙα:ίιτιτεε , δαταεετιοε ΓειΙὶεετ , ε1ι18. νἰα νετιετατ ι=ιαιιι==

εαόεπι δε τε8τεειιεΒατιιτ . Αιιτε τιιιιτοε ιιτΒιιιττι Μιίΐατιιιιι ΓοΙΙεττιιιια εεΙεΒτατιε , ιιεεαΙΐιιετοε ιττιΒτεε ιτιιιτιόατιτιιιττι ΙαΡἱὸιιτιι Ρανετιε . ΜιταβιΠε ΡτοτΓιιε νιττιιε δε Πυτιειι- Μ·

.4έΐκι δδ.Οτά.Β.Τοτκ. ?Πλ ΗΕ Με δα,
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Χ

χω. οι:: ότι, έφοδο ιογΠοτιιιοι ,Τροδτοοοιιιοι Ριοτωοιω $τοιυειοτ Γοροι::Ροτ Ιιοοιιοιε

ι ο” Βοιωτια , :ιι:ι8,οιιοοτ:1οοιο ιΠοοοΙορι:ιο:οδοο οτειδι·ειο:.ιοε, ιιτ 110οτειοτι.ιοι οτιοιιτ,

Μ· Μ· ιο:ιτο:οτιι Ρτο:1ιι:Η οοσοττιδοοτιοοοοοοποποοτι ιιοοιιοοοι τ. Μοοοοειτ Με ιοττοοι

πωπω ζ

ίιιι:ιριτοι· .

τω: , :Ιω ΡτοτοΒοδοτοτ σ. Με:: ρι·οο::ιίο :ιο οιοοτο οπο: οιειοιΙιιο . Βιιιἔοιοιπιπ δ.

1ιιοιτίιοο Ιοοι:ιοε, οιιιοΡιοι νινο οι:ιοοοιι ιοΙειιιιοο :μι ι·οοι·οοιιτιιε οίι,:1οιοοεοΙο.

ι=ιετοιίιο: :Ρι·, τιτοο!ιοοτ Μάι: . οι:: ιΙΙιδοκοο:ιιι: , Ει:ενο8οι·οοτοτ : ΟοίιοΡοίοοιιτιοτ

8οιιτι1οε τοιτει:οιο ,.οο: οονιτειτο ωιοκωι το:τοΙοιο:ο: , οιιιιιε ετ:ικοιτειτιοοο :οποιο

ιοι.οιιοτοτ,οιιοοιοπιιοΓο. οι: α:Ιιιιιτοτιο πο:: Ρο::ο.τι ιοοον:ιτιο . $τοιοιοτ οι ιοο8οιοο

οο:οι δ: :Ιοτιοι , οιτοοτοτο ιειδιοε· οι ΙειΡιάιε , δ: Ροι·οοτιοι , ιΡίο:ίοΙο: ιοΒτο:ιιοΒοτοτ

ΡιοΡιτι:ιτο:ιοτο , :μή :οποιο ιο ίοοτιθοιο , δ: :ιοι::ττιτο ειο:οΡοτειτ ίοοειτ:ιτιιοι ::1οια

οσο ίοΙοοτ οπο: οοοτει:ιο @ο Ποιο, Γο:Ι δ: ΒοΒιιιιιτιο, :τοι οπο: οποσ: οσο ίο

ω:του ιιιοτ “θα ίοοιοΒιιτ: £οά δ: Βοοο σΡοτ2.οτοε ιοΒόιτοε , ίιουτ Ιιοοοτο οι·

:!ιοι; , ιτε οιοτιτιο νιι·τοτο τι·ειοίοοο:ιοΒοτ. οοωτο οποσ Ροθτοί:ιιΙοτο οοοοοο οι

οίοια::οΡοτοτ,οιιι οσο ίοΙοπο Ροδιοτο πεδια :οΒιοτοοι, ίο:Ι δ: ΓΡοτ9:ειτοτοο Πιο: :οι ίο

ΒΙιοιιε 8.τοιο οΡοτιε ιονιτειΒειτ . δο:ι οπο οιιι:ι τοοτειτοιιι· το:ιοιιοτοιο Ρ 1:ος1τωπικμ

τ:ο:ο:Βιιιε., ιιτἔ8τατο1οοτο:ιοιονι:οιτι , δ: Ρτο αιιίοοτιωτιιι:Ιιο :μισά Ροι·ΡοιΙι ωιο,:Ρο

τω: Ποτ. :οοίο1οτιο.. Νοο αυτοι:: Ριτοτοτοιιτοιοιο: Αιιτιοοιιιειοι , Μάτι διι·οοοιιιο

μοτίοοτοι οΙσ.οιοι; οι οοιτο ιονοοιτ οπο: :ιτοο.οτιίΒιοιιτο ΗΙιοοι , Πο το:οΡιτ Μο:

Ροτιτοοι :ειτιΠιποιοι , οι ίοοιι .ί:ισιο:Π , ιτοτιέοε ίτοττοτιι , :οιοιτοε ο8οονοτοοτ :ο

τοιτοιο . -Νοοιιο ::οιπο Ροωττ,φωτο οοίιοοτιοοε.οοτιοοΙιε., .Ροι·οοοτο οιιο:Ι :Μαο

νετο: , ΡτοιοιΡοοαπο οο!Τοτ :ιινιοετ τονοιεττιοοο : ιο ιτιοοτο Πιο ΡΙοτει ιο Ρο.ΙΤιιτιιτο

ειονο:ίο. .Ι3οιΙοέϊτιτοε μου: ιιτο::;μιο :οτιιΡοτιε ιιταίοοτιτι , :ιοΙοεοτιιοτ οποιο νοτιο

οτιοι “οι” , ιιτ :μαι ιιιιιοτοτοτ τοοιΡο:ιε , ίιιοιιι οι:ΡΙοτοοτ ιο οι:οι·οι:ιο :Ροιωοο

ΡοιΙοίοοΒιο,. Υοοιοοτοε ειιιτοπιο:ι οιιτιτοτοτο.Β:Μοέμα:ιο.οι , :μια οι: ιο :οοοοιο
ιΒο18ατοτυτο δ:.ΗοοΒοτοτοτο , ε: :ινιτειτιε ιοίοΙι:ιέΒοιο1)ι·ιο:ιΡο Ρι·οιιιοιτοε :Ποιοι

οι:: ::ποίιτο ,ο δ: ιι;Μι18οοε δ: :ιοΙοοε , :ιινιΤοε οι: :ιΡοττο δ: ίτειιτιοιιε ιοΒοοτιοιιε δ:

:ιοΕοοτιδι18 : Βοοιουε διιοοοο Ρο: :οοιητι Ροτι:οιο.ινιτ Ιζο:οποιοιιτο Ρτο ιιοΡΙοο:Ιο

οΒοτιι€οτιο , Ρα::τ€Κι:Μ::Ιοε θττιτιο-Βοι , Ιοοεοδ: νο.ι·ιο ιτιοοτιε Μια:: το:ι:ιιτοε

ΦιιιΒοἱΒοε @τοΒοιειοτο . . · τ. μ Ο _. τ ο . Δ ·

Τ -ο-%.Ο::οττιτ Πιιοο Ροττι ο Ιοο8ο Βιιοτιιιο οι:ετοιο ,ιατ:ιοτιιιιο δ: 8ειο:Ιοοιιιιιο :οι

οι:ινοοτιιτο οιιιε :ιοίι:ιοτοοιΙοοι . το: νετο Ροι·:ι·οοοιτ Γειι·τιο :οΙοοτιοι· οιιτο εάν::

οι:οι,-ίοδιοε οιι:οιιοιιτίιιε :κι οιιιιιιιοΒιιιιιτο δ: ι8οοΒιιιοοι , :ιινιτιιτο , τοο:ιιο::ι·ιιιτο,

μποροτοπι , δ::ιοι:Ιοει νοτιιιε νοοιοΒοτ, οο::οτίοε Βιιο:ιοοτιιιοι δ: :οο::ιιτι·οοτιιιοι

ιιοο οπο:: . Ποιο ποτε Τι·οοιιοοτιο , απο Μοτο; Ροοτιο:ιιτο , δ: Ρο.Ι:ιτιοοι·οοι Ρτο

οοιιιοι , οο::οοο :Με ΡΙοοιί:1ιιο 1ωτο , Ιοοεει τοσοι ρτοτοοίο τοοιΡοτιε ι1ιεττιο νιτ

:ιιιιιιτοι ιιί:ιτιο :ι::ιο::ιτοτ . @τοι απο οιιοτιειτοτοι· Μοτο , :στο οιινιτιιιι Ροττιε ποιοι,

:στο οιινιειοι οινιτειε Ρτο8το:ιιτοι· : Γοοοε απο ιιιοιοιιΒοε, φωτο: απο ιοΒιοτιιοιε, το

π: :1ιιο:1ιιο ιΡο ιιοΒοοιΙΙιοι· ιο οοοιιι·ίοιο τειοτι νιι·ι Γ:: Ρ:οιιΡιτ,τιοοιι ιιιιΙΙοε ίοι:Πίτιτ.

(Ποτιοοτιιοι , οιοοει::Ιιο:οτιι , οο::οοο δ: ΒιοδιιιοοοιοΙιοοι :ιοι·οιοο Με:: Οτ:ἰο δισε

:ιιε οονιιιε ο8ι·ο:ιιτοτ Ρ:ιτιτι απο οιιιοιβοε δ: :οποιο , δ: :Ιινοτίο οοοΙοΠειίτι:α :Ιιεοιτει

το ΒΡΡειτοτιι , Ρ:ο:ΠοΙοοε νοοιοοτοιο , δ: τοιοοτοοτοπι νι:: ίοι·οοε , :μια οιιΡιοοτι ει

οιοιο οιιιιΙΒιτιο ίοίτιο:ιΒειτοι·. οι): νετο νοοιτ, δ: νοοιοοτοιο οι: Μ: νι:ιοτο, :Ιο

ιοοι· ΡοιιιιΙι ο.ττοΙΙιτοτ , Βιιιιοτ Ιει:τντοοτέειο:ιιο ΡΙοοτιο . Νοο οτε: βιο: :οι:1οιιοι- ίο

τοοινι:ιιιιο , οιίι τιποτα ιτοι·ιιτο ιτοτιιιοοοο νι:ιοτο . Ι)οί:οο:ιιτ ιτοοοο , δ: ίοι:οοτιιο

Μοτο: οι: το ποστιιιίιοτιοτο ::ιτιο οειοτιοο , ι ο ιιιιιιΙο , οιιιοιοοε ΡΙειο:ιοοτιοοε δ: :ιι

:οοτιιιιιε , Βοοο:ιιδτοε Ποτοιοοε :μοι Επι: ιοικιΒιιιο ίσιο: . Πιοοι Μοτο 8ειι:ιιιε Ριο

οτιτο ίοΠοτοοοτο :ιιο:ιτ :ιονοτιο ίι·ειττιιοι; :μια δ: ιοίτει οί: αιτία Ιεττιτιο , ειτοι:ιιοι ισο

τοιο νι:ιοτο : δ: ο ειτοιοιιοι , :1ιιι:ι Ρτιττοπι θ Αοοτι:ιοοι οίι οσοι: ιιτ νοιιιοτειε Βοοο οσο

Ι:ιτοε.τ , ίο:ι τιισοτι:ιτοτ ιιτ ιιιοοειτ . νοτο:ι :οΙΤοοτ , ο :Ιοοοιο:Ιοιο:ιοιο :ιοΒοτ :1ιιιε οπο::

τω· , οοοι:ιοοτιει οποιοοιιιτ ιο νοιτο ;Νοιιι ειιιτοτο ει·σ.τιοε ΡιιΒιιοο. ειοιι:ιτιο , οοΠιιιιι

ιιιΡΡιι:ιοοι οι·ο.νιιιε Ροοιιοο ο:ιιο . ΙοτοΙιοδτιιοι οτιιτο :οι οοτιιιοιτ δ: :ιοΙοιΠιιοεο οποι

ω,:1ιο οτοοιιιιο :ιοίιεοειτοτ οωιο : δ: :ιοΠ8τι:ιτι ιο ιο:ιιοειτ , :1ιιι απο: πιο οοιιιοτιιτο ,

οιιιιοοιιιτιι Βοοοοοιοτιιτο οιοιίιτ , :ποιο αυτο: οιο:Βοε οΒιιτιο:ιτ . δω Ρο:ιοι·οοι τοι

ιιτ τοιιΙτιτο:ιο Ρο::ιιοτιιιοι , δ: :ιοΠοιτ οίΐο Ρωιοι Ιοοο οοιιιιιιιιοο ιο:ιΙο:ιιδτοπι . Α:

::οοττει, :1ιιι οι: οιιιιιιΒιιε :ιιΙι8ιτιιτ , οι:1ιοιΙι ΡοτΡοτυο:Ιοο νοιιιΡτο.το Ροι·ίτιιιτιιτ . Ατι

νοοτιιο ιειτιο· Μαιο οοιιι·ι :οτοιοοοο οι: Βοοοιι:ιιιιο, :μια οοοιιιιιιοο Ποτ 8:ιο:ιιιιοι,

:1ιιι:οδ: απο ειΒιοοε :Ποτ , :ιιιιΒοοετοι· :ιο οιοιιιΒιιε . Ιο Ρτιοι:ι :Μπι Ρο.:το οποιο

σον::
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Δωοτίιιε ιιοινσίοε Ρώτα, ίειιιΡσ οοειιιτοΒοε τοετιιοτι:ο, τιιιτοεμοοι Μι ίεΡοΗτωο

νει τιιήεδτιιε , ιιτ ιο ι8ιιοιοτιτιειιτι νοιτοτετιπ. εμοιουιο πιο ίτομειιε οοειτο.τιο εκ

σεετ δε ι·σιονοτ , τιιιιιιοικιιιι :σωστα ίιιοειιιοιτοι· , ου:: των! Ρσειιτ , ιιιίι ειδ 900€!

ποπ ίο:ΡετεΓΡεπιτ . ΚοΙιιμιεε ει·(<ιο ΙοιοίοΙγωιτοιιοε , ίου υπάοευτιιεμε ειιιιοΙιτοε ,

ε1ωβοοοιιιιίτοε ειεινοτιοτοτ , ιιτ ίειιιέτικιι·ιο μποτΚιειτοτειιιε ιιεΡοίιιιτ , ίιο ΙοιΒιοτιο

Ρι·τειιιιιίο, ίιιίοεΡτιε δε τιοοίοι:Ιοτιο ίιιιττιο115 , νιοσιι οοτιοίιοιιε τεΡειιτιιτ , Βιιιιτιο.ηε

απο Βιιτιειειιτιουε , δε Βιοτιοε ειΒοηε ουσ! εοι·ιιιιι οιειτιοτιιοτιο τιιιιιιιτιιε , Ιοοοι·οο νιο

τιιιιι ίοοιιιιιε Ρετοιιειιι·τοιιτ μια” τοΙοτεινοτιτ, εμοά ΒιοτιΙΙιτιιιιιιι οι οιιιιιοοτ ο :ιιτ

:τιιοι·ο.ιοτιοι ενοίετιτ .

ΑΝ ΈΗ.

-:οδό

πο. _]ιιτι.

Μ. Ροίτειιιτιιιι 18τωτ ειιΙοδτιοιιι ίσιο ίειδιιιιιτ είι,δε ΡτοίΡσε ιιττιτικμε ιοΡΙιεειτο, οι" Νέα

ε1ι.ιιο. ιο τοΙιΒιιε ειεινειίιε ι·είεισιόιε , ο εμε ίσοι: , τιιεε τείοι·νοτιιι οτοίτιπο. . »το ι·είο- τω.

οιΙΙ:ιτιοιιεττι ίειτιεοτι εστΡοι·ιο νειιτιιιιι σι , εμοτι δε οΒιιιιειο , ιτε τειιιιοιι ιιτ ιιοιιοίτοτι

ίιιίΒοοι·σ Ρι·οοιιπιτιιιιι στ . ΕιιιιιεΙε νεοετοοιΙιε Ρεττε: , ιη ι·οοειοιιιιο Βοτιοθειοι·ιιπι

νία; Μωειτοι , Ριιιιιειττι εοτυπι Ρεπίιοιιεττι ίοΙνσιε 2 εμοά ετοτε οτι απο Ρει·Ρειιο

ι·ιοτ , οίΐιιίιο οίίοδιιοιιε ιικιιεοτε , δε Με υΒιιμε τείτοιτι . (Ζοι:Ριτ σιιιτι , εμ:ιίι Με ει

έτοιτι τωποτ , οοιιοδειιε ειιιτιειε οοιιοίιοιο. ,ιιιιισι ΒιιειιΙοτυπι ιιοοείΙιτο.τοε , δε οΡο

εοε Ιενο.ι·ο ,ιιτ ειιιι&ι πεποίοοτειιτ Ροττσιι εοε οιεινεπιίίε , δε Ριοιιιτοειιιιι 8ειικιιι εο

τιιιιι τω ειοείΤοτ . Ο νιι·ιιπι σπιτι Ιουτιιε Ριοιοοιιιο άι,3·τιιιιιι ! εμι ετιειιιι Ριιοτοτυπι Ιο

θαι Ρετ ίε ειιτιιιιιοτ , ιιτ νιοετοτ ο εμιτι εποε ειδάοιιτιιιω , Β εμιεΙ ιππονο.ιιεΙυτιι ,εμιεί πιοιιοτειιιειιιτι1 , ω; οτιο.πι Ρετ Με Ρτιτστι ιιε εμε οιιιιτιιιο ιι€ιιοίεετετιιτ , δε εισιτ

το Ριοτοε ειιοδτιειιι1Ρετιειοτοτιιτ . δτιτάεισοτ ιιτ οτι1τιιοιιε τοίοοειτο νιτιει , ιιιοτοε οστι

Βσε , ιιτ Ροίίετ ΡΙειιιτο.ι·ιει νιιτιιτιιιιι ιιιίοι·ει·ο .

35. Νεο ΠΙοικιιιιιι εμιεΙ ειε δτεΡΙιοτιο,εμοτιι ε:οσιοΒιο ίοιι&ι Ι.ειιιι·ειιτιι Ρι·οεΙοτιιιιι

άιιιιιιιοε , ειδιιιτιι ίιτ . Ποιο σιιιιτ είίετ ιοεπι οοιιιιιιιιιιιο Ρ:ιτσ ιιοίτσ ιο σεΡοειιτιοιιο

]οτοίοΙγιιιιτοιιει , δε Ρετ ειιιιιιιιιι εοπτιτιιιιιιι1 μεσο ι·οιιιοι·οτιιε ίιιιίίοτ , ίοιτιιιιομε ίιιιί

ίοτ εΙοίοιι&ιιιτι οιιιιι οιίο , Ι) ο κ Α Ν Ν ο ο Ι.εοειισιΠε εΡιίεοΡιιε, εμι ννοΙοοειοιιι ίιιε

οοίίοι:ιτ , δτεΡΒιιιιιιιιι ω ίο ενοο:ιτι1ιτι , ιιτ Ιοεο ΑΒΒ:ιτιε Ρτεοοίίοτ οΠιειο ιποιιιιιτ , δε

ειτιιιιοιιεττειο Ρετινιτ . εοε σου τω· ίιιτιΡΙιειε ιι18ειιιι Ροιττιε ίΡιιιτυοΙιε Ρτωτοικιε

τετ οοοειιοιιτιο.ιιι , ειδίεμε Μ” Ρετττιιιίιι δε νοΙιιιιτοτε , Με βιο σποτ εμιάεμοτιι

Ρτοιίιιιιιοτε , Πιο ι·οίΡοιιιιιτ Ρο.ττιε ιτιοιιωι ίε ιιι εμε Μεσοι νοΙοητειτοιιι ε18ιιο

νιίίε , εμοει απο Ιοεο Ρι·ιείιεειε ειειο8ιΙΤετ : οτιμε ιμιει ποια: οΒιτιιιιι ειιιειιίίοτ ίο

τιιει νυίεειιιτε , τιοετονιίίετ ιιτ ειοεοΒο.τ νοιιιιιτειτοπι ιπιΡΙσε . @πιο ΜΒΜ πιο

ι·ετ ? Ρετίιιιιίιιιιι είτ ιιοπιιιιι , δε πω ιιιιιιιιε εεινειιε ίιιίεοΡιτ Ρι·ωΙοτιοιιοιιι ίσοι, εοπ

ίοετοτυο :ιό οίιιοιιιιιι ΑΒΒιιτιε . Νου πιιιιτο Ροίτ νιι· Πει τεοιιτ , δε ειιτειισιε εμοει ίο

δτυπι σετ , ιιιΡσ ίτο.τι·ιε οποιο όοιιιιτ . Πιο εμοεμε ιιτ σ.ιιτιινιτ Ροιτιστι οιειοίίο , ποπ

είτ :μμε οεειιτι·ετε νειιισιτι , ίοει εοειτονιτ Ρι·ενειιιι·ε ίειειεπι εμε ιιι οοιιίοΠιοιιο ,

δε ίιιιιιτιε εοτιιιτιοικ Μπιτ οι! ίεΠινιτοτειιι ίειιιδιι νιτοιιι. Δε οι» νσιιτ, ίοΙιιε ειδίεμο

εοπιιτιΒιιε οιοιιίιτιιιτι ιιιτι·οινιτ , οι·ειτιοτιοε εξω , ιο οιο.ιιίτιο ίετιιτ , δε εμειίι ιμιιιυπι

εμειιιι οιόιιιο.τιιε ίιιιίίοτ , Ρι·2Ιειτιοτιοιτι ειοειιοεινιτ . ΟοιιίΡεδτιιι Ρειττιε Ρι·αίοι·ιτο.τιιε

ίιιτιείεειτ , οι1ειΙιτσ :κι οοιιίοιιτιοιιόυπι ιτιειιιδιιιε ίιιει·ιτ, Ρεττε ίεειτ: ίειτιΡσ τειιιιοιι ίε

οι·το.ίίε , ίε ειεΙιε1ιιιίίε οοιιίοίίτιε οίτ Ο Ατιετσιτ δε εοτιιιτοε , ιιιτσ εμοε σετ Αιοωεω.

- εοιιιιε τιιιιίιιε οι: ΕΡιίεοΡο , Ροίεσιε Ρ:ιτι·ειτι Ριτιππωω , ιιτ σι·οι·ι Ιοοιιιτι οπο:: νε

ιιιοι, δε τμοτι ειδιιιιιι σετ , Ρτο ίιιο ειιιιοτε εικοσι Πτισετ εΠε δε ΜΜΜ: . Ατ νι: τιιιτιί

Ιιιιιιιε Ρο.ιιεει απο οοιιίΠιο Ιοοιιττιε : Ρετιτιοτιι , ιιιεμιτ, ειοτιιιιι ΕΡιίεοΡι ειεΙεμιοίοοτε

Ιιοτιοτιίιευττι στ , δε ίτοιττετιι εμι ΡιιοΙιεε Ρεεεονιτ , ΡιτοΙιοο. ίειτιοίειδτιοτιο εοετιΡετε

Βοιιιιιιι είτ . Ηττα: Ιοοιιτιιε , ίτοιττοπι ιιΙτιπιιιιπ ιιτ εοΠεΒιο ίτειττιιιιι ιιιτσιιιι ίεείετε

Ρτει:εοΡιτ , φοτο ιιίεμε ττοθεσοτ ιο ()ειΡιτιιΙο ειε Βιε εμε ιιιειιιειειοειτ ΕΡιίεοΡιιε , δε

εοιιίιΙιο 8οιιοι·οΙιειιιιει είίετ οιΡοιιεΙυτιι ειιίΡοιιει·ετ. ΑΜεοίίιτ ίπποι· ο εοιιίΡεθτιΒιιο

Ρειτι·ιε , δε απο τουτο νιττιιτο Ρειτιοιιτιτο μοειιτιε οισεειινιτ ιιιιΡσιο, τειΙε π1εμε ίε οχ

ωωιι ιιι οΒοειιετιειο , ιιτ τηιι·ειτοτιιτ τμι νιτιιίίοτ . ντΒιιιο σετ ίοΠινιτειτιο Μαι νι

τοιιι , αει εμτιπι εεττειτιιτι ιπιειιεμο οοιιΗιικοτειιιτ ιιοοιΙοε δε ίΡοδτειτι νιτι , νιιΙΡιιίοιιο

Ρι·οιιιιίειιιιιιι , δε ιιτ Ρτεοίοιιτιο ΕΡιίεοΡοιιιιιι , ΑΒΒιιτιιιιι , τιιοποιειιοτιιττι , οΙετιεο

' :στη , ι·ιοοιΙιιιιιι δειΒιιοΒιιιιιιιι , υΙτιπιιιε οπιιιιιιιιι ίετιιτ $τεΡΙιειιιιιε , απο Μπα Ρο

τιετ1τιει ) δε ·υιιίτι4τ σα: ποπ[ιιπτ ,πιασει ἐκ άι·υσ/ε . αυειτ11οιιτειπ 8.τι οΧοτειιιειι1πι Ρετ

τιετιι Κιοικιττιιιιιι Ρτο ιΡίιιιε τείτιτιιτιοτιο , οιιιιιεε οιιι- ετιετειιιτ ιιιιειιιιτιιοε τετιειιειιτ

εμε ιιιιιιιιιιτοε . Πι οτειίιιτιο εοτοπι οτιπιιΒιιε ειιΙΡοπι ΡτοίοΙΤοε σπιτι , ι·ειιιιίΠοιιεττι

· οοτιιιιιιτ,8τοτιοιπι τεΡοττονιτ,δε εΙε ιιΙτιιιιο Ριοπιοτοε στ ιη ίιιΡει·ιοισιι Ποτιιτιι απο

διζι1°
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το ντο::Βταττα Ρατττε τιττ,Ρτα1ττυ:τυοδω ατεετε δσττιτοτ::τ , εττατο αδ ΜττΤαευτ Αοοατετο :

·δεεετ ττσοστατυε :το , :1υτ δε εσττεΡττσοε τττα τοτυττατυε οσο είτ νετυτο ατε τττδτα

εσουετ.εοδτεοΠε , :1υτα δστοτοτ Γυτ οτ νοτυττ το οτοοτουε ετ:Γεευτα νστυοταε οσο εΓτ,

τεδτεοε αδ τττυτο , οσο τατοεο ευτο αοοατε $τεΡττατιο , τεΓττε Γαττα:: Γα:Έτυε είτ , :1υτ τε

ετεΓταττι οσο οτ αφτα εΓτ, οεο εο αοττοσ ουσ ττείτα εττ, τετυτττΓε εστοΡτσοατυεεττ. αυτ

ΡτστυοιΡεοτεε το Γε αοττοτ αΡΡετττυε ουττα ντ αοττοτ ::σετεεοε νετ τεΓτατοαοε , αοοα

-ττατο Ι.σοτεοΓεο·ι οεατσ Ρατττ, Ρτο οτε αυτο Γεευε φτατο τοαοδανττ 8ετΓετατ, αοττιττττ,

δ: Αοοατετο ::σοττα οτε ΓαΓσυε , φοτο: νοτοττ ΓυοΓτττυττ . Ατ νετσ δοτοουε δτεΡττα

ουε, αττφιστ δτεουε νττδυοτ εστοοπστατυε38: δε ::οττεΡττσοε ττιεττστατυε εττ, δ: δυα

δτυ ντττττ Ραττεοτ ΓταττεΓ:15 τοτττοο ατοοτεδττετ:ττ,οττστουε Γυσε το τττοστετ)εσ Γετντ

τε δσ::υττ , στοοτουΓ:1υε εττετοΡτατ τεττοτσοτε δ: δτΓ::τΡττοατ ετ:ίτττττ. Ρο/ἰετι πεφτει:: Ηπα

8ο απο· δτοσεοπτ πιστωοδο ατοτττεταπη οπο: του το οδ[ετ·υπτοπτύπτ αδ@το ·υτ:2/αΡετ-Π

το:: εάττίττκτσε, ότι· οτοτττετε ·υα]τωτ ω, οι απ:: ιτε/ατο:: ἱπἐεπτἱβοοοπτοτΡτο/ετ·σωατ.

36. Αοοο αο Ιοεατοαττσοε τ)στοτοτ τ σα8. τετοΡτυτο ΓεΡυτεττ Ι)στοτοτ Γυο:τττυε

ενετΓυτο εττ τυΓΓυΡττοοτΡτε Βαογτοοτατ , Γα::τεοτε ]υδατστυτο οεουτττα . δε::υτα εσδε

αοοσ το στοε τεττατυοιοοτνετΓσ Γατοεε , ττα εσεΡττ ::σονατεΓ::ετε , ο: τατετο αοτεα

ουτε οσο ντδετττ: . ΟσεΡετυοτ εοττο τοτετ Γε ετετοεοτα εσοιΡυττοατε , ττα οτ το τττουε

αοοτε , Ρτα οτοττα Ρτυντα , οσο τονεοττεοτυτ Γυτ::τ υτττεε τετοτοτουε. Τυο:: το ΡτεττΓ

:1υετο::τε Πιτ: τοσδττ Ρτεττυτο Γετ:α8τοτα Γοττδοτυτο, ατταε Γετ:ταττυε :1υτοδεεττο; τουσ

εττατο τιυτοαοα: εατοεε αο τιστοτοτουε δενστατα: Γυοτ , δ::: . . . .ι Ηα:: ετ8σ τετοΡεττα

τε ετνττατυτο θατττ::αοατυτο ΡταΓυ τεε εσοΠττυοι , δυο ταοτα τοαττ τοστεε τενατετυτ ,

τοειτοτεε, τισ:: ταοδεοι αδτονεοετυοτ, το φττα ε:: δεττετεοττουε τατοε:: :στο ατττοεο

ττε , στοοτουε σΡττυταττ οεφττοαοτ,οε τεττα τταοττατοτε δεΓτττιιτα το Γστττυδτοετο τε

δταετετυτ, αττφισε :1υοε ετΓε νεο_εττστεε οσοΓτατετ, δατσ ΡτσΡστΓεουτοετο συσττδται

ου φταττ::υτοσυε ετοσ ΓυΓτεοτατεοτ ; οσο οτ ατττε Γσταττα :1υαΡστεταοτ Γιτοττατιετεο-ε

τιιτ , Γεδ οτ τίτσε ΓυΓτεοτατσε :στα ευττστεε τεΓετνατεοτ , δ: ατττε τοτΓεττοστδτατ ντΓ::ε- '

τα οσο οε8ατεοτυτ , δ:: . . . . . . Ιοτετ τιαε αοττυΠταε νεοεταοτττε αοοαεΚτεοατδυε

τοεοτε εοτοΡυοδτυε , απο οιοοτα :ματ τιαοεοατ ΡαυΡεττουε ::σοτυττΓΓετ , οσο ΡεΡετ

εττ τττεΓαυττε ε::ετεΠα , τοποσ :ματ τοετε ΡτεττσΠστα εταοτ το στοειτοεοττε δ: Ραττττε ,τ

νεοδτδττ ΚετοεοΠ εο::τεΠατ , δ: Ρτεττοτο εοτυοτ ΡαυΡεττουε δτττττουττ , τετεοτσ

φισφτε Ποτσεττσζουτοετο εστυοι , συτουε φτσττδταοιοτι ντέτιιτο , ο: ντνετε ΡσΠ

Γεοτ ττοΡετττεοατυτ , τοτττεοε Ρταττετ το:: ττττεταε δ: ουοττσε , δ: ΡετΓε ετταοτ οστο

οτσοεοε Κε8εε δ: ΡττοετΡεε , ΡσοττΠεεε φτοφτε , αυτουεΓατοτττατττατε τυο;τεοατυτ,

οτ ττιεΓαυτοε :1υσε ττοεα δ: α:τυετο δετοστττυτ , Ρετ τοαουε ΡαυΡετυτο εαετεΠτουε Ρα

τατττε τοδετεοτ , δ: νεοττεε ε8εοστυοι 8αασΡογταοτα ατετοτταττε Ποτ εοοΓτττυετεοτ..τ.

Α::εεΡττ εττατο Ρεευοτατο οσο Ρατναοι α (Σστοττε " ΚυττιεοεοΠ, ::σο::ετΓα το::ο ναδττ :

αοοαττα Γαοδττ Ατοαοτττ τι ) :μια ετατ τυττε εεετεΠατ Γαο:ίττ Ρετττ , φιαοτ στοοτοσ μου

Ρεττουε Ραττττοε εΓτ. νετυοι (ϊστοεε δατα Ρεευοτα, δ: αοοαττατο Ποτ υΓυτΡανττ ουτο

τεδτττουε δ:Γυοδτε , δ: οτ ατΓετυοτ τταοττατστεε Κυτοεοατ υτοτε , αοτεφιατο Ρεευοτα

τεεεΡτα ΓιιτΓΓετ ε:: ετυΓδεο1 αοοαττα Γυοδτε,ίΡΓε τοσττε Ρτανεοτυε εΓτ, δ: Π: αοοαττα

α Γυ::εεΓΓσττουε ετυε τετεοτα εΓτ , δυατοφταοι :ιο τοτταοτταοττοιτε , οσο τοτα ταοέττ

Δτοαοτττ αοοαττα , :1υ:εταττΓΠτοα εττ δ: ΡοΓΓεΓΠσοτε εοσττοτε , τυττε εεετεΠα: νοου

ττεοΠε είτε δτοατυτ , Γεδ Ρατε φιαδατο , ντδεττ::ετ αοοαττα Γαο:τττ Ματττ δε Ηττα . . . . ·

(ο
του , οτ τοσδετοτ τετταοτυτ εττατοουο:: , δ:::.

37. Οοτττ φτσ:1υε Κ τ ο ο ο ο ο υ ε Π. Νοττοαοοοτυτο τ)υτ: αοοο Ιοεατοαττσοτε

τ)στοτοτ τ στό. δ: Γυε::εΓΠτ Κ τ τ: ο ο τ: ο ο ε ΙΙΙ. δ: εοδεοι αοοσ δεΓιιοδτυε είτ . Ρσττ

φτετο Κ ο τ· ο ε τ: τ· ο ε εοτοττατιοο Νστοιαοοτα: αδεΡτυε , ττυοε τετ οεατυτο Κτεοατ

δυτο, δε δυο οοοτε είτ Γεττοο, τοτετ Ρτττοσε οαουττ,εοοΠττοσυε εοτε τεαοτ Νοττοαο

οτα ττα:ΐταοαοτιιτ οεττσττα. Του:: ετ:ίτττττ :1υτδαοι Βττττο, οστοτοε Ετιοεοστδυε,ττο

τοσ τοεοττε ΡετνετΓα: ) δετείταοδα: Γατοτε, φττ τστατο νττατο Γυατο δταοστσ δτοανετατ,

ο: ΡσΓτ ετ:Ρετττοεοττε ΡτοοαττΓΠτοτε ::οτοΡεττυτο εΓτ. Ητ:: τισττε δ:τοοτοεοττε στο

οτουε ::υτο δταοστο το:1υεοατυτ , δ: φττδ:1υτδ Ποτ αετεοδυττι Γστετ , ττττιτε οεουτσΓσ

αττο:φυτο δτΓΡοοεοατυτ . Ητ:: Ρετ ΓυΓεεΡτατοτσυτταττε ::οοΠττα, αδ Ρτεοαιο τοτ:1υτ

τατετο εουττττυε , δ: νετ:: τοετοοτυτο ττττυε Γα:ΐτυε , στο είτ Γστοεε τοαττττατ δ: δτΓ::στ

άτα: , δ: στοοτε οεφττττα , αΡυδ Ρτει:Γατυοι ΡττοετΡετο στοοεε ΟΡτττοατεε τοττοε τεΕ

αυτ

 

- ο Πιο: :ιοοτιτττοτ το! ντέτυτο τοοοποστυτο δ. νττσοτ τοσοαττεττο δεδτττε δτεττοτ το Νεει·στοετο Βετεοεα

τοτε εΡτΓεοΡυε τοετ τετταυτατοτ.

 

4-υ.α".



Β.ιιιεΗΑκσιΑΒΒΑΤιε. μ::

ΒΠ1εεεσΓενἰτ,οσεΠ οσι εστι: τσεάιτ:ιτιεπεστ άειεδτίοσετσ δεσεεεισ , δεσει Πειτσσι ΑΝΝ στ.

τοτισ8 ειστε μττσεΜνιτ , στ· νετε εΙιειΜΙι σετ: οΡσε εΠε , εισε Ιιοε ειι·τισεισιι·ι , εσιε 1046

εοσισιετιτσσι σιτσοΓεετετστ . ΙσΠεισισιτιτσι· Ρτισεεμ εάνει·ίσε ΟΡτισι:ιτεε , ίισστ (σε Ι;;αξ:;ι

Μια , εκειτ:ιστστ ,Μπι , δε ιισο ιστείτισο ΙιεΙΙο τοτε σεΙιτιεεΙιετστΝοτισεσσιε . Ηειε ωστε στ

ετείεεστε τΙΞίεοτάσι , εοιστττιτσσι μτει· ΚιεΙιτιττΙσε ωστε εοισμΙΙιτστ ,δε τιάισσετο 5

Βὶ¦εὶοσισο Εττσεσίτιάο, Κοτοσιει8σισ ειεισειιιτ , δε μεε ιστετ Ρτισειμε τείτιτσια,

μετάιθστσ ΕττσεσοΙεὶιισι εΙιτιιιτιστιίΡετ τσιτιοι·εισ., μπει ειστε εοσίμθεσσι ίετιεο

:στο Πει εειΙΤειοειιστ οσισιε όιο.ΙιοΙιετι σ.ίτστιει , εοσνιδισπι δε εοττεΡτστσ , ίεεσσι τω·

τιιισιισι τΙετΙσιάτ , .σιοστιίσειε νεΠισιεστιε ισεΙιιιτ , δε ΜσιΞσετιι εισιΜΙι Ιειοιιειε στε

τιτσσι , ειστε ίσστ ει:ισσοσιε ίΡετσετε οοεεμιτ . δεσ ισ εοτΡοτε μεεε.τιε ίσΒάιτο :είσ

είτ ΜΒιτειτε δτιμεστσι . διττισΙειΒειτ ιΠε ειδ τεσιμε Ιε μιιιοΐοσΙιστσ , στ ει·εάει·εστ

εσσι οσι σοσ σονετειστ , τ!ιεοίοΙιτισσι , ίεὸ σιΙ Ηδττε μειε εισιιεστσ ΞειΡιεστι:ι σοσιτ .

@μπι σε τεσι οτσσὶε εῇσε ειίτστΞε δε σεεισιτσι Βι·ενι εοΒσιτειείτ, σεε μτιιιτ Ιτιτετε συ

τετ ίεισδτοε ίετιιΙἰε Με. Πισω μειε ισιτσιεει . Ε8τεειιτστ ισισιιειιε Μισο σε Ιοεο σοσ

ίσο , τεστ σε ίσο , στιτστ ειπε ιτσεσεΙεστιίΠτσε , δε ττετιισι Ρετνετίἱτειτε σιειΙιεσιτσ.

τιε @σε εοττσισμτστ Νοτισεισσι:ι . Ρωμεττω άειιιτεΙιτιε , οσο π:: ίοττιοτειιι δε νει

Ιεστιοτεσι ετετΙεμ.τ, δε Μπι εισιοο1ι εσΙΙιεΗτειτε ισ σιοττεσι εισεεσάσε εΙΓετ, τι Βεα

το εἰ ιάι·ο Ρτειτοιειτστ , σεε ίτσίττειτστ ΡτοπιιίΠε. Ροίϊ:ε1σειισ εσισι ΡΙστεε ΟΡτισιτιτστιι

Νοτσιεισσιτι: , εοσισσιτιοσε εοσΗδὶε δε ἰσιμίὶτει , εισεΠο ΐσΡετεινιτ, οσοε εοσνι- .

ξὶσε ΡτἰσεὶμΙἰε Γενετιτειε οεσΠε τετι·ιίεισε Ρι·ινενετειτ ,τι εισοειάεισι ίοτείται·ιο εοσνι

θισε , ἴσμτειτιιε , δε οεειίσε , σσεσι ιάτε: ίεειτ δε ετιισισσσι . @σε ισ Μάιο ιστσει·ι Ιτ

Βετ εισΙεεειισεισ δε μετειτεισ τω ματι , εισΠιοσιισεσι νετε εισιτιοΙι ετ8ειίτει·ι-στσ ,στ

τω ΡττικιΡιττιστε εισιΜΙο εοστάθεσισ , ειδ Πσσισ σιιίετιεοτάιτε.εοσίσ8ετε ειοεσιτ ,

δε ίειδισσι ισεοττιΒιοιΙετσ , σε ὸἰστἰσε 8τειίΐειτετστ ὶσ κάτσε , σε! ειεεσιμστσ οσ·ισισττι

Ρετοιτοτσσι τω” Ρει·ιτε σσστσιιάτ , στ' εΠετ ει ττιστο Ιενιοτ Ροεσε. μίτ τιιοττετσ ,

σωστο εε!ετιοτ Ρεεειιστι εεεεάετ ετ ιάσειιέτει μίὶ σιοττεσι . -

38; νεσίεισισε σάτσι· :κι ιΠσά ΙτιετγισειΒιιε ΜΙΙσσι :σπιτι Βτιι· ετιίιτιισι ΜΒιτσιτι ,
δεε. Πε ευ ὐεἰἰο σἐἰτ «στα πᾶσι· κατά. 1 1 . σιτε οασφδο ,βατ (Τ ὐεωτἱ υἱτἱ/εετ#`π έκβ

¦έταδέσεω , ιἰε θεο Μεσα ΜΒΜ κατά. η.. (9'[ε:Η. υεπἱσΜπ.τ αδ αι στο: :ευσιοτε στου·

ταἰἰωτἐ: αεεἐέετε , μου ΜΜΜ ,βατΟ δικά μιά Μπόστ» εκπεσεπω , πωπω @Ίτσ

πιι.ἔ Μ: αετωνπε κἰε/ετἱΡ/ἱτ Ηισέζο , α: τεἰἐὅἰο_[ισε:·ἱτ ει: οπτἱπετε, [έεεήευσ [Μάσι αδ

Δαδιά:πάτε/πό:[ω/ε »Μποτσια . - δ ·

39. Ηεστιεσε Ροίτ σιοττεσι Κ Α Μ τι ε τι π· ι ,-Ρτιτσο τε8σι τω Μισο , νιτο Πει Κἱ-_ΕΡἰΓ(ΟΡ,_

εσειτεΙο εμίεομσισ νιττΙιισεσίε εοσεεΠὶτ, σε τσ ισἰτὶΠῖσισε Με τεσσίτ , δε ΚιεΜτ- τιιιιιίνιτάσ

είσαι ίσσσι ισ ΜΡτἱΓσιειτε σΙιοΙσσι , ΗιΙειτειειι ΠοισιτιεσΙισσι , ισττοσἰ:ειτι Ϊεεἰτ . ]τί ””

πππο 1 ο 39. δωσει! . Ηεπτἱεπτ σε” δε «και ω:: , ε/ἰ Ηεπτέεα.τ 3. Π'οπτπώ|ισεες#οι· ,

9αἱΝἰ8ει· :ϋε?ιστ μι'. , τ ο · ε'

μι. Ασσο τομ. . . Ττενει Πεἰ μισισισ ίσιτστει:είτ δεστιστιτιι, δε μι: ὶΡίε Ττενει "σεντ ΙΜ

1)είειΡΡεΙΙιιτει, εισεεσοσ ίοΙσσι Ιισσιεσιε ΡτεΗάσε , σε δε τιικάσιε εοσδι·τιι:ιτε. είτ τει·

τοτΠισε . (2σεισι εστσ σοΙσιίῖετκάμω δεσε ΝεσΠτσε , νιτο Πει ΚὶεΜτόο με:

όίετιστε , δε στ ετσι ίσίειμτεστ , τρια νοΙσστειε Ποσιισι στα, δε τι Πεο σοσ ει: Μπά

·σε σεει·ετιισι Με Ρτοεείΐετειτ , σειισοσεστε , εἰὶνὶσοῇσεὶἱεἱο εοεΡἱτ ισ εοε ειείτι:νιτε

@σε , οσι εοετοτοσεΜι δε εε :Μισο ίεττε τοτσε οτειε μσσιάεισι μίΐσε είτ , Ρτο τει

τιτο.τε νικά δε "στο . Ξεεστε είτ ε νείττ8ιοσιοττ:ιΙιτειε Μσιισσιτι Ρττεσιεμιστι , εισσο

στι Ισε:ιτστιτιοσε Ποισισι τομ. ΜιιΙτι ειστεσι εοτιιτπ, οσι τοι·εισεΙιτιστσι· σε ἰ8σε ,

νεσιεστεε ω κάτσω στι , τσετιτιε εισε δε μεεΠισε εστει!ιο.στστ σιεεΠεει κάττστε Πεὶ.

5`ιιΡ ετείτ :ιεΠισε εὶοσιἰσσε Εεισεσίιε εμίεομε, νἰτ πάτε: Ιρσ8ενὶτειτε έτεισά:ενσε ,

@οι δε τείετι·ε ιοΙιτσε είτ , οσιει οσοι ο. ίεσδιο ΟτιιΙοσε δεεετει·ιε , ΙΡΓε μΧ εΠιάσιε

τε νε!ειτιοσΠισε ΞσΠιτστει , Τι·ενει Πει ειΡΡεΙΙετε , δε ειιι Ασίτι·ειΠιε ίσΓεεΡτε ίσἱΙΤετ ,

δε νοΙσστειε οσι-πισω ισ Με εΙΤετ Με. , στ σιιιοσε ίετν:ιτετστ : σε8οτιστσ Με Πτεσσι

ττιτί Ιιιήσε μτιάε ωστε θττιτσιτ-Πεί ειιι οτσσιΒσε ιτσμίἱτσισ είτ , στ Με Ησ

εΠο δε ισοσίττιει , μι: ετιειειιι ισ Νεσίττσι ίετνατετστ , εο ε1ιιοεὶ εεττἰ είΪεστ δε

δ «το , εισαι ωστε επετ εισε ετεει οσισεε , δε οιιισισσι ετ8ἔι εσσι ,σπιτια , δε εσω

(Με ίετνσσεὶιιιιι ειοεετετ , Γετντιτε τω· ε εσσδὶιε,· ε1σιότ1σιά νιτεισάσισ ιτιοσίττει

τετ, κι εσσδτι ιάτειτεστ. @μπι σε :επι ίο.τε8ιτ Ρειτετ νεσετειοἱΙὶε, στ το.στσπι Μσιισ·ι

8τειτ:ιστετ ειιι οτιισΠισε ίσίεὶμτετστ, ίεά ΡετνετΪει εισοτστσάεισι νοΙσστειε , δε πιεσε

-ισάοσιιτει, φωσ ισεισόιτσισ Με τεΓΡσἰτ , εισειΠ οσι σοΗεστ μτετιιο. ισίτίτστει νιώσ

- ` · · σε, δε

!



:οι ··ντΤΑ

τ:ΝΝ. ει:: :ε , δ: ττονα α: ιτε :τιαττό:τα Γι:Γε:τ:ετε . Πω:: δ: :::::Γεε::τα ε:: :::ν::τα ::Ιτἱο , :8:τ:ε Μ·

Ι 046 Πεε: :η τε::ε: ε: δ: εοτττυττ:αεεε τ:είων:ετ:ε α Ποτ:τ::το, :τυο τοτοι:ε::α:ττι:: , :τι::ν:

ε: το Πε: :εί:Ρτε:ε , δ: τττατ:::ατα ε:ιτε εοτ:τε:ττττε:ε τω:: νε:ε::α:τ τι:: . ν:::ετεε πιο

ηττ:::τω:4:- τταί:ε::::ττι ε:::ττ::: μα:: , ατ::ε:ττ:::ττ: τι:::::ε :ε:ε:τ::τττ , απο: :Με :ατ:&ο::ιτττ τε::

:;|?ἑ:;:'"` τω: , αφτα ::ετ:ετ::δ:α :ε:Ρετί:ε ,:δ: ν::το Ιω:: , δ: Ρι::νε:ε οι:: ::ε Ρεττα Γετ:ι::τ:τ: Βο

::::::τ: :ατ:ε::ατι:: , ν:τ:ο:1:Ιο εοτ:ίτ:ε:ΐο , δ: α:: Ροτα:τ::::ιττ :τ:::::::ε ::ατο , με:: :::τττατα

δ: :ι::ατα,τ:::ί::τ:::: :ατ::τατ: :ε::τ:ε::ατ . Ρτο :τ:τ:ι:ττ::::ε αι:τεττ: τι:::::ε εοτ:Βι:ετττ:ι::ττ :τι

::::::ο:ι:τττ , να: Ροτι:: :Π:Ρατατιτττ: ε:ατ , ι:τ ί: α::νεττ:τε:ττ 28τοτ: , 1:οτι:ε Ματ:: :τοπ

:::είΐετ,:τε ίαΠε:ετττι:: Η ::οτα ::τεοττ:Ρετετ: τ: νετ::Πε:ττ5τ:ενε τω:: :οτα ττεεεί::ταε :ε

ε::ττετ:::: α:: α:::ιιτ:οτ:5 :εΙ::1ι::α:::ττ:Ηι:ο:: Ρο:: ε:::::ετ:οτ:ετττ Μ:Ι:α: :ττ:Ρ:ετ: στο: ετατ.

τ:: . Αττττο :8:τι:τ α:: Ιτ:εα::τατ:οτ:ε Ποτττ:τ:: : ο”. Ηετττ:ειτε ::ι::τ:τ ι:::οτε:τ:, τ:οττ::

:τε Α ο Ν τ: τ· τ: τ: , ::Ι:ατ:τ νν:Πε:ττ:: Ρ:δ:αν:εττί:ε , ατ:ι::: Β:ίο:ττ:ιτττ: : Μ:: α::::ε:ιτ:ττ Ε

:::ίεοΡ: ν:8:τττ:-οδ"το . Οτι:: ετ::τ:τ εΙΤετ αΙ:αε ::οτ:ι:8 δ: οτττ:τεε ε:ι:ε Πτ::ετ:τ ::οττ::τ::ι:τττ ,

εα:τ::ε τατ:τεττ :ττεοτττ:::ετ:τ:ατ:τ ::ατττατε :τοττ Ροτι::τ. Ρατε: Κ:ε:τα:::ι:ε τω:: τεττ:1:οτ:ε

ττ:ο:ταΠετ:::ττ: τ:οΙε::ατ :ε::τ::τι:ετε , α :τυο Ρτσ τ:::Π:τ ::τα:::ετ:τ:::ιτε εαι:Ι:ε Ρα::εΙ:ατ:ιτ

τω: τω- ανε::: , :1:::α ίε:εΒατ δ: Ρ:αττ::::ε:ατ :::::ε :ττττ:τ:τ:ετε :ε:ο:ι:τ:οτ:εττ: Π:: ::οττ:ο::ε.Ετε

:τ:ττ: Γ::::ετ:οτ:::ι:ε ατττ::ε, :1::αττ::ο Ι:τεε :ΙΙα,::ε :1ι:α::τ:τ:::είετ:τ:α:::τ:τ :τ:ετ:τ:οττεττ: :εώ

τ-:Μ:::::. :ττι:ε , 1:οΡι:Ιιττττ ναί:αν:τ , απ:: ::::α::ε:ετιιτ Ρο1:11::18 , δ: ε: ν:ταε ν:τ::ι:ττε:τΙ:: :σε τε

:::Βε:ετι:: ::: ε:ετ:τι:ττ:,εοττττττι:ττε τ:ε::ει:Ιι:ττι εοττττττ::τ:: οτατ:οττε τοΙ:: εοτ::ιτ:τι:τττ ε:: .

Οι::ι:ε τ:εεεί::τατ:ε ι::8ετ:τε ::τ::ετ:α , εοτττττ:ι:τ:: νοτο ::ε::Βε:ατιτττ: ε:: , Ικα:: νττω::

:ττττ::οταττ::τ:ττι :τα 1::ατί::::ι:τ:τ,οι::ι:ε :ε εοτ:::::εΙ:ατττ τττετ:τ:ε,ν:τα 1:τοει:Ι τ:ιι:::ο :αμυ

τοε τετττε:::ι:τ:τ . ντττττττ ετ:ατττ ε:: Β:ε::ατόο ετ::ίεο::ο , :1:Ι:::ε εοττ:είΐο::ε εοττ:::ε Ια::

'δ::ΙΙ:τ::ιττττ ετ:τ:οτ:: ::ε::ετε ό:: ίε:ετ:ο , τ:: :::οι:εί::οτ:ε ίοΙΙετ:ττ:: ενεέ:ιτττ: , 1:τατΓετττα

τω:: εο:τΓΡεθτ:::::ε οιτ:τ::::ττ: , ιττ ΡΜ:: :Ρώτα Γ::Ιτα 1:ατ:οε:τ::ο , ::ιττττ δατ:έ:: ν:::ετετ

1οει::ι:ττ: , ε :::ε τ:τοΡετ:::ι:ε ε::1:ετε:ετ :::Βί::::::τ:τ , ουσ:: τ:ονε:ατ ΠΙ:: :του τ:εί:ττι:::ιττ: .

(ζοττττα:Ι:εετ:τε :ατομο ν::ο :ενετε:τ::::::τττο Ραπ: :τοί:το . Ρ:α::::: ουσ:: ::ε::::ετανε

τα: , :ο ε:α:::τ:ι:ττ: :τττΡΙε:: ::εΙ:::ε:αν:τ ; ο::ί:::ετ:τε :το δ: :::εέτ:τε , Ιενατ:::αττ: :τι::::ετττ

:·:τ::ε::ατ:: ΡοΡτι::,ἴε‹: ΕΡ:Γεοτ:ο.τ:οτ: :ε:ΐι::ι:ττ: :τ: Ρτο:::ε::::α:,:1ι:: αιτία: ίι::::ετ ::τι1ι::ε

απ:: 5ατ:έ:: εοτΙ:ι:ε ::οτ:ο::::ειτττ:. Νοέ:ε:ττ :Πα:τ: Ρατε: :τ:ίοττ:ττετ:: ::ι::::τ ατττε αΙτατε ,

τω:: οτ·ατ:οτ::::ιτε ναεατ:ε απ:: Ιαετγτ:τ:ε . Ι:: εταί::τ:ιττττ νετ::τ ΕΙ::::;οτ:ι:ε , εΙε:ι:ε ο

:τ:τ::ε δ: ::οτ:ι::ι:ε , δ: απ:: ττ::::το τ:τττοτε δ: :ενε:ετττ:α ίατττΐ:: Ροτ:τ:::ε:ε ετ:Ροτ::τ τε::

:τι::αε , Π:Ρετ ατι:ι:τ:τ ο::τ::ιττ:: τ:τετ:οίαε . απο:: Μ:: Ραδτινττ ε:: , Ρο::τ:Πε:τ:: Ρατε: ατε::

ν:τ .· Ιττ:ΡΙεί:: , :ττοι::ετ:ε , οπο:: νοΙ:::::: ; Γε:: :τον ετ:: τε ετι::τ:τιττττ α:: :::τ:ε ατ:τ:ι:ττ:

ετ:::::::α :τ::2::11:0 τ:οττ-ν:::::ιτττ: . ΜΗ:: :1::ο:1ι:ε οι:: αΙΤεττ:: , ατττε :τι::τ:τιττττ Πτ:τ:Ι:τε: ατ:τ:τι:τ:,

τε:ττ::τ:ιτε ετ:: ν:τω , τε Ρο:: τττο:::ει:ττι :::::ίε:1:ιετττε .

τ::Μ:· μ. Ι):::ετατ,δ: :::ξ:ιττ:τ τε: 1::ο::αν:τ ενετ:τ:τε.αι:α:το εττ:ττ: ττετ:::::τττ ετ:αδ:οαττ:το ,

ν:::::ι:ε εο:1:οτ:ε εοφ:: Ρατε: ::εί::τι:: , δ: εο:τνοεατ:ε ίτατ:::::τε , :τττΙ::αν:τ :ττττττ:τ:ε: ε

:::εττ: Γι:: :είοΙιιτ:οτ::ε.Μο:: :τα:τττε α::Βατ:α: Μαξ:: Ρετ:: Πατα:αι:τ:ετ:::ε Ο::τ:.Α::::υττ π

α::::ατεττ: :τ::::τι::τ , ΒεΙΙο-Ιοεο Ραττεττ: Κ : τ: τ: :τ τ: τ: τ: τ: τ:ε!ε8:τ , ετ:εττο:::ο ία::δ:: Η::

Βε:τ:Τ:-τεο::εκτου Μ, ίαττέ:: Π:::αττ: $τε:::: τ: ΝυΜ, ν::οε :η οττ:τ:: τ:τεο::α

τ:το::ατ::::τττοε , :τι ίε:νατ:::ο :εΙ:8:οττ:ε τ:τοι:οί:το εΙατ:ΙΙ:τττοε . Ηαε ετ::::: α::::ατ:αε

:τ:Γε :τετ Η: τεττε::ατ: . Ε::οτ:ετατιτε ε:8ο α:: οττττ::::ιτε , :Παω Μ:: τατ:τιτττ: τετ:ττετε εε::

ίι::τ , ει:: ::αί:ο: ::ατι:ε ί::ε:ατ , :τι :μια ετ:ατττ Γε Γετ:εΙ::: ::εί:::τανετατμ Ε: :ατα :τ:

:τ:α:ττ:ατ:ε Ποτττ:τ:: αί::::ιτι:ε τ:οτ:ι:ε :τιτατ:τ ::τ·ε:1ι:ετ:ε , :::ε :τιτα::ατττειιτττ ν::::Ι:ετ ::τ:::τττ

βείτατ::::ι:ε ττ:οτ:α::ε::: , ει:: ττοτττετ: Μγίΐαε & , 8:αν:τε: τεί:ι:ατε ίε::::::ι:ε , τ:: :τιτα

:: :τττετε:::: ν:::ε:ετι:: ::::::τ::ε @σε , ::τατ:ι:τττ :ΙΙ:ι:ε τεττι::τ , δ: τ:: ::ιττττ:α:τ::α: :τοτε ο

των:: τω:: Ρε::ε Πε: ::ετ:::ττ: ::α:ετέ ία:::ιε ίατ?τι:ε δ: :ττεοΙι:ττ::ε , τ::α:εετ::τ . ΙΠε :η νοοε :υδατ

τ:ε ία:τι:ε :αδ:ι:ε , ο::ε:::ν:τ Ραπ:: :ττ:::ε::ο , δ: Π: οττττ:: αετ:τιτ::::τ:ε εατιτ:τ ::τεο:ττττ:ο

::ο; Ιτα:1ι:ε πι:: τατττ:ε α::::τ:τ:α::ατ ν::τιττ:::ι:ε , :ττ:τ:τ::τετ:τε :Πε νοεατ:ο:τ:ε ε:ιτε , :ἱε

ει::::::τ ίε::::::::ε , δ: ι::τ:τ:τα :Πα εττετεε::ατι::· ετ:ετ:τι:τ::::τε . Οοο:: ι::::1:ε: ι::Ι:ετττ :τι

Γοτ:::::: :α::νετ::τ Ε::::εο1:ι:ε , τττο:ταε::ο:ι:τ:: :1ι:ο:1ι:ε , ε:ετ:εο:ιτ:τ: δ: Τατ:δ:::ττοτ::α

::::τττ απο:: , δ: ν:::τατ:οτ:ε ίο:Ιε:τττ:: οί:ε:τ::ε::ατ:τ εκατ: Ραττεττ: ::ενοτ:οτ:εττ: Ρ:: α:

ίε&:οτ::ε ., Ν:: τε::::τ α:: ::οττ:ιτττ: ΕΡ:Γεο1:ιτε , οι:::τ ::ττιτ:ο ετι:οτ::::α:τ:ε εττει:::::ε α::

' :::::ετ:ε ε: , πο:: :::ε , πο:: :τοδ:ε α:: :Πο Ι:ατ:ε::ατιιτ ανεΠ: . Α::νε:τετι::ττ δ: ν:ε:τ:α:::τττ

ι:::::ι::τ: ΕΡ:ίεοτ::, Α::::ατεε , δ: :1ι:::1ι:ε Μαζατ:ατεε , α:: ν:::ταττ::::τ:: ει::τ: , δ:

εοιτ:τ:τετ:
ο λ

ρ :τι :::τοτ::τ:ο :::::τισ :τ:οτ:α::ετ::, τι ΜΒΜ:: ετ::το Ο:::::::·::::ε ο:·::::::ιτ:ιε :::::τι::· ::τ:τ:ο τω".

δ Μο:::::.εετ:Γε αφτι:: Οατι:τ:οε π:οττα:::ετ:ττπ:::::ετΡτετατ::τ ΡαΡε::το::τιι::, ἴ:‹:ν::!ετ::τ ττοτττετ: “πω” Μο::

 



ιι. ετοιμα και Αιιατιτιε. α”

τωπίεωαπαι ία τι , αιτίου: πατατα , πατα ίπ οοίτπ είπεοπιπίπο τετιια εοπι- Απ. στ,

πιονετεεπτ , δ: εοπτπτοατετατ . ο Ειτει.ιοαοατ αίτια α: πο&ίοπε απτε :ιοτπαιι;ι .Ι Θεό -

είπεπιο: ΡιΙιετατιι , δ: εατετοτιιιιι δείεΙίιιαι : απ Ραττί απ :τιποτα ίείτίτιαπτίνα1ε- "··.1ιω·

επειτα: , δ: ίε εοιππιεποατε νο1εοατιτ ; επι ίατιίτατεε οοτροιτπαι ειπιετεοαπτ , π:

ίαιτεπα αππαιπ αοίπτίτιπίε ιπαππαιτι είπε πιετετεπτπτ , ενα ίπαπέιί τείετιίιατεπτπτ .

στα ετ8ο απο: ιιπιπίπετε παταει νοεατίοπίε Για: , ίιΙίοε , πατααπο: αεπαίιίετατ ' επω!"Μ

εεπνεπίτε ίιιίΙίτ, δ: παταω αοΕ ίίεοΡο οΙεο Γαπότο, ΟοπίεΙΙίοπε πω, να, πω:

τίω εατΙείτί Ραίίπε , ει:Ροίίταε τα ο · πιο , δ: ιαεπίτ ίπ είπα:: δ: είί.ιείο , ιτα π; απ;;

τε παπι ΝίεοΙαί είπε ίεπιρετ αΡΡατετετ εοπίπεδτπί ο Επι:: ιταττεε α1Ιοεπτπει εσπ

ίπετα ίαΙπτίε άοεπτπεπτα τεΡΙιεαπε , Πιο πτ ιετνιτειιτ δ: α:ίοπτετεπτ ατίαιοτιπιτ , Γαί

ππε ατ ιπεωοτατεπτπτ , Ρίιίιιιιια :ιενοτιοπε Ρετινίτ , οπιπιοπε ίπ 0011101000 πεπτι

οπε,δ: ιπαπι :ιείιίτπτίοπεπι ιαπεαιίπαιιτίοπε; επτα ίΡίε οπιπίπο εοοίοετετ Ιαετγιπ_αε,

ίοΙατειπτ :ίοΙοτειπ , δ: (Πιι·ίίτί Ποπιίπί Ρι·οπιίττετετ ατιίαταταπι Ρι·οτεξιιοπετιι . Ροίτ

πρι: ι·εΙίπιιίαε , ππαε 1ετοΓοιγτπιταπαε Ραττίατείια ει :ιετΙετατ, τα αδεττί τιεεεΡίτ 5

δ: ίαιιιττιτίε είε ατππε πεοίεαιατίε επτα :πιατα τενετεπτία , εαε ααα εοΠο εττε εστι

ίπενετατ , ει:Ροιαιτ , δ: απτε ί: 1°ενετεπτετ επι Ρτ εεΡίτ . ίπεεοπιιααπε Βατι

ξιοτπιπ Ραττοείπίππι ίπιΡΙοταπε , εΙατα :παπα ,ω: πε δ: οπιπιοπε πι αάετατιτ Βε

πεδίιιίτ,8: πιο οεπετιίεί Ρετιίτ . δι::παε πατα ίίΙίίε 1ίεεπτία ει:επιι:ιι,ίΡ ε οσπΙίε δ: πια

πίοπε ίπ :είπω Ροττεθίε,εί ίπτεποεοατ ατι πιιεπι ίείτίπαοατ . Ι. εοαπτατ απτε πιιπ

ΡαίΠοπεε άοπιίπίεε , ιεθιοιιεε παοππε ει: πααττο ΠίαιοΒοτπαι ιοτοι δ: απ: είπε

απίιιια επι απ α:ΙΙιαιτεοσιτ , επί Γε τοπικα εοτπταιίετατ . πια νετο ε.οεΡίτ ιαπι στο ιππ

ι·ίοι·ί Ραττε εοτΡαε επιοτί , δαπΕτοτππι τεΙίππίαε αΡΡτεοεποεπε ίπ ιεθταίο απ: , δ:

ατι Ρε:ίεε εαε Ροτιεπε , ατππε ατι οπο: νιταΙίε επειτα" , ΡαπΙΙατίαι εαε Ρτοτταοεπε ,

τατι:ιειπ ίπ Ρεδτοτε ίποίίιτίτ , δ: τεΙίπιιίαε ίοί:Ιετα, ειπα τε:Ιίπαίιετ ,, τ!εΡοίπιτ τι Ο αεί

πιίταπόαιτι απ άενοτίοπετπ .| ο Ρτα:Ιίεαπααπι είπε ίπ :Μπιουτ ίαπ&ιτατετπ ί (Σπιτι

απο τεεΙίπαίΪετ, αιαππε τεΙίπαιίε ιιΡΡο ίαιτ , δ: Π:: πίπαεππο Ότεατοτι ιΡιτιτιιαι κά·

:ιετετ , ετεξιίε ατι Πεππι Ιαπιίπίοπε πιαπίίτ . Αάετατ ιοί ΕΡιίεοΡπε δ: ναι τεΙίΒιοιίί ,

πιιοε οοΙίπανε πιτ ατιιοτ,δ: οεπεπεία πιο Ρατι·ίε,ππί ει:ίτππι είπε Ρταπιππίεοαπτ στα·

τίτιπίοιιε εοπτίππίε δ: ΡίαΙιποοία , ππί το: δ: απο , πεε: :κι οστατιι ίετιαταοαπτιιτ :το

είπε Ρτείεπτία , πε εοπτίππετετ εεε αοΓεπτεε εΙί`ε , πιπι.πάο α εοτΡοτε πιίετατετ δε

ίπ: απίτπα . ΙΙΙπεείεεπτε ίταππε :Πε πιεπίίε Ιαπίί ι α. παπά είί: :δι (δαιεπό- μια ,

Μ".πιο ιπιπιίπεπτε τοπία, ΡτατΓεπτίοπε πιιπ ίπίε,πποεΙοει απεπίτία εαΡετε Ροτε

ται: , ειττετιε ίπ τπαίοτι εεειείία εοποίι:επτίοαε δ: εαπεπτιοιι8 ι ίαπΒα ιΙΙα ατιιαπι αιτ

Ροτιε πειποπε αοίοιπτα,απ ί11π‹ί Ρετνεπίτ ΖΕτει·παιπ,πποπ οι απατα δ: ιπίετιαταοίίε

ττίππιπ . ΟεπΙοε Ραττιε ςΙαπίιτ εΡιίεοΡαε , Ροιία&οτεε ιαπετι8 Κίεοαττιπε , Οπί

1ατόπε , 5`τεΡοαππε δ: νναίεταιιπαε αοοατεε Επετιπιτ . ΙΡΗ εοτΡπε Γατιδίιίιίπιππι

Ρτοεπτανεταπτ , νείιιοαε ΐαετατίε ει: τποτε ίτιιιαίτ εΡίίεο πε , ποπ παίοπε πι: Ν·

· Ιαίτ δ: ΡτεεεΡιτ , παία πιο ππαιππε :ίεΙε(πετατ , Γετι πααε ιδταπίτ ατποτ Ρατετππε ,

δ: :ιενοτιο ΓαπέτίίΙίτπα δ: :ίεοίτα ο Κείιππίατ πιιαε ίαΡετ εθ:αε ίπποι ιΡ(ε_εσαιταιίε··

Μ0τιται·,

τα.: , ιτιείατο εε ίαετιε νείιίοαε , (αμα Ρεδίαε είπε τεΡο και Γατα .

τη. ΕΙαταπι απο ίαπαε οεατιΠίπιαπι οαίπιαπτίατα πιαπιοα8 , παπι πο ιιιιΡετππιιααφω ·_

_ -ΡοΡπιι ίπεπττετιτίε δ: ιαπεεπϋ8 Φοίετατα είΓετ εει:Ιείία , απτε αΙτατε ίαπδὶι Ρεττί ·
Ροπτππι :Η : ποι Μι α α Εοπτίπεε εεΙεοτατα , ταππειπ απο: ιποτιαίιετιί α. :απο δ '

τοπ: ,δε εποε ΡοπιιίπείπππαιεταοίΙίε αττίπίππε ίεΧιιε δ: Μπιτ ιττιιίτ, :πει εεττ:

πιίε δ: πίποιτπ εοτόιε :- ΡΙεπα :τετ εεείεΠα Ιαετγιιιατιιαι , οπιιιεε ίπ εοπιιιιππε ίί

Ρατιιιε ιὶε-ίίεοατιτ οοιτππι,αε ο νιτιετετιτ ίιπιπιπετε ίπτετίτπιπ Ρατι·ία: .Ο πααπταε ιι

διπε οττιπίπιπ ! ππατιτα τοτε πτοί αιτεΓτιτία .ί πιιαπι Ρια ετα: πε είπε οοιταε επιπΡαπίο.ί

παιιπτα επιπίππι πείττπέτίο!Εε όίεετοτεπα αεπιιτιιυπι , τοτε. ΡΙαπείιιιππ , πα αεί

νείΡετείεεπτε , ιιοτππετοεαὐΦωατα ατι Ρτίπείρα!εκπ εε:1είίαπι.ίςιπδία @αιτία α

ίταττιοπε :ιεΙαταπι,τιεοιτίε νιΒιιίαταπι,δ: ΡίαΙαιοτιι8 διετία, Νεα: @οι ατο ει:οποιτο

πω: ιιοποτατατπ είοΙπεταιιίπο Μαιο. ίοΙΙεπιτιιτετ :ειεοτατα τι (38.ποπιείε,Ρετ τεΙί

ππα ιιτοι5 πιστπιίιετία :ίεΡοττατιιτπ είτ,δ: γίπίΙίίε , Μίίΐαταπι πε ίοΙιεπιπιίε :ιεοίτα

οιίιειοίιτατε Ρετεείεοτατίε, τατιτιεπι α‹ι πιοπαίιετίπιπ ιααπι τε ατπιπ επ , δ: πιιπ :ίο- ο .

Ιεπιιοπε,δ: πε πιοττε είπε ττια:τεπτίοπε τείτίτπτατπ. νεπιτ ετ8ο :Με εταιιίπα , δ: εεε::ίετε :ιτ:α οοι·αιτι τεττιαττι , εοπ2πτεΒατα :ο τοτα είνιταε ατι ίεΡειιεπάτια1 ιΠ0Π1 ο πιο

ίαττι εειεοτεινιτ εΡἱΪεοΡ τα , [εττποπετπππε ιιαοπιτ ατι ΡοΡπιαπι πε ιπιπιατοοιιίτατε

κατα: .οπίπε , δ: πιιαιίτετ ιποαπε ΡΙοτατιοπίε εοπναΙ!επι όενεπετιπιπε τ ππίε οι ίίπίε
. - ί = ο ο ι Βιοπο



ἈΝΝ-ΟΗ. ισοποτιιιπ, ππιίν: πιειοτπτπ ,· πω: ίπ:ι·ιτ·Εετι·ιε νιτ: ω:: πιιεπι πτ:τιοιε .' πι::

| Ι 046 π:ι·::ι:πτετο οιιι:ιο , ει:: οτετιοπιιιπε ίοιι:ττιπιππε·,`"ε:ι ιο:ιιπι ί:ππιτπτει: ιτπιπ

ι "ι" μι" :Η . Ετ ιι::τ Γοιιε :ιτι:ππιετππι τπιπιίιτιε , δ: :πειτε Εππ:τιε , :ππι πιε ππι οιιι:ιε·

:ιει:επτ , π:ι·πιιιιππι πι ιππτ::ιι , ::τ:ι·ιε πιττε τπειοτ:πι :::ι:Ιιεπιπ·:τ:πτιε ,· τεπτε`

τετπ:π ι”πιτ οιιι:ππ:πτιπιπ ιππιτππτιο , ιιτ ί:π:ίιτεε , πιιιιιπε ιππι:π :τγπτε: ιπιππιι:εΜπιτ , οι: :επτετιοπ:ιπ ε:τιε επί:ττι π:::Πιτεε ππππι:τιτ . νιπ::ιιετ :ιι:ιπ ιπιππ

τιππι πιπιτππιιο , δ: ίπιπιιε ιπ::πίι δ: τπιπιιεπ·ιετιε τοτειπ τ:πι:ν:τετ :::ι:ιπττω

Τεπτε :τετ οπιπιππι :τ,πε πω: Γ:ππιτπτεπι ιι:νοτιο . ο ι

Μ.. Ηιππετο ιτεππ: πιπιΠιπιι νιτι :οι·ποτ: , :ιεπίππι :ιι Γ:ππι:ι·πτπ , δ: πιιιτο ω

Επι, (πω πι:πτο π:ι·ιππδιπτεε ιιτππι. Έπ:ππι:ι:ιτ επτ:πι ιπ :τγπτε Γπιιτ:ττεπ:ε , επτ: ειτε

πω. τ: (ερθω Β:ι 8:πιττι:ιε Μετιει , δ: Γεπδιι ]οπεππιε Ενεπ8:ιιιιεε , δ: ιππ:τ :ππι

ιπειπε ειτε:: πιιειι Ρ:τι·ι πεπιιιτπιπ :Η . Ιπ :ε:ι:τιι :ι·γπτε ίπιιτπε ειτετ: πτειίετιιιπ

πω: Μετιε , ίεπδιπε τ:ππι:ι:ιτ Με:ιειν :πε , επ :οτι:πι πεττ: ποίιτο ιιιι:ι:πι

ιι·επίποίιτπε , δ: ι·:ν:τ:πτ:τ τππιπιετπε . πω:: ν:το Γ:ππιτπιτε οτΗ:ιο , πιιι ει»

ειπε τιιί::ιιπιπ :π , :τι :0τπποπ:πτιππι νπι ι):ι ι:διππι , ππεπππιε Γ: ιιιιοτππι ε:

::πιιιτ :ι:νοτιο . Ωπετποι· :οιπτππει τπειτπιοτ::: :οοπ:ι·:πιο Γ:ππι:τι :ετπ:πτο τω:

:κ :ο:ι:πι πιετπιοι·: :οππ:έιππτπτ ; πιε ιι:ιππ:τ τειιπιε πιετπιοτ:ε πτεπι·επ:ιιε ,

ιπιο:ο:ι:ι·ιι :ε:τπ:π το ετιιππ,πιτπι· , δ: π: :ι:ιππ:ι· :οοπ:ι·:πιο πιε::ι·ιε: ειιππεπτπτπ

:οπιιι·πιτπι· , δ: Γοιπιο πιτππιιπιε πιπτπι: ιοιι:ιετπι·. Τειιπιεε ν:το ιπ ειτππι ποτιτ:διει

ιπιτ:πτπ ιιπποπιτπι· , δ: :ι πειιιπιπ ιππ:τειι:ιιτππι :ίι,πτ :ππέιιε ::τπ:πτιιιπε πετ:π

τ:ι· :ι:τπι·ιπι:ιιι,πι , :ππι πιεππι :ΠΕ πι:τιτι , :πιω :οι·ππε π: ιιοποτετιιι· ιπ τ:ττιε .°

Ετ ιπ:ι·ιτο , πιιοτι :ππτι ίπιτ :πιε πι τ:ττιε ιιπ:ιιππι , πιιι ι):πτπ :ιιιι,π:τ: , δ: Γετιδιοε

:πε ν:π:τετι , δ: Ε::ι:ιὶεπι ι):ι οι·πετ: :ι::οι·: :οπ·ιπ:τ:πτι ? Ν:: πιπππι ιι ε ει::

πτοπ:πίιπε ποποιετπι· , πποε ι:ινιτ ιτ:,π:τ: , δ: τ:,π:τ: ι::ιιπ:ιππι ποπτεπι :ιιι:ιπιι

πεπι , πω: ει: :ιιτιίιιεπε ι:π: :ι:ι::πτιιτ , δ: επ ι):πιπ :ιιι:ιτ . Β:ππι:νιτ επι:ιπ ω:

?ετα ποίι:τ εππο επ Ιπ:ετπετιοπ: Ποιππιι ι απ!. ι:8ιτπιπιείπι εππο 4.ε.τ:έπειιτ:

τω: Η:πι·ι:ο (ιοπτετιι πιιο. Σππ:ι·νιιτιτ ν:το :πιι:οππε Βι:πει·‹ιπε , πίππ: επ

ιπ:πί:πιΝον:πιπτιππι , δ: οιιιιτ 8. Ι:ιπε Νον:πιι:τ. ίι:πτ ε πετι·: ίπο ππεπ:τετ ,

,, :ππι :ιο:ιιιοε :ιεπτι:ι·:τ . ει , ιπππιτ , Ρετ:τειι ι):ππι νειιιε , δ: :ι πιε::τ οιιί:

, ,, ππιπιπ ππο :ιι:τνιίιι , οι:τιπ: πτ ππππι επππιπ ποπ πω (υπ:ι·νινεπι πι πο: π:

:πιο, ππιε τιιοι·:οιπιποι·ι ππειπ νιν:ι·: πτεοπτο . Βιι::ι·ετ , δ: :ι:επτιιτιιε :ιι , δ::.

απ: .ι Β:πιτπ:π νιτιιππ:πιιε :ο:ποπιι ν ν Α ι. ε π Α ιι Ν τι ε ιπι::πιτ , ποπιο ιπ πω: πο

πιιιιιιπιπε , Ο ε ι. π υ τι: ι σ' (:οπιιτιε ιιιιπε , ππι πι ι::ιιο επιιιι Βει·-:ειπππι , ιπ ,πρ

πι:πιο νπιπ:τετπε :ιεπ:ιι:επετ , :πιπε π·ετ:τ πι: Η π: ο Ι.ιπ,ποπ:πιιε :πιί:οππε,

ποιι:ε ε ιεπδιο Ι.:οπ: π. ιπ Κ:πι:πιι (ζοπ:ιιιο :ι:ποιιτπε , δ:: .
Δ 4.5. Ωπεπτε ν:το εππ:ι ιιιιπε :νι ποτπιπ:ε , πι: πετ:τ ποίι:τ (ἱτετιε-Π:ι ποπο

τιιι::πτιε: ιπ:τιτ, Τ ιι ε ο ι: ε ιι ι :πε Βειιιι:πιιπιπ :πιι:οππε , νιτ πιπιτε επδιοτι

τετιε δ: ει·ετιετ , ιπο ιπ ίεδιο οίι:π:ιιτ. @πι :ιιπι ιπ :ι::ιπ::π:ιο πονο Επιι:οπο , πι.

:ιππππι πιιιιπε επ ιιππ:τετοτ: ν:πιιι:τ , δ: :Π:τ :ι :ι:νοτιο :πει νει ί:ππι:τππι

ι _ ιπνιι:ι·: , :πιπ επι: τιιιππεπι ιπεππε Γ: ιε:ι·νττιπτπιπ :οπιι·πιοπ: τπε&ειΤ:τ , τ:τπ:

τποτειιε :ι:ιππέιππι:τετ:ιπ, ίοπτι:τετ:ιπ δ: πιεπιπ: τπιιπι :πι , πειιιο πτ:τιοιιιιππο

σπιτι. ':ι·ο::ι :οιοι·ιε τππιιιεπι ιπιεπι ειιοτπενιτ , πτ πτ:ειιι πιιο τ:πετ:τπτ :ιιι:διιοπ:ιπ ,

πιιεπι νινο :ιτπιππ:τετ , πιοττπο ί: πποππ: ποπ π:,πει·: , πππιο πτοπ:πιιοι·ι :πω

:πιτπ :ιιππιιιππππι , ππ:πι ιετπ ίπ: Ποιππιπε ,πτ:τπιο :οπίον:ι·:τ , (ζα;π:ι·ετ ιεπι

τππ: ιο:πε πι: πιπιτιε :ιετ:ι·: πιιι·ε:πιιε , δ: ιπ ι:πτι:ιτει:ετεπτε :πτετιοπππι τ:ίππ

- :ι:πετπτ πτετιε,πτ πιιιιππιε πινωιπ:τ πο: ιεποτεπε ιπ:οπιτπο:ιο , πιιι πετππι οικια

πισω , ιεπιτετιε ποτπ:τπτ ίπίπεπιο , δ: ι:εω οπιπι νει:τπτιιπιε Γοπιτο ιπ::πειιο .

5:τι ππι:ι πιοι·επιπτ,π:: τ:ί:ι·ιτππε :π πε ιπ:τιτι,εππ:ιι:ο πιιοππ: ιι::ιετετιιε Ετ :ιι:

` τ:ίιπποπιο ? Ετ:τιππ πιιι νπιιτ τ:ιιπιιοπιπιπ π:τιιιιιππ , δ: τι: :πιω νιτε ποπ :ιππι

τετιιτ ,:ιπε πι:ι·ιτο τ:ιιπποπιο :ι·::ιιτπι· . - ο :

πό. Β:ετε: ιπ:πιοτπε πετ:τ Κ οι: π ι. ι= π ε ι ,τ:ττιπε ποπ :ππι ιπ:::ιΤοι· ιπ τ:,πιπιι

π: :::ι:ιιει , δ: πτ :τ:‹ιιιππε,π:τ::ιιτετιει ίεπέιιτετιε πο!Τ:ιιοι·,πππ: τω: ι›:ετπε :ιτ

 

Επι: πω: ::ιΤπ,

Με νιίιοιι:

:οπιιττπ:ι.- ___ ψ. : " :κι - .

τι Ειπε πι:ιτιοι·ιε ιπ Ν::τοιοπιο νιτοππιπο πω” πι: πω: η. Κιτ!. μπι :διπθειιικιωπ μια: Ρυα

ιαιπιππι ΔΜι2π·, ευπ·ικτ[κ: ό· πιστικώισ.τ, πιά πω” ποδι: πω.

ύ ννει:ι·ιιπππε, πιιι πι Ν::ι·οιοπιο νιτοπιιιπο , ε.: :Μπα σιυιωι·|ια τιι:ιτπι·: @πιο Ρ:ι:ιι:ιτιιο Γπ:::Πιτ, :κι

°ιιπππιιι ιο6ο. ππο οπιιτ πι: 6. Και. ]πιιεε ποπ :πιιι πιω:: πω: Οιιιποιιιιιε, πιοι·τιιιιε :ππο ω”. πιο

8. πιω πω, :πι πωπω ίιιιιιι:ιτπιπε :ιι ει! :ιππ. το”. πιιο :παπι : νιτ: :ιι: :. Και Απι·ιιιε. Η::: :κ

Ν::ι·οιοΒιο νιτοπιεπο ι

_-:Ἀ-



Β.ΚΙΟΗΑΚΒΙΑΒΒΑΤΙ5. ,, Δε,

τω, ιιι›ι Ιοειιττι ιΡίιιττι τεειεπόιιττι ίιιΓεεΡιτ , δεαιιειιι·ετ α τείετεπτιιιιιε πιιιιτα δε εο ΑΝΝ.ει-ι·

τειατιιειι τια, νιτιετετ ειιιοειιιε ιιπαπιπιειτι ετΒα ειιΙτιιτπ ιιιεττιοτιαιετιι ειπε οττιπιιιτπ Ι04ό

τιενοτιοτἱτπ , αιιιΡΙειεαΒατιιτ οιιιιιεττι οιιοτι νιτιεΒατ δε αιιιιιειιατ 8επεταιιτει· αι: ο- η· Μ"

πιπιιιιιε. .ΖΕ.ίτιιαΒατ νετο ιτιττα ίε ιΡίιιτπ α τατιτα ίαπέιιιατιε νιτ ιΙΙε ίιιιίΐετ ιιτ τείετε

Βατιιτ,δε ειιιαίι ειιιιετειιατ ιοΠιειτιε δε ιιιίΡοιιτιε εοΒιτετιοτιιιττι εκειιιιιιε,ειιιιιε τπετιτι α

Ριιτι Ι)ειιιτι είΤετ.5οΙεΒατ δε ιΡίε αει ειπε ίεΡιιΙετιιοειιτπ,οιιια Γετιίετατ πει ίαειΙεε οτα

τιοπιιττι Ρτονεπτιιε,ετεΙἔὶεττιτπΙε ο[τατε, δε πιιιιτο>τΈε ΡεΕ·τ;οδιαδτειιττΒεεε ιιπα πιιζδιε,

οίι εεΙεοτειτιοτιεττι πο ιιτπα ιε γπαιιιε,ειιττι ι ι επι ο ιταε εο τε ετετ ειτειι ιαε,

ιιαε ειιιτι εο,ειτατιοτιε ίιιιΡιιιε τεπεπτε,δε :κι ίειε όενοΙνεπτε,ίοπιπιιε ΡαιιΙΙιίΡετ πω.

Ιιτ.Νεαιιιτπ εοτΡοταΙεε ιιι ιοΡοτειτι εταπτ Ρετίεδιε τείοΙιιτι,ειιιτι ιτιτεΙΙεδι:ιιαιεε οειι

τι αΡεττι ίιιιιτ,8ε νιτιιτ Με αΙτατε απε,εΙιιιπ,ΒΙαπεια Γε νοεε αΙΙοοιιετιιεττι δε ειιεεπτεττι:

Βιιι τε εοειτατιο τιια ιτιοτοία ειιτιοίιτατε όετιπιιιτ , ιιτ Γειτεε επιιιε ττιετιτι ιε , ειιιιιε

ίεΡιιιετο αιιίιίιιε, είΐετ; δε πε τε τιιιιτιιιε ίατι8απειιιπι Ρτοτταιιατ , ττιιίιιιε ιιιττιιια:ε τι

ια ειιΡεειιτε . Βιιο Γιιπτ ιπ παο ετγΡτα ειιιιείεεπτεε , δε τιιεπι Ι)οπιιτιι , ειιιο ειιιιιιιι:ι

Ποια τεπιιιπετεπτιιτ,ειιίΡεδιατιτεε.Ηιε αΒιιαε Κιειιατειιιε,δε ι:οπίείΐοτ @Γεωτων

ειιιιιιιε Μαεια!νειιε,ειιιιιε νοε ίεΠινιτατειπ πιο τετπΡοτε δε τιιε δενοτιε, ιιτ ειι8τιιιπι

είι , Ιιοτιοτατιε οιιιειιε : ιιτΡστε(?ιιεπέ Πειιε ιπ πιιιτιετο Γατιδιοτιιτπ ίἔοτιιτιι, δε ιοττε

.ιιίιοτι.ιτιι ατιιεινιτ . Ετ ιίιε ιιι επι ι πε ιτι τπειτιοτιαττι νεττιτιιτ οπιιτιιιττι , πι
ἐπὶ Βαιιειιιιτπ ττατιιιιτιιιίιοτιιιτι . Ηιε αιΒιιτετπ ειιιιιε ατιίιο ίεΡιιΙετο , Ρατι νοοιε τιεο

ττιιτιοτιιιενοτιοτιε νεπετατιειιιε ιπ τεττιε , οιιεττι Ρατι Γοττε , πει: ιπίετιοτι Βιοτια ,

,, Πειιε δεεοτατιιτιι ίιιιιιιτπανιτ ιπ εαΙιε.ΜιιΙτα ίαπδιιτατιε ειιιε Γατπα ιπ τεττιε,οιιαπι

,, τατπεπ πει: Ιω πιεὸιιιτξτιὶ ποίιιε , ειι(ιια νιτ ἔτατιαὸΠει ιιιιιτιιιτἐατὶιιε , ιιιιιτιιιιτατι

· ίιιιειιιιτ δε νι ιτατι,πεε α ιιε ιιοε το ετε τπα πιτ, ε οεειι τατε. ε πονει·ιε ιιια

:: ιιια8τιιιττι Ραττοτιιιττι , δε Βεο εαἔίἱιπιιιττι ΡταετπιιιΠιε, δε :μια δε εο ιιιειιπτιιτ 3ετα

, ,, ίιιπτ , οιιαττιοιιαττι ατπΡΙιοτα·ιιιει ΡοΙΤετιτ . ΡΙαεεατ τιιιι ιιενοτιο ιιΙιοτιιτιι ειιιε ετ,σια

,, τιιεττιοτιατπ ειιιε,δε «μια τιΒι ττιιΠιιε α Ι)εο τείετο,ιιαε ιΡία ιιιε οτιιπιιιιιε ιτι εοιτιπιιι

,, πε ειιιειτο , ιιτ 8αιιειεατιτ δε πιει ΓιιεεεΠιι Ραττιε , τιιιετπ ιιαΒεπτ ίιιι·Ττ:ιε>ατοτετπ δε

,, ειενοτιιττι ιπτετνετιτοτεττι ιπ ειεΙιε.Τιι ιτατιιιε Με δε Βεατο νιτο αετιιτιε,νιαττι ουδ

,, εεΡιίιι πε ειείεταε , τιιοττιίιεατιοπι οαι·πιε , ιιιιπιιΙιτατι, νιΙιτατι δε εαίιιττιοπια ιπνι

,, ,ειπα , Ιιιοταπάιε απιττιαιιιιε οΡεταττι ιια , ιιτ ειιτπ πω: δε αΙιιε ειοπετιε Βεατιτιιιιιπε α:

,, τεττιαε ιοειιπιιιτατιε. ΟιιίτιιΡιιετατ νιτ 8τατιατιιιπ ιτι νιίιοπε δε ειίΐατιι απ8ειιεο , δε

ειιττι νιτιετετ ιΙΙιιττι τοτο Με , δΈιιιιΒιιεταϊιε ειιιε Βεπειιειιε ιιιιτπαιια: ίτα8ιΙιτατι εε;Ιιια

τιε, Ι)εο Ιειιιάεε ειιεετιτεττι,δε α εα ιί.“Π1 ε Ρατατετ, τοτο εοτ οτε ιιτ ιιοτττιιειιατ α ιιτ

τειιιτ,δε ενιζει!ατιε 8τατεε,οιιαε εοπατιιε ίιιετατ ττιεπτε , β απι)ιτιο δε εοτΡοτε ΡετίοΙνιτ

ιπτεπτε.Νεε αΡΡατιιιτ ίε8τιιε ιιι Ρτειιιε5.ειο ειιιοει νιτιετατ,δε αιιτιιετατ,ιτιιιπο οττιτιιιιιιε

Πει τετειειτ τιια8παΙια , :μια δε εποε! 8τατιιττι είι πειτε νει αιιιιιίΤε,8τατιιιε τείεττιιτ ,

δε εωιπωω ιιτιινετίιε οτεδιτιιτ . Ἑταττεε οιιοειιε αιιειιτα Ραττιε ιπαεπιιιεετιτια ,

τατιτι πιιιιτιι νοεε τείιιίιεατα, Ιαιιιιεε δε ετατιαε Ι)εο ι·εειδιάιττιιιε , ιατιίοιιε εαιιτιιτιι είι

Με ιΙΙα τιιε δε εὶειτιεεπε , ιιτ ειπε τπεττιοτια ειενοτιοπε τεεοΙετετιιτ ειι8τιιΙΙιτιια . Ρτο ιιιε

δε αΙιιε Βετιείιειιε ειπε , οεπεειιι:ατιιτ ποττιεπ Βοτπιτιι ιπ ίαεειιΙα .

47. νινιτ ατιιιιιε δε νινιτ ιπ ία:ειιΙα Με νιτι τιιετιτιιτπ , δε ειιιαπιειιιι νοΙνετιιτ ίεειι

·1ιιττι , ίετιιΡετ ειπε τπετιτιιπι αεειΡιετ ιτιετειπετιτιιτπ . Τείιατιιτ πο:: Νοτττιατιτιια , ία

τετιιτ δε Βτιταππια,αΡΡΙαιιόιτ τοτε θαιΙια,Ραττιε Ρτοττιετιε τπα8παΙια,οιιαε ειιιαπτο 12

τειτα είι δε ιιιιιιΙανιτ δε εοτινετίατιοπε ειπε ίαπ&ιΠιττια , ειιιττι εΙΤει: ιπ τπιιπειο , τατιτο

ιιιιτιο ειοΙετ ιτι ιτιοττε ειπε , ΓιιιιΙατα ΗΜ ταττι εμε εοπτιιιιετιιια : ειιιιιε νιτα ίαπδιιτα

τιε ει·ατ ΓΡεειιιιιττι , Ρεπιτεπτιιιιπ ίοΙατιιιττι , ιτιοετεπτιιιτπ εοπίοιατιο , ττιιίει·οτιιτπ δε

ίεπίιο . Ι..ιιιειτ ειιιε οιιιτιιτπ Ιιτιπετατοτ , δε Ο τιττιατεε,όεΒενετιιπτ ΚεΒεε δε Ροτιτιίι

εεε , τιείεειτ Με δε οι·8απιιτπ , ειτιιαι·α δε Ρία τετιιιττι, ταιιειιτιι ίοπιιιτ τιιΒα δε φωτια

τιι.ιττι . Αιεετιιιιτ αιι Ι)ειιττι ειαιτιοτ ΡαιιΡετιιττι , ειείιδετιιιτπ εεετιτιιιττι ίιιατιι ιιείιιτιι

τιοτιειτι ιτι,ειετπιπαπτιιιιπ , δε ιιτ πια,ειιε ττιιτει·ιε ιιπιιιε οΒιτιιιπ ιπιιτιειιιε τιεΒενιτ , ιπ

απο τοτιιε ιιιιττι νινετετ τεειιιιενιτ . Ετ ειιιαττιοιιατιι πια,ειε Γετιτιι·ετ είΐε εαιιτιεπιιιιιπ,

Η τ·ειτιοπετιι νιε ειοΙοτιε αειττιιττετετ,Βεβατιτ ταττιετι ΡτεειΡιιε τποπαειιι,νιτ8ιτιεε δε νι

ειπα . Οτειο οιιοτιιιε εεεΙειιαίιιειιε , ειπε ΡεειιΙιατι πιω Ραττοειπιο , Γιτττιατι εοπίι

Ίιο , ι·εετεατι αΙΙοιιιιιο . ΟΡτατιε ιπετιτιιτπ ίεειιΙιε πιεττιοταιιιΙε , Ροίιετιε νεπεταιιιΙε ,

οττιιιιΒιιε ιπιιταοιΙε . Ι.αιιτιειτι ειιιε πιιΠα ιιπιοιιαττι ειεΙειιιτ οιιΙινιο ,ποπ τπιπιιετ τεττι

Ροι·ιε ιπτετοοΙατιο , ποπ αιιιετετ τι ποτε ποίιτο , ετίι ,ε,τανιοτ ειει:απόειοατ Ειπ τιοε ,

_, ε1ιιειτ11 παπι: είι τιιΒιιΙατιο ; οιιοπιιιιιιε τε νεπεταπόιιιπ , τε Ρττετιιεαπάιιττι , τε ,

Ρατετ ,

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Μετιιοτιε

ειπε :Με .

 



αρσό ' ν Ι Τ Α

;ΑΝΝ.-ει-ι Ρατει· , Γατεαπιιιι· οι11τιιιτιοάα!αυάεεοΙειιόιιω. ΤιιΞε ει·ιιιιιΙαιιάιΒιιε Επιιιιοι·αι·ι , είι

1046 α ττιΒιιΙαιιοιιε τε1εναι·ι: ειιιιαΙαιιε τιια , 8αιιἄἰἰείὶ8: Ραειε αόιιιιιαιιώ εοιτιΡτεΒει1

ή "·· ω” Πο , ιιιαι·οι·ιε δ: αιικἱετατιε ΡτοΡιιΙίατιο .

νν"ΜΠή 48. ΚετιιΙιτ Μπιι.ϋτατι ιιοίὶται αιιτε ειιιιιιαιιειιιιιιιιι·ι , ειιιιι ιιεαιιιπι ΒιιΠαΠειιιι.ιε

Μέι: ω· @Με Ετ ΙαΕιοτιε δ: τεάιι αΙιετια ειιι·ατε , νειπεταιιιΙιε αΒΒαε Γαιι&αε Ττιιιὶτατιε :ιο

ἔἔἐ:8Ϊ"'" Μοιιτε Κοτοπια8ειιίι, Ηικιο ιιοπιιι·ιε, ιιιιιιιιιιιε ιιίειιιε ΓιιΡετεΠΠιιια ειιιιι εΙΤετ ιτι οἱ:

ίεειιιιιε Ρφω (Ξοιιιιτιε Νοτιτιαιιιιιεν ν ι ι. ι. ε ι. Μ ι,ιατιιι τιιιιε Ιὶε8ὶε Ατι8Ιοτιιιιι,ειιι·ι·ι

τταδὶατετιιτ ιιι αιιΙα ιιε !ιοιιείΠε νιι·ιε,δε πιετιιοι·ατιι άιΒιιίε,ειιιοτιιιτι ιρίε Β.εκ ΙιαΒιιιί

ίετ ιιοτιτὶαιι·ι , αιιι ίαιιιαι·ιι αικΠΙΤετ , ιιιτει· Ρταεειμιοε Ιιιιιιιε αόιτιιταΙιιΙιε ιτιετιιοι·αΒα

πιτ , ίιιπιιιια Ιαιιάε ειιιε εΠει·ειιόο Ρταεεοι·ιια , ιιιιιιιιΙιτατεπι , ίαΡιειιτιατιι , ὸιἴετετἱο

τιεπι,αιιιτιιι δε νιιΙτιιε όενοταπι Βεο ΙιιΙατιτατειιι, ίει·ιιιοιιιε ίαειιιιάιαιτι , πιοτιιιτι εΙε

εαιιτιαιιι ; ΓιιΕκΠτοι·ιιιιι ι·ενετειιτιαιτι. ΜιταΒατιιι· ετιαιιι ειιιοά Ιιιαπιοόει·ιιιιε τειιιΡοτι

Με , άε Ιοεο ταπι εεΙεΙιτι ιιιιΙΙα αεΙ Γε εοι:ιιιιιιετατετ Ρετίοτια ,ιιιιΠα , ιιτ ΓοΙε!ιατ , και»

Ιειιι ειιιε πια8ιιιΠεει·ιτιαιτι ειφετει·ετ Πιεεε!Τοι·ιιτιι ταιιτι Ραττὶε , αυτ ιιιοιιαειιοτυπι Ιο

ει ίεάιιΙιταε:αόεο ιιτ απο Ρτο Ιε8ατιοτιε ιιιιαάαιιι,ιόειιι νιτ α ‹1ιιο Ικα: αιιόινιαιιιεΗιια

ιιαι·ι·ι νιεε ιιιιττετετιιτ νιτάιιιιιιιιι , ιιιτει· αΙια Μ αΙι εοόεπι Κειέε δ: Ιιοιιοι·αιιιΙι εμια

εοιιιιι8ε ει ὸατετιιτ ιτι πιαιιόατιε, ιιτ ετιειιοΒιιιπι ιιοιιιιιιατιίΠπιιιιιι ίαιι&ι νιωι·ιι ωφε

τετετ , ΗΜ ετη ΙιοΓΡὶτατιιτιιε , Ρατι·εττιςιιε δ: Έι·αττεε Ιοεὶ , 1ὶια ει: Ραττε άενοτε ίαΙιιτα

τιιτιιε ,δε ίοΙΙιειτε ιιοτατιιι·ιιε , Η ιόειιι ,οιιιικιιιοιιόαιιι, Ιιοιιείὶατὶε δ: τεΙιειοιιιε ειιΙτιιε

ιιιτετετ , @οι εΠετ τιιοτιαΠει·ιι Ρατει· , Η ιιι εο ανια Ρατετιιιτατιε δ: άιιΙεεάιιιιε τω»

πιειι εΙιιεετετ , Η ιτι ΗΠἰε 8τανιτατιε δ: τενετειιτια: αιιιιειιιιιιτι όεειιε ετιιιιιει·ετ , Η τε

τιιιιι τετιιΡοταΙιιιιτι εοΡια εΧ11Βεταιιε , Η ίΡι:ιτιιαΙιιιιιι άεΙεθατιοιιιιιιι 8τατία αΙι ιι!)ει

πατε άοπιιιε Πει επετ ΙιαΒἱταιιτεε όε·Βτιατιε; οιιιιιια ΡτοΐΡιεετετ , ΠιιαιιΙα νινιάο το

1ιιατετιιτιιι€ειιιο , ίΠιιιιιιε τείετι·ετ. νετιιπι ιιιιι‹ὶ τετιιιιι ιιιτει·εεΙΤει·ιτ , ειιιιά Ρταιία

πια νΓι· αΙιοι·Γιιπι ΙιοιΡιτατιιτιιε όινει·τετιτ, δε ΓΡει·αιιτιιιιιε οΡιιιιια ΚεΒι8:Ιὶε8ὶτια:

ιοί ετατα τετιιΙει·ιτ , ιιοΠι·ιιιιι ιιοιι είϊ ε:ϊιεει·ε , ιιιακιιτιε απο Μο ιτι τειιιΡοιε ιιιιο Η

ειεΙξιιιτι είὶ , Ριιει·ιΙιε Με αεΠιιιε ίει·ιιΙα Με: νεΙ ίιπιιΙιΒιιε νεται·ετ ιιιτειιὸετε. ΙΙΙικι ταπ

τιιπι ιιοταίΪε ίιιίἱὶειατ , ειιιο‹ὶ Κειε α αιιόιτιε ειιια: ιιοτι ΓΡετανει·ατ , νω ίΡεθεαΜΙιε δ:

πιετιιοτία ει” εατε8ιαιιι εοιινει·Γατιοιιετιι ι·εάιιεειιε αει αιιιιιιιιιιι , τοτιιι8ειτιιιια

τιοτιίΒιιε ειιιε άεΗενιτ οΒιιιιιιι , τοτ τεεί1:στοεα νιειίΠτιιόιιιε ειιιε εΠει·εΒατ ιτιετιτιιιιι ,

τεΡΙἰεατιὸο @Με ΙαιιιιιΒιιε ΙΙΙιιιε Ρι·αεοιιια , δε ίιιΒιιιιιε ι·εΡετειιἀο ιιιάεΒιτα δ( Λισα

τα Ρατειιια: ίεάιιΙιτατι , ι·ειιιιΙΤοι·ιιιιι ΗΠοτιιιιι τειιιιΙΤαι νιειε οΒΓεειιιια, ιιι ΙιοειΡΙιιιιι

ειιιο:1ιιε οτιιιιι εοτιέετιιιτιαιπε αιιΙα ; ιιτ ειατετιιτ ειιιιέΗε ΡαΙαπι ιιιτεΙΙιιζι, Η ίαπια νο
ώ πια αιιιιιιιίΐετ, ιιιιιΙτιε εεεΙεΠατιι όοιιαιιειαιιι τιιιιιιετιιιιιε, τιιιιΙταὸἰΙεἐἙιοιιεατεΒαΙἰ

ίοι·ε ιτιιιιιίθεειιτια Ιιοιιοταιιάατιι .

4.9. νιάιπιιιε όατιιοτιιαειιιτι ω ιι1οιιαΠει·ιιιιτι Βεατι πω; αόόιι&ιιιτι , Μπα Ραυ

ειΠιιιισε όιεε , ΡΙειιατιαι Γαιιιτατιε 8αιιεΙια τεΡοτταίΪε . (1ιιειτι·ειιτι·ι ιιι Ρι·ιαιο αόνε ιι

τιι Μο νιιιδϊιιτιι Ιοτιε , δ: ίιιιιιΒιιε αι·τατιιπι πω. ει·γΡεατιι , :ιό ιιιειιιοι·ιαπι Γαιιδϊο

πιω ιΒιάεπι αιιιεΓεειιτιιιπι Ρατειιτεε άιιι:ετε νεΙΙειιτ, τιιιΠατειιιια Ροτιιετιιιιτ: ετε

όο άαειιιοιιε τιιιιειιτε Ρτείειιτιατιι εοτιιιιι ίαιιδιοτιιιι·ι , ειιιοι·ιιιιι πιει·ιτιε εαάειιι εα:Ιε

Β ΠαιΙΙιιΗτατιιτ, &Ρτα:Γειιτιαόεεοτατιιτ. . .

Βιειι·ιοιιια- - · ' `

α” ωεκτα

“Η .

 

ιιΒι-:ι.1.υε ΒΕ νιτΑ ετ ΜιιιΔουι.ιε

εΑΝοΤι νιτοΝι ε1)ιεε:οι>ι

Αιιδὶοι·ε Β. Κιειιιιατιο αΒΒατε Μαι νιιωιι νιτὸιιιιειιίὶε.

Ε:: εσάίεε ε|24/ά8Μ Μοπα-βει·ξέ.

Ισιωικοιιε ίει·νοι·ιιιιι ΟΙιτἱίὶιιιΙτἱιιιιιε, αΒΒαειε ιιοπιιιιε ιιιάιΒιιιιε , εοιιιιιιιιΙιε Με δι Μ.

"Με αιιεειισιωι5. Τειιιει·ιτατΞε ιιιιιιἰτιιιιι, όἰΙεᾶἰΠὶπιι Μπα, νει·εοι· πιοιιαιιι ω»

"το, ε1ιιιΙιεετιιιιΠιιι5Ρει·ιιισεεοωροε, θα ἰιιὸοᾶτἰιια°ἴαρἰειιτἱω Γα!ιιται·ιε μπε εΙἰιπΒιιἱε, νείτιατιιιιι

ε ι ι τιιιιιειι

ΡΚΟΙ.Ο- ·

005.

 

ιι ΒἱΠῖιτιιιΙατ Ηιιεο φα Μ: Οιιιιιοιόο :ι!ι!ιατε ιιι ιιιοιιαΠει·ιο ἴαιιᾶι νιωιιι 8είὶ:ι Μπιτ, εποε! εοιιιοι·όι

:και ι·εάα&ο, Ρετ Κοάιι|ίιιπι οι ιιιοιιαΠει·ιο (αιιι.ΕΙι Αεει·ιει ιιι αίιΒαι:ετιι αΠιιιιιωπι ι·ιιοιιαΠει·ιιιιιι Γριε:ιεΙοι·ειιι

Γιιιιιιι Βι·ενι ι·εεεΡεπιτ σ

$..-*ρ



Β.ιιιοΗΑιιοιΑΒΒΑτιε. τ”

μητιετι Ρ.τατι1ιτι ιιιιιπιιτιπ 18$Φατι18, ι11°ι889 ιττιΡοττιιτιιτπτε τιιιιιιιι εοτιετιιο, ιΠ·ιειιιιιιιιε Μεσι

Μι τοτιί=Ποτιτ, ΕΡιίτοοιδεΡπιτοιιι·οοιιιι, «ποιο απο ιιοιιοτε ιιοιιιιιιετιεΙι, νι·τοιτι, οι.

οσοι ίεττιιοιιιε πάιτιοοιιιιιιιειιΙπιιι «οι (ιιΡεσετε Ρεποίιιιιιιι, οπο νειιτπ ωωιδιω πΙιοιιπτοοιιο

“Με ιιιίιτιιι , δε ιο τομ ΡτεεοΙσπ ίοΙιετιιιιιτοτε οοιιίοΙοτιοιιει:ιι ίΡιτιτιιπιιε επιιτιιι, ειινιτι:ιίπνοτι

το οιοτ136τιτιπ, Ροίιἰτ Ρτοττιττετι. δώ Ρατειτο, οποίο, ιιοπιιιιι ιιιειοάο, :το νοτιιιιτιι οοιιοοι:Ιιτο

ιιτ ιιιιιιιίεο ορει·ιε €ιεετοιτιο-ιιπάετιιιο ιτιοιεΡεττο, ειιιιΡΡο ειιιι Μάτια ιιιΙΙιοιιιΒιιε ιιιιτιιιιιτετ πιει·

Μ οιιτειιιΡετπι·ο, εμπιτι πίΡετιιπιιτει· πιιιιιιοτο, τοΙιεμε Ρτο οιιΙΡπ ιιιοΒοοιιειιτι:ο Ρει·ιοιιιο Ηιοιποο

το. Νοπειιιιτι πιο Με, ειιιπτιτι οιΡιιπ Βοιιιιι Ροι·ιοιι1ι, ίετνοτιιιιι οιιιιιιι ειοδδετιιε ιιοΙΙο

εεεμιείοετε, δε ίΡιτιτιιιιΙιιιτιι ιιτπιτιιιιι νοεε» ΙπιιιιοΒιιιιιιιε πιίετιίιιτιι ιιοεμποιιπιτι Ρι·οοετο. 5πινπ

ιοτ- εισιιεμε ιιοίτετ, νοιετιιι οιιετιειοτο εμπιιτο Ριοτπτιο πιίοότιι,(δε οπτιτοίι, ιιτ ιτπ ιιιοπιιι, εστι

ομιιιιιοτιοτιο σ€π ίιιοε βάσει ιιιει·ιιίοοιποιιιτετ τετιεπτι.ιτ, Ροιιιοετιιτ ειε ειιοετιε : οτι πιο: οικω

πιο πωτι Φ μισο: @ει·πιτ πιο @στοπ 29 (μι @ΜΜΜ @οι·πιτειοκ με ωεωμ.εΔι ιΒιιιιτ

τω» Οιιτιι'ει ίΡοτιιοικιο ιιι ειε Ρπττσιι, δε εμοιτι ιδιο Ριιιιιιιι οοίιιιιπιπ ιιιοτιτε ίΡετιιιτ; εμιε

που νιτιεπε οιιπιιτπι όπιιιτιπτιοιιιε ΡετιειιΙο ίιιοιποοοιτ, πο νιτ:ε ειττοττιπ ιο ΡετΡετιιιιιιι Ρεττιιπιιε

Μη Ηαο Ρπιιοιε Ρτειιοιινοτιιτι,,οπτιιιιιιιι , ιιε ειιιιε πιο τοπιετπτιεο Ρτιοίιιιιιτιοτιιε, ίου ιιιεΡτπε

ίιοιιιιιττιτιο πτ8ιιοτιτιιιιτι οοιιίοτε νειιτ, οιιι που ιιιεπ Ρτείιιτιιτιοτιε, ίεει νοίι:τπ ιιιιΡειΙοιιτο επιμε

τε , πει ιιι ίιιιιιιι πιο οοιιτιιιι, ιιτ δε ειε τιιτιτι [Με Ρι·οοοτιιιε πιιεμιά πιοιιιοτι:ε ειιετιιιιιι:ίοτι

Βοτειιιιιο, δε ιο ουδε (Σεπτοτιο, εμι ίεττιΡετ ειι ιο ίπιι€τιε Με Ιπιιε!ειιιιΙιε πο ιιιιτπΒιιιε, ι·ιιιιτιιε

Ροτιιτιιε τιοτι πΡΡπτοτοιιι. ]πιιι τιιιτιο ιτπειιιε οοιιι·ιίιιο ιο Ποιτιιτιο, ιτιιιιιιέτι δεισ π%τοιιιπι·ίπτ

οιιιππι, δε ιιε @το τιιιιτι οιιετιε ιιιοιο ίιιοοιιιιιοπτιι, ιονποο πει οπτιιιπι οοιιιοε πιεοε, οποιο νε

ιιιεε πιιιτιιιιιττι πω, δε ιιοιτιοτι Βοιιιιιιι ιτινοεπιπο, ειιιιιε ίιιιιιιιτιιο εποε, νειιτιο _οιιοειιιο Ρε

πιο πιιιιιοι.ιε, ίσιιιοιιε Ιιεετ ιιτιΡετιτο, ειιιιοττπτιοτιιε νετο:ι ίιιοπιιιιιιττπτο ιιτοιιιτικμε τειιτποο.

διοτι δε ιιιιτπειιΙπ Ρεπό νιτι εμ:ιε Ρετ ειιιιι Βοπιιτισ.ιε οΡοτπτι ειιΒιιιιτιιο σι, ο εμε. Ροδο οστο

Ροκ* (Με εποε ιιπττπτιοιιε, ιιιιιο οΡετι ιιιιιιΙοοιιτιιιο ιιιίοι·σο οιιτπιπο.

(Ξπτιοετιειιιιτι ι€ιτιιτ Πάσιο τω: ιιοιιιοτιιπ τιιο ιιτ Ποτιιιτιο, οετιιίιιτιι, δε: ίΡιτιτιιπιι ιιιοιιιιειιτπτε

ιιτιιτιοιιιιιιι σειιιιτπτιδιιτιι, τμ :το οπτπιιτιπ ίπτιθ:ιιιιιιιι Ρπττιε δ” :τ ο;τε,ι οεΙειιτπτιιιπ, ιιιιτιιεμε

οοιιΒιιοειττιτιο, δεσ. - >

ιΝ_οιοιυΝ1/ΜιιιΔουι.Α.

,Βιι·ιεεΡε ττιιτροιιιοτιιιιι ΡιιοιιιΡιπ τωειιιιιιιιι Ροττιο-ιιοιττιτοετιιιε Ρπιτπτπ, επι-ιιτ ιιιπτιιπτιο

. "ο ©Χ9κώΆΓ,: δε νιετιιτιο στο τιιοιιιιιοοιιτι;ιιο, Ρτοιιτ Ποιτιιιιιιο οοιιοείΕτιτ, Ριιιιοιε ποιοι

"ΠΜ Νοτι πιιτοπι με τιιτειιτι :με οοιιιιε στι” νιτιιιιιιιο, με ποιοι ιιιιττπιιοιιο ιιειειιιιτιι εο

οτιονιιιιιιτι ιδιοι ίετιΡιο ρτεοπτιτιιτι πιιοοιιιτι Μοτο δισκοι αδειο , εμπτιι ειτοιιι ίιιεο νε

τιτπτε οιοιοτιππτειιοΜε Φθιίεπτειδο- . · .. ·

τ, _ΙΡ,ιτιιτ ιπιτι ιιιιτιο ιηειΡιπττιιιο οπτεπτε Ρπιιοπ ‹ιε Ριιιτιοιιο, δε πο. επ διιι·ιτπιτπτ εμε ιιοίιτιο

@ιιε ίιιτιτ τοιιιΡοι:ιοιιε ίιιιιιιιτνστπιτιοει σπιτι 8,οιι0τι1πι εμε τοττοπεδτπ ιιιιτποι.ιιπ, ειε ττιεττιειτιο.

Ροιιοτοτιιιιι, Ρτο δοιοι·, :ιοοΙιτπ ίιιτιτ, τοτΡοτε δε ιιιοι·τιπ Ρτιοτιιιτιι παμε οοι·ιιιτι ουτε τιιοιιιιιιτι

πιιετιιοιιειιι ίιιΙο Ρτοίοοιιοιιτε, το Ροιι:ει·οτιιιτι ττπιιίτιιιττιττιιιε οιιιιιοπτιοτιοιιι. @τρόποι ιΒιιιιτ

ιεπιΡοτο άσοι πει ίοιιοπιτιιτπτεττι &ιτιέ`τι, εμ:: οποιοι” πιιτιιιπτιιιι 'οειοοεττιιιοπ ιιποετιιτ, ιιοτι

Ρ:ιτνπ ΡοΡιιιι ιιιιιΙτιτιιειο εοτιίιιιετοτ, ιιτ ιιιιιιίεμιίοιιο 'ειονοτιοιιε οπο Ροιίες, ιατροι ΩοιιίεΠωιο

τι:ιτει.Ιιτι:ι, οιιιοιοιιιΓιιιιο ιιοτιοτποιιιτοτιμε Ρετοειοοι·πτετ, ειιιιοπτο.επ:ειιο, ιιοτιιιιιο Διετιπτειιιε, εμι

Ρετ· ειοοειιιιιιιττι ιιιττιετι πιιιιίει·πτ οοιιιοτιιιτι, τιιιξτιι π1τσιτιο ωοοεω, τω” οετσοε, ω οποι

άσιι Γοιιιι·ιτοτειιι νείΡετο πάνειιιτι ετσι οο ιιο‹ὶ Με διοτι ιιιεοιπ οιείιιτοτπτ, οινιοιιε @μιο

τιι5 εΠειιοτι Ροτοεπτ. Ιτι,ιετεΠιιο πιιτοπι εοοιε πι, Ρετνοτιιτ ποτε ίειτιότι τιιιιιοπτιι, οΒιετοιτιο οι

αποτο ιιιοιιιιιε, οι @οι ιοτει·νετιιοιιτιοιιτ ττιετιτιο, ιΡιε ιΠιιτιιιτιοι·ι ιιιοτοτοτιιτ ιο οοιιιιε. Νο

εω πιο ίιιΒιοεμοτιτι, τοοεειετιιιΒιιε πΙιιο, ιο επιιοπι οοοιείιπ Ρετιιιποίιτ ιιιίοιτιιιιο, ΡοιιιιΙπιιο ει.

οππο ίιιονεᾶιοτιιε πιιιτιιιιιιτι, Ρετ ι:ε:ιτι νιι·ι ιιιοτιτιιοι, οιιι ιο Ρτοεε ιιιιιιιιιιιττιπ οοιιιιπιίοι·πτ το

ωφ, Ειιτιιοιιε Ροίτ οοιιιΡιετοτιιιιιι =ίτπττεο Μουτ οιιοιτιιιιι.: :ποτε πιιτιιιιι ιο τιιοτιιιιτι, @πιο

ποτε εοτΡιιε ίπιι&ιιιτι, τεεεΡιίίε επ.νιίιιε ειι Ιιιπιοτι ειοιιιοτιιτιι, εμο τιιιιιιιιτιιο ιείο εδω” Πτι

-Ωει·πιτιιτιι. Τιιοε σταδιο ιιιπετιο τοΡΙετιιε, ιιι Ιπι.ιιιεττι Πει ΡτιοτιιΡιτ, πιεσε: Βεο με”, Βοο

δωσε, Ρετ ιοτοτοείΕοοεπι Ριιίιιιιιι ίιιιιτπ.επτοτιο τιοτιιιιιι πιει νιτοτιι, νιιιιιιι, _ουιτιο Ρήνωο.

Π:: Ρετ ιιιιιιτοο ποιοι οτοπτιιο ιι.ιετπιτι, ττιοειο εεοεΡι. @οι πιιιιτοι ι Νοοιε ιπιιι ιτι τετοιο

οιιιοίοεοτιοιιο, οεΙετιιιε τειπτικο το ειε οιιοοιπ νιττοτε ίπτιάι Ρετ ιΠιιιιιιιιπτιοοοιιι. ετσι. Αιιιιιι

νιττιιιε δε @το ίιιιιιιιο, δε ιτιοτειιιοιΙι ι:οτιτιπ ιιι Ποτιιιτιο σειιιιτονιιιιιιιι Ο ]οίιι βουνο, εμιο

Ποιον: Μιειε στΡΙιεπτο, νει εμε νοκ, εμε Ροτετιτ ιιιιΒιιο. ι·ειειεετε, ειιιπιιιιι @στο σετετιιΡιο

μοιιοειιτπτο επνιιι, ιιπτιτπειιιο 8ι·πτιιι:ιτιοηε- @πιο τ Νιιιιιτιιιιι οο8τιιτπ· νιττιιτο ιίιι.οΒιι, τοπιο

τοτε ιιτ εοτιιιοιιε τιο το ιτιιιιιετιιιτπο σείι.ιιτπτιοοιε δε $πιιειιι, δε (με οιιπιιπιτι νιιιοιιε τω,

με ίιιιιιιιιε ιιιειίποιιιτοτ ειειιιιπτπτι, ιιτ ιιιιιιο ίδιο εμεπτ ΡτοΡοιπτι, ιιιιΙιιιιο ιιιιειιω οιοεμιιιιτι

"ιιτ-ειε δειτε. Τοπ ίιιιιτ Ιιπεο,_ οικω , ιιιιτπειιιο. , τοπ Βετο νιι·τιιο, πιο ιιιιιιτειιιπ μεσο, ειναι

(ιιτιότοε τιιοε ιτπ Βιοτιίιοπο , ειιιιιι δε Με Με” ιτι οιεΙιε Βιοτιπιτι δε ιιοιιοτειιι, δε τιοΒιο ιτι

τε;·χ·ι$ , Ρετ εοι·ιιιιι ίπιιότιιιιιιιπιτι ιτιτοτοείιιοιιοιτι ιιοιι ειοιιιιιε ·ΡεοΡιτιιιε οοτιίιετιιε ιιιιιιιετιιττι Γι..

1"τω·ιιιττι ιπτ8ιτ:ιτοιιι. νοτιιιιι ιιτ ΡτοΡοιιτιιτιι Ριιοίοιιιιιιτ , ιο οτιιιιιιιιιιιι .νιοιιιι ειτοιιιιι ειτοπ

_ εσωπιειτιετιτοοεκοιτι ίπποι τιπιτποιιιι, -τιοτι Μοτο σε ιιτΕιο, νοτιιιτι οτιπτιι σε «δω οοιιτιειιιο,

& ίιιιοιιιτοποιε, ιτιιιιτι το τιιοτιοίιοτιιιιτι Βιιιιιιιπ ειιιιι ιειιιιιπτιοτιο ΡετνοΙπτιιιιτ, οιιι νοτιιοτιτεο,

δε· ιιτ Με πιιοοιπτιιτιι, ίιιοτπτ, νετιιιιι οιίο οοοτιοίοοτιτεο, ιτιοοιιτιεπιιιιιοτοΡιοτι, ειπε Ποσοτι

πιετιίπε Ρετίοινιιιιτ, δε ίειιιθτι οι οοιιιειίοιιιο νιωιιι ιιιετιτπ ιιίοιιεοιιπειιιε Ρττειιιοπτο οαΡοτιιτιτ_

1)ειτιειε οιιιιι Ειστε τοπιο ειιει , πει οοΙεοι·ιιιιτιπ Μιιιπτιιτιι ίοΙΙοιιιιιιπ οιει·ιιε δε ΡοΡιιΙιιε Ρο

στο! εΠειιτ εοιιο_τεοπτι , δε φοτο μισο ιιονετπτ σπαει , ιτιιτπτειιτιιι· ιιιιιπιιιιπτιιτιι , πττοιιιτι

“Με το. στα. τι. Τοπ. τω. τι ιιονιτπ

ΑΝΝ. (Η.

τοπό

ι ο. μη.

1.κε.ιο. ιο.

ΙΝΟΙΡ ΙΤ

νιτΑ .

ειδιοφ .

(δε: ειτε στι·

Ριι Με" .
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ΆΝ.ΈΗΚ.

τσαό

τα. ]υο.

τ€τ:ιυδο.ε Γ::

οπο: .

.του ετ:ιαδτοττ Βοττττπια.: . Ετ Ρετ αττοτο οττττΙστοτουε ΡτσΡτιεταπτ Ρστττεετοτ , δτεεοε:

δωρο:: αστο:: ε.τειοδτυτ τε , :το οι το: τουτο τιο.ττττετατ Ποπ το τ ουτυε τοτΓετττ Ρτε::εε οσο

ττοικττατε τττττα:3οττ, δτντοατττ τοαουτΠεεοτταττι ::οτταοδαοτεε, το οεσεΡτα::ττσ Γαυέττ Γυτ τ3ευτο στο:

ττΠεανετυοτ.τ (Σ._ττδαττι αυτετο δυοττανετυοτ, συσδ πε οτ εο<,τοσντ, συσΓδατο εστ·υοτ δε :στοα

ΓεστΓοπι ττττοτοεοε , το ετειυττ:τυτο τοττατε στι, εσΓφτε ο: ττοτοε ττιάττ το:ταστοετο ττττσοαττττΓΡετ

ετ:ΓΡεθται·ετττ τ·Έαντ, :το:τ, δ: τττοτο συτ τττοτοτοατυε τοεττττ, νεοττε ω, Γτ:ιοττσυε τοττττ αδε

τττε, Π συεπι ντδετετ, Π σοεπι εστοτο τεεσαοσΓεετετ Ρατατο εδτ::ετε Ρτ:τ:εεΡτ, στο Ρτσττοοετο

τοεττε τοτυεοτεε, ττττε τεττεεοττουε, δ: ττοτυε τετ αΡσεττεεοι εοττσττοε ε›τΡΙστ:ιοττουε, νυττοε εσ

τοπι δ: ΡετΓουαε, συσε αστε εεεεττατετο Γοτ εσσοσνει·ατ, το τω: Γε τε:σσοοΓ::ετε εντδεοτετ το.

δτετινττ, σοσδ ΡτσΡτττε νσ::τιουττε, υουτοσοετοσοε εσττιτο Ποευται·ττετ δετταοαντττ ταττΓσυε το:

δτεατοεοττ εΧΡετττοεοτο δετετΓει εττ: :το σευτἱε εστοττι στοοτε ΓυΡει· Με τε δοοτταττσ: σοὶ εετττ

ταόττ δε ΡετΡεττατσ τοττα::υτσ , σ:ιο:τεοιεε το8τετττ ε::ετεΓτατο , ::σοιτοοσ δ:ιοτ τ)στοτοσ στο:

τ·τ:ιτο , δ: τισοσττε τενετεοτταπι οεατσ νττσοσ, Ρετ συετο Πστοτοοε τοτταοτττα πιστευα σττεο:τττ

το ΡσΡυτσ. . _

α. Αττοδ συσσοε εεΓτυτο εΓτ πττταευτυοτ Ρετ οεαττ ντττ πιετττοτο, σιιοδ ουττατεοοε εττ Π

τεοττσ Ρταττετοττττεοδοτο. ()υτδατο ΡαυΡετ δε Ποτουε Βαντιττ:ε εστεττυε, οστοτοε τ:τ:ιυδεοεττυε,

αδ Μσιττεπτ Γαοέττ 'Μτεττττεττε ττετ ατττΡυττ, οποτε. σταττοοτε: νετυπι σποτ δεοτττε Ρεδτουε α

Ριιετσ ετ:ττττετατ, οεε τ·εδττε Ρεδτουε τοεεδετε Ρστετατ, νετιτειιτσ ιιοτυε εν::τιεο:ιτυτ ατετττ , στο

:τοστ το τττοετε εττετ, δ:::τντταττ νττδοοεοΠ, Ρετ συατο ετατ τταοτττοτιιε, αΡΡτσΡτοσοατετ, :στο

τοσττοοε εττ ετοε αΓεττοε το ντα; σοσ τοσττυο, τοτΓετ τττε οτττιτσ ατ"Γεδτυε οτ:ετοι·ε, εσ σοσδ

:ατο οεεετττιττσ δεττττοτυε ετατ Γσταττιτοε, τοοτΓιτε οετοτοσ τυοευοτε οτι::εττο Ι:ιοστε σοσ Ρστοιτ

αδ υτοετο Ρετνεοττε οοτ σουτ ατἱσοαοττε του:: οισται·ετυτ, δ: ττΡυδ ΕΡτΓεοΡιιτο ετνττ.·τττε ντ

έτυ ΓοΓτεοτατετοτ·, αδτοσοττοε :Π το Γσπιοτε, ιιτ τοσοαΠεττιιτο Γ:ιοέτστιιπι Ρετττ δ: Ραυττ, υοτ

Γειοθτοε εσοττ:ττοτ Βστοτοτ νττσουε τεσυἰετεετε δτουσΓεττυτ εστΡστε , τετττουε εδο:: δεοει·ετ ,

τοτε τυτυε τοτδεπτ σΡταταε Πτοττ:ιττε τετοε:ττυτο , Ρετ τΡΠυε ΟσοΠ:Πσττε Ρτ:ε::τατυπτ τοετττυοτ .

Ρο ετα δτε Ρι·στεετυε , οτ Ποτ τοτυοέτοοτ Γυετατ , αδ τοσοαΓτεττοπτ ,ΧΓε ΓοΓετΡτ ΡσΓτοτ:ιτ το

ττεοσδσ::οτυτο ΡαοΡει·υτο . 8υΓεεΡτυε αυτεπτ εσ:Ρττ τοτδεοι ::στοτοσταττ , οαοεοε ΓΡετο τοεοτο·

τοττατεπτ τεεοΡετ:ιοδτ , αττετεοε Γε οσττε συσσοατο Ρτσοτεδτ , Ρι·τυΓσιιατο :ττντο:ε τΠτΓεταττο

οτε σΡεοτ το οσε τσ::σ πτετετετοτ τιδτΡτΓετ. Ιιασυε αττσυαοτυτο τεοτΡοοε αΡυδ οσε ετ:εσττ, ατ

σοε τεΡτστοτττ:ε Γατοττε απιστε δ: δεττδεττο αδΓτττέτιτε , συσττδτε Ρεττταοατ τοεεετεΠα δενστιιε,

ΡτοοοΓσυε τα::ετιε το Ρανττοεοτο , ΡτσΓυΠε τ:ιετγτοτε ΓοΡΡττ:ατ Βεσ , οτ τοιετνεοτυ Γαοέ`ττ

εσοΓεττσττε Γυτ νττσοτ ΡτσΡτττατιιε , Με τοτΓεττ:ε Γυονεοττ·ε δτεοαι·ετυι· σοαοτσετυε . Ουτδ αυτ·

Ρττοε τσσοατ ? τοτΓει·τ::στε δ: τοτΓετατστ τ)σπιτουε , σοὶ Ρετ ΡτσΡττετ:ιπτ Ι):ιντδ δτεττ : ΡΜ

Ρτετ· τοψι·ττιτα τττεροτπ τα· ρωταω ρτιιφετ·τιτα , οπο: ετ/ττττοιοτ . Ετ αττοτ : Βεττ:τττ·τιτοτ τιποτε

, [η

δεΓΡετ:ττ, Γεδ αδ Ρ,επιττοτο ετυε δ: δεττδεττιτοτ Γετεοσ νοττο τ·εΓΡτ::τεοε, το εσ οεοεττετα Γυοτ

τοττεταττσοτε Ροτεοτετ στττεο:τττ. διιΡετνεοτεοτε οαοτσυε δτε τ)στοτοτατ αυτ:: Ρατπτ:ιε , το σπα

τττα τοετοσταοτττε τ)στοτοτε:ε ΡαΠτσοτε εετεοι·ττ:τε τοετΡττ α. Πδεττουε τε::σττ, δ: τενετεοτετ εετε·

οται·τ, οσοι δτετ τετττα, σουτ τεστ Ρσττ Ρτσεείττσοετο εκ πιστε Ρετα:δαπι, αδἱτιιοτ Γα::ττ τετοΡτἰ

ΡΓαττεοτεε τοστεδετεοτοτ, τεΡεοτε τοτΓει· τττε ττεττο ΡσΡτττε τεΠδεοε ΓυΡει· ουτοιιττι, το τοεεττο

ε::::τεΓτατ εεττ :::ΒΡττ νε:::τττ δστστε, συτ δυτο τοτει· αοευτττδε τττυτοττε Γυοττο δστσττε αοττετσ

ΓΡττττιι στο::τατετοτ, Γστσ ΡτσΓτει·υττυτ, δ: το τοετοοττε αδ τοευτνττατετο δτοτυτοατττ τ:δαεττε

τι συαδατο ετ:τεοδττοτ , ττττδεοΓσυε δεοττουε δε: νσεεε αδ ::εττοπι, δ: αδ δστοτττυοτ Ρ:ιττα

ουτο Γουτο οεατοτο,νττσοοοτ εταοτ:τττ Πστοτοε, τοσυτεοε, τοτΓετετε, τ)σοττοε τεΓυ τοτΓετετε,

Γ:τοέτε νττσοε Ρτε Ραττοοε Γυ::::υττε πττοτ τοτΓετσ. (ΐυτο τοτε νσεεε σεπτεουοδοε επιτττετετ, δ:

Ρτειοθ.υ ταετγπταοτττ Ρτεεεε τοοετοτοατετ , ποτε δτέτοτοε Γυοτ, συτ εσ τεουε τετοΡστε :τεοτττε

εττΓτττετατ δ: ετ:τυδυε, τεΡεοτε το σ::οττε στοοτοτο εττοττοτ τοεστυτοτε δ: Γαυοε. Τοσο 'Ριο

τε:δττεττοοετε τοΓττ·υτοεοττε, συτουε δετιπτουτ:ιοδσ Γστττυε ετα:: τουτο, ετ:Πττεοε δ: ταυδ:ιοετ)ευτο,

αδ αττ:ιτε οπότε ::τυ::τε συ::δ Ρο: σ::υττε ττττοεοατ , ::τττττε ΡτσΡετατ , δ: το σΓευτιιτο ετυε

τυεοε , τττοδσοε υττττσυε το:του εστοΡτεέτεοε , ατσυε ΓυΡετ ευπι δτυτττΠτοε εσοσυτεΓεεοε ,

στ:ττταε τεΡεοδττ σπτοτυπι δατντιτσιτ , δ: οεαττττττοο νττσοσ Γυσ :σοτεΓτσττ, ευτυε τοεττττε Γε

το:τυοτταοτετ· εοσοστ::ττ τεδδττοτο Γαυτοτττ. του: νει·σ οσε :στο εαυτό:: Ρτσδτοτυτο το οουτο

εσοευττεοττουε, δ: τοοεοττ ΓτυΡστε αδιοτταοττουε , ατσυ:: ντ:τεοτεε πιτταοτττα τουτου: Πεττ Ρετ

πτετττα Ρατττε οσττττ ατοαοττΓΠτοτ νττσοτ, Ρτ:ιτ οττοτα ετ:Γυτοιττσοε τ:ιετγιο:τοττουε, το νοεε ετ:Γυτ

ταττστττε δ: το τυοττο ::στδτε, Τε τ)ευοτ ταοδατουε τοσδυτιιττε νσ::τουε αέτοτυτο εσοετιττπιοε ,

το:ισοτΠεαοτεε τ)σπιτουτο το οποιο, δ: οεοεδτεεοτεε οστοειτ Γ:τοέτυτο ετυε το τδτΡΓυτο τ στο

ττα ταιιδτε ::ττντο:ε στοοτυοτ τεΓυττατ το οτε , δ: το τστα εεετετττι ::ττντοα ι·εοσαοτ Ρττε:σοτα: δευτ

οποτε τοττεττε , ττοττοε τοστττιεττοε, ττοττυε ετεττευε , σε:: αττσυτε ΓιτΡετνεοτεο5 τιττευε , ιτεσυε

Γεατιιε υττυε ντΓα τοατεΓτατε τττττ:ιευττ, νατοττ τετττΡετατε α ταυδε τ)ετ; στοοτε :εταε. οοτνει·Γυε

στδσ, στοοτΓσοε εσοδτττσ, τυνεοεε σουτ Ρυεττε, Γεοεε :υπο τυοτσττουε τουδαο:ιτττ οοπτεο Πο..

ποστ, σοὶ ντου:: :απο τοττα::οττ τοετττα δε::ταταοατ οεαττ νττσοτ. Νε:: πιστα, ττιτοα ττοτυε τετ

αοτεε ΡοτΓατ τΓττοε ετντταττε εΡτΓεοΡἰ , τιτσυε το:: σΡτοτσ αδ οστττταπι του:: Ρετνστατ τσττοε

νυτοτε αδ σοστεοτοσυε :ιυτεπι Ρετ·νεοττε Ρστοττ, :οσοττσ συσ:τ Ι)ειιε στοοτΡστεοε , Ρετ· τεστ

τοΠοοε ττττταευτοπι , Γαοέττ Γυτ ΡτσΡαταοατ τοετττυπι , 8:ινιΠ Γυοτ νατδε , δ: στατταε .ιΡ,εοτεε

1)εοοτ Ρ,τσττττ:::ττ·οοτ, δ: τοτττσττε νεοεταττσοτε τοττειοττα ατοσδσ Γαο:ττυτο ετ:Ρετετε εσεΡετιιοτ .

Μεσοι. "το Γυττεοτα::υτα , σπα νοτοσ ετιιετευταε νσ::ττοτ, τοτε συστυοτ αδτοτοτ::υτο ιτε:: Ρετ?

τοστ συτδετο Ρεδτε εταοδοε τττε αιοουτατε Ρστετατ , το τεττττοσοτιιοτ ταοττ τοτταεοττ , ΠτΓΡεοΓ:ι

του: τουττσ τετοΡστε το Ραττετε Γαει·τ τετοΡττ . Ιοτετεα τδεπτ τΡΓε Ροττ ΡετσεΡοιοτ τοεστυτοτταττε

Με το·:τιτατο, Ρττοετε αΡοδ οσε δτεουε Ρεταόττε, οσο ττοτοετοστ· ω:: ΓΡσοΠοοτε , :εδώ ττατοττε

το::εδεοε , οσο οπο αττευτοε αοτοττιττε νετττευτσ :δειτε , αδ Μστιτεοτ τοτ·Γυε Γ:ιοέττ Μτ::τταεττε

αποδο



Β. ΒΙΟΗΑΚΠΙ ΑΒΒΑΤΙ5. @ο

επεποοοεππ ρπσΠεππεπτοπ. @ο επερπετσ, εσπορσε το νστπ εΠε&ιπε , εεπει·πιπε , επιπεε οποιο, :το ΑΝΝ_ςΗ_

οσΠτοπο περεεπενπτ τοοοοΠ:εππιππο, επετιπποΒοοεπιπε πεΠεπεοε, ρπσ εοΠετπε ΠοπρεοεΠεππε, πποοπεο- ,αμε

Πε 8ποτπ:ιε σποοποπο διπΙνετστπ δε Βεεπτο νπτσοσ Πιο ρπονπΠοπε Γιεεποε ποποπ ΠτΠε Ιοει·γποοΒπΙπτει· ,,,_ Μα_

ρπεεπσιτε, εποποτπε πε ειττεοτποε πΙΙπιπε εποε ποτει·εείΠσοποοε εσοπποεοεπεποπτ: δε εεεερτε Βεοεεππ

έτποοε , πάρω δε επεεει· , σποοποοε νποεοε ποοπτετε , π·εποεενπτ ο τεοποοεπο Ποιο, εοοοοτποοε

Με ο ρπιτππο, πρωτο οπο Βετο Π:εεπετ πο πππο Μοτο.

3. Απποεπ ρπεπετεπει οτιπ·πο ποποιευΙοππι , «ποσά σεετπνπι·π ποει·πτπε οποππο ποποιιε εοοίπετ είπε

ε_εΠ:ιππο. Ριπει· "εποε ρειι·νοπιπε, τστο εστροπε Γοεοπτπ Κροτ ππστπποπππ πείρεπποε, πω. πιτ οιιΠτιπππ

νείππ8ποπο Πποπτετπε ο ειπε Με ποσπροε πιοποε τεπποεπιπεπ·ετ πονεππτιιεπποπεε οπο: νεοπεοε επιποτπάπε

πο Βεπιππεειοπ Πιοθ:π νπτσοπ, τπιππο ο Π·ετππροε ποιοι οπο. εεεοπε εΙππππσοποπο Ππποει·ετ ρπιοπε, ώ

προ) πεπποΙσ επερετεσπιτ πεποεοποπο Πιοπτετπε. @οποιο πεπτιπτ εππε, οσοι εποε ΠππΠε:ΠεροτεεΙεοτε

τπο πο εεεπεΠο, πιο ποπΤεπ· οπεεπποιπε ρΙεοοε, δε :ιοπεπετοτε οποιοι εσοίπτπέτοε, ποιοι πο ρενπποεο

το ρτσΠπ:ιτοε πεεεπετ , δε νοεεε πεει·γποεσππεε εποπττετετ , εοκιπποοπεποε ΠιοᾶἰίΠποπ νπτοοπ Ποπ

οΒοπΧπιπε εεπεΠε ππορΙσπεπετ, ποππ·οπο οπο” , εππίεετπεοτε Μοτο πρεπτοεπποπε εεεποποιτε , ποενπτοε

ίσπρπτετπε ρπποππετππο εεερπτ Πιεεπείεεπε; Παμε, ποπίεοιτποοε εππνποε:ιοπιιτιπε , δεποτεπνεοτπσοείοο

επιπποπο (ΐσοΠ:Ποτπε ΠπΠ:ιππτοε, ο περπο Ποτ ρπστποιιε είτ εποιποεπετοε, επιππ νπτο. εσποπτε ιππεπιπε πο

εππεπο οοεππει·οοπο Ποιο ρει·ποεοεοε δε ποεοποποπε, Ποσο ρπ·οεοπ «Με Πιεπτ νεποπεοοΠτπε. Ησε

ποοε ειιπετπσοπε ποπτεεοποπο , στοα οοΠπ·πε εΠ: τεπορστπουε εεΠοπο , Με οροπεοΙσ οσο Μεσο

ρςπ·οοπο ροτονπποοε ποίετεοεπιποπ. (Σετεπιτπο, οτ ρετοιπο πεπετιι άποπεπποιπε, ποπ εειεπεοπεπε :ιοτπεπιπο

νπι·τιπε ειο·ετποοπε πο Ρειτπε οσΠι·ο, Βεσ εοπεοτπΙΙπποο, πεπορει· ι·εΠιπΠε, δε ο οσοοοΙππε περεοιι

τοετο Με εΠ: επτρεπτε ΙερτοΠε`, οπο Με δε δενστποοε ρπεοπ Δε! ίεροπεποπο εποε, οιιοοεπεπο νε

οπεοτεε προ, ρππε πιο” ίοΙΠεεεοτπΒοε ποεππτπε, :το Με ρείτε Γ:ενπΙπποπο ποετοετε Πιοεππ.

4. Τεπορστε Μονο, ποεοίε ]τιππο , Πότε εΠ: Πεεπτεε πο:ιροει πο τοΒοο πιο , τοοτεεπιπε Με εποε εποε

Με τει·πεε οεεορ:πνεπετ σποοεε , τπτ "το νεποεπιιε ππε Γυρω· πιο:: οεεείΠοιτε περπορπτπεπετοι· Ι)ο- πδ”ΠΙΠΠ·

ποποιπε , οοΙπο ίρεε εοππποεοόπ Πορτο οπτπ:π ι·εποπποει·ετ πο οοποποποοε: ιποεπε οοπνεπΠιε ροριπποε Ρ""°"”'

«Με πο:Πιπε, δε οπποπ:π. οεεεπΠτετε ποεοποοεοτε εσποροπποε, τι·πεποεοπ εεπεστειτπσοε πεπτιοππ,

οτικππποπο επενστπίππποε εεπεΒι·τιπε Πιπεποπτ ποππεπεοτπε σε; εσοΠΙπποοε Ποτ, το: πο πιο τπ·προε

τω” ()πιππίπ:πεοσποοπ τυπο:: εποεεε πεποτπΓει·:ιε ει.ππππ Ι.ποιοππε δε πορρΙπεετπσοπροείεει·πε ίεεπιτει·εο

τοπ·, δε εοπροπ:ι ἴποᾶοπιιπο απο ρπΒοσπ·προε εοποπο ίεειιπο εεΠο.ι·εοτ , ουσ πΠοποπο ποτεπνεοτπσ

οποοεΠιπιπρεπτποππε, ποππετετστΠοππιποοεεεπεπποεοπποπε ιιοεπετπι ρπονπεππι ποίπποεπεπετ τεπππε, δε πρΠο.

ρπεπεπεοτπε ρεππεοΙπεπεποεοτει·πποετεπεοτοι· εοεοΠππε. Οιπππποιπε Πωσ ρεπ τπ·πεποιππο ε.8επεοτ, δε Ισεει

ποοάσποοπ ρει·ρπτιππτοιι ποποοπο. ειιοπ Ιοτιτπε ποΠ:πεΠεοτ , εΠνποο «οποιοι οιιοετο Με , ρπ:π:Π

ιπποπο εεττοτποπ εκρετιιοτ Πιοᾶπ νπτοοπ , νεοπεοτεπεριε ΠεΠπο:ιοτποε ρεπ· πτει· εε! ποσοσ.Πετποοπ,

ποιροττοοπε νσεπροε π·στεεοπ: ιποε.οποππτει·, Ποπ ο. οσοπε εοοεε‹ππ εσι·ροε εποε πε.οθτιιπο , πιο άπε

ρει· Ιοε:ι Μπότα ο πρΠε δεπεπεοτποποε “οπο” πεπεοτεε, Με πεοτειππο πειπιιτειππ ίοπε “οπο

ω” νεΙοεπιπε ροΠε Π.ιονεοτοππι το . @το ποοπτο.? ποιρεττ·ειτοπ· ο οοπ:πε , επιποεπ ποποιοτπ1Πποπε

ρετεπεειτοπ νοτπε . απο οπο” Γεοέτπππποποπο εοι·ροε πιο” ει ί:ιεεπεπστπΒοε δε πενπτπε τενει·εοτπΠ

Ποτε ενεέτοοπ , απο ρσι·τεπο τοοοεΠεπππ Πο·ετ επεπειτοποε εεεε σεεοπτπτ πιο ρποποπίετιπ ίεκοε

ποοοοπεπε ποοπτπτικπο νππ·στοπο , οποππεποπο , Γεοοπο , πονεοιππο , ποΕιοτπιππο , δε νοΙ8,ιτε εορπο

ίπποι , :πιο ποτεοτπε πρεπ:τιε ρει· ο" σρρεππεοπιοτιπτ ειιτο ρπσ Μοτο , δε πο ρπιττεπε Με ρεκο

τπροε. Ιοτοεοτεε οοτεπο ε. πσο8ε ειππο, ο ουσ πεοέποε εππεπεσεπτοπ, Ισεοπτιπο, εεεπάεποοτ ρποοπ

πο Πιεπεε Ποτε, δε εοπορπετ:ι οποτπσοε ποποεοτεε, πιο πο εοπο εο.τεπνο.τποπ πτ·τοεοτεε σΒΙειτπε που

Μοτο οοοοππΠε:ινει·οοτ, δε επεοπεοΙοοτεε ίεοέτιππο πεπετι·ιππο, ππποπο τοποεπιι:ποπ Ποπ πωπω.

τππΠποιππο ροτπ·επππ, δε επποποτπίΠποιππο ΡειΠοι·εοπ εκποπτεοτπροε εοπποπε Πιπεερεπιποτ, πππεο Πιποοπε

εοπο επενστπσοε δε πποοοπε, :το Ισα. επεΠποοτε Ποεποετιιοτ @είπατε , δε ποτετ ειιοεπιππο πενεοτεε

νσεεε πο αποφ, Με "Με επεποετο:ποτ εε! Πσοτποιππο: ΟΙσππε τπσπ Ποποποε, οπο ρει· ρπε:Γεο

τπο.πο Ρεο·πε οσΠι·π οσεππε οσε τππροετοε εε νπΠτετε , δε ρτσρπτπειτοε ποποοπτετπροε οοΠι·πε, νπΠ

τ:ιτπσοπε Με οεοεεππέτπσοεπο οΠεοεππΠπ πο οοπ:πε. να:: ρπιτε Πσποποιιε , νεπε τοπίετπεοπε, οοεππε

π·είρπ:πετ οππΓεπ:πε τεπποε, δε επεοπεοτεπ εσοπσΙοοπτιιτ ποπίεππειε οσΠτεε; οιποε παπι Με εεε Πι

ποι.ιε, (Με πποεΙπε οσΠτπ ποππεπεοπτοπ Ποποποοε: ποτει·εεεπεοτε οεοποοε επεποεοτπ1Πποσ Ριιτπ·ε οσ

Ι.ερπσΠιε

ποοοδεωτ .

·Πι·ο, νεοπετ οοσπε πποεππε Ποιο ο Βοποποσ Πεο. Πε εκοοπτετσπ·ππε οοεοο πεπε ποιπτοο εοπιστ

το.οτεε, :πειτε ο Με Με πεεοι·πτετε ρεπεποποοτεε , ρει· Ιοεο Πιοετο , το: ρπσεΠιτπ Πιποοε , ειππο

δετοΙεπε ποττετοτεε , δε εκρπετπε Επτοοπε , δε Π.οιπ·οπο ρι·εεοπο νοτπε , οι» Μ πεπεπο ππποοειΠεπποπο

οιπ‹πε εει·επΠ τ:ιοτοπο οποτε Πτίεερεπεοτ, πο πενεπτεοεΙσ ορρι·ορποεποετε νπεπει·εοτιο·, Ππίρπεποοτ

ιοτετππο επποτιπποεπο πεπεοπτετεπο @Η επεοΠε οοϋποοε ρειιΙππιτποπ ορεποεπ; ουσ νπΓσ πεοιποοπ ο.

τποτεε εΠε&π, δε δε πιο προ νεοεοπεοτει· πεεοτπ, απο ποοεοτπ ετιιιεππσ πεοέτοοπ νπτοοιππο ρεσ

ρππο π·εΠπτιιοοτ Ιοεσ , ειπποε οπεππτπε ποτει·νεοπεοτποιπε , ρπορπτπειτοε ποπίει·πεοπε δε οπππεπετστ Όσ

ποποιπε πεπρεπεπτ πο στπιτπσοεπο πποπππππιππο , δε οσο πρωτ ρπεεεοπ εοποπο. Ν:οο ποτε εειεπεοπ

εππε εεπνεπρεπείεεοτε , πποοπεπο τεποροπ·οοεοπο δε πεπστποιππππ εοοτοππτ τετπε; ροΠεπε το , εε

επεποεερε τιποτε Πότε εΠ πορει· τεο·επο εΒοοδεοτπε ρπονπεποπο , οτ εποε εοποτ Με νεπτετεο

τω· πο Πεεοοπο, δε Πτπεοε ο ίσοτεε εοιπει·οοπ, δε :το οποοεπο ποίΠεπεοτποπππ @Το νπππεπείεεο

:πο ριιππιππαιπεοτ ππεποεπιππο, :τε πεεετεε οπεΙΠοπο, δε οεποστε. εππ:οποοπ ορροπτι.ιοοπο ρποπποεει·εοτ

Π·οέτοπο; Παμε (?οοιππτοι· οσΠει· ρεπ Βε:ιτοπο νπτοοιιππι εοοπσππιππ επποοετοε εΠ: ο Με τοπου

πετποοε ρσροπιιπ·ο Ποιοι.

;. Μοτο οιπσοιπε εσοτπεπτ ποπποεοπιιπο , πο πεπ οοεππτοτε τπιτπεπεπο εππνεπ·Πτοπ, πο! νπττοτπε

εθεισοε ΠτοπΠππουπο. Εσεπεπο οοποοοε τεπορσπε, πετ!. οσο εοεπεοπ οποσ, Με εΠ: ο πιο πππο ΛΙἰ.”ἱα“,

εοιποποπο οποιοι ποιποεπετποε πει ο: ρπονποποοπ επεοΠτοτε Ρετ· το” δε οοδεεε εσοτποοετο, νποεο.- .,.ο,,_

οπο ρο!ποπτεε, οσπτπ, ρπετε, εοπορπ οποποο νπεπεπεοτιο· οεεει·π, δε Π·ιπεεε εστοπο Πει·οπε π!

οπποποοπ "απο, οπο τεοπρεΠετπε ρποεεΠε ρπερε νππεποοπεο εοοίπεποπτει, εοοΠπετοπο ρετπτ Π:

.Δδδε Π. σο. Β. Τοπ. ΠΠ. Η ή Πι.
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ΓοΒιιιιπ, οι: οοιιίοΠιιιι κι ροι·ι·ιιιτι οροιιΠι ιιιι10Ξιτιιιιτι. Ροίξο1οιο ΕΜ οαΜι ω (1εωω-κιΠΠΠ

μι· Ισα οοιι68ι.ιε 'παταω νιωωιω, (μια ρι·οοιιΙ ὁιιΒιο ΐροτει ΠΜ Πι οο τοπτιοόιιιιτι ίοροι·Ιιοο

:Μάο που: οιοτιιιυοιιιπ. Οιιπηιιο οἱ ειι1 νοιιιιιι ΡοιιιΕοιτι: Ιιιι-ιιιε οριιο οοΙΤιΠοο, 8ο ιιιιιέ:Ιοο 130.

πω: οποία: σ. άονσιιε ΠΜ, 8ο οι:: οπού ροροΙο αυτι πιοΒιιο τονοτοπτἱο ιιἴοιιοοι:ἱ (ῖοι·ιι5:ιοιιιιι Π:

νιΙΙοι:·ι οιοΒι·ι·οτιιτ, ωοοινοιιιίο οιιιοίοοιιιιΒιι:, 8ο ριίΒιιι ίοοοιι: οοιιοοιιίδε ιιιιΒιοτιι, πωπω το

πιοειιιιτι Δω οϋτοιιοΒι·οιυπι ίοι·οοοιιιι· ε:1:Ιι.ιιιι, 8ο :ΜΒΜ Ηιθ:ιι ιι·ειιιοιιιΙΙιιοτο, 5ο ἐωοι"ω Π,

απο ιΠο οοιιι:ιοιιο, οριο. μι· Βοοιι «οτι ιικτιιιιπι Βιιιιό.€Β:ιτιτ ΠΜ π» ροαΓοιιιιοτυπι ι!Μπε τω.

Ωτπιοιιι: ιιὁἴιιἰΠο Πιοδι·Ιιιιιιι. Οτοιιοι::ιΒιι: οποιοι: οοιι·ιρΙοτιο, 8ο :μια σο Μ οίδι:ιι ροι·τιτιοι·ο οι..

ι:ιοι:οοπτιιι· ροι·οέΒ:, τονοποπτο: απο ιιιοικιιιιο ιι·ιριιάιο οι! πιοιιιιΠοι·ιιιπι, ίοιι&ιιπι 11οιιιωι κ.

οοΙΙοοονοι·ο πι Ριοριιιιιιι Ιοοιιιτι. Βοιιοόιοοιιιο: νοι·ο Βοιτιιιπιπι, οριοτιο οοπίοΙοτιοοίωόοιη [κ

ιιι:Βοίο μι· ί:ιιιέΗ ιτΙι·ι πιοι·ιιο, 8οιιοοιιιοο οιιιιιιιο τοο!ιοι·ο οι ω.

6. Απο: ιιιιπάοιιι ιιιοτιτειιο , ιιοπιιιιο :δικα , τι:: ΕιπιΠιο :Με επιίι:ίοοι·οτ οι·ιιιιιτιο. Ηοοοἔω.

οι άοιοικο. ιιιοοιιιιιιοο!ο, ιιτιοιιιιο εΙοιιὸἰοοιι: Ροιιο, όοΒἰΙι: Ροτιι·ιαιιοΒ:ιι: ιιιυ!ιοτοττιροι·ο, σιιἱειιτη

οι νικ: ίιιο, τιοιιιιιιο Δοοωοο, Πιοόοι·οτιιι·, ιι: :κι Βιιι&ι ποιά ίοριιΙει·ιιιιι Ρετ8οτοτ, ιΡΒιιίς1ιω

ειμαι Ποιιπι ιιιιοινοιιιἰοιιοιπ ρι·ο Μ:: Μαι: τοιιιοι!ιο ίορρΙΜιοτ Μ οσφοίοοιοι, «ΜΜΟ π.

οιιιοιιο ιτιιιιΞιἰ, τοοειιπ Μοτο: ΗΜ: ::νοΜ ο (μια μι· ί; οιιιιιοιτι ιιοιιιιιΒιιι; Ρι·οδοιΙ'::ι. απο απο

ίιιιΠο: ιιιιι!ιι.έιο :ιο ιιιοιιοθποτιιιπι, ριιιιιιιιπι Και: ιιοοιιτοιιιπι Ρτσ νοιο οΒιιιΙιτ Βοοιο νιιοιτιο, 8ο

που: ΙσιιΒο ροίἱ, ιιιιίοι·ο.ιιτο Ποιιιιοο, 8ο ιιιτοι:ιτοιιιοιιιο Μάϊο, Ιιοοι·ο.το οΠ: οι Για άοΜΗιοτι: ιο

οοπιιιιοτιο, :με ιιιοιιιο Μάιο τοποσ: οι ι:οι·οοι·ο, ω.: ἰιιεο!ιιι1ιἰτοι5: ιιιοιιΙίΕίἙετἰοιτο "τω :ιο

ιΜ: Βάσω νιάοτιιτ ιιτΙίι.τιιοι·ο._

α-Καιω-*ω$ΔιοοΜλιολολ8.ιι.οΜο. ..Ω..φέ...Π.η*_γ.-ιλμ_8_._2_Βο

ΥΙ:ΤΑ δΑΝΩΤΙ ΡΟΡΡΟΝΙδ

ΑΒΒΑΤΙδ 8Τ-ΑΒ.ΠΣΕΝ8Ιδ

` Δι1&01'Βο Ε ο ε. ιι π ο: π.: οι ο οΒΒ:ιτο ΑΙιἱιτιοιιιοιιίἰ ι:οοι1ιιο.Ιι.

Ε:: ]τυπωττο Βοἰἰοπιἰἱοτπο σ.

0Β.9ΕΚ τωοττοινο:: οκ οποτε;

Πι οιιιΒιιο οιιοπι ο8ιτιιι· ι!ο Μοτο Α ο ε ι. ννι ν ο οιιιίάοπι ίειιιδἱἰ

ΡοΡΡοιιἱε :απτο .

τι. 1Τ.ΑΜ/οπδίΙ Ρορροτιἰ: πατατα βίο Μάιο ΜτΙ" οτί Μα η. ]οποοτέ2, Θ· ο: οο,

τιοτιπισΙΙὶ: Μο: οπο: άοττοέΐτ: οι:: οάιοί!ι: ,_ Μοτο οπδίοτο: ιὶο οοάττπ @πέτο ·υἰτο _Ωτέρβο

το”. Ροτιτττ: Μοτο Βο!!οποπ: άτοοτιττπ σωστο:: οι:ο οι! Ρτ2τηςοτιιιττο βοτιτττι το·τοοοοπτέτ, οπο:

ο:: ήτο: ]οτικοττο τοπιο π. οοβτέρτοπο Μο ο.τΜοοπιπ:. Εμ: ·υοτο οιοδτοτοτο Ε·οοτΙοο!οποπ οοοοιοττι

.Λ!ττττιοκτοπβοι ο][ο οποιο: :οπ[Μτιππτ, Μοπο οπο: ο:: ·υιτοο. Μ” οοπτο:.·τιο. οτα” Θ· τω· Οοο!.

β, οτι! Ρπο[οττοτιτ: οτιδίοτ @τη [οδίο τοοπττοπο, ο οπο: οοοΐοτοτο οπο τοοπτ(οβο :ίοο!οτοο. 'Νοε

οϋπά ο: ρτοο[οι:τοπο οοΙἰ£_ςὶ ροτοβ, μου: τη:: οπο: οοπβττοοποοο ρτο·οιποιοτπ ο: Ε·οοτοο!ποι πω·

οἰοτο, ΟπτιΙ[ο ι:οικτο2Ποο: [οι]]ο, οποιο ετ Μοτο οὐ οο [οτΠο ίπσοφτοπιε ο: το! οπο: 0τιτοβο: ποπ

ροτ[ο:2τ ,, οπο: οπέττι οποπο που |οτι: βατ οοτιβοπι οι· :αποτο πίτοτιο;. απο β οπο: :ιο οπο:: ιι[οπο

ροτἀια£τ,. οἱ: Ε·οοτοοΙττιο οτιιοπάοτο, οιοδΐο Θ· οι οτοΙιοτοττι @οποιοι τοάοδΐο [πιο. Ωοατιτοπι φοτο

τοοτοοτοτ βία” Ε·υοτοο!πιο:, σο· Με οο!!ςς2 ροτοβ , οιιοιἰ νέα τι [ο πι· ρΙατιτοττττι Θ οαάττο πο»

το·υοτιο; [οτιδίοοιιο οπο, οπο:: πορο: βιο, οι ο:τττοοι2: α_ςοτιτ2 οά[ποτΙ:, ο: ο:τοποιοττι οοο!οβιο [ο

ΐι·οοιοτιτΕ: τοτυιτοτ2:.

π.. °Ρορροπι: [οπἄἰτοτοττι, ρτωοτ Μια: :απο οιιδἱοτοττι, τι!ὶἰ οποιοι ο:οοοίο.ι ρτωτἰἰοτιπτ. Ε.: ω:

.9ι2οοοττο: 6'οτοοΙοοοοβ: οπο· ω” ·υὶτο: το!ιειοτιο Θ [οτιδέττοιο Μοβτο:, οοο: τυπο ιοο8. οοΕτΠο

οοτοττιοικοτοο οι Οττοπι:ο. 0οἰἰἰοπὶ οο!πιτ2 €Ιαπωοπβ 07 Ρορροπο .9τοΙ:Μοτιβ οποιοι: τω: : οιστ

ιὶοττι ·υοτο :το ΜΜΜ ιοι7. οπο· ρτοοοτροο: οο!τοοο.ι τοοοπ[οοτοτ , οποτοτο φοτο ι·οΙΞΒιο ο‹:

εΙοίιο!Ηαι οι ΖοΜοτιπρο τοβοτττοτοι. Βιοττοτάτωι Θ· °Ρορροποττι !οιπΙοτ οοπτΣπτωτοτ ΡιάσπΙπιζ :το

Χάο: .1οοποπττι £οοἰοτιβιοτι, μα! οοάοιιι τοΙιεἱοιιἰε Ιοινοι·ο οοοΙοβοτο 2Ι!ιιβτοτικτ. Ττιτ!ιοτιιτο:

·υοτο οι Εὐτοπἰοο ΗΖτ[οιι_ςΙοτιβ οι! που:: ποιο. μετά: Μ.: φοτο:: 'Ρορροπ2: ο!ο;τοτο οοοιωι

δοιι&ιιε οιἱιιιιι Ρορρο :ιΒΒιι: πιοπαίἱοιἰι διοΒιιΙοιιΠε ιιοΠι·ι Οτἀιιιἱε, όο&ι·ιτιο δ: σ:οιινοτί:ιιιοιιο

Με ιοιπροιιΒιι: ι:Ιοιι·υ: ιιοΒοτιιι· ιο ὸἰοοοοΠ ι.οοοιωιι; 8ο ρω· ιοτοπι (ΜΜΜ , ροιτοιἰοιιο εισο

ςι1ο ιιιιιΙτοι·ιιπι ιιιΜουΙοτυπι ἰιιίιἔιιΙ:, :τοι ιιιοτι:ιβιοοπι ὸἱἴοιιὐτἰποιη ίσο τοπιροτο Ρεπο εοΙΙο

ρθω ιιιοΒιιἰΗοο ι·οίοοιιι·ονιι: . Ειπε ΜΜΜ οΒιιιιι· 8. ΩιΙοιιόοε ΡοΒι·ιιοτιι . Μοτο τοπιο :Ζε στη.:

2!!:τβτιοα: Οτοϋπτ: [οτιδίΕ Βοποάτοΐ2 οοτἰοπο [πο τοοοι·τι·. Ειο[άουι @Με ποτὲ ώ· οΙτοτοτο οΕπιτβιτπτο

έτιτοτ·οοπτιο , Μοτο: Μοτουοττπ: Ερώορο.ι Ροάοτοοτποπβ: ρτιοάιοοι :ιο“ωοοπ τι Μοτο Ηοπττοο

Ιττιροτοοοτο οοτΕπισττ . Ξῇο: οιτέρρο οιοτιστι [οπδιΐτιτο: ΜοχέτποΜ ο: αοδίοτιτοτοοι αρκά Ρτιποέρο: τρ

_ίο[οιτο Ιποροτοοοτο: οοπο2Μιτοο, @Με ρτ.οοτροο ιποοοιοτ :τι πι, φαω στά πο: πιοποβιοαττι ρτοττιο·οοπ

των: οοτι|οτοοοπτ . Ηττα· ω: τττοποβοττο οἱ: @ο τοΗιττποτο τοοοπβ·πτιιτ , το: οοΒοτο: άοδίτοιο ο?

ριοτοτο Ε!!ταβτο: το ·οοττι: Ζοσέ: ού οο οοπβτικτι , οπο: οικον: :τι οι/οφϋπο τοςο!οτέ οτοοϋο·τοτ. Η

οπο::
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' :Μι ρο::(|ῖ:::::::: :::τ:ι::::: π:: ::::::::::, απ:: ο:: ::::ο::οά :πο::::|:ετ:::::: :ο:::::::::ο:::::::, ι:: β :Ι::ο:]ο: ΑΝΝ. Ο::

::::ο::::, οι:: :ο:οτ:: ::::οο:Ρ :::ς::::: οῇο:, οκρ:ο:::::: ρ::::: ο:::: ·υ::::, :::::::: :::ο::οβοτ:οΡ:::|::ο:·ο::::·. Ιο4_8

| Ε)::: το: οκο:::ρ:::::: |::ρρο::::::: πού:: €οτοπ::οπ Ττ::::ο:::οπ_|ο δρ::::οο:: .1::οο::::π: :ο:::ο 7. πο: Ο:::ο- η. ω.

ί ::::: ::::δ:οτ π:::·τοπ: ::::το :. οπο τ::::οπο [ππί:::: Φορο:: :::ο::::/:οτ:::::: [::::έ:: Ττ::::οπ::, :::|::::::::ο

:Μοτο αί:::1ο:::::ίο, τοοσοτ::, :::::ο ο:: Οοπ:τπ:::πο :::οπ:::::ο ::::::ο:, ο::ο::: ::ο:::::: Ρορρο α:: :::::)οτ::

ο:ο·υο::οπ::::::: ρτ:ο·υ:::ο:::::. Ιτιτοι·οο απο Ρτο οι·ά:π::ιι:::: το ι.:ττ:οιιο ΜΜΜ ποί:το ποοοΠο::ΑΡ:1

πω: Ρορρο 5τοΙ::ιιΙουΠ: εΒΒε:, ιιτροτο οι:: οχΓιιΙοι·ιτ:: ΑΒΒοτΞε ν:οο: ο ώ:: , ει:: :αποξ::ιιω

μοί:τιιπι άο:οοπτΙ:Ποτ, Ο::Ρ:τι:Ιιιιπ 6°ειττι1:11, α: οιιὸἰνὶωυε, :ποτοπι:: ο , 8: όε οιιΙρ:: εαρ:τ

:Βετο ροΡωτοΙΙ:οι·, σπιτιου:: ο:: :Ποιο θοΝτκ::ΜΝιιΜ άονοπ:Ποτ, οΙοο:ιιπ:ΙΠπκε Επεσε :ιι

:νοπΞε οι::ιΙ:τειτο ροτί::δ:::ι, οα:Ρ:: όο το:: Βιμ:: :Μοτο ρἰιιπι αΙἰοι::ά Βιιπ::Ιοοι:ο Ρτ:οΓ:ιο:το, π

ου:: :τι Πισω: νοΙΙο ρι·οάιισοτο, Π, ω; Π:: ά:: τα) ν:άοΒ:ιτυι·, Μ. οκρο:::: ροΠοο :η το. ΟΒΙ:

ωπι φοτο: ΠΜ οι·ὸ:ο:ε ποΒΙ:8οπτ:Δω οοορἰο :κι απ:: ο:: :τιι:ιιιΠι·::ι νοβο:Πουτίυε οιοετονοτο, δ:

ο:: ‹::ι:ἰτοτἰ·: Π:πωΙ:: ροδ:ιι: Βιιω:ΙΞιοιτ:: τοι·οΒι·:ιτο. Τοπο:οπι ω:: :κι εοπτιιπιοΙ::ιω, ραικο

Ρωπι ό:: οἱ μι· οΒοά:οιπ:οιπι, οι ο:: οεοηὰοιπι Π:: ποἔΙἱΒοπτἱε :κο Ραο:τοπτίατπ, Ροο!ο: οιιπι

:οοιιοτοτιιι· ιιίοιιο οι: 5τ:ιΒιιΙοπίοιπ ο::οΙοΠοπι. . . . . νιωω @πιτ Μπακ:: ροάο οΒοά:οιπ::ο :τετ

$τοΒιι:οιιε οιΙοοι·:τοτ Ροάοίοιιο οοετοΠιιε οὐ, πο:: Ριιο:οτο πω: ροἀἱτἱε πισω: ( οπο: :ΜΒ οι·

τοιΙἰΒι.ι: οπο: ) πο:: άϋδουΙτατο :τ:ποτ:: οκτοι·τ:τυο, Μ:: :απο Μπι:: οι:οιΠιιίοιιο τωοτιιπι οοτμι:

.ὸοΙἰε:ιτι.:: :ιινοπἱε ροι·νοηίΠοτ, ο:: ρι·:::::οΡτο ΑΒΒατ::, οιιἰ Ροταιι·:υε απ:: πο:: :ιάοΠο οιιοτ::ινο

κα, ε:: Ροτ:::ιπι οιττἰἰ οι:: οπου:: ἴοἴεἰΡἰυοτιι:· ΙιοΓΡἰτο:, Π::Ι:τ:οτ απ:: ::οπνοτπιιπι Γτοττιιπι, πο

δτο ο:: πκιιπ:το ΜΗ:: Η: ΑΒοΒοτ ρω: Μάτ. ο:: :πάιιί::ι·:ο., οιιοΙ:τ::ι· ο:ιιε οοττ1ρτοΒ:ιτα Φωτο::

και· Βιιιτι:Ι:το:. Η:: οτα: ::ο:ι:: 'Ρορροπ:: :::τ:: :τοπ οσ: οπο: π:: :::::::::ιτ::::: τοχ::::οπ ρτο:::ο·υοτ: ρω:

[ροτού:::. £οτο:·::::: Οοπ::·οπ::::: Ρο:: .Δ::::::ιτ::: .Δ::::::::: ο::::::::: :π ή:: :ο::::::/::ξοδ:::, ::::::οΙο;5.

ου:·::ο::::: ::πο::: ::::::::::, οπο:: οο:·οος::: [:::::: ·υ:::ο|:: :π ::::::::::ο ο]::[:ίο::: :::οπ::/:οτ:: Επτοπ:οο.

ο. 'Ρο:·το ο:: απ:: Βο::απο:ο π::τοτ: [::::::, °Ροροοπο:::, το:: ·υ:τ::::::::: :::::/:το:::, :::::ο [:ο::::::::: Ο.1Ιτιιε.

::ο|::::::: ::::::ο :::::::::ο ::::::: ::οπ::::::π [::::β·, οπο :ο :·ο Μ:: :::::ο:: Μο:::::::: Θ· Μ:τ:ο::: ::ο::ο]::0

τπτ:: Ω:::::::οπβ:::::::::::τ::: :σκοπο/Η [::οτ:ιπ:. 'Ο::::ο :::::: ή:: πο:::οπ :ι Ε::τά:π:::: Β::τοπ:ο π:: Ματ::

:·ο:ο_ς:::::: Πο:::ππ::::: :::·υοί::::π [:::Ι|ο:, Ρ:::::::::: ο: ρ::::::::: ·υοποτ:ι::ο ::α::οτ: :αρ::, :ιο :::::::ο::: :::::ιο

16ιο. [::::·::::: ή:: εοφ:: ::::δ:οτ:::ιτο Ροτ::::::ιπ::: Β::·υ:ιτ: Ε:οδίο::: Οο:οπ:ο:ιβ:, οπο ο:::::π πω:

:ο:::_::ο:·:: Εοοι::οπ|: ο:::ο|::ο Φ :::οπ::βο::ο $::ι:::::οπ|: Ρ:::οτ:::, ο Μ:: :ο·υο:::::: ο|:. Η:::::: ο:ο·υ::

::οπ:: :::]:οτ::ιπ: ο |ἐ· :ο:::ρο:::::::: Ρ:::::::: μη: ω:: €π::|:ορ::οτ::: Βοτ::::: 8::::::::οπ[:: ::/:ο:::, ποι::

:ο ::::ο ::::ο:Ιο, ο::ο::: ::ο Ι:ο:ιο: Ρορροπ:: ·υ:::::::ο::: :::ο::::ο οι::::::. Ε:: :ο ·::οτορ:::ο: Τ:::::ο:::::::::,

απ:: βτ:ρ_β: Ρορρο:::: |οβ::::: 8. 6:ι:οπ::::: Ι·'οοτ::::::: :ο:οοτπ:::::ι [:::]β, ::::::: :::::::: οι: ·υοτ:::: νο

πιο, ο::::::: οο::: ο::::::: :::ο::: ::::::::::·ο. - Πω ΜΜΜ

ο. 15ο ·υ:::::: :ποπ::/:οτ::: οπο: ::::::::::|:του:: ::ο:::::: Ρορρο , πώ:: :ο ο::::ττ:: ::::ο:::::::::: μια:: ω” ς,ξω,_

|ο::::::οι:ο :ο ο:: ?:ο_::Μοπ:: :οοο :::·υο/::ςα:::::: Μπα οπο: ::ο το ::::::::: ω:: ::::::::χο::::: :ο::::, :::- '

β Τοροπ.::::, 69 α::: ::οπ::::::: οι:: οι:::: β::::: :::ο::::::, ποτ::ο:: :::οπο/:οτ:: β:::δ:: Τ::οο::ο:::: :πωπ

:ο :π ::::::α:ο:::Τ::οοάο:::::::: :το::::::::::::]οπ:. 72ροπ,:::: πο:::ρο £:::ο::::οτ::::: οτ:::π:: ::ο|::: Εοπ::::::η.

18%:: ::ο:ιο::::: Ρορροπο::: ::»·::::::: :π :ποπ::/:ο:·:ο βαδ:: :4:ο::: ο:: ::::::::ο Τ::οο::οτ::ο ο::::|::[ο Ρτο

οοβίο::ο:::, οπο:: Β:::ο::πι:: :π :ποποβοτ:ο 8:::::::ο::|: [::δ:::::: ::::]]ο Μ:: ο:: :::::::::ο ο::::::: Τ::οο::ο

μ:: ω!! ο:::::::::::: :: :: ·υοτο ::::οπ::::: β, ο.: /ο:ο ·υ:::ο :ο:::ο:τ::: ::::::ο:οπ·:::π:::::τ. Ε:οπ:::: Ρο::

Ρο , :ο¦ο:οπ:ο Ξνο::::::::ο Μ:: ::::::οτο, ο::::::: :::::ο:::: α:: :::οπ::|:ο:::::π [::::δ:: Τ::οο::οτ::έ σο::

Τ::οο::ο:::ο οι:ο::::::: ·υ::ο :::::/:τ: :::·υοτ:::, π:: εο::: :::οτ:: Τ::οο::οτ::::: :τι @ποσοι Μοτ::::::: ::::::::φ

|2-ο, Ικα:: Τ::οο::ο:::: 2:·ο:::::::: βιπ:τ:::οτπ το:::ροτ::·::::. Ρο:: ::::ο::ο: που ::::::ο: Ρορ_::ο οι: |::::δ:::::: °

Τ::οο::οτ::::::: :οι::::, : :οπο ::οποπο ο:: πω:: [::βοο::::, Μ: πιοικοΕι::!: τιιη:αι Μουτ:: :πιπε

τω, απ:: ποπι::ιο οικω οΗἱοΙο τποποιοΒιιε, Ε:ΙΙ:ο::ο :π ::::::ρ:::::: :οχ:::::τ: οτ:::::οπ::::: ::·:::::::::.

Π:: ::οχο::::: Ρορρο , :::::: :::::: :οπο ::::·υο:::: Κ::::::::::::, ο::: εο::: ο:: :οπ·υο:|::::οπο ::ιρ::::, πο::

:ύ :Μαιο ρο:::: Θ· :::φο::::·::::, :::ο::ο |ο:::::: %τ::::τι::::: ρο:::::::::. Ε:: ο:: πο:πο πο::·ι::::ο:, Ρο::

Ροποπ: :π τ::οπο/:οτ:ο Ι/:τ::::ποπβ :::οπο:::::::: πο:: ::::::::|β, Μ: :π ::::ο ο:: [::::δ:: Τ::οο::οτ::: πο::::- :

π: :οπβτ::δ:ο: ρ:·ο:::::οοπο [.:ο::::: :ποσο Τοροι.:α:::, ο::: Μ:: ::::::: ::ο:::ο:: :τι :ιοΙ::::ο::: :τ::π:[::::::.

.Μάο ::::::::::: Π:οο:ίο:ίο::::: πο:: :ο:::Ρο::: :::οποβοτ:ο::::ρ:::::: Π:::ππο:ι:: ρτ:ο::::Πο. Η:: σποτ:: απ·

-:::ο::Μ πο:: Μο:: Β::οο:::::, οι:ο::: ΪοΡ8Ζ.:: ορ:::::::οπ: :ιουο:/οπ:::τ: ::::ο: οπ:::: οο[:ο::::ο :π:οτ::::::::

πο: ::οϋ:::οπβ·: πω:: πο:::::ιο Τ::οο::οτ::::: ο::::::·:ιο, οπο: Ρορροπ::[:::::Φτο:::, πο:: Ρ:·:ο:οΜ:το::: [:::::ο

ο:: εο::: ·υ:::: :οπ/:::, Ρτο:π::οο::ο :::::::: π:: :οπυο:βοπο::: :::ο::::::οπ: [:::::οτ:οτο πο:: ρο::::]]ο.

5. Μοποβοτ:::::: :::::ο::: |α::δ:: Τ::οοάο:·::: , :π ο::ο °Ρορρο ·υο/:ο::: :::οπο/:::::::: ::ι‹:::::, |::::::: :β

:οτ::ο π:: πο: Βοτ::οτ::::: :::::::ατ:ο, ::ο:::οο::ο :ο:ο:::ο, :::]::: ::οπο:::::ο ποπ :::::ποτ::ο 'Ρορροπο::: :π

τοτ β:: :::οπο/:ο::: :::::|:το: ::::::::::ο: τοοοπβ:::: ::::[ο::ο [ο|:::::: β:: τ:::: ::::ρ:::: :οΙο:::·:::::. Ε:::::::ο:::

|::::δ:::::: ::::ο:· ·υ:το: :::ο::ι:ο :::::::·ο:, ο::: Βο:::οπ[ο::: ρι·ο·υ:π::::::: [:ο:::Ιο πι. :::::[::·οτ:::::, :::ο:::ο

ω: Ο:::::ο::::::: Μ:ιτ:ο: :απο :. Μο::·ορο::: Β.οτ::οπ:::. 7:οςο::::: τοτο πο:: :ο:::ροτ:: :π :::οπ::/:ο:·:ο

_|ο::δ:: Τ::οοι:ο:·::: το8:::ατ:: :ΜΜΜ :ιο:::τ::::: 1:τ:ιν::, Θ· ::::ο::το ο:::: :τι το:: Βοζς::::[::::δ:: Το::

:ίο:::: πο:::οπ, :::]::: :οτρ::: ::: Η::πάτ::::::, ρορ::::: :ο ο[βοος::οπ:::::: :Ιο:::::::::, :::ο::: :πε::::::::·::::::

οπ.ο Η:: :::::::::::ο [:ο·υ:οοπτ, :::/::π::::.

6. Ρορροπ: Ι:ο::::ι::: Αυοι.ννινω:, [::::::: :ρ::::: :::::::ο:::, ::::::::ιο:::::::, οπο:: ::οΙ::: :π:οτ:::::: Αωνίνι

!:: οπο :::ο, οι:ο·υο :απο ::::ς:·:ι·:::: ο οπο, οι:: :π το ::::ο: ::::δ:οτο: ::::::οτ::::τ, οι:: ::::·:::[ο::ο η” """ω'.

:ποπ:οτ:::::: β:::::: οοπ:::ποσο:·:::::. Ε: ο:::::ο::: π:: οι::::οπ::::: ::ο :Πα ::::οπ::::::: ο:::::·τ::, ρτ:ο:οτο:: οπο

:τι ::οο:: Ρορρο:::: ·ι::::: ο: ο::::ο::: :οος::πτ::τ. Εμ:: :ιο:::οπ :::::: Ματ:: ::::::ο :π Μ:ιτ:::ο:ο_ς:ο Βοπο

:::δ::πο :π[:τ:ρ:::::: ο/:, οπο:: ::ο::: [ο::: Η::οςο Μοπ:ιτο'::: :τι ο::[ο:·::::::οπ:::::: ο:: :::ο::: η. |::π::::·::.

£.::::::ο::: :καποιο αρρο::ο: Β:::ο::::::: :τι Μο::ο:οο:ο, ΜΜΜ:: .9:::::]:::::: :π Μοτη:ο:ο3:ο Ο::::::::πο.

. κ

πο:: π. στο. ο. Τοπ: Μ:: ' Η :η ο κ ::ο, .
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ΆΝΝ:(:Η. ·

1048 ιιι:ιετΑτιο οΝτιτιιιιι ΜοΝΑ::ιιι.

η.]επ ο

ι . Ρ ο ε ι· ο ι. ι :τ 1 ε ,. ιιτ:1ιιε ετιιιπι ιποπ:ιιιιειε Γειπδιιοπιιιιιε οπιπιιιιιε ιιιπι Γιιι::ιι

ιιτ Βιιιιει δ: ::ειειιι·ιτιιτε ιιιι Ρτοπιιιι€ετιε , ::οπίτιιτ , :ιιιο:ι πεπιο ιιιοι·ιιιτι Ρη

εεΡτε Μειιοτιιπι , νει τιιοιτο πιιιι·ιπιιταπτιι τιπιτπι πιιτιι πεεΙεδιιιι ιιτιοετε :ιειαεειτ ; ίε:ι

πιοι: :κι ιιιιιεπτιε ιιιιΡει·ιιιπι Ρι°οπ:ι: πιεπτιε ιπτιιιτιι Ρειι·ετε: δ: Ιι::ετ ::ιιπι :ιετι·ιπιεπ

το ίιιι Ριι:ιοι·ιε τι , ειιιπ τιιπιεπ ω ιπιιιπέιει :τι οι:ε:ιιεπτια ιιοπιιιπ :ιειιει·ε . ΤειΙιε

ει·8ο ίτιπέιιοπιε ο::οει.ιιοπε δ: εΒο Ο Ν ο ι. υ ιι τι ε ::οπνεπτιιε , ιτπιπο εοτιιπι οπο: πιο

πω:: Ρτοιείιιοπιε ίιιιιτ , ποιπιπε ποπ πιετιτο , εοπτεπτιιε , :Ιω νοΒιε , :πι νεπε

ι·ιιιιιιιε μια: Ε ν τ: ι: τι τι τ. Μ ε,ιιιιιεπτι Ριιτετε ει: οιιε:!ιεπτιιι: :ιειιιτο Ιιειιιιιει·ιιιπ, ιππι

το ιπειΡιε νοιιιε Ρε τεπτι ει: ::ιιτιτιιτιε :ιειιιτο τιππιιετε :ιειιιιετιιπι . ]ιιΠιοπεπι :ειτε ,

:μια Ρ ιιτιιπιιπι π: πι:: Ροτείιιε , 8: επι εΒο , ιιτ πίττα: ιετνιιε Γ:ιπΡ:ιτειτιε , οιιτειπ

Ρει·ιιτε :ιεΒιιι , ει:ειιιιιΠ:ιε , ιιττιιιε τιιιιτιιιιτπτι πιει: Ρετιτιοπετπ Ρι·ο ιπιΡετιο ει:ιτπι

ΜΗ: , δ: ιιτ Με :πι Ρ ο υ υ ο Ν ι ε 8ειιιι , ποίιτι: :ιιειιιιε πω: δ: Με Ι:ιτε ::Ιινιιι

8:ιτι , ι::τιΒετειπ , ιιιι:πιιιτει· εοεΒιιι:ιε . Ε: :ιιιοπιο:ιο νειιτσιτπ ιιιιτπιιιτ:ιτειπ :με ιπ

πιο , ιιτ Ρτα::ιιδιιιτπ ει: , Ρτο ιιιΠιοπε ιιιιιε :Με , ιιιιι:ιειΒο , ιπι:ιτιετπ:1ιιε ιπεειιπ Ρτο

πεΒοτιο :επι ιιιιιπιΙιτει· ιπιιιπέιο πι:: σ. νοιιιε ει:::ιιιιιιιο ?' Ιπ ιιττειιιιιιιιετ οιιιΡΡε Ρετ

τεπι Ρτιπιιε :ιε;επ:ιι εοπτιτιοιιε Με:: ; :μια πε:1ιιε νοε Ρι·ο ιιιιπιιιιτει.τιε πω:: Μιάο

τε ιιιΠι::ιο, πε:ιιιε :πε :ιιιοιπο:ιο Ρι·ο ιτει8ιΙιτειτε πιε:: ιπιιιπδιο ιπ οΡετε ει:::ιιιιιτε Ροΐ

π:: ιπνεπιο . δετνο.το τιιπιεπ ΡτοΡεπΠιιε ει::ιιιιτειτιε τεποτε , Π:: :απο ιιττιιπ:ιιιε πιε

:ιιε τετιιΡεπιτει Ρτοεε:ιιιτ , τι: πε:: νοιιιε :ιιιι:ιειιιειιπ τι πιε , :μισά πι:: , πεεετιιτ, πε::

ι·ιιιπ:ιτπ ω: ιπ Μπι πάσο :ιο τιιιιιειιι οΡετε ιι·τιειΙιτετιε τπτ:: Ρειτιει.τιιτ ; ιιοε:ιιιε δε.: ιο.

Βοι·ε :ιε :ιιιο τω:: :Σώοι ιπιΡι·οι›ιιε οπιπιει να” δ: νοιιιπτιιτε Ιιοπιι , :πιο Πεο

ιιιιιιι ιιιπ:ιιιο.π·ι :ιιτιιιε Με εοπτιζειτ . ΡετΜε ετεπιπι 8επιιπειε τετ , Ι:ιιιοι·ετπ νι:ιειιεετ

δ: νοιιιπτιι.τεπι ιιοπιιιπ , οιππιιι νοΙεπτι δ: ειιπεπτι Ηιιπτ πω:: , :ιιιτεειιπι:ιιιε ει: ιπι

τω. δ. ιό. τπ:ι.πιτιιτε ω: νι:ιεπτιιι· :ιιιιιειΙι:ι. $ε:ι :1ιιιιι, ιιτ Γ::ι·ιΡτιιιπ ει): , Νε:ιιιε νοΙεπτιε :πιτ ειπ

τω:: ,Μι Ι)ει ει: ιπιίει·επτιε,· νοΙιιπτιιτι :πιτ ειιτιιιι πιεο Πει ιπιιει·ιιτιο ει: νειιτιε

Μ 67· ιι· Ρτεειιιιιε τι:ιτιιιί::ειιτιιτ , ιιτ επι ότι: νετιιιιιπ ενιι8ειιιπιπτιιιιιε νιι·τιιτε πιιιιτ:ι , :ιετ πο

τι: ετιειτπ νετιιιιιτι ιπ πω:: πιο. , :κι ιιεατι Ρειττιε ΡοΡΡοπιε νιτ:ιιτεε επει·ι·ειπ:ιειε .

Ρι·οιπ:ι:: πω:: ιεδιιιι·ιε ιιιττιιιιοΡετε :ιιεεπ:ιιιτπ ιιε πω:: ::ιιπι :ιΡοει·γΡιιοι·ιιπι ω: ιι

ΙιεΙΙιιιπ ιιιιιιιτιεπτ ι·ειιπ:ιιιεπ:ιιιπι ;ίετι νετε , πω: πονιιιπ ,εειποπι::ιε ειιιτιιεπτιειί:ιιιε -

ιιοι·ιειπτει·Γετεπ:ιιιιπ : :πιω Ρει:πε ιιιιιιι ω εο ιιτ , πιιι :ιιιο:ι ει:Ρει·ιεπτιιι ιι:ιειιιιιιι ,

Πωιπ :απτο νιι·ο οΡειειπτε , νιίιι :ιι:ιι::ετιτ , ιιτ:ιιιε ει:ιπ:ιε εοτιιπι , :1ιιι νι:ιει·ιιπτ, ιι

ω: πο!ιιε Ρτιείτιτετιπτ ο

ΙΝΟΙΡΙΤ νιΤΑ.

ει ΡΜοΠἰ8 τ. · Ειτε: Ρο τι ν ο ιπ :ιιειιιιε ποίιι·ιε , Πεο δ:πω: ιπ οιππι νιι·τιιτε εοπιπιεπ

τιμή: σ: μι- :ιιιτιιιιτπιιε , τιτ:1ι.ιε ιιτ ειτε: Νετιι:ιππει νετε ΙΓιτ:ιεΙιτει , Με :ιοΙο Ριο

"'""' ° Βιιτιιιιπιιιε , Ι.ιίιτο8ειιιΒιι τι Ρ:ιττιοιιε , ιι (ζιιι·ιιιιτιπιε δ: ιπέιεπιιιε Ριιι·επτιιιιιε ει:Ηιτιτ

·οτιιιπ:ιιιειιο.π:: τεπιΡοτειεπ·ι ιπ Γιι::επι ,εκ ιπιιιιιοπε ίειπέιι 5Ριτιτιιε ιπ πιο: ::τεΡιιπ

:Με ιιιτπ τω:: ιιιοιιπ:ιιιε. Νιιτιι:_είι νετοΤι 2 ε ι: ι κ ο Ριιτι·ε, τιτ:1ιιε Α ο ε ι. νιτ ι ι ο

ιιωιιιιιπιπι :πεσει ίεΡτιτπο εοπεεΡτιοπιε πι:: ιπεπιε , Ρι·πτετ ίοΙιτει π:ιι::επτιιιιπ

τεπ1Ροτει,Ροτιτιιειιτιοιιιοε.Ππ:ιε ετιειιπ Ριιο νιτει ειιιι:ιεπι Ριιετι,Ρειι·επτεε ιΡιιιιε :Πί

ιιιιιιεπτια: ::ειιιιιιιε :ιείιιτιιιιπτιιι·,πε :επι ιπτετπΡειιινιιι δ: :πιω ιπΕιπτιιιι τιπιεπτεε Γοι

ιιοιττιπτιιτ , Ρι·ιείεττιιπ :και ει: ιΡιιιι ιιτ Ρτιτπο8επιτιιε τεπει·ε :ιιιι€ετετιιι· , δ: ι·ε::ιιΡε

το.π:ιι ειπε ιιιπιιει·π,ιι ιΠιιτπ ειιπιιιιιεπτ,νιι: :Με ΓΡεε ιιτιοετετιιτ.νεπιτ Ρι·οιπ:ιε ει:

τοπιιιιο,ιιτ ετε:ιο,ΑιτιΠιτπι ιπ πιεπτειιι ειιιιιι:ι;ιπι πιτι:τοπω ,ειιιι:ιειιι νι:ιειι::ετ Ριιει:ι

ενια, ιιτ ιπ Ειπα ιιιεινιιιιπια, ιει8ειει τειτπ:ιιιι ίονει·ετιιι· ιπ:ιιιιιι·ιει, :ιιιοει:ιιιι:ιιιε τεπει:ιε

ιιπίτιπτιιε Ρι·ιπιιι. νιιιιιιιΤετ Ροπει·ε νειιιΒιιι . ΠιέΈπιπ:ιιιε εΓτ, ιιτ ι:ιεπι Ριιίιο ιιιτειιιΡε

πω: οτ-τιιε Ρει·ιειιΙιιιπ ενιι:ιετετ , Ρειιιεπτιιιιιι:1ιιε ιιιιε Βιιιι:ιιιιπι δ: ει:ιιιτειτιο ιιει·ετ .

Μ" “Μ” 3. (ῖοπτι8ιτ ιιιτει:ετι Ρ:ιτι·επι ειιιε,νιτιιιιιε δ: ιιιι:ι:ιει:ι πιιΠι εοιππιιιιτοπιιπι ιιιοτιιτπ

.,ιιιι..", ίε::ιιπ:ιιιιτι, π: ΒεΙιο ύ Η:ιεΙιειπιεπΠ οεειιιιιιιιΤε , ειιιπ:ιειπ:1ιιε ίεΡτιιιιιιπει πειτινιτ:ιτιε

πιο:
Ο

ιι Ι.ιΡτι·οεεειιιπι , τεειο ει: :πωπω , :μια Ι.ιΓ:ι :ιιππε ιιΙΙιιιιιιι· ι πιο ιπ Μοι·ιπιε ΡτοΡε Τει·ιιειιιιεπι οι·

τιιε, Οτιιι:ι:ινι ιπ $ε:ιι:ιιπι Μπι.

& ιωωωι ι·ειςιο ιο Βιι:ι.Βιιιιιιια ιπτετ Ι.ον:ιπιιιιιι δ: Ι.εο:ιιιιπι πιει: ιιτιιει ιπιιΒιιεε. ΒεΠτιπι : :μισά πι::

ιπειποι·ειιιιι· , πω:: ω" Αι·πιιιιιιιπ (ῖοιπιτειιι ειπε” , δ: ει:: ΚιιΡιπειι τωειτοιιι Η:ιπποπι2 ::οπιιω

ειπε εππιιπι 968. τι: οιιΓει·νιιτ ΒοιΙτιπ:ιιι:1
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Με τ1υιιιτει ΡυΡιιιυιιι , ουιιι νιτιυιι ιιιιιιιε, τοιωο τω :ιειιιτιιιΠε . Ετ :1υιιιιιουιιιιι ιιιιι- ΑΝΝ. εκ

ιιιιιυε τιιιο.ιιι οΡοιτυιτ Ρειτει·ιιο Ριινιιιετυι ίοΙιιιιο , ιιινιιιιι το.ιιιειι ιιοιι ει: ίιιιυ:ι:ιτυε 1048

ειειιιειιτιει , ιιτ νειε , ιι νειιιιιΠετ δ: ιιοιΤετ , ειιιιτιοο Πιο ιιυιτιιιιτει· ιιιοι·ιιιι·ι ιιιιΒειετ , η' · Μ”

ουσ :ιιοιτυτ : Ραπ »και δετε!έμιι Με , Βοπιιπα.ι πισωιρωρΜε . θειιιτιιει νε- ΡΕ 26· Μ

το ιιι τειιιιιιοιιιυιιι νει·ιε εειίιιτοτιε , Ρει·ίενειειιτιει , υ: ενειιιεεΙιειε ιιιι Αιιιιιι: , Ιουδα

Με ΡΙειευιτ νι:ιιιιιιιτιο : ουτε :1υο.Ιιτει Ιειιι:ιοΒιιιουε ει: Βειιιε οτιοτειιι νιιτιιτιιιυ Με

ει:ιίεινει·ιτ , ιιι ίε:ιιιειιτιουε Νότο: ο.ιιιιιι:ιεινεττειε Ροτειιτ , υΒι ιιοε ίυο ιιι Ιοεο Ρου

οει , :με ιιε ιΡίο @διο τω: , :ιιιιειιε ιιονει·ιτ . Μἱω_

4.: Δε! νιτειιιι ιιυτειιι Μα νιι·ι , ουειιι :εε ιιυιιο οι:τυιιτ , ι·ειΡεδιυιιι ιιιιΒειιιιιυε , δ: 0Ραδ::

:μια :ιο ιΡιο ίυιιτ οι:ιιιιε Ριοιε:1υειιτε νι:ιεει.ιιιιιε. Ηιο ιιο.ιιιτιυε ει: τειιιΡοι·ιιιιι ίυεοεί- Μ·

Διοτι: , ιι:ιοΙειεειιτιεε ΡειυΠειτιιιι οιείεειιε Ριοεειιιουε, ιιιο.ιιιτει ιιυ:ιυιτ ουιιε ΒοουΙο.ιι.

Βυε ιιιιιιιιιι, τιιιιι ιιι ειε ευιιι εετειιε εοιιιιιιιιιτοιιιουε ω, οιΡΡετιτυ νοτια: Βιοι·ιιε νει·

ιι.ιι . Ιιι :μπω τιυιιι ω τειιιΡυε , υ: ιειε τα ιιιιιιτιιι·ιε τιιιιε ιιο.ιιυιτ , ΡΙυιιιιιιιιιιι ιιιιιε

πιο δ: ιιυτιειοιει νιιΙει·ετ, Ροίτι·ειιιο τ:ιιιιειι ΡειιουΙυιιι δ: ΡιεεειΡιτιυιιι ΡΙυιιουε¦ ει:ιιιιιε

:ιετι·ιιιιειιτο ίσα: νι:ιειετ , ειιιιι :Ιυειιι ιιι ιιι8ιειΤυ ιιιιιικιι Ροιυειο.τ , ι·ετιο.ιιειε Ρε

:ιειιι νοΙυιτ ; ίε:ι πιιιιτειι·ιε ιιε(<ιοτιι οεοειιιοιιε ιοιιιοειιτε , που οιιιιιιιιο :μαι εσπε

τυε ειι , νειιυιτ . ?εσυ τειιιιειι Ρι·ο νοτι τω ἔτιεἴιιδιιοιιε ουο:ι Ροτυιτ , :κουτι ει τει

Ριιιιε ιιιιΡοι·τυιιιε οΡΡοιτυιιε ι·ειιΡυιτ , τ:ιιι:ιειιιουε ο :ιειι:ιει·ιο πε:1υιιιτιοιιιε που ιυ

θα , ιΠο ιιινιιιιτυο ιιι ίε ει:ιιιι.υιιο , εΒιιιιιυιτ . (1υι ΡιοεεΙΤυ τειιιΡοι·ιε ιειιιΡει ιιι :Εεε

ίε ιιιεΙιοι· ιιειιει εοιιίειιίυ:1υε νιι·τιιτιε εε Ρι:ε ιιι:ιυΓιιιιι: ΡιοΒοιειιε , Ηοε: ιιιιΙιυε ιιι

τοιιίυε , Πιο ιιιιοοιι ιιο.Βιτυ ειτουε ιιιιΙιτο.ιι τιι·οιιειτι Γε οιιεικιειετ , δ: ιυι› Τ Η ε. ο ο ε- χ

ε: ι ο ο , τυπο τειιιΡοι·ιε νιιο ιιιιιιτιιιιιιιιο , ιιιιιιτιιιε σ.ιιιιει Ρτεετειιιιειετ; ιυιι ειιι8υιο

τειιιιειι ιιιιΙιτιω ιιτιιιοτυιιιιιι ίαοειτιοτειιιε ιειι€ιοιιιε ιιιιιυεΒε.τ , ιιιοιιιιοιιο.ιιίουε :ιενο

τιοιιιε ιιιιιιιιιι:ι οΡειε ει: ιιιοεοειτ , υτ Ρετ οιιιιιιει ίυτυι·οιιι ΓΡεοιειιι Ρ:ιιιοιιε Γυιε ΡιαΙι- οι:ειι:ει.

8ιιειι·ε ιιι 8είτιε οτειιει·ετιιι· . δειοει·:ιοΓ:ιυε ιιι τειιιΡΙο Ι)οιιιιιιι ιιιιιι ιυτυι·ιιε Ριιι:Ροι·ο.

ι·ετυι . Εοοιειιο.ι·υιιι νετο Πει ιιιιιιιιιι ίοΙΙιειτιε Ρι·εουιιι ίυειι·υιιι ιτε:1υειιτειΒιιτ οικει

Ιιουε , δ: :1υ:ιηιιε :ιινιιιιιι·υιιι $οιιΡτυι·ειι·υιιι ΡειουΙο. ιιι Γεει·ετιε Με ιιιειιτιο ι·υιιιιιιιι

ω: ιεεεΠιουε , ιΠυ:ι ιιιιιιιιυιιι Ρι·πεο.νειιε , ιιε ιειιιειι νειιιι Πει ιιι ιι8ι·ο εοι·:ιιε νιτιο

ι·υιιι ΓΡιιιιε ιιιιιοοιιι·ετιιι·, τω ιι·υδιυ οειιτυΡΙιεειτο ιιι Ριιτιειιτιο ιιυΒιιιειιτειιετυι .

5. (Ξοιιτι8ιτ ετιιιιιι ευιιι τιιοοιιιιι ιιιι όιειαυε , ει: ιιιίΡιι·ιιτιοιιε ιιινιιιιι ει:ειτο.τυιιιτ

Ποιιιιιιιει ίεΡυιει·ιΙοειι απο μι τειιιιιιοιιιι:νιι·ιε Κοτοειτο δ::Ι.ιιιιιοιι·ε νιΠτιιτυιιι,

ιιιιι Ριιι·ι εοιιιειιιυ ει: ιιι ιιιιΡιυιιι ιεΓΡοιι:ιεΒο.ιιτ ; ιτει:1υε ιιυο:ι ]ειοιοινιιιο.ιιι ι·ειΡι

οιτ , Πεο ειυεειιτε, οοιιιιειειιιιιιτ. πιο ιιιιιιι:1υε :ιιειιυε, :μια ιιυιιιαιιιι ευιιι οοιιίυιιοιιε ω, μὲ

Γεειειιε ω: Ριοιιιιίουο. ιιιιιιι Ρειιιι πω: ιιιο:ιει·ειτιοιιιε ιιοοεΒιιιιτ , εττ1υε ιιοιιιιιιεε Ρεο- (°ΙΥΜε

τ:ιιτιο ει:ιεειιτιιιυε οιιειι:ιιευιυιιι Με Πει πω με: οουΙιε ΡοιιεΒιιιιτ , Γυιιιιιιιι Ριι€ει.ιιο

ιυιιι νιοιειιτιει δ: ιιιιειιιιτιο νιιιιιι εειιιι:ιειιι ειιιυόεοειιιτ , ι·ιε ουιε Βοιιιιιιιουιιι “Με

ίεΡυΙειιιιιι , νι ουσ. Ροτειιιιιτ ιιτοειιιιιιι: δ: Γεειιιιιιυιιι ιΙΙιι:Ι ΕΓειιιιιιυιιι , Βωἱμω Μ· ιι 8

[ιωτ Με , :φαει ιιαπ/ίεπι·Ρει·|εωικιω . Πιο τειιιιειι ευιιι Ρι:είειιΡτιε ισ.ιιέιει: τε

::οι·:ιτι:ιοιιιε ειιιιι:ιειιι νιιιιιι ιιεΒιετιι , δ: , που Ριατει· ίΡειιι ιιιιιιτνιιι , ΙειΒοι·εε δ:

Ρει·ιουΙει νιτιο Επι: αυιυε ειι ιιιΒιετιι . Βου οιιιιιιτιε τειιιι ιΡιε , :ιυειιιι :1υι ίει:υιιι ιτιιιε

ω: Γοειι σου: , Ρειιευιιε μου:: υι:ιιιε :κι ιιιτειιιεειοιιειιι ΓιιΒιιιευειιιιτ , οιιιιιιτει·ουε

ιιιυιτιιιιο:ια ΡΙ:>.Βιι: , ιιιιυίτε.8ιο , Ρειδιιιιοιυιιι ετιειιιι οοιιτυιτιειια: ιιιο:ιυιιι ιιι Με. ει:

εεΠειιιιτ, ει:ΡΙιειιιε ιιυιε Ροτει·ιτ ? δει! Ριιτιειιτιιι , :με Ιου ιιι ιτιιιιτιε ΡετιοΙιτιιτυιιι

ίυιιιιιυιτ , Με εοιιίιιιιιτιιι: ιοουι ιι:ιει:1υε ιιιιιι·υιιι ιιιει:ΡυΒιιοΒιιεπι ειι·ευιιιΡοιυιτ ; υ:

ετιιιιιι ιιοιι οοιι:ιι8ιιειε ειεειει·ετ Ρειιιοιιεε ιιυιυε τειιιΡοι·ιε επι ίυΡει·νειιτυι·ιιιιι ειοι·ιιιιιι Με· 8

ιιι ιΡιιε ιενειιιιιιιιιιιι . Βεο τ:ιιιιειι ειυεειιτε , εο.:ιειιιουε Ριιτιειιτιει” ιιι:ιιιιοειοΒιιιτει·

ει όει:τι·ιε δ: Μαιο οοιιιιτ:ιιιτε , Μου ιτιιιει·ιε , :μια Ι)οιιιιιιιευιιι ίεΡυιτι·ιιιιι ΜΡ»

ειεισειιιτ , ευιιι @επι που ιιιοτιι::ο , υτ Ριιιιτιιδιιιιιι ει: , εοιιΒειεΒιιιιτ . ΠΜ νοτι Γυι

Ροιι :ιειι:ιετιο. ιιιει:ΡιεΒιιιο. εοιιιΡοτεε εΠεέτι , οΡτιοιιιιουε ω:: Πιειετοτε Ρι·εεεε νει

ίυιΡιτιο. ιυιιτιειιτιο οοιιτειιτι , Ρειιοιιιιιιε , ιιιιιιιο ::2Ιείιιε ιυΒιιι·ιε ιυιιιιιιε , οτι ι:ιειιι

Ποιιιιιιιουιτι ίεΡυιοι·ιιιιι ειυοτειιιιιιε :ιείεειιτιειιτε , ιυευιιτιο.ιιιυι· , Μου:: οιιιοιε ιευ _

ΠιιΡοιε ιιι ιΡίο ιιιιιιτιΡειιιιιιτει ει:οιτιιιιιυι , ειιτιιιε ειε Γεουιιιιυιιι ιΠυιι ιειΡιειιτιο : 233%3:
Νου ]ειοΓοινιιιιε ίυιΙΤε , ίε:ι ]ει·οίοΙνιιιιε ιιειιε νιι:ιίΤε ιιιυ:ι:ιοιΙεω . Δ

6. Ιιιτειε:ι Βεειιυε ΡοΡΡο τιιιιουι:ιιιιιι ιιε ΓεΡιιΙειο Ι)οιιιιιιι ιιιιιιΡιιε ι·εΙι:1υιιε , ιτει·

ουσ νειιειιιτ , ευιιι ιιι:Ρε ιιιετιιοι:ιτιε ιεΡετιειΒιιτ νιι·ιε , δ: :κι Ιοευιιι Η:18ιοιΡειιει· :ιι

θτιιιιι , οιιειιι ιιοε οτι ίιιυδιοε Ροτιεε:ιιοειε ΡοίΤυιτιιιε , Ρεινειιιτ , υΒι Ρειιεευτιοιιιε

τειιιΡοι:ε Γειιι&ι ει. ΡειΓεουειιιιυιιι [ε ίειοιε :ιεοιιιιονει·ειιιτ, δ: ιιι εεινει·ιιιε Ρετιιιιυιιι

κίδι.ι ΣΣ. Ο. Β. Τυπου. ΡΙΠ. ιι ιιιι δ: ιΡε

ριι ·

ΜιιΙι:ι μέ;

τοι· κι να.

ιιυιιι ίιιίτιἶ
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Με επιι 8ε 1τιειιιπειε πιοπτιπιπ Γεεεπει·επτ, οεεπιτοπιιε Ι)ειπιωα8επτε, ιιίειεπι εοτΡοτπιπ

Τ(94-8 ιτιοτιιπι πειιιιιιιε , εαιιετπεπε ιπ εαι·πε ειπα τυπο τετπΡοτιε ιιιεταπτ , ιιππιοΒιιεε ιιίοιιε

”° Μ* ιπρεπειεπε εετπιιπτιιτ α Ρτατετειιπτιιιιιε . @πι ιιεατο νιτο ίιιιίτιιιε ιτιιιετιε εοπιιτιΒιιε

ταπι ΓΡεδιαειιΙο τιιιαπι τε νειτεπτια ίατιε ιιιιΒιτι οι·ατιοπιιιιιΓοιιε ιιιίοι·ιιπι,ιιτ πω τιιιΓε

τετεπτιιτ,ιιιιπιιΙιτει· ιππτ αιιιποπιτι . Εκ πιιοτιιιπ ι·ειιιιιιιιε ειιιπ ιι‹ιε ποπ πιοιιιεα οτε

παπι νιτ Πει Ροιιιιο τιοτι:ιοπεεπ αΙιοιιαπτιιιαπι πω τιιιιτ , εαπιτιιιε ιπτετιπ·ι ίεειιιπ 8:

ειιιπι πω. ιιιιιτα πιεπιοτατιε Κοιιιεττο Ι.αιιιοπιιε ιιοπιιιπι ι·ετιιΙιτ . αι:ειιε ιιι οι·ατοτιο

Μπα Ματια: ., ιπ πιω κι Πιιπία πιο , Ρετιιετιιο Γετναπάαιπ εοπποπανιτ . Ρι·απιιθτιιε

αιιτεπι Κοτοεττπε,ιπ οοεποΙοιο νναειοι,Γειι & Βειοαειιε νοειτατο , ιτιοπαιιιεπ εοπνει·

. ιατιοπιε ιιαιιιτππι [Μπιτ πι. νεπειταπειο αΙιιια·τε Κ ι ο π Λ τι πο , οπιπιιιιιε παω θεοπ

1ιε ιιιιιιτια δ: πτοιιιτατε πι ιαιπ εειειιτατο . 8ε‹ι δ:τω” νετε Μι ΙαιεαΙι ιιαιιιτιι πιο

παειιιιιπ ίε ΡταετεπιιεΒατ,ιπιη;εοτιειπ Ρι·οι:ιοιιτο αινιιπι τω ιιπε τοπιιιτα οΙετιεαΙι,ιετι

ποπ οταετει· νιταπι εΙετιεαιεπι , εοπιιειειιατ; ατοιιε θαπτιανι ιπ εεεΙεπα είαπδιι Ιο

ιιαππιε , ειιιαπιιιιΓε εοπιιτιικει·ατ , Ιοοιιτπ πω ιιιπετεαι πιιιετιε ιιεΙειςετατ . Ετ ιιτ ιπ

τετιπι ίσοι:: Με , οιιοπιιπ νιταιπ ίσια Βει Γειειιτια ιπειιιιε εοΠιέιτ , ταεεαπιιια, ατι

Βεατι νιτι Ροιιτιοπιε νιτατιι. ι1τιαπι ιετιισετε εοεΡιιπιιε , πιω Ρτοΐεπιιεπτε :επιτα

Μπα .

1Ρ(ο Α!» 7. Ροιι 1ιτοιιιτα Ρετε8τιπατιοπιε ιαιιοτειιι , ποπ πιιιιτιιπι τεπιΡοτιιι ιπτετεεΙΤετατ,

π.,ι.,......ι._ επιπ εεεε ει ιιινιτια Βτατια, ιιτ πωπω Ρετειιτιπατετιιι·, αττιπε ιιτ ιιιπιπα Αποπο

πια πω· ιοι·ιιπι Ρετι·ι 8ε Ραιιιι , τατιι ατιιιτιιπιιαπι εοι·ιιοι·ιε ιπνιίετετ Ρτιειεπτια , ιπίΡιτανιτ .

` · @πα ιπίΡιτατιοιιε πιιιιτο απιπιαιτιιιιοτ παπι , εΒ”εθιιπιπιιε τιεπειει·ιι πι , φωτ! πι

Ιατιοιιε ειενετατ , ταπειεπι παέιιιε , επιπ ΤΙιεοποτιεο ποοιιιιιιιπο , πι τ1ι.ιο ειιπι

πιιιιταΙΤε ΡτωΓοι·ιΡΠπιιιε , νιαπι επ α88τεΙΤιιε , ατιιιιε ατι ιιιπιπα ΑΡοιιοιοτιιπι Ρε

ω δ: ΡαιιΙι απ ιπτιΙτιιπιπιιε :ιειιτιετατα Ρει·νεξιιιε .· πει 8: νοτι πι ιατιετατεπι , πω::

. ίαίιιιιιτιπι ποπ πονετατ , ατιειιτιιει 8: ιιε αι! ειπε νεπετατ ιιτε Ρετα6ιιε , .εαπ .

Ο,...Μω 8. Ωοπτιἔιτ ιπτετεα , ιιτ οεεαιιο ιιινεττεπ‹ιι τυπο ίοι·τα!Γε ιε παι:ειιατ , αει ιαπ

ΜΜΜ ===- θιιιπι Τπεοιιετιειιπι αΡΡιιεπιπε ; ειιτπιπιε , ιιιιεπι Ρι·αιΙιΒανιιππε , ΤΙιεοπετιεππι νι

1- · 9_ . . - . . . _ . . ο ,ἐξ ω” .ι·ππι ποοιιιιιιπιιιιπ , Μι πιω πιιιιτιαείετιεπετατ ,ιαπΒιιοτειπ ιιιεε ετείεεπτε Ρεπιτιιε

τιείεειΙΤε , πεταει: ει: νιτα ιιιτπ πετιειιταπτι πιιι·επειιπι , Ριου: τεπιιιοτιε αεεεΠιιε πα

Βπιτ.αεεείιιιιε.(ζιι€ οεατιιε νιτ Ροιιτιο Ρετ αΙιτιι.ιοτ ιιτ-ι πωσΡεπεε ειπίπεπι Ιοει Ἑτα

τι·εε τιετιππιτ , ατιιιιε ιιιιιιτπ ποπ ίαπαε τπεπτια ιπεππιτποπο ιιιιετατι οιιτιπιιιτ , πα:

τππτε9<>- ειπε οτατιοπιΒιιε [πια , ιαπδιιτ1τιε τπει·ιτιε Τ π ε ο π ε τι ι τ: τ εοπειιτι·επτιιιιιε πιετιιιτ .

Μεπιοτατιιε νετο Τιιεοτιετιετιε πιο ιπτιιιΙτα ΗΜ Ειπα τπεπτιε , τιιια απ εατιιετατ , ιο

Τπεοεττιτο ίΡιτατε , ιπ :παμπ ετατιατιιιπ Ιαιιτιεε Γιιιιιτα Ρτοι·πΡιτ ιιιιατιτατε , ιιιιιιπιιιιιε νιει

ω””' πο τετπΡοιιιε αττιειιιο , Βεο τιοπαπτε πω παιειτιιιτιιπι , Πεο ιαπξιοπιιε Τπεοόετι

εο Γεε νεπιδιο ‹ιενονιτ πατιιι·ιιπι . @ποπ 8: εοπτιζειτ ει: τει ενεπτιι Ροίιπιοτιιιπι πο.

ιιετι . Ναπιιιιιιιπι , τιιιεπι ιιινιπα αππιιεπτε ιιτονιιιεπτια αεεεΡει·ατ , ίαπέι>ο Τιιεο

τιετιεο ιιιιιτιιιε :ετιιιινοοιιπι ίει:ετατ , επτικιιιε ιιτ ντινιτ ιιοπατιοπε 1οιιεπιπιτει· ιαδια

ιωιειαειιτ . Ροίιτιιιαπι νετο Βεατιιε ΡοΡΡο, ιιτ .ίπ ίεπιιεπτιιιιιε πιει: εΙατιπε εοπΜπιτ,

απο” ιπ εεποιιιο 8ταιιιιιεπίι νεπεταπιιο αΒιιατι Β ε τι π· π. ιι ιι π ο1τιεεειιιτ , απιοτε

ειιιΓκιει:π Τιιεοειετιει @ειπε , Ροιτ ειιπι πιιιιτ , 8ε μπει Γε ιπ οπιπι ιιο&τιπα δ: ιειεπ

τια πιιττινιτ; όοπεε ιπ νιτιιπι Ρετίεδιιιπι δ: ΕεειεΠαι Πει ιτιππειιπι Ρετ οπιπια απ

εετετ, Ροιιτειπο νετο ετιαιπ ίιιεεειΤοτεπι πω ιπ τεπιπιιπε ιιετι Ττενετιε αει Γαπέιιιπι

Μαιτιιπιπιιπι εκπετετετ . $ετι φπα τατισπιε οεπαιιο Γε αει Ρταἴεπε παπι , Με πιπ

τιιπτι ιιε νεπεταπ‹ιο αιιοατε Τ π ε ο ο τι ιι ι ε ο ιπ ι·ε8ιτπιπε Μαιο νιι·ο ΡοΡΡοπι Γιιεεε

τΙεπτε έ.. ιιτενιτετ ιπτετεειιιτ .· ια τιιιε πιο ιπ Ιοετι‹ιε ι·εΙιπιιο Ρει·ειιτι·επτιππι, νει μα.

1ιτει· πιο εο ειιιιεατιιε , νει ιιιεεειιοτ παπι , αΙιαε Ιαιιιιιε π8επιιιιτπ .

ε. Ντιπε νετο οιιειτε Ρι·αετιππι πιο ιπίετει·ε Βάια εεπίπιτπππνιοιπππι ιπ Βεατο νι

1°οιοουιπ ιιαΙιεπτια α!» πιτ πω: ΡιοΡοιιιιπιιιτ , ίειιιοετ τπιιιιτιι ιιιιιιιε ιιι·ιπειιιετπ ειπα

Ιιτετ εππι εοτιιιε Με ειπίει·ιτ , & αει πωπω Ρτοίειιιοπιε ιποοοιιτα απίΡιτανε

ιιτ .

  

.ο Πιιπιιι, νιιι€ο Βεριε.ε, οριιιιιιι:ι Έιαπειι·ιιε Μαι·ειιιοιιατιιε τιτι.ιιο ιπιιιςπιιιιιιι.

 

ὁ ΒεΙοαειιε Γειι ΒεΙΙπε-Ιοεπε ιπ Ατεοπιι, αιιοατι:ι ιπ πιει Μπιιι·ιτιι ιιιιποι·επι ιειιιιιιαιτιι, ιιοτιιεςιιε τει:

Με (πι: τ:οπετεεατιοπε πιει νιωτιι, ιιε ειπα μπι πιο" ω πιω δ. Κοιιιπει ιπ Αρρεπάιεε διεειιιι η.

ε· Ει·ε&ο επιιιτοριιτπ α ΡιιιιΙο π. θαπειανι (πι: ΑτειιιεριιΕορο Μεειιιιπιεπιι, εεειείια ιιιπ&ι ]οιι:ιππιε ιτι

(::ιτιιεειταιεπι ενεξι:ι επ.

τι Ε.: Με Ιοτο 6: εκ πιιπι η. επιεπάαπόιιε ειιτειοειιε ειιΒιιτιιπι Ε·ιπέιι Μ:αιπιιπι τι 5:ιπιιπετιιι:ιπιε «πι.

:ιτιιε, "τι (πιο Ηιει·ιεποπτι Τιιεοιιετιειι: , Τιιεοιιετιεο Βετεπέοιιιτ , δε Βει·επιζοΐο Ροριιο πεεωπ ; ειιπι ει:

οε Ιοεο εοπιιετ Γιπέιιιτπ Ρορροπειπ ΤΙιεοειετιεο ρτ.ειιιιιτειι ιιπι απ, τιιιι Τιιεοπετιειιι, ιιτ ει· πιο Ισα: μι

τετ , Ρι·ιτπιιπι ιτι πιοπαπετιο ιαπέιι τιπωωπ ιποπ:ιτιιιιι ιιιετιιτ.



ε.ι>ουι>οΝιεΑΒΒΑττε. π”

τιτ. ΠΙἰε παμε ειιεΙιπωι Β τι τ. ο τι ι π ο ΜπτεΙιιίο ίππιπιιιτιι πι Επίεπιπε (Ζοτιιιτπτιιττι ΑΝΝ. επ.

π8επτε,1:Ιππάτιπτιιτππιιε ΡοΡιιΙἱε @Με ειιπι Ιε2ειΒιιε ὶπιΡετππτε , Βεπτιιε ΡοΡΡο τπιιι Ι 048

πιιιΜ επτπάεπι ΡτιπεὶΡεπι “μπω ΟΡτιττιπτιιπι ίιιοτιιπι Ρι·ιπιοε Ριπτιτπιιπι πιπιεΙτιπ ὁ;;ἱἑ:ἰ:

πιέιππτε νπ!ιιιτ , ιιτΡοτε επι τεΙί8ιοπε , τιιίτιτίει , δ: Με 1ππέπιπεε εΙπτιιἰτ . @Με Με ει επ.

ὅτε ετιππι Ιπτετ πΙιοε Ε ιι υ ιπ ο ι. ο υ Μ πιιειιιτΙπιπ ειπίπεπι Ρτιπειτιτε Ιπτετι Ιπεο Ρτε- Μ·

ιιε Ρτειτιπιο πά!ιεΠΙΤε , ιιτ ιπιιίπιιε τεεπι πεεποπ πΡΡτιπιε εοπΓιιΙτο ιπειι-τιπι!Τε , επι

πι Ιοεο 8ιτΙιἰπ ιιοπιίππτο Ιιπτιιτπτιοπε Μ πιοτπΒπτπτ,επιιιε ππιιειτιπ με εετετιε των

ΡΙιιιε Πιι€ιιΙπτιπίππε Ιιεπτι.ιε Ροτιτιο τεπετιπτιιτ . Τπιιτιιε ετεπἰπι πε οπιπιππι πιω ΕΜΜΒΜαΒ

Ρπτ πΙτετιιττυπι ει·πτ εοπίειιιιιε , ιιτ Μεπι ΡεπιποΙππε ΗΙιππι Γιιπτιι, εποε πιει μεαπο πω" πω"

Με , ε1τιπε ΙιπΒε!οπτ , Ρτιείτππτιοι· νΜεΙιπτιιτ , εΜεπι νται Πει ίιπτιιΙιπε πτ!ιππεετε " ά°ΓΡ°ά°°

εοπτιιιτιιο τιιοΙιτετιιι· , τιιιιΒιιίι:Ιπιιι ετιπιιι Γυι @Με τετιιιε πτὶ Μ ορετιε ΡττείετΙΒετε Γπ

τπ8επε , ειιτππιτε πιιπίἰ πεπετιιτπ πιει τιιτπι·ιιττι πι ίιιπ πάίειίει εκΡετεπε . επτα νο

τίε νιτ Πει πΠειιίππι πεΙ τεπιτιιιε ΡτπΒιιιτ : ΠΜ Ροίτεπ ιιιίπίιοπε ίππδτι ΒΡιτιτπε τενο

επτιιε , ιιτ Μ Ηετετ ἴεεππι τετιιιιτ . Πεπιπιιε Ρεττπείπε τετιεπτε τιπΡτιπτυπι τ πτΡοτε

ῇπιπ τπδἱιιε ω: ιπτιιε πινω ιιιίΡιτπτιοπε , Ρετ πΙιιιιιοτ όιεε όιΙΙιπιπΙπνιτ εοππιιΜιιπι

πι) ἰπεεττπ ι·είΡοπποπε.8εά πε εκ απο πΙ› ιιιεειιτο τεΙὶΡ.ἰΓεετετ,τἰπιεΒπτ Μ πιτιΞεο ε

τΙεΙΗιετι οπεπάιειιΙι.ιιτι , επ ιππκιτπε , παει! πε ::οπιππ&ιοπε Μια ιιτει·πιιε ιππι Ρετ

πττΙιπτπ Ητπιπνετπτ εοπΗΙπιτπ . Πιιτιε ίπιτπίπετιτε πιιιι τιπτυπι τεπιιιοι·ε ιιττεΒΜπε

πεείιτππε πεπάετιπτ ππἱπιιιε ἰπ «Μοτο, πει τιιιπιπ Ρπττεπι Γε νεττετετ , ίπΙνο ιιττοτππι

ειπε εοπΙΠιο . ΤπιΜεπι ίὶπτιιἰτ , ιιτ Μ διεπει πό Ει·πιτιοΙτιπιπ, 1εεππτΙππι εποε! πινπιπ

ΡωνίεΙεπτιπ πιίΡοπετιπτ , πιτει· τιίτι8ετετ, τιιιπτειιιιε , ιιτ άεΙεεπτιιπι ετπτ › ῖππιἰ!ιπτΙε

διεπει· θετετιβεε! ιιτ Μ πιπετε πεετετ πείπιι·ε τιπποτε , τεΓΡιιεπε πιιπΕ Με ὶπ8Ιοτιιιε

πει εοΡπε νε! πΡεπτετιι ΡΙιιτιπιο, νιππι Με πεετεϊΤπε επ ἰπτετπΡείτε ποέτἰε ΠΙειιτιο.

Να: πιοι·π :πι ειιππο Ρετ ποδτιε ιιιεεΠιιιιι πι:: επεΙιτπε επιιΙΤπ,τείεΙεπόπιτ ΓπΡετ ειιπι

επιιο ὶπΙΜεπτεπι , πιιτεΐοτΞε Ρπτἰτετδεἰπτπε τοττιπι τΙΙππιιππνιτ Ιιετπίπειιι . @πε

πε τε ιποτιιιιπτπ ττεπιείπε"τιιε τ επειιιιιίεττ οπτιιτιιε ποπ Με πόπιιτ-πτιοτιε , 8ε νΜετ Α παιιιι·ιε

Ιππεεπτπ μ1ιιππι πιππιι εετετιπτ ,πι πιοπιιιπ ίπειιΙπι πιπιιο ΙὶιΙΒοι·ε τππιππτειπ, τιιιπίἱ :ΐ:'Ρ::

ιπππιπιπτιτπ πττἰετε ειιΐΡιάε. ΙπτεΠἰεεπε απο ντι· πΙτἱοτὶε ὶπἔεπὶί , τείΡἰεετε ίε Με ΜΜΜ.

Βεπιιε «ειπε , πεεΙππιπτ πω πιω εοτπιτιπιιε ιιε·πιιππιιπτπ 'ΗΙΠ'8 ιππι Η Ριοςιππι .

Νεεείξ επ: , ιππιιιτ , εοπιτπΠίτοπεε ιιιει , πΙἰπ ἰπτεπτἰοπε , πΙίπειιιιε νέπ ιπεεάετε :

οτι ποττιιπιιτπ νΜεο , Ηπεπι νιτιιε επτπ ειιΡιάιτπτΠπιιε Με ιτπΡοπετε › δ: ειπε τΙινιιιί

τπτι ΡΙπεετ , τοτε εοππτιι Ξπτεπάει·ε .

ι ο. Ροιτ πω: Ρωιεθιε πττπιε τιιιιιτπτιιιιιε , πΜπιτπι· Πει πεπιππιτπ , δε πιιιτπτπ

πιεπτε πει “πω”, ιπε1ιοτι νἱπ πω: :κι Ρτο τιπ . Νεο πιοτπ ίπτετεεΙΕτ; ΠΜ Ρεπ

τιπι ε νείτιΒιο πει Γπιιδτιιπι ΤΙιετΜει·ιειιπι 6 , ἔε ειπε ππτε ίετιΡίὶιπιιε , ιιτ ίε Μοππ

επιιπι Ρτοπτετετιιι· εοπνιοιπνιτ . (Μι Ε τ 1. τι π ιι τ· τι Μ τ: πιιετπεΙππι, ίπἐπεἰεἰπἔεπἐι

νιτιιιτι , οΙινιππι Μπι: νετιιίΐε εοπτιειτ , ιιτ ε!οπιάπτ Ο ε ιι ιι κ ο ι τ! ΕππιετπεειιΠιιτπ

εΡίΐεοτιἰ επτιιε8ε Γτιἱτἰτιι πετιπππιτε ειε πει , πι1Μπε(ΜΜΜ εἰτἰειιι πεπτο νἱτο

ΡοΡΡοπἱ , 1ΒΜεπι ιιππ ειιπι Ρτπ:άιδτο ίεπτοτε πιο ΤΠεοπετιεο εΠνεττεπτι ποτπε ίπ

δεεειι!πιπ

τεΙιππιιιτ .

_ετπε,Ρτοπιιε ίππε?τιτπτε ὶτιίὶιιε δ: νιτπ ππωειιι ΐτιπτιιιιοπετε επ πτιππιπτιιε . Νππι δ:

ιΡίε ΡιΜετπ π ίπειιΙί πδτΠιιιε πιΜπε ε νπΠτ,ιπιάειτιπιτε Με πιοππειιπΙι τιιπἱεπ ίε Ιπἱ

επιπ πιπτπνιτ , τπττιτ1ιτε οΗἱεἰπ ιιιιππι ποπιιπε Μοππετιιιε ῇππι επι εΠε επιιεπ . ΗΜ

νεπετπΒἱΠ νιτο ΡοΡΡοπὶ & ιρΐε πΠιιΙοιτιιιιιιε νεπετπ!ιιΙιε οτινέπε , ιιττω”, νε

ιιιτ , παμε ΡΓπΙτετιιιιιι , ποσό πιει ΡΙιιτιτππιπ ιιΠτπτιιπι ετπτ , ῇπιτι πι ίεΡτιιπεεΠπιιιπι

ιιοπιιπι ΡίειΙιππιπ Ρετειιττετπτ,πιππιιίππε ίπιιέΗ ΒΡιτιτιιε 8ι·πτιπ απ· τπετιιε πι ἰρίπιτι

ιιιιττιτ , πε νετίιιπι πι Ρωιιεπι Ρίπιπιο ππτεμιεπιιΙτέιππιπ , Πε Γε τιπΒεπτειιι πιιιεειτ:

Ρέα απατα: πιω/πιεσε «Με», άεπτεινε Με , ϋ°[υιοετ|ἱἰὶτιωύοπτἰπἱι· , πω» ΕΟ7Ι-Ε,'Μά· πω. ;·9.ι τι

/ἰέ :Μέ . Σεπ ειιιιπ ποπ ίπει!ε ει, ει: εὶἰιιτπττιπ πε πινιεεπι πΜεπτπιπ ιιτειιιπ πεποίεε

τετ ίιιΡΡετετιπτ, τιιιεπι τππιεπ οΙἰπι πιειιτε δε εοτΡοτε ΡΙππε εοΒποΤεεἰιπτ ; Ρτιιιιιιτπ

πε επ ειπε εΙΤετ ,νε1πά τιιιΜ νετιιΙΤετ άιτΙιειτ,πε πειτΜε τεΙΜιιππι ΡίπΙιπἰ ίιιΜπτιιΙιτ:

· Ετ

σ Βε!τιιιιιιιπει ΕεΙΙοεπττιιιε ιιιιτιεπρ:ιτιιε, €οιιιεε Γειι Μ:ιτε!ιιο ΡΙππάι·ια, πιιιτιιιιιο ιο36. πω.

& 'ΗΜ Ιοειιε ει·ι·επτΠ Υερε:ιο πιιίππι ρι·πιιιιιτ, ριιτειιιτι , Με "Με [ΑΜΠ Τβεοέετίεἰ , 9112 πιοππίὶετἰππι

εχρειιιιιιιιτ , ιιιιΕπιτειιι άεΠετιιιτι. › -

τ: ΜΗ ΟιΙΙιειιιιιιι νοαιιιτ. Βε επ ΒπΜετιειιε εΙιτοιιἱτἱ Οππιετπε. Με: π. αφ. 'σ πω ΕΠιεττιιε οπιιιετπεϊ

Πεττειιι ΐπιιπι Οετπι·άππι εριίΕορπιπ νιίιτππε , ὶπ εετ:|εΠπ ΜΜΜ Μπτικ ει·πνι ιππι·ιπιτ:ιτε !ιΒει·πτιιε ᾶἰειτιιι·_

ΛἀπΙΒετοπἰε Κειιιοι·ιιπι πτειιιεριίτορι , επι ιιιοπ:ιει·ιοε πριΜ Πιιιδτιιπι Ττιεοάει·τειιπι ι·εΠιτιιετπτ, εοεππτιιε Πιιτ,

πε ίοι·επΠε ειιπι πειτε πιο δει·πτόο επι εάπεππόπε ει·επιτιιε.

Β Η θει·πι·άπε ιτι εεεΙείἱπ Κεπιεπίἱ πε Αό:ιΠιει·οπεπτειιιεπιίτοροεάιιεπτπετιιετπε: ΕτιιΠπο οπτνιει·πεεπΠ ερἱ

άτομο Πιεε1Ετ πιιτιο ιοιπ. :με Κειιιιιι πε Αι·πιι!το Μεττοροιπαπο ιπειιειιτ:ιτιιε είτε πε ειπε νιττιιτιειιεδε εκπτω

τε 8επιε π·ιιι!τπ Εεεε: ΒπΜετιειιε ειιτοιιιτι ς:ιΙΠΩΓ:ιτειιΗ8 Μι. 3. εε :νωιω ΜεττοιιοΙιε Τοιιι. π.. '
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ο ε. 13".

το ποιοτι

ιδιο .

ο . @η το,

πο.

Ιβ μι. οι.

Μ##8δ- 1 ρ.

η.

Ραορει·οιπι

. Ε: :πιο όζε·εάέπιπι , ιπιτ1οιεπιε , ο κ· ; οἱοῇΓεο&Ξπ πο: ο δεεετετο ιο οπιιιιε Γε ο Βο

ιιετιτιο .

1 ι . Τοιιε ΙοιιτιοΒιιιιιοε ιΡίιοε εειιΒοοιιεπιε νοτιε , τοτιΓτιιιε ιο ιιιΓοιιι οποιοι ιπιτεπι

τιεπιε ιιιετιοΙΙιε; νεο: , ιιιτιοιτ , Ρτοτετ , τε Πεοε οτι οοοει νεπιιίτι πιιιιιτ, ειοι τε τοτοπιι

ιιοε ιιιετοτιε Γυοτ οποεοΙο ιπινιιιτ . Ετ ΓιιΡεπ ΡποιεΙιδιι νει·Γοε ειτοοιιτιοπιε ιΡΓοοι Γοτιε

εειοεειιε , οιιιπιιοιοοιοτεποτιοε ειτιπιτιε οπο νοτο πιιοπιοΓτιεο,οοοτι οοοεπειιοτ εΓΙιειεπιε,

εοοΓοε νοτι ιΡω ΑΒΒοτι εετεπιΓοοε Έποτπιιιοε ιιιτιτπιονιτ , δε ειοοτι νει·ε εοιπι Πεοε

οτι Με πιιιιιιΓετ,ιιιτιιειιε ενιτιειιτιιιοε Ρεποπονιτ . @οι ι8ιτοπ δ' Ρετεπι τιει ΑΒΒοε οπο.

εοιιι Εποτπιοοε ιιι8πειΓοιιι οπιι=ιοιτ , δε οπο· Βιι8οΙο, οτ ππιοτιοΓτιεο τιοεετ πιοππιιο , τιπο

ιιοτοπιιΒιιε πιιοεοΙο ιονειιιτ . Πειοτιε, οτ ΡοπνοΙοππι ] ε ε οι , ιοπιοεειιτιο ΡΙεπιοτπι δε

ιιιοπιΓοετοὁιτιε ιτι οιετιιοπιι Γιοτοιτ , ιιιοπιοΓιιειτιοε νι8οπιε ιιοΙιιτοπι·ι ιπιιΡοιιιιτ . νε

πε επιιιιι εοπτι ΡοπνοΙοιπι οοοτιοπιιιιιοτιο τιικεπιππι , τιοεπι Γιιιε τιοιο ει: 8εΓιοι·οοι ιο

Γιοε οττεΓιοτιοπιε ΓειιΓεπιπιι:ειοι ιιεετ οποτε δε Γοοιεπιτιο ιτι τιιεε Γοεπιτ Ρπονεδτοε, πιο

Ιιτιο τοιιιεπι , οτ οιτ ΑΡοιτοΙοε , Ρο1°νοιοε Γοιτ. Ετ οτ εοπιι νεπε Ρπιοπιιιοε οπιτε Ιειέ_ειιι

δε Γιο: Ιειιε εοπι Ροπεπο Ροττιοοε, τιε τεππο δε ειε εο8πιοτιοοε Γοο εοιιι Αιιτοιιοιτι, Πεο

ιπιΓΡιτοπιτε δε ιοΒεπιτε τποοιινιτ ; δε εοιιι ΕΙιο δε ]οιιοπιπιε ο ιιιοπιειι ιΙΙεεεοπιε ΓοΙιτο

:Με :Πε οοοΓινιτ , τ1οετιι Γεεοπιτιοπι ΡΓοιο·ιιΓιοιιι , τ Ποιοι οι οιιΓεοπιτιιτο Γοειει Γοοι ο

Ρεπτοπιιοτιοιιε ιιοππιιπιιιπτι οιιΓεοιιτιιτ , δε οτι ιιοε τοτοπι ΒΡιπιτο-Γοπιτ:ιο ιιιΓΡιπονιτ , οτ

οτπιπιιιιοε Γοι Με πειιδτιε , πιοπιειο ενοτιεπετ πιοτιοε , με ιο ιπι τεππο Γοπι διοποιο άο

ΡΙιειο ΡοιΓεΓΓοποε , δε εκ ΡποπιιΠιοπιε ενοπιεεΙιεο εεπιτοΡΙοιιι , εοπιι νιτο οοοι Γιπιεππι

τιείειτ , ιιοιιιτοποε . εωΡιτ ιοτεπιπιι ο Ρττικιιδιο Ειιιιεπτο , ο ΜοππιΙιοεεπιΓιοτιι ιιοΓτεο

οιιιιοτε , Ιιττεπιε Γτπειιοε επιιιιιτι , δε οι οπιιπιιοοε τ1οοι ππιοπιοίτιεοι ιιιΓιιτοτιοπιιε Γιιπι τ,

οτι οιεπιοτιι ιιιΓοππιιοπι : ιτο οτ ιπι οπενι εοπιδτιε ουτε Γειεπιτιο ειτοετιιεποπιτ Ρεπι:οπΓιε ,

το ίιι€ιιιοι τοοιιοίτιεοι οττιοεεπετ ΡεπΓεδιιοπιιε . Νεοοε ποιποιιι , ο ΒΡιπιτο-Γοιιδιο , οτ

νεπε επετιιτιιοε, τισ πιοπιτε ιτι νοΙοιτ, ε1οιοιιιοεε οτι ειιΓεεπιτιιι πιιοιτοε ΓειπιΡεπ τιειιοιιιιιτ .

ι τ. Στιβ ΓοιΡε ιιιεπιιοποτο οοτετο Ριτε τεεοπτιοτιοιιιε ΕιΙΒεπτο , τοπιι τειιιΡοπιε πιο

(Με ω” πιοίιεπιι ειειΓιεπιτε Ροι·τοπιο , οεοτο ΡοΡΡοιιι οπο ειεειΡιεπιειιε ιπι ιτειιοτιοειιιο Ροοιιε

“ΜΒ .

πιιιοε εοπο :οι ειοΓτιετιι Ιοει οιιιιοτε εΓι ειιιιιοιτο , δε οτ Γοτιε Γιτιειι τιοιιιοε 11ο οεεοιιο

πιο Γινε τιιΓΡεοΓοτοπι ΓοΙΙιειτοειο εοπιππιιΓΓο . Ιπι ιιοο οτιπιιπιιΠποτιοπιε ΙιοεποΙιτοτετιι

δώ, 3,; 32. εοππι ιιοΓΡιτοΙιτοτε τεπιοιτ , οτειοε νεπε εοιιι οεοτο με τιιεει·ε Ροτοιτ: Γοι·ιπ ποπ Μακ

τι υ· χ;»Ρεοεέτιππι : σ/ΐίτωτ ,κοιτα οιστοι·έΡοποιτ . Ετ ιτετιι : δέ εοιπεάι ὐαεεεΓἰωπ Μετα:

[ο!ια,(Τ πω: εοωσέέηιοΡι!!οπ τα επ.αοοτιοππι νοεε ειιε ιπιτεπ εετεποε ο Γε ιτι ιτεπιοτιο

ειιιοιιι ιπιττοειοεεπιτιοε Ποιοι δε οΙε'τιοε, ιεοποΓοε ειοιτιο οτινειιιτ,οοι Ρπο εΙεΓοπτιιιτοτε

Γοι νι:: εοπι οιιοοιιιοε εοπιΓοπτιι νεΓιιειο οΓΙο ιτινεπιιτ . (ζοειιινιπ οτι ιιιιιιΙ οιπιπιιπιο

ιιοπτοιτ , Γετι ειιιιι πειιοοιε ιιιτποειοδιιιπτι οΓΗειοΓιτοτε τ1οο Ροτοιτ οεεοπονιτ δε οΙοιττ

ΡοΡτπειπιο νετο οοδιοτοιε ιοπι τεπιειιπιε ιπποιτιοεπιτιοοε Ρεπιεε Γε ειετιπιοιτ . $ετι νε

τιτοε εοτιι ιιοδιοτπιιε Γτι8οπιιιοε , οτοοτε νεΓιιτπιειιτιε ιπιτιι8οπι , οι·έτιοε εοπιίιτιιι

Βει·ιοοιιι , Ρτιιιιοτο Γοιιιειτοτοπιπι Γε , τιοιει Γιιοεπ Με εΓΓετ οδειιτιοιιι: τιειπιειε νε

ι·ο ει: ιιοτιιιιιτοτιε εοπιΓοΙτο , νιοπιι οιιο Ροοοεπι πιιΓεπεπετοπ ιπινειιιτ . Νοτη εοοιιεπ

τοπιο , οοο ιιιΓεπιετ ιτι Μοτο: πεεοπιδεοε οτι Γοιειιοτ , Ροο1ιει·επι Ποιοι δε ΙεΡποΓοπιι,

ιιιιιιι οπο τιεΓοπτιιιτοτε ιρίιοε τεΓοτιιετιε , οτ οιτεπ Μοπτιιιοε , τε8ειιοτ . δετι δε ιιοτε

ιιοπιιιιιτοε εοπιιΡοΠιοτιι Ρεππιιιιττο ιιοπι ιπιοπιιε οιιτ ιι·τιτο ιπι εοιιΓΡεδτιι 11ο ιιοιιιτο εΓι :

τυο εοοι ΓοΙιιε ιπι ΙεοποΓο , δ: πιοΒιιιιιεεοτιο οι ιιεοτο νιπο Γεεοτο οι . νειιιιιιεπι

το εεπτε Πιο οπτιιΓοτοε ΙεοποΓοε εοοΡεπτοε , Ρτιιιιοπιι Γοτιοπιε 8οττοε ειιιιιιτ , δε ε

νεΓτι8ιο οποιο Ιειιτο Γοο;οτο , πω” εοπιι πετιειιτιιιο ιπινοΓιτ : οττιοε ιιιοιιε Γοιι

διο τω) οτι εοτιι νεπιιεπιτι Γοπιοε οΡΡοπιιιτ , Ρποτιοε τιιιΡιιει Ριετοτιε ιιοπιο οι» οικο

Γιιτο 8ποτιοι·οπι νεοι πετιτιιεΙιτ . @οι νεοετοιιιιι νιτο Γιοιιοπεππι δε τιππιοι·ειπι ιιιιεειτ;

Γιοοοπεπι νιτιειιεετ , ειοοει νεΓιιπιεπιτο Γοο Γοιοτειιι ιτι ΡοοΡεπε Πεοε Γεειττ τιπιιο

πειπι , πε οπο ιιοε Γοθτο ιΡΓε ΡοΙοπιι Γιεπετ , δε οτι τοιπιοπιω Γονοπ ειιππι ΡοΡοΙοπιε

ΡοΓεετετ . Ρπεειοοε τοπιειι οειιπιιΙΠε , οι: Με ΡοΒΙιεοτιοιιε Γοι οιΙτετιει·ετ ,Ι·ιοττοτοι·;

Πεοοοε πιοπι οι , με ιιοε Γοέτο 8ποτιοε ο8επετ , ιιοπιιιιτεπ Ρι·εεοτοπ . Ροίιιιιοοοπτι

νεπο εοειει·ιι ιτι Γττοιιε Γοιε εοοοεττοπιο οΓοε είι,οεοοε σο ω,Με ΙεοποΓοπο εο 0Ρε

ποεποτ , ι ΡΓε τε8ι τιετιιτιπιοτοε είτ .

ι 3. δα! ΡποτΓεπιοτοπι νιποτιι Πει ΕιΙΒεπτοοι·πεε έρθει πιοπι Ιοτοιτ , Γε τοιπιεπι Γειπε

οτι

 

ο Ι.εοειιιιοπιι οι ιο-ιιι.-Μρω, Γεο Μωτο"φωι. »ιι-ποιο ιιοτει·πι Μοτο το ειιο:τείιε ()οι·ιΒεεπιΠεόπ

.Με πιοίιπι ιτι Η:ιτιπιοπιιο :τι Ηειοποιιι Βονιοοι,·εοιιΓιποᾶ:ι ιο ιιοοοτειο ιιεπιτ:ε πω: δε 85. ΑροΓιοΙοτοιιι

Ροπή δε Ροκ .

_ ._ ... __- -ΒΨ-" ο . Π

ι
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` ειιατιιιιττι α:ι ίατιδιιιττι ::οτιτιειτ Τιιεοάετιειιττι νετιιιιε, ατ:με ιιιαιιι ω: Πει ::οτινετ

· ι·ετιιιτι εεττε τω:: ,:1ιιαττιιιιιι:εεΟ

αδ τετοιου: :ιιΠιτιιι.ιΙανιτ ; ειιττιιμε μια νείιιτιιετιτο Με: ιιαιιιιετι ίιιιιιιΙδ: Ιειιι·οίο .ιιΝΝ.ει-ι.

Ρι·ιιιιιιτο ::οτινετιιτ , ειιι· ίιιιιιτι , δ: τιοτι αιιιι:ι ιιταιίιιτετι: , ιιιιιιιιιιιιαιι:ιο , ιι: :ιιι:ιτιιιιε , 1048

τε:ιατειιιι: . ΙΙΙ:: νετ:ι ιιιιιτιι Ρτοιιτατιιε, αΒε:ι Ρτο τε ιιιείια Γε::τετι ::αι.ιίαε ιτιιιιιοτανι:, ”· Μ"

ίαεταττιειιιιί:με τιιαι:ιιιιιε τιε Γε τιιιιιιι::ατει: ει:οτανιτ: ιττιιταιιε εει·τε Ποιιιιιιιιττι , :μι (Με = δι

Ρτο ιιιιιτιιιιτατε δ: εοττιτιαΠιοιιε Ιειιτοίιιττι , :ματι Ι.ει: τατιι:ετε ;νετιιετατ , τετι8ιτ δ: _

ιτιιιτι:ιανιτ,ειιι Με ταιιτειι με ειιιί:ιειι·ι δε:: ττταιιιίεΠατιοτιε ιιιτετ:ιιι:ιτ.Ε::::ε :μαπ

τιιιτι ιιιιττιιιιταε ιιεατι :κι ιτιετιιιτ , :με ιιτιιιε ιιι νειιιτιιετιτιε , :ματτι ιτι ιΡίο , ΡαΙαιτι

Επι ιιαιιιιιτ . Νε:με ειιιττι τιοτι ετε:ιετι:ιιιιτι , ιματιτιιττι ιτι Γε τειιιε:Ιιι ιιαΙιεατ , :μι ιτι

”νείιιτιιειιτιε τω: ταιιτιιττι τιιετιτιε ει:ιεετιτιιιιιε ναιεατ η Ρτοιιι:ιε τιεττιο Πειιττι ιτι Βατι

διοι·ιιτι:ι Γιιοι·ιιττι νειιιττιετιτιε Γαιιιτεττι ειιιεετε ΡοιΤε :ιιιιιιτετ , :μειτι ει: νειιιττιετιτο

τιιττι ίιιοτιιττι ιιιιιιωι: ττιιιΙιει·εττι ίαιιειιιτιιε Ρι·οΒιινιο ΙαΙιοταιιτειτι ίαιιαΙΤε 1ι:μι:ιο _

Ρατε: . Ηοι: αιιτειτι ία&ιιιιι , ειιι α. Ρτιωιειο ΕιΠιεττο εοταττι ::ιι:ιιεετατιτ , τιιιιιι τω. .

Ιιειιτι , Πειιτιι τείι:οτ , ιιιτιτιιανετατιτ, τιε ειιιΜε τεττιιιοτιιιιιε ιιοΙιτιε ιιετι ιιιετε:ιιιιιΙε

νι:ιεα:ιιι·ι :μαι Ιαιι:ιαΒιιιιιιιι Ρετίοτιατιιτιι τειιιιιιοιιιο Ρετ ιιεατιιττι Ροιιιιοτιειιι ία

διιιτιι :ειπε ιιτοιιατιιτ .

η.. Βιιιιίε:μετιτι ι·ιατιιαιιε τειτιΡοτε Γαιι:ΐιαι τεεοτ:ιατιοτιιε νιτιιιτι αιιιιατεττι κιίατιοτιειτι ειιι ιιτοΙαταιτι ιτιτιοτιιιΙΤε . @ιι ιτι ειιτιι :ιιΙεδιιοτιιε μα: ο::ιιιοε ιιιοι: ::οτινετ

τι: , δ: ιιτ ίαειιε ατιιιιοτιιτιι ττιετιτιε ειιι τειιιοτι:ιειιιιΒιιε ω: ιτιιιοτιιιτ , τοτιιε ιτι ειιτιι

ίαιιδιι διιιι·ιτιιε @με αΒει·ιτε ει:ατιιτ : Πιι:ιε δ: ειιτη Γεειιττι αιι:ιιι::ετε νοΙιιιτ , ατ:με

Ρτο Μ:: τοτιιιει αιτιιιιιι νιτιΒιιε ιτιειιιιιιιτ . Ε: Ρτιττιιιιτι νιτι Πει αιιιττιιιτιι ίιιιιει· Με τε

ιιι:μιίινιε; :ιειιι:ιε νετιι αιιιι:ι Αιιιιατετιι ιΡ με ιιτει:εε α:ιττιιιιτ . (μα: :μι:ιεττι :ιιιι

ττιιιιτιιττι:με ι:ιετι:ι ΑΒιιαε ιιιιττιιΙιτει· τείιιΒιετιε αιιτιιιιτ ; Ροίιτεττιο ταττιετι τμ: :ιεία

ειδαμε , αΙιειιίιιιτι ω: ιιι νιτιιε ιιτιιιιιιιιτ . Εκ ειιιιιε ::οτιίειιιιι :ιειιτιιτο , νιτ Πει

εοτιιοτε, τιοτι τιιειιτε, ιτι:ιε :ιιί::εΠιτ, ατ:με νιτ:ιιιιιιιτιι ειιτη Ρωαιεω νετιεταΒιιι κι:

ειιατ:ιο αιιιιατε ιτε Ρεττει:ιτ . :κι ατιτε οττιιιια , δ: αδ οττιιιια , αιι εο:ιεττι Αιιιιατε Ρτο

οιιε:ιιετιτια Γειι Ρατιετιτια Με: εοττιΡτοιιαιι:ια ειι ει:Ι·ιιιιιτιια , δ: ιτι οιτιτιιιιιιε οδε

:ιιετιε , ιι:ιεΙιε , Ρατιετιε,ει: Γει·νιιιιιιε :ιετιιο ιιινειιτιιε , ιτιτετιιιι:με ιιιτει· εετει·οε

α:ιοιιτιοι·ιιε μα: ιιΙιοε :Μεδιιοτιε ατιιιτιττιε ειι ιιαιαιτιιε ; ιτα ιι τ Γιιιιιιττιιοι·ι :ματιι Γιιεται:

Ιο::ο ειιττι ιιτοττιονετετ,τιιττι :μαι:ιατιι ει: ιιτιιιιιε ιιιατιιτιι τετιιτιι ττεΒοτιιε α:ιτιιιτιιιιτα

τε μιιετετ . :με :μι:ιειιι :ατα ιιοτιείιε :ματτι Ιιτειιιιε ετοεανιτ, δ: ιτι :Με τιιεΙιοιιιιιιε

ίετιιιιετ αιιίιιιειιε αττιιιιιιιε αιιεττιετιτανιτ . τ

τ 5. Ιιπετεα ιιιαιτετιι ίιιαιιι , :ιε :μα τιιιιιιοττιιιιιιε ιιταιιιιιανιττιιιε , ιτιατιτο ιαττι:ιιιι , Μιττειιι α!

τιοιι νιττιιιιιιιιε , νι:ιιιατατιι τεω: ; δ: ιι: εαιτι ίαειιΙο ίεειιτιι αιιΠ:ταΙιετε: , ::οΒιτατιιεΓιιι :::ιιιιιιια ιιι·ιτιιιιτιι Ρι·αιττιιιιτ . Βε:ι :μια ιΡία , ιι: ετα: ιτι :Παει νιττιιτιιιτι εοιιιιιιιε ιιιιιιι=ιτ -

ταιιτιιττι ΓειτιΡετ αΠειιτατιεα , :ματιτιιιτι ιτι Ιιττειιιια Με εείια:ιοιιε ι:ιοτιεα. ; ιιιιιιττι

ιιιιιτιι ιιιιιετ Ρετιιιαιιοτιε τατιι ατιταιιιΙι ιαιι:ιανιτ , δ: α:ι :::ιετιοιιιαιιε νία: εαιιεττι ειπα

:το ιτιιατανιτ , οττιτιιιιιιε τω ιιιτιε , ταττι Ιιιιετιε :ματτι ιτιατιειΡιιε , ιιετε:ιιτατιι:με ε» ι

@Με τε:ι:ιιτιιιιιε Ροιιιιαιιιτιε.(ζιιαττι :μι:με ιιιιετοι·ιιττι πιω δ: ιετνοτιιττι,ίι::ιιτ ιιτιι

εαπ ττιαττιε α:: :ιοττιιιιαε ίοΙα::ιο :ιείιιτιιτι , ιιί:με α:ιεο ειαιτιοτιιιιιε ιαττιετιτιι:με τω::

ίοιαιιιιιιιιιε ίιιτιτ ΡτοΓεειιτι , ιι: ετιατιι Ριετι:με ιΡίοτιιτιιιιιε:ιιοε ιιαιιιε τ: , 8::αι:ιεττι

Βιινιιιττι τταιιιναιιετε ιιττιιιιατιτεα , ιιιιττιεδιατετιτ, Η :μο ίοι·τε Ραδιο εατιι εοττιιιαΠιο

τιε ::οτιιιιιιιιδιαιιι αδ Γε τε νο::ατετιτ . Εε:ι :μια ιιεττι:ι ιι·ιιτ::ιτια ττιατιιιιιι ιτι αταττιιτιι,

δ: αίιιιειετιε τεττο , αΙιτιιε :τι τεΒιιο Πει ; ει: ιιιιιιιιιιιιε δ: ιΡιει νιαττι α:ι Πειιτιι , :ματιι

απο :ιιι::ετιτε ειιι ίετιίιτ αΙιετιτι , τιοτι ιι: ιιι:οτ Ι.οτιι οιιτιιτιιιιιε τεττο :ιεΠει:ιε , εαριι:

ει:Ρετιτι .· Πεο· τατιιετι εεε , :μιιιιιε τιττιιιιτ , τατα ιι:ιε εοτιιττιιιιτ : α:: :ιειτι:ιε ::ιιττι :πιο

ιιιο:ιειιιιει·ιι τω ιιαιιετιαε ιτι ιτι::ειιτοιιιιιετε ιαι:ανιτ .

1 6. (μα: ιτι ΕΙτιοτιε ιιιοτιαίιει·ιο,α:ι Γατιδιιιιτι πω::αΑττιαιι:ιιιτιι , ιιιια ειιτττ ει:: @Σ'ω

ίσο τιετ:ιιιδιαιιιιι:ιετιι :ιείι:ιετιι ω: ει: ::αιΙείιιε νιιιοτιιε οτα::ιιιο Γεειιτιτατεττι :τι πιει» ε: :εεε

τα . Ναιτι ατιτε ιιεατι @πιει ιιιιίατιαε εα:ιετιι ιτι νιΒιιιι: Ρτεειιιιιί:με Ρεττιοδιαιιτε ,ατ:με ιιοίι Ραιιιιιιιιιτιι ει: :ιιιιτιττα Πτι :ιεία:ιεατιοτιε ιεττιινιΒιιατιτε, :μια εαιιι ΓιιΡει·- :τι . ?Πρα

τια τειιιει:ετιτ ει:αιι:ιιτιο ,ιιιιιι.ιίιτιο:ιι α:ι ίε :ιινιτιιτιιε :ιετιατα Ρατείε::ι: νιίιο . διοτι

' ' ` : ι οτεε ιτι ::ειιιιίιοτιιε άεαιιιατοτ πετ,

ιιιεειιε Ροιιτοε ίτιεδια::ιιιο αυτιά::

ιεττιι ” “ τ: Ρτ·ιιτι :

··ε#°

δικ. α. 6:..

  

:μια ιτι ιτιο:ιιιιτι εοτοιια:Με ειδ

ιτιι:ετ:ιιιοαετιατι1Βεπι3; : :η ε·
  

ο Πε πιοτι:ιιιετιο Βιιιοι·ιετι:

τιιιιιινα:. ΙΜ ειιιιιιιιιιιιιε ται: ι
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Μπιτ. 014. ττιοιιιιε ΙιοτιεΠιιιΓ:1ιιε ι·είιάει·ε νι:ιεΒιιτιιι· , τιττιιιε Μι Γειιτειιτιειττι ιΡιιω,εωτ ειιιιι εο

Ι 048 Ιοει του:: :ιεεεΒιιτ , οιιιιιιιιιτι ιιιτιιιτιιε ΓιιΓΡειι:ιεΒειτιιτ . δώ δ: Βεειτιιτιι Εγτιειιτιι Γετι

"τ Μ* ω εειιιιιιιΓ:1ιιε τοτιιιτι νιάεΒειτ τιιτιιιΓΓε , εὶεἔιιιιτἱΓτιιιε Ριιετι νιιΙτιιε ιιιιιτ:ιτιιπι ΓιιιΓΤε

ι τιιιιι ειιιιι Γιιι8ιιΙιε δεεετάοτιιιτι Γετπιοτιετιι εοτιΓετιιιΓΓε , Ρι·ο:1ιιε Γε Πιιτιεπι ιτι :Μάιο

1ιτοΓττετε Ρτεεεε Γιι:ΗΓΤε . :τω Γιιιι&ιιε Αιτιιιιιάιιε ιιιι:ι ειιιιι μπι εριιΠ:Ιειιτιιιτιι Πει

εοιιΓετιΓιι : ει: , ιιι:1ιιιτ , Βοιιτι: ιτι:ιοΙιε μια· , τιιιιιιι είτ Ριετιιτιε :ιει:τι·ειιιι ειιιιι Ρι·εει

Βιιε ετιειιτι Με νιάιιιιε Ροι·τι8ετε, :μια ειιιτε Γειει·ο-Γειιιθωε ΠΡΓ8.Π8.8 τιιὶ εοτιτιτιιιιιε που

:Μπιτ Ρι·εεεε ει:ιτι·ιιττετε . @κι ειιιδιοτιτειτε νειιει·ειΒΙΙετιι Ριιετιιιιι εγτιειιττι εεττιο

:επι Γει&ιιιιι , επι Γε ειΡΡτοΡἱιηιιειΙΓε ,τοτετιιτιιιε Γε :μελι :Ιε τεττε , ιιιιι ιιιειιει·ειτ Ριο

Πτ:ιτει , νι:ιιτ ΙενειΓΓε . Ατειιιε ιιιιιιιΓιιιοάι Με Με Γιτιειιτι τω τιιιΒιιιτ , ιΡΓειτιιιε Βεειτι
ΡοΡΡοτιΞε πιατα· πιω: ει:Ρει·8εΓεθε , :ιό Γε ι·ε:Πιτ . ` Δ

νω"Μ 1 7. @Με Μαιο :1ιιι:ιετιι νιΠοιιειιι Πιο τετιιΙιτ , ειιιιι :με ετιιιιιι ιΡΓει ΓιιΡετ ε:ι:Ιειιι

νειιιιιι τω. νιΠοιιΞε Γἰ:ἱε ειιιιιιιιιηιιιοτ Γειδτει , νιι·:ιιιιιιιττι Γε εοι·ιτιιΙιτ, νε1ο:1ι18 με εοιινετΓειτιοιιιε

ΣΕΣΪ=ἴΒ'·'°° ει: εοτιίὶΙιο Βεειτι ναι ΗΜ ιιτιΡοίι το , ιιιΠιτιει δ: ιτιοι·ιιιιιε @τι εοειιοΒιιιΙιε κάτω ωιω

ΡτοΡοίιτο . Ιιι :με ειιττι ετ8:ι Ιιιιττιειιιι 8ει·ιετιε ΙιοΓτειιι ιειιιι τΙιιι νιττιιτε Γιι:ι ττιιιΙτιιιιο

:Η ΒεΠιιιιι εοιιΓει·ειιτε :ιί:Πει!Γετ ::οιιτειιόετε , δ: νεΙιιτ ::οιιτι·τι νιτιοτιιτιι τοττειιτειιι

ΒτεεΙιιει τετι:ιετε , τιμά Γε.ι·ιΘ:ιιιιι νιτοιιιιιτι Γιιεεεόειιτε ετιεπι τετιιΡοι·ε ΓοΙιτειι·ιιι εΓΓε

εεΡιτ , ιΒι:1ιιε τεε!ιιΓει , ::ιιι·Γιιιιιι νἱτω , :ἰὶειΒοΙο ειιιιι νιι·ιιιιτι Γιιετιιιιι εοΡιιε ττιιιιιιΡΙιιι

το , ιιι μπε Ρει·ε8ιτ . Νετιιιε ετιιτιι άιιΒιιιτιι ετιτ , Γιο.ιιε ΡοΓὶ εοιινετίιοτιετιι ειιιιιά

Πειιιιι εΓΠειετι:Η :μια ΡοΡοίεετιτ Ιοειιιιι ιιινειιιΓΓε , :1ιιιιτιι εο ειπε ::οτινει·Γιοιιιε Για

τετιιΡιιε Ρτ:ιεΓιιτιτ νειΙιιιΓΓε, ιιτ Ιιιεεττιειτιι ει:Πιιιέτειττι Ρτε::ιΒιιε, δ: ιιοιι τιιειιιιιιιιε :εεε

εετι:ιει·ετ : τιιιτι ετιιιτιι τι πιιι·ειειιΙι είΓετ ιιιόιειρ , ειιιιι ΒιιιιΙιει ΡοΓΓε , Π οεεειΓιοτιιε τει

τιο ει:τιοΓ::ετετ . Ηει::: ΓιιΡετ ::οτινετίιοιιε δ: νιτει τιιειττἰε ιιεειτι νιτι :Μετα ΓιιΠι::ι:ιτιτ .

@Με :ιε ιιιΓο Γιιιιτ , ιτιε ιτιτειιιττι ει: τε!ειτιοτιε ΙνΙειοι·ιιιιι άεΠ:ιει·ειιιτεε ΓετιΡτοτεπι ιτι

νετιι:.ιτιτ .

ΡοΡΡο Α:: 1 8.Ει: Ιιιιιε @Ρε ιιιειιιοι·ετιιιιι :ιΒΒιιτειιι ΚιεΙιιιι·άιιιιι ΒιιΙάιιιιιιιε ΜειιτειιιΓιιε ειιιιιι

:ἶιἐιὲῖπιίω ·Γ:ιιιθιιιτι νε:ιιιΠιιττι , Ἐ` ο ι. ιι Α ο ο σ ε ι·ε8ιιτιιι·ιε :Μάιο , Γιιιιτο8:ινιτ , :μια :ιτιιτιιιιιιι

η." ι>"ζΡο. ειιιε πιά Για: εοτιίΠιι αυτι ειιιΓόειιι τω Γει·ιδιιτειε , :1ιιειιιι Ρι·ιιιειΡιιιιι ι·ειετιι Γιιι εοΙΙ:ιτιο

ΜΒ· Γιιείὶτ . Αιιδιοι·ιτιιτε ιίει·ο Ριτει:Γειτι Ρι·ιιιειΡιε Με ΚιεΙ·ιο.τάιιε @Με :ιάιιιιιιιΓττιιτιοτιετιι

οΡετἱεΓἱΒι ιιιιιιιιιθει ΓιιΓεεΡιτ : νιτιιιιι:1ιιε Βει ΡοΡΡοιιετιι , :μια Γε τετοιο εετειι:ιετίι

ΡΙιιι·ιιιιιιιιι οεεειΠο τε-ιιιιιτ ,Γεειιιι:ιιιπι Πω εο Ιοεο Ρι·2Γεειτ . Ετ ιιοτι τειιιτιιιτι ω , Γε:Ι

ετιιιπι οιιιτιιιιιιι Έι·τιττιιιιι ::οιιΓειιΓιι Γενει·ιτε, Μ ετΓεεετειτ.· :1ιιιΡΡε :ιιιοι·ιιττι ιιιειιε νε

πωπω :κι ΡοΡΡοιιιε νιι·τιιτιιιιι εοιιΓεὶιι ιειττι Γιιετειτ,8:ιιι ειιιιι ετιιοτιε Γιιι ιιιτιιιτιιιιι
ν ειιτιτειτε που Βέτα εοιινει·τει·ειτ. νειιει·ειΒΙΙεε Ρι·τετει·ε:ι ιιιτει· εεε ει:ίτιτει·ε νιτι, :μια

:στη :ΠΙεδτιοιιε Πιι8ιιΙειι·ι με: ::ετετιε ειττιΡΙιιιε Βεειτιιε ΡοΡΡο ΙιειΒιιιτ Ροτειτι , :ιστώ

ιιιιε ΓειΙιεετύ Ρ ιι ε ο ε ιι ι :: ιι ε, :1ιιι θ ο : ε ι. ο Ν ε Μ Ι)ιιεεπι αιτιιε 8ετιιιιιιιιιιιι Μει

Βειιε , νετιετειιιάιιιιι :ιΒΒειτειιι ΚιεΙιειι·άιιιιι ιιιι:ιετιι εοιιιιτε.τιιε Γιιετιιτ -,· Ι.. ε τιν ι Ν τι ε

:ιιιο:1ιιε , τιιιι Γε Ιο.ι::ιιπι εο Ιοει Γαβ τιιοτιειεΙιειΙι ΡτοΡοίὶτο ιτιιιτεινει·ειτ, Γιιεεεάειιτι νε

το τεττιΡοτε , Γεινοτε Ρι·ωΓετι ειΒΒετιε ΒιεΙιε.τόι ΡοΓεετιτε , ΓἱΒι ιη τε8ιιιιιιιε ΓιιεεεΓΓε

πιτ . Ετ τιιιοπιο:ιο τιιιιττιο. ]οιι:ιττιει: τω”Μπι εοΙΙιεε.τε. Γιιιτ , ιτε δ: ειΓΓεδτιιε Γιο

ι·ιιιιι με: :ΠΙεδΗοιιιε νιιιειιΠε επι ἱτινὶεειιι εοΙΙι8:ιτι Ιιε.Βιιιτ . ΠΜ:: δ: ειιιτι ε ΓτεΡειιιε

τιιοττιτο ειΒΒιιτε ΜεΙιειι·άοΓεειιιιόιιιιι Ρωιει εοιιιιι8ιτ ,:ιιιειιι :επι Ιειιι:ιειΒιιιιιιιι ω»

τιιττι Με ειιιτι ειιτιθιε ἱΡΓἱιιε Ιο::ι ἘτειττἰΒιιε :ΠΙεδτιο :ιττι8ιτ .

1 ρ. Σε:Ι ιτι ει:ιιτιιιιιίτι·ειτιάιε ειιιΓάετιι Ιοει τιεεεΙΓε.τιιε ιιια8ιιιι "πιο ει:ΓΗτιτ :ιιίτιειιΙ

τειε , ιιτΡοτε Μπι Ιιιτιιιιτι ει: μια:: ΓΗΡειιάιοι·ιιιιι τιιοτιειΓιετιι :ιετιιιιιεΒ:ιτιιτ Γει::ιιΙταε ,

ιιιιΙιτεΓ:ιιιε [στα :τι Ιοει τεε Ρτσ ΒειιεΓιειο ΡοίΠόεΒατιτάΡΠε ιιιιτιιιΙτειε . Πιι:ιε δ: εά

όετιι εειιιΓει Ιιεειτο ΡοΡΡοιιὶ , Πεετ Ρτσ :καιω Μπείτε αφτι, ιιιτιποτειιι Ρτιιιιο ιτιιε

ρ Μα.._ ::ιτ ; :1ιιι Ρι·ιιόειιτι , :με ΡΙιιτιιτιιιπι νε.Ιιιιτ , εοιιΠΙιο ει Γε πιο:: *' :ΠΓεεΙΏτ . Νετιι ετι

ΜΜ Με» ιιιιετιτε Ρι·:ε:ιι&ο Μ:ιτειιιΓο , τεε ιιιοιιαΓιετιι ε τιιιΙιτἰΒιιε εειΙΙιθιε Ρτιι:ιειιτει:1ιιε τεΡε

Μτιωι τι τἰνιτ , επεσε ιιτ ειιιΓ:ιειιι Ιοει ΡττιττιΒιιε Ρετιιιετιετειιτ , @πιω τιτοΙιινιε τετοιο Πει

ΒιΙινιτ . Ρτσ ειιο ετιειιιτι ιιιΜιειτιιιιι Γοτιιιτεπι :ιΒ ειΓ:!επι πιιΙιτιιιιιε ΠΜ ::οτιιΡιιτεινιτ ,

τιιιιτειιτι:1υειιιιιιιιειτιειτιιπι νιτιι ειΡιι:ἰ εοε, τι :1ιιιΒιιε :εε ιιιιιιίτε ΡοΓΓεΓΓειε :ιΒΓιτει:ετειτ,

ΓιιΒιιιττεινιτ , ιιτ νὶετιιιιι Γεμε ::ιτειιιιι:1ιιετιιιε οεειιιιιιτειιτ , τιιιιι ετιιιιιι :κι Ρετιιιιειι

- :Μπι
 :...--

τι @κατω τιιιιιιιιιιιε ειιτιτ:ινετιτ Ριι!ι·:ιάιιε, ΓυΓε ειτροιιἰτ ΒιιΙ:Μτιιε ἱι·ι ειιι·οιιΞεο Ο:ιιιιει·:ιτειιΠ Βετο ι. Μ!.

ειιιιι Κοτιιετὶἱ ΕριΓεορι ΛιτεΕι:ιτειιΠε 6: ΕτΙιιιιιι Γιι:εεΠὸτΞε ειιιε ιτιοτιιτιι :Πε :οιι:ε:ιιΓἱΙΓετ , μ·ιπιο εχωιιιιιιιιιιι

«κατ, :ι.ε ρώτα. ατι εο:ιειι·ι Ει·Ιιιιιιο :ΜΜΜ ι·εΒιιιιιιιε :ιειεέτιιε Θ:: :μι Κειιιοε τα! Αι·ιιιιΙΓιιιιι Μετι·ορο!ιωιιιιιιι

ωιιΓιι€ιειιε, ει: ιιιιΓετε Ρωτι.

ό Ι:ι·ε:ιετιτι εΙοειιιιιι Γυρω :!ετ!ιιιιιιε ω ειιι·ιιιτιι και..
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ὸχχω ιΡΓιιιιι 1ιιΒιιιιιε ιιΡισ.ιειιι . $ειι,ιιι Γει·ιΡιιιιιιείι, Πι νιιιιιιιιι οιιο:Πειιιιιι ιιιιιιιιιιιι ω. οιιιι.

ωεο.ιιι.· (με Ρε: πανι@Μεο@πιω 8: ιι ωιιιιι νειΙΙιιτιιε ,οιιιιιει ιιιιιιιιιι εοιιιιι- ι 04.8

ι·ιιιιοιιιε :αμε εοι·ιειιιε; ιιιειιιιιΓειιιε Ρετ ιΡΓοε ιιιεειΙειιε, 8; Γιιιιιιιιιιιι εοΡιιιιιι εΙΗὶι , 8: ιι- Μ»

ΡαιωιωπΠω(Μ;επιε ενιιίιι.ΙΙΙε ιιιιιιιιιιιιι,οιιι Ρετ ιιιεάιιιιιι ΡιιιιιιΓοοιιιιιι ιι·ειιιε- ΡΒ πι· ιο

1 ιειι8,οειιΙοε εοι·ιιιιιιιειιι ο ιιοτιιιιι Γιιι εΙειιιΓιτ ; ιιιιιιιε Ρο.ΓΓιιιιιε , ιιοιιιιιιιε Γιιι οικω ιε- Επι: η. ω:

ιιο εοε ΡιοΓιιιιτοε ΙιΒιινιι:,ιιιι ΓιιΓΡειιόειιιιιιιιι ειιιιιιι Γεινἰ Γιιι ΡειιειιΙιιιιι , οιιιιιειιι Γι» Ή”. ι ει. ε.

Γιάιιιιιτιιιιιιω ει: εο όεί;!ειάϊ ἰΠϊΠπΠΜ ι .

· πο. Επι; ιιιιειεει ω) Ι)ει πει· σ.ά ΗΕ Ν ιι ι ο υ ιι , ιιιιι Ριιιιιι ι1ιιιιιιι ιιιιιΒιιιιιιι ω! ΜΜ

11οιιιιι,ιιι Ροτειιτιιιιιε Ιιιιοει:ιτοτειιι,Ριιιιιιιιιι ΡΟΗ Οιτοιιειιι ιιιιιιοιειιι ει ΡιιιιειΡιιω ::ἔἑ:ἱἑ?ιι>

1·θεθνι ωΠ[Π1το Γης9οποιει11!ΝΜΣΠ δ: 2ο ο Βιιτιιιιιιι, ε νιειιιο ΙΚΙ·ιειιο Βιιτιιιιιιιι.άιοεειι- ω.

ιειιι,ιιΡΡΕιειιιι, ιιΒι ι1ιιιιιάει.ιιι Γιιιιδιο νεεΙειΓιο ιειιιτιιιιιιι Γιιοιιιιιι ΡοΓΓεΓΙὶο Γιιιτ , ι1ιιαιιι

ετιειιιι εκ ειιιιιιιιιίιισ.ιιοπε Ριιι:Ροίιτιιτειι Με: ιιΓιιι Ετειτιιιιιι Ρι·ιιινιάειε ιιιιΒιιιτ . ΙΒἱ

εει·ιε ιιιιΙειιιι εοιιΓιιιιΒιιιιιιτιιτε @αμε Γιιιιιιιιιιιιτοτε Μαιο νιι·ο ποιοι , ιιιιιιιΓιοιιειιι

ΗΜ Για. ιιει·ειτ , επι Γιιιιιιιιιι απο ειΓΠιιειιιιιι ΙιΒειιιΙιτειε Γιιιιιιιιιι ειιιιι τεΒιιε Ρειιειει·ιιτ,

ιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιιε Βεειτο νιιο,‹ιιιιιι ιεε οοΓεεΒιιτ , οΗιειοΓιιιιι Γε ΡιιεΒιι.ιτ η Νο.ιιι Ρι·ιι:εο

8ιιιιο ω. νειιτιι ειά Γε νιιι Πει ,οιιαειιιε Γιιιε ,οι νειιιιιιιιιιι ιιεεεΒειι ιιοΓΡιτειιι : πιιπ

όιιτ ιιΡΡιιιιιιι,τιιιη ἰιι ειιιιιιιι;ο.ιιι ΡιΓειιιιιι ιειιοΓιιιιιιοΓε 1εικιιιι.$εά ειπε. ιό οΡει·ιε ιιιιι

ιιιίιιιιτεε ΙειΒοτιε άιίδειιιιιιε εΙιιΗ τ, νε.ειιοΓοιιε ιιιι ειοτιιιιιιιιιι ιι Ιιττοιε ιεωιω . Οιιιιιι

νειο ειιΡιεπόοιυιιι ιιιΓειιιιιι ΓΡε ΓιιοΒιιιι , ΓιιιιδιιιιιΧε Βειιιι ΡοοΡοιιιε , ιιιειιιοιοτο Πιο

Μνιιο@τη ιιιιιιιιιιι εοι;ιιιιιι, ιιιοιι @Η Ιιεετ :ιΒΓειιὲ Γιιιι ιιιΓΡιιιιγιι εοιιιιΙιιι . Νεα: εο

Ρ:ιδιο ιάειιι Ρατει·-ΓιιιιιιΙιεε ιτειιιιιι εειάειιι ιιιιιτι ιιιιιιιάιιι ιειιει , οι; Η Βε:ιιο ΡοΡΡοιιι

Βιιιδιιτιιτιε ιιΙΙιι ειιιιι Ι)εο είε: Βιιιιιιι, τοιιιιιι Γιιι ιιι ειιιιιε ικΙιε ΡιΓειΒιιε ΓιιΒιιιι Γαρε

ι·ειιιι εΓΒεειει:ι.Ωιιιά ιδιιιιι?' Ι.σ.ιιιιιιτιιι ει·(<ιο ι·ειιιι ιιι εειΡτιιτειιιι , που ιιιιιιιιε ΡιΓειιιιιι

ιειιΒιιε Ρετιι ιιο.Βιιιιιιι : ιιιιιιι τειιιιιιιιι ΡιΓειιιιιι ιιιιιΙτιιιιιιιιιειιι ιιιοιι εοΠε8ειιιιιτ ,

ιιιι:ιιιτειιι απτε σε ιιιι·ιιιιι ιιιιΙΙιιιειιιιε Γιιιιιι·ειιιι ΓΡειεινει·ιιιιτ , ιιτ ιη ειι·Βιιιιιειιιιιιιι 8:

Γιιιειιι Γιιιι&ιιιιιιε Με ναι , ιιεε ιιιιιιιετο , ιιεε ιιιοιιο Γιιι ΡοΓΓειιτ ιεΓιιιιιιιτι . Ετ εεεε

ΒεπτοΓΡο1:ΡοιιιιιΡιιάιΙΙιιΠιειιι , ιιιιειιι Ρωιωιιωω ,_γιιιιιιιόινειιειιτι , οιιιιιιτιιιιι

αιιιιά Πειιιιι ιΡΓε ιιιει·ιιειιτ Ρετ Ρι·ιιιΓειτιιιιι νιιιιιιι ,. ιιιιιιειο εΙιιτιιιτ Ρατειιιι . Ετ Ριά

ιιιιιιιι :ι αιΡιιιιιι ΡιΓειιιιιι Γιιοε ειιοε ιιιι: ΓιιιΓιιιιιοε ΓιιιΓΓε,άειιιάε νει·ο ιη ιιοιιιιιιε ιΡω

πετώ ιιιἰΓὶΓΓε,ίἱεειιιε τιιιιιοε,ιιι ΗΜμε οειιΠε τιιιιε Γιιειιιιιτ,εεΡιΓΓε . ΡιοεοΙΙε.το ει·8ο

Με όινιιιιιι Ριετειιιε ΒειιεΗειο Οοιιιιιιοι·ι ιει·ιιιιι ειιιιτι:ιε ε8ιτ,ιεΙιοιιιιιιιοιιε ιιιιιει·ιε ,

φαι :κι Ιω Ρειο.ιοτειιι,ιιι οικιιιιιιε, ΗΜ Γιιιι , Ροίι ιιΙτετιι:ιιιι ειιιιι ιιιι·ιιι:ο Γιιο νει:: ει·

Ιεδιιοιιιε εοπιιιιιιιιιοιιειιι , Ρει·ειιιι . Μ: ιΙΙο νετο τιιιιι ιιιιιΒιιιίιεειιιιιι οιιο.ιιι ιιοιιοι·ιΠ- Α φιο ραι

εειιτιει ιεΒιε εΓι ΓιιΓεειιιιιε , ιιτΡοτε επι ΡιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιΙοειιιιι ιιιτει εετειοε @τι " ""Ι`“"“`

:ι.Ριιά ειιιιι Γιιει·ιιτ ιιιιειπιιε : ειιιιιε ειιιιιιι Γειιδι.ιτο.ειιιιιιιιΙιτατεπι ιιιιιιιΓιιετιιάιιιειιιιιιιε ·

Ριει:Γιιιι ΙιιιΡειιιτοιιε ιιι :ιιιιοιειιι Γιιι ιτε εεεειιοετο.ι: , οι ετιιιιιι ι·ενει·ειιιιιι άιδι:ιιιιτε

ιι·ιειειε ιιιιτειε ι1ιιιιΠ ιό ιιιΓΓο. ει: εο νιΓιιε Γιιειιι , ιιιιιιιιι ιοιιιιτε. οι: Μο ιιιιΡΙειε νο

Ιιιει·ιτ . ο

ιι.(ΖοιιτΞειτ ει:Ειιιι ΙιιιΠε Ιιιίιι·ιοιιιιιιι ιιιιΡειιιιΙεε τιιιιε Γοι·εε οεειιιιιιιι , ειιιιιιε εο ΕΜ "ο 2

ΓΡεδι:ιειιΙι μπειτε Κειιειιι ειιιιι Με άεΙεέιιιιι. Πι·Γιε ετιιιιιι ιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιιι νιτ ιιιειιι- ΡετὶεΓιΙοΓἱι

Με τιιεΙΙε ΡειιιιιδιιιεΜΜΜ , ει. ιιιιο ειιιιιιι ΡΙιιιιιιιιιιιι Ρτο Ρει·ιειιΙο Γιιιιιιετ τιιιιε-- 2:3:'ξ"ΙΓε

. τιιτ,ιιε Γοιτε :ιο ιιΓόειιι ιιι·Γιε :κι Με. * Γιιι,ιιιεΙΙε εοπΓιιιιιοτο,Ρεινειιιιετιιι.Ροι·ιο Κειι 4' _ ·
ειιιιιιετιι ΓΡεέιειειιΙι ιιιιεο ειιιιοι·ε ιιι οειιΙιε Γιιιε ειιΡτιιε τειιετιιτ, ιιιιιιιε ιιιει!ε Ριονιιιιιε ε)

Ρτο Ρει·ιειιΙο νω οποιο νειετιιι.Πιιάε ΓιιΡει· απο ιιιιοιιιι ιη (Πιιιίιιιιιιιιιιι ιΙΙιιΓιοιιε

Κεεειιι Βειιιιιε ΡοΡΡο ιεειιιτειιιτ , ειπαμε σο Με ΓΡεδισ.ειιΙο Γιιιε ειιιιι ΟΡτιιιιιιιι

Με πιο:: εοιιιΡεΓειιιτ,τιιιιι ειιιιιιι ει. ΡετιειιΙο ιιιΓοι·ιιιιι νιι·ιιιιι ΙὶΒειεινιτ , 8: πε ω Μπα.

Παει , ειιΒιιειιιιο , & οΒΓεειιιιιάο Γειιτειιτιοιιι όιέιεινιτ . Ηειιτιειιε νετο ιιιιΡεπιτοι

118 σ.

ο απο οΒΓεειο.ιιοιιι οιιιιιιι εοιι·ε ΡώσοιιΡω ιιιιιιιιΙιτει Ριιιιιιτ,8ε ιιιιειιι Ιιοιιοιιβεε :κι

Γε νειιιειιτειιι ΓιιΓεεΡειιιτ,ΙιοιιοιιΠεε ετιιιιιι ει Γε τειιιτειιιειιτειιι άιιιιιΠι.(1ιιιιτει· ιιιιο

νειιετιιι ΑττεΒιιιιιιιι ιιΓιιιιε ι·εεΠιτ , Γ:ιιιδιο:ιιιιε ιεεοιειιιτιοιιιε ιιΒΒατειιι Κιειιιιιάιιιιι

ΓιιΡειιιιιΡειιιιΙι ιη Γε ιιιιιιιιιιιιιο.τε Γειτιε ειιοειιιτ .

ει.. ΑΙἰοιιιιιιτὶε άειικΓε ενοΙιιτιε όιεΒιιε , Πι@ω ΡΙιιιιιιιιιιιι Ρτο ιιιοιιιιΓιειιί νὶωπ

ιΡω εΙ:ιΒοιεινιι ι·εΒιιε ,τρια εοιιειιι ει: Ιοεο @το ιεεειΓετε άεΒιιει·ειτ , άινιιιιιι νι Γιο- ιιιο:ιιιιι5 ή.

Με οι·:ιειιΙο απτε όιάιεειιιι.Νιιιιι ειιΓιιΙει, :μια οιιιιΒ ιιτειιιιιιιιι νιι·ιιιιιιιιιε εΙε8ιιιιτι:ιιιι ω' νω"°

εειιιεοειτιιι ιιιιιτειιι , τοιιιιιι Γε Γιαπ ιιι ειιιειιεΙιε ΜιίΓειιιιιι ΓοΙΙεπιιιιιε νιάιι οιιιιιτι , πω” ' `

οι Πεουε

ο Β:ιιιι:ι Και 15:ιι::ιν:ι ιιιιιιΙ:ι Κιιειιο εε ν:ιιιιιΙι εοιιι:ΙιιΓ: :κι ΟεΜι·ι:ε ΡΙΌΥιιι€11ΓΙΙ ρει·ιιιιειιε , ει: :μια ιπ

ιιιετι Βιιι:ινιω ι:οπιειι Ηοιιιιωιι πεεειιιΠε νιάειιιι· . ΝιιΙΙιιιιι είἰ: εΙιειιιιιι ιιιοιπειιιι ιι: οι οριάιιιιι , νιι!εο ει.

:Και Μ Βιιιιυ·υε.

 



διο νιΤΑ

ΆΝΝ. Οι. Παμε ιἰειιιιιτιι ιι·ιεΙιιιατο εατιιτε εοταττι αΙται·ι Γατιδτι νεάαίτι αιΓΠιτιίΓε, ιΙΙιιιιιτιιιε ει:

3 οι;.Β ΓεκαεεΠιιιο ΓεΡτἰτιιο ΡΓαΙτιιε νετΠειι!ιιιιιΡ εταττιιιτι ΠΜ τεΓΡοικιειιτε εοιινετιτιι , τει·

Γ' Π' τεΡετετε : Βεπεάιέΐω Βοπιιπ τι: άι:: ακοπότε , Ρτο[ρεπωσ ἱτει·[ασἱεε ποὐἰτ Πσπ.τ/α!α

Μ 67· Β :στέκια ποβι·στ·πω.(1ιιεπιεοΠαιιαιτι, ιιτ άικιιιιιιε , τετ τεΡετὶὶτ , οι·ατοτιιιτιι ενείΙιείο

επινιτ,ατιμε Με νιΠο ΙιιιιιιΓιιιο(Π Πιιειιι Γιιι άεάιτ.Νετι ιιε ειιιιιι Για οτιοΓιιιιι αιιτ α”

τε Γιιιτ,τιιιοά Με νείτιε ΓαεετάοταΙιε νιτοτε,Βεατι κάτι τΠΓεείΠο ΡτεοεειιΡατι ιιιετιιιτ,

τμἰ αιτει·ι·ια: νιτἰτὶὶτατἰε Γτιιθιιιιι Γιιἱε ιτι αδτἰΜιε ιιοιι άεΙιαΒιιιτ.Νοιι ιιιιιΙτο νετο ΡοΠ,

εΠεετιιιιι Πιτ νιΠο Με ἰιινειιὶτ , ατειιε α νειιεταΜΠ Κίε!ιατόο αΒΒατε ιιιίΠιε ιικΙε

η" ΜΜΜ αΜιτ,& αι! νιτάιιιιιιιιι,ΡτιΠιιιιιιιι εοιινειΠειιιε Για Ιοειιιιι, τετΠιτ . ΠΜ Ρτο εοτιιΡτο

Παπ (Μ: Ματια, ΡοΓτΓιιιιιιιιατι1Ρτα:ΡοΠτιιτα:αάτιιιιιιΠτατιοιιειτι ,ἰΡΠιιε ΡατΓειιτΓα,οιιιιιὶε Μ:

Ρτ°ωε· Πιιιατιιιιι ιετιιτιι ιιιοιιαΠετιι ατι ΑΜιατε ει ιιιιιιιιαιτιιτ οΒετΙιειιτια ; ιιε Ρτο Γιιιόιιάιιιιι

με εεετει·ιε Ριοιιιοτιοιιε , ΓΡιτιτιι εΙατἰοιιἰε Γοττε εκαειτατετιιι· , Παμε α ΡτιΠιιιιε

νιττιιτιιιτι Γιιατιιιιι ε>τατιιΒιιε άεΠεετετιιτ . δειι τιιετιιοτ ἰΗἰιιε τμοιὶ άιειτιιτ ι @καιω
ω!" 3' Μ' Μπέκετ ει, ύα»Μέσ κι: έκ ο»ωέ&ατ ; δε τιιιιτιιΠτατειιι ὶιι ΡτοιιιοτιοτιΜιε ιιιοιιαΓτετιι τε

Μιε ΠΜ εοΙατὶε τειιιιιτ,εαπιάετιιτμε ιτι ιιιΠιιιίε, δ: ἱιι τμιΜιε τμαΠ τμιάαιτι ιιήιιτια Ιο

ειιε νιάεΒατιιτ εΓΓε , τιοιι Ρεττ!ιεΗτ : «μια ιιεε ιτι Ρι·οΓΡετιε ιιιΠατι , ιιεε ιτι ατ!νει·Πε ιιε

νετατ ιιεΠει.θειιιιιιαε τιι·οιτιάε οΡετε τεεοΙιιιτ Γειιτειιτίαε,τμιΜιε τἰιεὶτιιι· : ά[εεπιἰετ
Π μποτ· ε/α:,ααί ωσ(απΜακ σαετπ[ισπ.Ετ,Ποδήπα υἱτἑΡεαΡα:ἰεπτἰωπ πο/εέεω·, τμια

απατη εαι·ιιιιι εκ ΙιιιιιιἰΙὶτατε τιιιιε!ιατ , αΙτει·ατιι νετο ει: Ρατἰειιτὶα αΡΡετεΒατ .

στα όιειιι- α 3. Ετ ιμια οιιιιιε ΓιιΜεδτιοιιιε οιιιιε ΙιιιιιιΠιτατε δ: Ρατιειιτία ΡτωνειιιεΒατ, αττμε

°1="° Ρτο ΓιιΡεταΜα ἰΡΠιιε οΒεόιειιτία ιιιΜΙ ΙαΒοτἰε ΓιιίΠεει·ε αΒΒαε νιιἰεβαι , ειιιιι Ρωτ
Π πιο α Γε Ιοεο ιιοιι ιιιεοιιΓιιΙτε ΡτοιιιονεΒατ, μια ετἰαιιι ιτι ατΙιιιιιιιΠταιιιιιε Ρι·ιτιιιε πιο·

ιιαΠει·ιαΙιιιιιι τετοια εαιιΠε Γεειιιιόιιτιι Πειτε ιιιΒεβατ . ΑΜαατιαιιι ιιιΓιιΡετ Γαιιδιτ

ΜοτιαΠε- - Μαιιτἰεἱὶ , νναεΙοι άιδτατιι , ειιιτι οιιιιιἱΜιε εμΓάει:τι Ισα αΡΡειιάιειιε ει τὶεΙεἑανἰτ,

Π::λέ'δεΓι ιιτιμε εο ιτι α8ειιτΙιε τμω σΡοττιιετατιτ,άεΓιιααιετ, ειιιτι ατιιιιοιιει·ε ειιι·ανιτ . @σα Πι

καιιιιιιέ. ΓεεΡτα,εμια εαιιι, τματιι Πτιιε Ιοει μειιιιιΗτατε Πιτ εοιιιτιιειιιιαΜΙετιι Με , ιτι οΓΠεἰ

:ιιε τιιοιιαΠετιιτμε Βι·ενιΠιτιιιε εΙαιιΠτιε νιΙεΓεει·ε ιιινειιιτ , ΓιιιιτΠτιιε ιιιοιιαΠετιιιιιι

ειιιιι αά)αεειιτιΠιιε ΠΠ τεεεΡταειιΙιε ενετΓιιιιι , ιτιαιοτι τμαπι Γιιετατ εΙεΒατιτἰα :επαι

Πεανιτ,ατιιιιε ΡτιΓΗιιο ιιοιιιιιιε ιιιιιτατο, ει: Ποιιείτατε Γιιι ΒεΙοαειιτιι άειιοιιιιτιατι άι

δτανιτ . Αττμε εο τμιάειιι νοεαΜιΙο μια Ρτα:Γειιε εἰτειιιιιτματιιιε εΠ ΡτοιιιιιΙΒατιιιιι,

ιιεε ιΙΙο,ενοΙιιτιε ατι Με ιιΓεμε ὸἰεΒιιε,εοιιΓτατ εΓΓε Ρι·ινατιιτιι .

ΚιιτΓιια τα η.. Ηειιτιεο ιιιτετεα , ιμετιι ΡτιεΓετἱΡΠτιιιιε, ιιιιΡετατοιετιι αΡικι Αι·8ειιτιιιαιιι εἰ

Βιιι>"=ιο- νιτατειιι ΓιιΡει· τεμ Γτατιι α8ειιτε , Ρι·οεμε Με εοιιΠΠιε ΟΡτιιιιατιιτιι Γιιοττιτι·ι Ριτ

` νατιιιι δ: ΡιιΜιεε ιιιειιτιιΒειιτε,& Γιιιιιε Βεατιιτιι νιτιιιιι ιτετ αιΓ ιΡΓιιιιι τμαόαιιι εοιιτἰ

μι: οεεαΠοιιε τιει·ιιιο ΙιαΒιιἱΓΓε , Παμε πιά σ ΕΙΙιΓεαιιΒιιιπι ιιιια ειιιιι Γιιιε αΡΡΙιειιιΓΓε .

(Σιιπιειιε τμοόατιι τη Ιοεο , τμειιι 8τατα εοιιιιιιετιιιαΒατ αιτιειιιταε , Ρτο Γιιιτιειιὸἰε ει

Με τΙινεττιΙΓετ , ιαιιιεμε ειΜε εοιαιιι ΡοΠτιε τεΓετὶιΙΓετ)· εεεε ΙιιΡιιιιι, Πιιιιιαιιιιιιι τιιιιε

Πτιειιτειιι ΓατιΒιιιιιειιι, ε ΠΙναι·ιιιιι ΙατεΜιε ιιιιΡετιιιιι νιάιτ άαΠΙΤε, αττμε ΡαΓτοτειιιι,

ε τε8ιοιιε μεμε ΡαΓεειιτετιι , νιοΙειιτετ Ρετ εοΙΙι αυτια αι·τιΡιιιΓΓε , αττμε αιι Ιοεα ,

ιιετμιτίαε Για όεΠάει·ιιε οΡΡοττιιιια , Ρετ αΜιιΡτα Ιοεοτιιιιι τταιιἰΓΓε . ΒΡιτιτιι ετέο

ταττι ΓτιιΡοτἰε αιιαπι τιιιετοτιε νιτ Βοττιιι·ιιε εοτόε ταδτιιε , δ: ιιτ ΓειιιΡετ νιΓεετιΜιε

ιιιιΓετιεοτόιατιιιιι τοτιιε Γιιετατ ΡΙετιιιε : Εεεε , ιιιιμιτ , ο Παπ , Γιοιιιιιιειιι , τμεπι ατι

ιιιιαΒιιιεπι δ: ΠιιιιΙιτιιτΠιιετιι τιιαιτι Γεειίτι , μμε Ρι·τειιατιι εΓΓε Μπι . Ρτοιι·ιιιε Γιιοε ,

ιιτ ιιιιΓετο μπι Ραιιιε αΒΓιιιιιΡτο οΡετιι τατιιἱειιι Γειτειιτ εοιινοεατ ΡτεεἰΒιιΓτμε ατιτιιιΓ

Πε ιιοπιετι Ι)οτιιιιιι ἰΡΓε ιιιτετιιιι ιιινοεατ,Ρτοτείταιιε ΙιιΡιιιιι Ρι·ταΓαιιι ιΙΙαιτι αιιτε εΓΓε

αιιιιΓΓιιτιιτιι , ‹μαιιι Γε τμιάιμαιιι ειΜ αυτ Ροτιιε 8ιιΠατιιι·ιιιιι . δεό ιμια ΡαΙιιΠτἰιιιιι

Ιοεοτιιιιι ΡιοΜΒειιτε ιτιτει·Γτιτιο , ιιοτι ΓαειΙιε Γιιοιιιτιι :ιό ετεΡτἰοτιειιι Με ΓιιΓΓοεατι

ει·ατ αεεεΓΠο )· νια ιτι 8γτιιιτι αττεΡτα, ΡαΙιιίτιια ιΠα Ιοεα ειτειιιιιειιιιτ , ιιΜ αι νεΓτι

με εΓΓΙιιειιτιε ΓαιιΒιιιιιιε , Γιοιτιιιιεπι τιιιΠα πάτα: ιιιιιιεια ιτι Γε όαιιτειιι ἱιινειιἰιιτιτ, ιιεε

ιιΓΡιαιτι Ιοεοτιιιιι ΙιιΡιιτιι ΡετΓΡιειιιιιτ . Μοιι οιιιτιι ΓΡε ΓιιΡετ νιτα ιΡΠιιε τιεΙιαΜτα ,

εεμο ιιιιΡοΠτιιιιι ιτι Βεατι ναι αάιιιιειιιιτ ΡταιΓειιτἰαιιι .· :μι ιιε Με τιιιΓει·ιεοι·όια ιιἱ

ΗοπιιιιετΠ Μ! Ρτο εοτΓετιι τὶιΡΠΓιιε , Ρειιεε Γε ἱΡΓιιιιι εοΠοεατ , Πειιπι‹με Ρτο ΓοΓΡιτατε ιΡΠιιε τα

Μ:22αιε'ε εἱτο ιιιειιτίε τιιιτιι ιι·ιτιοεατ . Βειιετιιδτιοιιιε Γιια ειιιτι ι·ειιιετΙιτι ιιιτει·ιιιι Γονετ , ΡαιιΙΙα

ιιτ”, τιιικμε ειιιιι ειιιιιτιε ιιιονετ:τΓειιιόε Γιιι·8ειιτΓι νιτεε εκ ΓατιδτιΠεα.τιοιιε τατιι τιιαιιιιιιιιι

Γιια

 

Ά Ε!ιΓκαιιειιιιιι, ιιτ ΒοΓΙιιιιάιιε ωιιιΠω , αι αι ι·εειο τμπ ΕΠο Γειι ΙΠο Πιινιο ιττιτςατιιι· 0 @απο Η·

Με, ιιιιιὶε ειιωιε Γεω ΑΙΓιιιια·ι ιιοιιιειι τωιωιε νιττειιιι· , Αι·ετιιιοιιιτιιιιι Πω , ει: Ρ:ι11Πο ΕιιΓια Με: ιατ

Βεπι ΚΓιειιο πιιΓεετιιι· ο



ε.ι>ουποΝιεΑΒΒΑττε. 5ιτ

Πιο.τυπι , πυο.ιπ Ρι·εευτπ οΜιπετ, ιτειυτ ευπι νιτο Πει ειτιυπι υπο εε1Ρει·ετ , τυπι υΙτε- ΑΝΝ· απ

ι·ιυεειε νται τω μπι ΡτεεΓυτπετετ ; πυΙΠε1υε άυΜυτπ ,° ἱΡἴυπι εκ Ρι·εεΠουε Πιπδτι πιτ

ειε! νιτειπι Γετνιιτυιπ) ειε ευΜε ΒεπεπιεΗοπε, τπεπίπηιιε εοπιπιυπιοπε, Μ ειιιι ειε! Με

ι·ε νιτιετε ευτειτυπι . Ροίτουειπι νει·ο εοπνο.Ιυιτ , ειε ειεειττιευπι ίυειτυιπ ἴΡεδὶειευΙο

εοε , πω ευτπ νιτιετειπτ , Ρετιτιονιτ: τι ουοτυπι ετιειιπ Με ποε ιοιΡΠιπι εΜιειπιυε ,

ΡοΠει·ιίουε ἰπ πτ8ιιπιεπτυπι Πιπδ'τιτο.τίε ἰΡΠυε τεΙιουιπιι1ε .

η. ΩοπτιΒιτ ιπτει·εο. ισ $τειουΙεπΠε εοεποΜι οΜπιτειπ Β ε π π· τι Α Ν Ν υ Μ ΜΒΜ.

π1οττι (Μπι: , ειτουε ιιΙτει·ι ίυεεεόεπε!ι ΠΜ Ιοευιπ τεΙιειυιΠε . Ππτιε δε Ηεπτιεο Μι

Ρει·ειτοτι Βεειτυπι ΡοΡΡοπεπι τυοτο8:ιτε ειπιτπο ιπίετιιτ . οπου υτ Πετετ , ΚιεπειττΙιιιπ

πΒΜιτετπ τυπε ίεευπι πι εοπΠΙΠε πεεπτετπ ΙιυπιιΠτετ εοπνεπιτ , επι τοπιεπ οτππιπο

ίυἰ εοιιΠΠο ειπιπιι ποπ Ρπτείεεὶτ,ειυἱ:ιΡοΡΡοπεπι ΠΜ 8.6 εο τοπτυπι Δω ΡοίτυΙεινιτ,

Πεο οπο. ι·ειτιοπε ευπι ΡοίτυΙειι·ετ , ιπτΠεπτε ποΙυιτ . νεπετειοιΙτ πυτετπ Κιεπειτοο :ιτι

Μι.τε ιιπΡει·ιοΙι Ρτιπιυπι Ρετπιοπι οιυ τπιιΙτυπιτιιιε ι·επιτεπτε , οεεειΠοπεΠ1υε Μυ

τεε,οΒ ουκ ίε επι νιτο εειι·ετε ποπ Ροίΐε Με ευετ, εκοοιιεπτε;ίππθυτπ Η ε τι ι π ε ιι

·ι· υ Μ Α8ιτιΡΡιπα ΠοΙοπιπε εΜΓεοουτπ Ρτει:ίειτυε ΙπιΡετπτοι· ενοεσ.νιτ , εοε1υε ΠΜ

πτΠυπξτο , πουτι οι·τείετιΡτυιπ οΜι:ιτειπ Ρτεεεε πτΠιυε ειάτπιττετε ευτπνἰτ: ΡοΠτειπο

νετο οΒετΠειιτιπ: ίεπτεπτιειπι ειε τετιἰει ειυθτοτιτοτε ἰπ ευπι τιιευνετ . υιιτπ πε [Ρτο

τω: νιεἰετετυι· , ίυΜεδτίοπε , ποπ νοΙυπτειτε ἴυἴεεΡἰτ , δε υτ ει Πεειτυε οΡΡο ιπ πιει

πυ:4 εεεΙει·ετ, Ιιεετ ιπνιτυε ειππυιτ. ΠΜ δτ:ι.ουΙεπΠε ι·ε8ιτπίπιε Ρεε!υπι πιω: Ροττειειτ,

υτειυε ΡοΡΡοπἱ Ρτο ΠιεεεΠιοπιε ἰπὁἱεἱο εΙείεττετ , ιπεΠιειτ , οτΠυπθτο ΠΜ πτὶ Μ! πε8ο

τιυτπ ύ ν ν Α ι. ιι ο ο ο Ν ιι Ι.εοτΠεπΠυπι εΡιΓεοΡο , Πιπδτιτοτε δε Με ω! ε1υτεευτπουε

Πτεπυε δε Με ΡετειΒεπεὶει ΙΙΙυΠτιΠιιπο . (1υι ειε (που τε8ἰο ΠΜ @Πει Ρει·8υπτ ιπιΡΙε

τε , πιεπιοι·πτυπιειιιε Πει νιτυπι ΡοΡΡοπεπι αουτ! Πιπέτυιπ ΚεπιειεΙυπι ιπ ι·εεΕπιι

πε Ριτοιτιονετε ·

26. @πι Ρτοπιοτυε , τ1ιιιυυΐοειπι εο Ιοεἰ , ειυοι·υτπ πιοι·ιουε εοπνεπἱι·ε ποπ Ροτε

τω: , εΠΙΡΙιεετε Ι:ιεπε 8.8επτιο εεΡιτ . Ππεὶε αυτι ιΡπ , ε1υτιπι ω. τιιιι ίεευπι εο νεπε

:ειπε Ετειττιουε , ιπιτπιειτιοι·υπι νιε τειπτει εεει·ενιτ, δε τειπι ιπππιίείΗε (Με, Μουτ

τ1υειπτεττιυπι εΙο.πάεΠιπίε,ιτει Ιειιεοτυτπ τα! Με εοπιυτειτοττιπι ὸείοτνὶἰτ,υτ πυο.εΙππι

Με ιποπειΠετιι εΙειυΠι·ει π) ειε ἰπιΡετυ οπο ιττιιτπΡετεπτυτ ενειέππειτιίουε 8Ι:ιτΜε ,

@πει 8ι·εΒεε Ρετ Βοπιιπιεει ίεΡτο. Ρετίεςυετεπτιιτ . Σεπ πιιτυπι εΠέτυ ! ε1υι ΜΜΜ:

ιπ ΐε νιΜ·ειτιε εεετιι νιτιεου.πτυτ , ιδτιουε ποπ Πυιπππο, τω τΠνιπο ε!γΡεο εΙυΠε3 ποπ

ΙεετιεΜιπτυι· : Πευτ ιΠε ει Μογἴε τυουε πτεἰετε νιάεΜιτυτ , τ1υι το τπεπ υΠιοπιε π·ιοΙε

Με πυΠο. ΙετἰεΜιτυτ . Τοπτί νετο Πιτπο. τπειΠ υΜ Βε:ιτο νιτο ΡοΡΡοπΠ ε ΜεΙπιυπάσ.

:Η τυπο όεπιοτειπτι , ιπ :ιυτεε Ρει·ετευυιτ, ΓΡιτιτυπι εοπττιτιοπιε δε πιωτοτιε Ρτο τειτπ

ειείεετειΜΙι τειτυπι τ”ο.ειε ιπάυττ; Ρτεε!εττιπι ευπι ει: πυπτιππτιουε ΠΜ ΡΙυτεε Πιοτυπι

πεεευετιτ οεευουιΠε , τιττ1ιιε ειπποε Με πυι ίυΡει·Πιτεε ίιιει·ππτ , τπετυιπ ειε τεΙιουο

Μετα/Με . Ι)υο Ραετετεο. ίεευπι ΜΜΜ: ΠιὲευΙπτἰε ίυει·ε πω, ει ειυιουε ετιειπι ε1υοτἰ

Πιθυτπ ίυεττιτ , εοπτἱΒιτ ΜΗ , πυοτυπι υπυε Ατἰπιοεττυε , οΙτεττ1υε Βοίο νοεειουΙει.

ίυπτ Γοττἰτι . (ζω ίυπιπιπ ευπι νεΙοεἰτειτε εε , υΜ ιπ τιι·οπεε επι-επι ΡΙιειΙειπιτ Με

8τοιΠειτο. ίυει·πτ , ιτε Ρετ8ι1πτ , Ι)ειεΙυε , ποπ Με πτὶπιἰπἰίὶτειπτε νιττυτε , οπιπεπι Π

Ιειιπ πιυΙτιτυεΠπετπ τοϋ εΧΡεΠυπτ , εειΡιυπτ , δε Πετπυπτ : πτειυε οπιπιε Ρτο νοτο εεε

ΗΜ Ρτονεπιτ , ιπ εΙυοτυπι ιποπἰουε , οεειτἰ Με το ιπιΡεττππτιουε πωπω , Με ιι

€πεινττ , πυι ποπ ΠιΙνπτ ίπ τπΠΙΠουε , αυτ ευττυυπι δε 81°Ι11ΟΠΗΠ ΡοτεπτειτιΜιε , ἴεἔἰπ

υπο τπιΠε ιπουε τἰυοΜιε τιεεεπι νειΙετ ΠιΒειτε ιτπιΠιει. Βἱνἱπει όειπόε εδτυτπ είτ Με

ιππόνει·Ποπε , υτ πυΠυε , επιεπίο μπι οππο , ΠιΡετΠεε εκιΠει ιπιπυοτιιπι ίυιΠετ

εοπιυπιτιοπε . Βίαια: οπιπιε εποε νιτυπι Πει εοπίυΠο ιπ ει·ειτιο.πι τεεΠττ , ειιποτουε

οπιπιυπι Ραπ ιπ ευπι εοπίεπΠι Ρι·οτΠιτ .

27. Βιετιπιυπι Παπ εΠΙυιιετο.τ , Η τ ιε τι ι ε Η ο Ν ι ειπε Τι·ενπεπΠυπι :ιοΜιτι πΡυεὶ

Πιπδτιιτπ Μειιππιιιιυτπ ) Ρι·2Πιτο ιυΒεπτε ΙτπΡει·ειτοτε , ΐυεεείΠτ : ιιΜ ἱπ ευπι ΜΜΜ,

ιπιπιο ετεινιοτ, πυοτυπιτιο.ιπ ευπι ιτιΜι:ιπόι εοΡΠε ιπνιτιιο. Ρι·οεείΠτ; εοτυπι νιτιεΠ

εετ,ουοε ο εποπο.Πιειε ι·ειιυΙο.τιουίουε οοίετνο.τιοπιουε Με πΜυΡτιπι όεΠειπτ.Ωυτπ

ουε ΠΜΜ» εο ιΙΠειτο ιειτπ ποπ Πεετε , δε ειίΤυετει Ιοευπι Ρειιεε τε ποπ ΡοΠε Ιιτιβετε

εοπίΡειειΠεπτ; πε ειπε πιοι·τε ΡΙυι·ει ιππεΜποπτυι· , δε οπου ΡειΙειπι ποπ Ροτει·ειπτ .

ουιουΠΙαιτι Ρτο:ΠΞΒιοτυτπ Γυο.τυπι ιπΜιιε οοετειπτυτ . Απ Μια! , πείειε Με Ξ

Βιοτο

ιο $τσ.ου!επΠε πιοπιιΠει·ιι οι·ιειι·ιεπι Πιίε ειτροΠιιπιιιε Πι νἱτιι δ. Κεπι:ιεΙι $πευΙο π.. ω πυ:ιπι ι·εευι·ι·ετιέυπι

εΠ, Ηοπιεπιιε πωπω Ρτιπειρ:ιτυε ιιτυΙσ ιπίἰειιε. '

ό ννπωττοιω νιτ:ιπι ΐυρκι τω" ω τιππυπι το”.

σε Με!ιιιυπόστισιπ υιοτιιιίὶετὶυυι παπά Μοτο! τι 5ωΒιιΙεπΠ Δια", πι (οΙοπιειιΠ ιππιεπ τΠαεεΠ. Πιιυπηιιο

π Πιο οι·ιει.πε ίυτιείτ υπιεο δ: ειάειπ :ιΜι:ιτι Ρτιπειιιι.
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ΆΝΝ:(ΞΗ. ”

ιοιι.δ -ΡΚΖΕΈΑΤΙΟΟΝΠΙ.ΡΗΙ ΜΟΝΑ(ΣΗΙ.

η.Ιοιι .

ι . Π Ρ ε ε ι· ε τ. τ ε ι ε ,Δ πειτε ετιοιτι τοοιιοΓιιειε Γοπιδιιεπιιιιοε επιιιιιιοε ιοππι Γατο

ιιε Γοιοο δ: εειειιτιτοτε Γοι οτειτιοιοτοτιε , εετιιι:οτ , ειοετι πιετιιε Γοετοιιι οτ;

εεοτο Μοιεποτιι , νει τοειτο τοιιππιιοτοιιτιε οιιιτιιι τιοτο πιεοιεδιοι ιιοιιει·ε :ιειεεοτ τ Γεει

ιιιει: οτι ιοιιεπιτιε ιοιοετιιιοι οτετια τιιετιτιε ιιιτοιτο οοτετε: δε ιιεετ απο τιεττιπτιετι

το το οοειο:ιε ιιτ , εοιιι τοοιεπι οτι ιοιοπιάιο οι ειιετιιεπιτιτε ιιετιιιιιι άει:ετε . πιο

ετοε Γοιιδιιοτιιε εεεοΓιοπιε δε εεε Ο Ν ο π. τι τι ο ο εεπινεπιτοε , ιτπιτιιε εετοττι :τοα πιο

ιιοίτιετε οτεΓεΠιεπιιε Γυοτ , ιιετιιιιιε πιετι οιετιτε , εει·ιτειιτοε , εοι νειειε , :οι νεοε

τοιιιιιε οοτει· Ε ν τι ο τι ε. ι. το ε,ιοισειιτι οοπετε ει: ειιετιιεοτιο: :ιειιιτε ιιοιιοει·οτιι, :εοι

το πιο ιε νειιιε οετειιτι ει: εοτιτοτιε τιειιιτο οπιπιοεπε :ιεεοετοοι . ιοιΠεπιειτι εει·τε ,

εεττ οιοτιτοοιιι ιπι :ιιε οετεΓιιε , δε εοι ειτε , οτ νειιτοε Γετνοε Γοιιδιιτοτιε , οικειο

οετοτε τιειιοι , ει:ειοιιιι:ιε , οτεοε τοι·ιτιιιιτοτι τιιεο οετιτιεπιετιι οτε ιτπιοεπιο οτιτπιι

Βιιιε , δευτ ι:εοτι «οι Ρ ε τι ο ο ο ι ε ερθει , πιειιτιε :ιιειιοε ιοιιιτιο δε ιιτιε ιοτε :ονει

ο,οτι , Γεπιιιετετπι , ιιοπιιιιτει· εεεειιιιε . Ετ τιοειιιοτιο νειιτοτιι ιιο:τιιιιτοτεπτι :με ιτι

πιο , οτ οι·οετιιδιοτιι οι , οτε ιοιιιοιιε οΓοε Γοιιιι , ιοοτιοιιε , ιτιιειτιο:ιιοοε ιτιεοιτι οτε

τιεοετιε τοττι ιιο:ιιιιιτετ ιιιιοτιδιε πιιιιι ο νεοιε ει:εοΓοιιο ? ιο οττο:ιιιιιιετ ετοιοοε οοτ

τεπιι οπιτ:ιιε ο8επιτιι εειιοτιεοε τιειιειε; εοιο ιιετιοε νεε οτε ιιοτιιιιιτοτιε εοοιο ιοοτιο

° τε Γοιιιειο,πιεειοε τπιε ειοετιιοειε οτε Γποοιιιτοτε τιιεο :ομοσ ιτι οοεπε ει:εοΓοτε οεΓ

ιιτπι ιιινεπιιε . $ετνοτε τοτιιεπι οτεοετι Με οιεοιτοτιε τετιετε , ιιε τοτιε οιι·ιτπιοιιε πιε

τιιε τετοοεποτο οι·εεεειοτ , οτ εεε νειιιε ειοιτιοοοιιι ο :ιιε , τιοετι οιιιιτ , τιεοετοτ, πιεε

τοιτιοττι Γοι οι τοοι οπτιοε οε τιιιτιειιι εοετε Γτοοιιιτοτιε πτιεο: οοτιοτοτ; ιιεεεοε Ποτ ιο

ι:επε τιε :με τιιειτοτ ; Ι.οιιοπ ιπιοπεδοε επιιιιο νιτιειτο δε νειοτιτοτε ιιοτιο , :ιοο Πεο

ιιιιιιι οιτιοοοτιι :ιιτιοε εεττ εει·ιτιοιτ . Ρετ ιιοε ετεπιιττι οεπιιιοοε ι·εε , ιοιιεπετιι νιτιειιεετ

δ: νοιοιιτοτεπτι ιιεπιοιιι , ετιιοιο νειεοτι δ: εοτπειιτι Ηοιιτ Γοειιιο , οοτεεοιιι:ιοε ει: οτι

τω». ε. Μ. ιτιοπιιτοτε Γοι νιτιειιτοι· ιιιτιιειιιο. $ετι :1οιο, οτ Γετιοτο:ιι ει·ι , Νεοοε νοιετιτιε οοτ εοι·

τεοτιε ,τω Πει οι τιιιΓει·εοτιε)· νειοοτοτι οοτ εο:Γοι οιεο εξι :ιιιΓει·οτιο ει: "πιο

Μ 67· Π· οτεειιοοε οτιττιιΓεεοτοτ , οτ ε1οιειοτ νετιιοττι ενοοειιοοπιτιιιοε νιττοτε ιιιοιτο , ειετ ιιε

οι ετιοτιι νεπιιοπι ιτι νιττοτε Γοο , οτι ιιεοτι οοττιε Ρεοοετιιε νιττοτεε ειιοττοιιτιοε .

Ρτειιι‹ιε ιιτεε ιεδιοπιε Γοιιιτοεοεπε τιιεεο:ιοττι ιιε ιιοιιε εοιιι οοεει·νοιιετοπι ιιιιπιε ιι

ιεειιοτιι οποτεπιτ πειιτιοοεπι:ιοπο ;Γετι νεπε , ιιεετ ιιονοιτι ,εοτιοπιιειε οοτιιειιτιειΓεοε -

ιιοτιειοτετΓεπεοτιοιτι : εοτο οοετιε πιιιιιι ιπι εε οι , πιο ειοετι ει:οεπιετιτιο ιιτιειιοττι ,

Πεειπι τοτιτο νιτε εοετοιιτε , νιΓο ειιειιεετιτ , οτοοε ει:ιιιειε εετοτπι , :1οινιτιετοιιτ, ο

:Μπι οεισιε οττειιιτετιιιτ .

ΙΝ()ΙΡΙΤ νιΤΑ.

. ο. Εοτοε Ρε τ τ ο ιτι τιιεισοε τιειιτιε , Πεο δ: Γοτεοιιε ιο εττιιιι νιττοτε εειοιτιεπι
ι°'δ°°°““ οι: ο ιΝιι ι οι εττοι -
οοτι·ιο ε: οτι- οτι ιτπιοε , οτομε οτ ο τετ οτ οτιοε νεπε τοε πο , ο ιπιε ε ο οτε

""""° ισοτιιιιτπιοε , ι..ιιιπο8οοΒιι ο οοπτιοοε , ο (διιτιιιιοιιιε δ: ιπιοεπιοιε οοτε:ιτιιοοε ει:Γτιτιτ

ει·ιοιιειοειιοτιε τετοοετοιετι·ι ιπι Γοεετιτι ,εκ ιπιΓοιιετιε Γοτιδτι δοιτιτοε οι ιΡο επεοοιι

τιιιε ιοτιι Γοδιοε ιοεοτιτιοε. Νοτοε_ειι νετοΤι ο ο ι: ι ο ο οοτπε, οτειοε Α ο ο ι. νν ι ι ι=

ιιιοιιτιιιιπιο πιοτπε; Γεοτιτιιε εεπιεεοτιετιιε Γο:ε τιιεπιΓε , οποττετ Γειιτο οοιεεοτιοτπι

τετιιοετο,οοτιτοειιοε ιοεε.Ππιτιε ετιοπτι οτε νιτο ειοΓ:ιεττι οοει·ι,οοτετιτεε ιοιιοε ειιΓ

ιιιιιεπιτιο εοιιιιοε :ιεΓτιτοοτιτοτ,οε τοπο ιιιτεπιιοειιινο δε £ειΒιιι ιτιΓοπιτι:ε τιπιιειιτεε Γει

ιιειτοοτοι· , οτοεΓεττιττι εοτιι ειδ ιοιιε οτ οπιοιεοεοιτοε τετιετε ειιιιοεπετοι· , δε τεεοοε

τοιι:ιι ειοε ιιτπιιιεπιι,Β ιιιοτιιοτοιιιΠεοτ,νιιτ οιι:1οο Γοεε ιιοι:επετοτ.νεοιτ οτειιιτιε ει:

εειιιιιιε,οτ ετεειε,Αιτιιιιπιιι ιο πιεπιτειπι εοιοΓ:ιοπτι τοοτποπιοε,ειοΓ:ιετιι νιτιειιεετ οοετι

ονιο, οτ ιτι ιοιιο Γοονιιιιτπιο, ΓοΒοει το:ιιτιιο Γενετετοι· ιπιτιοιιπιο, :ιοεο:ιιιΓεοε τεοετιιτ

ιιιιΓοπιτιοτ οπιπιιο νοιοιιΓετ οειιε:ε νειιιοιο . Εοδιοτιιοοε οι, οτ ι‹ιετιι οοιιο ιπιτετιιοε

ιιινι οπ-τοε οετιεοιοττι ενοτιετετ , οοιιεοτιιιοΓοοε Γοιε 8οοειιοοι δε ει:οιτοτιε ιιετετ .

Ρ . Ε 3. (Ξεοτιοιτ ιιιτει·εο οοττετιι ειοε,νιι·ιιιιιε δε οοειοειο τιοιιι εετιιιιιιιιτειιιοιι Γοετοιιι
ΜΥ! οι πο:

ΜΒΜ", Γεεοτιτιοτο, οι εειιεΙ› ΗοειιοοιεπιΠ εεεοιιοιΙΓε , ειιπιπιεπτιοοε Γεοτιτιιοπιο πιοτινιτοτιε

Γοοτ

ο Ι.ιιιποεοοιοοι , :εδώ οι τετοιο , :μια με οοιιιε οιιοιτοι·ι Με ιτι Μοπιιιιε οι·οοε Τετοοιιιιοοι οι·

τοε, Οοιιτιονι ιτι οικω ωιιιιο.

ο ι·ιοειιιιιιιο ποιο ιτι Βποιιοοτιο ω" ι.ενοοιοπι δ: ι_εοτιιιοιι Βειειι οτιιεε ιτιιιοοεε. Βειιοιπ η οοετι ιιιε

:οειπιοι·οτοπ , ειιοτιιτ ω" Αι·οοιίιιιτι (ῖειοιτειο :τετοιο , δ: Με Κεειοετι ιετι8ιτειιι Ηποιοεπιιο εσωτε

τοτε οιιιιοοι 968. οτ ειιΓει·νοτ Βο1ιοοειο;
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(Με@Μοτο ΡοΡἰΠοτπ ,τουτο νὶοοει τπειττε, ΓοΙειτὶο Γοἰ οείτίτοτΙΤε . Ετ οοετοοοειπι τω» ΑΝΝ. Ο:

τιποτε :τυποι οΡοττοὶτ Ρειτετοο Ρονειι·ετοτ ίοΙειτίο , οἱνἱπε τετοιου ποπ είτ τοιοοειτοε 1048

οΙετπεπτἰει , οτ νετε , Η νοΙοἱίἴετ δ: ποίΐετ , οοπτὶοο ΠΙο οοτοἰΙἱτετ 8Ιοτὶοτἰ τοιοετετ , 2": μ"

οπο οἰοἰτοτ : Ραποπο: ιἰεαεἰὶοιιἰτ Με , ΒοΜἱπισ.τ αετου: «#ιωφτ »σε . θεπἱττἱοἰ νε- Γ! Μ· τα

το ἰπ τείτἱτποπἱοτο νεττε οειίτἰτειτὶε , Ρετίενετειοτἰο , οτ ενοπ8εΙὶοτε ΠΠ Αποτι: , Ιειοοο

ΜΙΒ ΡΙοοοἱτ νἰοοἰτοτἰε : :με οοειΙὶτετ Ισ.οοοΒο1Βοε ε:: Βείοε οοοτετπ νο·τοτοπι Με

ειοἴοἰνετἰτ , οι ίε:1οεπτώοε Ιεοτοτ επίποιονεττετε Ροτετἰτ , υΒἰ οσε ίυο ὶπ Ιοοο Ρου

οει , οπο: οε ἰΡΓε βάτα ίοπτ , οὶοεττε οονετἰτ . Ν" _

π.. Αο νἱτοτο ειυτετο Μετά νἱτΞ , ποσο :εε ποπο οοτοΗτ , ι·ε[Ρεδτοτο τοιοεειτοοε , δ: οι,:;::

:με οε ἰΡἴο ίυοτ οτοὶπε Ρι·οίε:1οεοτε νἰοεοτοοε. Ητο Μπιουτ: ο:: τειπΡοτοπι ίοοοεί- Μ·

Ποοε , εοοΙείοεπτἰε ΡειοΙΙοτἱτο οτείοοπε ΡτοοεΠοσοε, ἱποπὶτετ ίτυοοἰτ οοτἱε ίτεοοΙοτΞ.

Βοε ειτοτοτἰ, τυτο το είε απο οετετἰε οοτπποΙΞτοπἱΒυε τυο, οΡΡετὶτο "Με εΙοτἰε νει·

Βο·τ . Ιπ :Ιοἰουε οοτο :το τετοΡοε , οτ ίείε τεε τπἰΙἰτοτὶε τυπο ΙοιοοΕτ , ΡΙοτυουπι ὶο8ε

οἰο δ: εοοεν.οοι νειΙοτετ, Ροίττετοο τεοπεπ ΡετἰουΙυτπ δ: ΡττεοἱΡὶτὶοτπ ΡΙοτὶοοε¦ εκὶποε

οεττὶπιεπτο τοτε νἱοετετ , εοτο οποιο Επ ὶπ8τεΠο τοοποἱ Ροίυεττιτ , τεττο.πετε Ρε

οετο νοΙοἰτ ; ίεο ιπΞΙἰτοτὶε πεεοτο οοοε.Ποπε Ρτοτοοεπτε , ποπ οπιοἰπο :1οοο εσπε

τυε είτ , νοΙοἰτ . Ραπ τοτοεο Ρτο νοττ Γυὶ ίοτἱείιιἐὶἰοπε :1οοο Ροτοὶτ , :κοπο ο τει

Ρὶπὶε ὶτοΡοττυπἰε οΡΡοττυπε τεΙἱΡοἱτ , τοποετο:1οε ο οείὶοετὶο οοοοἱίἰτἰοοἱε ποπ ῇο

Πα , τΙΙο οὶνἰπὶτοε το το εσ:ο:ιοίτο , εοίτὶπυἰτ . @οἱ ΡτοοείΤο τετοΡοτἱε ίειπΡετ ἰπ οἱεε

ίε τοεΙἰοτ Βεπει :οπΓεπίο:Ιοε νο·τοττε εε Ρτο τποοίτττο Ρι·οοοτεπε , Ηοετ ειοΙιοε οι

τοπίοε , οι) ΙεἱοοΙὶ πο.Βίτο ειτ:1οε τοΗττειι·τ τἰτοπετο το οίτεοοετετ , δ: τυο Τ ο ο ο ο ε- χ

ο τ ο ο , τυπο τετοΡοτὶε νἱτο ΗΙυίττοΠπιο , τοτΠτοιε εποε Ριπετεποετετ; Μο οἰπΒοΙο

τοτοεπ τοὶΙἱτὶεε ειττοειτοτειτο ίοοετοοτεΠε τεΙὶ8ἰοοἰε ἱοοοεΒοτ, τποπειοπειΙἰίοοε οενο

τἰοπἰε ἱοΙὶξεπ1ο οΡετε ει: Ιοοεοειτ , οτ Ρετ οτοπἱει ίοτοτοπι ΓΡεοτεπι Ροίτοοε ΜεΡτε:Β- επετοετ.

Βππο ἰπ Βείὶἰε οτεοετετοι· . 8ε.οοι·οοίοοε ἰπ τετοΡΙο Ι)οποπΕ μου τοτοτοε ΡτσεΡοτε

ι·ετυτ . Εοο!εοε.τυτο νετο Ι)εΞ Πποπο ίοΠὶοἰτὶε Ρι·εοοιπ ίοε.τοτπ ττεουεπτο.Βοτ παεί

Πουε , δ: :μωρε οὶνὶποτοτο δοττΡτοτοτυπι ΡειουΙτι το Γεοι·εοε του: τπεπτὶε τυποπο

Ρετ τεοείΙὶοοε , ἱΙΙοο οΞτπἰτυπι Ρτοοενεπε , πε τουτου νετοἰ Ποτ οι ποιο οοτοἰε νὶτἰο

τυπο ΓΡἰπἰε τοττοοειτετοτ , τω Γτοδτο οεπτοΡΙἰοειτο ἱπ Ροτἱεπτἰει οο8πτεπτο.τετοτ .

5. Οοοτἰεἰτ ετοοπ εοπι το·οοποί τω οὶεουε , εκ ἰπΙΡττιιτἰοπε οἰνΙπο εκοἰτοτοπιτ

ΠοτπὶπΞοΞ ΓεΡοΙοι·ἰ Ιοοει οοπι Ρο τείτἰτποπἰὶ :νου Κοτοεττο δ:Ι..εοίο πε νἰοτετοπι ,

οοἰ Ροή οοπτεοίο ΗΜ οι ὶοἱΡίοτο τεΙΡοποεοειπτ ; ὶτετοοε :1οοο ]ετοίοΙνοιο.οι τεἴΡἰ

οἰτ , Πεο οοοοπτε, οοπίἱοὶεοοοτ. ΠΙἱε πειτο:1υε οἰοουε, οοτει οοπιο.πο οοτο οοπίοΙὶοοε ο" μωἔ

ίοε!ετΞε ίοὶ Ρτοτπὶίοοει ποιο Ρεπίἱ αυτ τοοοετειτὶοπἰε τιειοεοειπτ , ετ:1οε ποτπἰπεε Ρεο- (°ΙΥπήτε· . .

απο εκἰ8επτἰοοε οο`εποἱοοΙοπι Με Ι)εΞ οτε Ρτο: οοοΙἱε Ροοεοοπτ , ίοτοποι Ροεειπο- ΣΒ Μ”

τοτο νὶοΙεπτὶει δ: 1πΓείτοττο ντοτο εειτοοετο οΙο.οοετοιπτ , πε οιοε Ποτπἰπὶοοτο ειοίτετ

ίοΡοΙοτοτο, :1υειΡοτε7.οτ οτο7Βειπτ: δ: ίεοοπουτπ ὶΠοο ΕΓοὶοποοι, ΏωἱΡαπε ΙΜ π· 8

α” Με , σε στο: πω: ιεπεΡω· τ-ωεω» . Ηἱο τεοοεπ ουτο ττείοτἰ το Γειπέτοι τε

ζοτοειτίοπτε εεπποετο νἱειτο ο88τεοτ , δ: , ποπ Ρτεετετ ίΡετο €οειττνοο , Ιτιοοτεε δ:

ΡετὶοοΙο νἰτεε τοτε που:: είτ ὶπΒτεοὶ . δεο οοοπτἰε πιο ἰΡἴε , :μενω :1οτίεοοπι ἰτἱπε

_- τιε τοοο ετο.οτ , ΡεοοοΙιε Ραοε υτοοε :το ιπτετοεοιοοετο ΓοΒῇεοοει·ὶοτ , :1οοπτετοοε

εποΙτιπιοοτε ΡΙει8οι , πουίτε.8ιο , Ρειεειποτυπι ετοιτπ οοπτοιοεΙοε τοοουτο οι ιΡοε ει:

οείΪετἰοτ, εΧΡΙὶοοτε οπο Ροτετἰτ δ' δεο Ροτἱεπτἰο , οπο: ]οΒ το τποΙτὶε ΡετΙοΙἱτιιτυπι

ίυττιποιτ , Με οοπίτοπτικ :σουτ οοει:1οε τοοτοτπ ιπε::ΡοδοοοιΙεπτ οοοοο1ΡοίοΙτ ; οτ

ετιεοπ ποπ οοποιεοειε οτοοετετ ΡειίΠοοεε !·ιο,οε τειοΡοτιε :το ίυΡετνεπτοτειτο 8Ιστοιτο Με 8

ἱο ὶΡἱὶε τενεΙοποετο . Πεο τοτοεο οοοεοτε , εειοετποοε Ρετἰεπτοι” ἰποἰΙΤοοἱοοὶΙἱτετ

εοεε:ττιε δ: Ππιίττιε οοτπιτε.πτε , οοοει ιτιπετιε? :με Ποιοιπιοοπι ίεΡοΙοτοτο τεΓΡἱ

οιεοειπτ, απο 8ειοοιο ποπ τποοιοο, οτ Ρτοποιοτυιο είὶ, οοποοιεοειπτ.Πτο νοτἰίοτ

Ροίτ οεοοετοι ὶπεκΡΙεΒὶΙἰε οοτπΡοτεε εΠε&Ξ , οΡτἰοπὶἴοοε τοτε ίεοἰετειτο Ρτεοεε νε!

ίοἴΡἰτἰο. τοποεποο οοοτεπτί , ΡειΓοΙοιΙὶε , ἰτοτοο οτεΙείοε ῇοτοιτὶε Ιοποπε , :το ἰοεπι

1)οτποοουπι ίεΡυΙοτοιο οοοτοοοἰε οείοεποεπτε , ]οοοποειπτοι· , παμε ειτοοτε του _

ΠοΡοι·ε ὶπίἱΡίο ὶοίἔιτἱἔοοἰΙΙττεὶτ εκοἐττἰιοτοτ , ειτ:1υε εΙε Γεοοοουτο ΠΙυο ίοΡὶεοτὶε : ΞΣ€ΉρἑἑΞΞ

Νεο ετο ο ντοἰε οἱ ε , ε οπο ο νποε οεπε νὶκὶίΐε ΙειοοετοΙε ω. ο

6. οποτε:: οεειτοε ΡοΡΡο οοοΒοίοοπτ οε ίεΡοΙοτο Ποτπἰοἰ ΙοιπΡτὶε τεΙἱουΞἱε , πετ

οπο νεοετοτ , οοτο Γε:Ρε τοετοοι·εττε τεΡεοειοειτ νἰτὶε , δ: :το Ιοοοιπ ΗοΒἰοἴΡοτει· οτ.

δτιιιο , φοτο ποε το ίειπέτοε Ρετττεε οποτε ΡοίΤοπποε , ΡετνεπΕτ , υΒτ ΡετΪεοοτΙοοΞε

τετπΡοτε ΜΜΜ ο Ρετίεοοεπτἰοπι το Μοτο οεοΙἱοονετεοτ, δ: ἱπ οτινετπΞε Ρεττετοιο

έδο·ιδδ.Ο.Β. Τοπο.7Πί. Η ὶἱἰ] δ:ίΡε.

ΜοΙτα 'οπο

τω· οι ντο,



5οτ. ν Ι Τ Α

κιτ @ἔτι 8: 1τιεΙτιττετε ιιιοτιτἰτιτἔι ΓεεεΙΓετετιτ,οτειιΙτοφε Πει ιιιτΓΓειτι τι8ειιτε, ιι1ττετιι τ:0τΡοττιτττ

Ίθ4- Γιτοττιττι είτι!ιτιε ετι επι σε το ε:ιτττε ιτε τιιτιε τεττι Πει Βιεττιτττ ττττττιοτιιΙεε τιΓ ιτε
”° μ” ιτι ΡττεΓεέτζιε εεττιτττιττιτ τι ΡἙατετειττιτιτιιἐ . @οι Βτ8.τ01:το ΓιιιΓφε ιτττιετιε ωττιττἐιιιι

τεττι ΓΙιοθετιιΙο φωτ τενει·ετιτιιι Γτιττε !ι-ιιτιιτι οτο.τιοττττιιιΓφε ιΡΓοτιτττι,ιιτ Μιά τττιΓετ

τετειιτιιτ,ΙιτιτιιιΙττετ Γιττττ ετττιτοτιιτι . Ειττ1ιιοτιιττι τεΙιφτιτ αυτι Με ττοτι τιιοτΙιετι με

τω” ντι· Ι)ει ΡΟΡΡτ.ι 1ιοτττετιεττι εΙἱφετιτιιΙεττι ΗΜ τιιτΗτ , ειιττιφε ιιττετιτι·ι Γεειιιιι 8:

εττττι νιτττ Γτιμε ττιεττισττιττε Κοττιεττο ΕετιΓοφε τΙοττιιιττι τεττιΙττ, πειτε το οτειτοττο

Γ:ιτιδτε Μπιτ» , το νιΠε α ΠτιτιΓιι Ητο , Ρεττιετιιο Γετνιιτιάτιτττ εοτιτιοτιεινιτ . Ρι·εττ!ιδτιιε

τιιιτετιι ΒοτΙιεττττε,ιιι εσετιοΒιο νντι1οι,τω & ΒεΓοετοιτε νοεττ:ιτο , ιτιοττεΓτιτει τ:0τινετ

. Γεττοιιιε ΙιεΙιτττιττι ΓτιτιιΓἱτ Μ: νετιετειιτὶο ετΒΒτιτε Κ τ τ: τι τι κ τ: ο , οτιιτιιτιιιε ιιτ:τιε Γατι

.Ιτε τιιίτττιτι δ: ιιτοΒιττιττ: Γιιι @τι εεΙεΙιτε.το . Σετ! 8: Ι.τιιιΓιιτ νετε Μι Ιειιτ:αΙι τιο.Ιιττιι πιο

ττ-εε!ιττττι Γε ρτεετετιάεΒετ,Γιιτη; εοτΙεττι ΡτοΡοΓὶτο :τιντιττι Γτιι Με τοττΓτιτα οΙετιετιΙι,ΓετΙ

:του τιττετετ νιτε.ττι τΙετιεειΙετιι , τ:οτιττετετιετ; τττφε θιιτιάτιντ έτι εεοΙεΓἱ8 τ· Γετιέτι Ιο

Ιτετιιιτε , φωτ ιιιΓε εοτιίτττικετετ , Ιοετιττι ΗΜ Γτιτιετε:τι φτετιε ττε!εΒεττιτ . Ετ τιτ ιτι

τεττττι Γτττιετ Με , φοτιιττι νιτ:ιτιι Γο!τι 116 Γειετιτίει τιιεΗτιε ωιιτ8ττ , ττισεσ.ττιι.ιε , τα!

Β861ττ «τι Ροιιτιοτιτε ντττιτιι , φαω Γετιβετε εοεΡιττιιι: , ΓττΙο ΡτοΓεφετιτε :Μεττ

ΠΙΠε ά

Μο Α!» 7. ΡοΓτ Ρττι!τιττε Ρεφτε8τιτι:ιτιοτιτε ΙειΒοτεττι , τιοτι ττιιιιτιιιτι τετττΡοττε ττττετεεΓΓετο.τ ,

ω°,υπ, μ_ αυτι εα:ε ει ετινιτιει 8ττιτιτι , τιτ ΓεειιτιτΙο ΡετεΒτττιετετιιττ ετφε ιιτ Ιιττιιιιτι ΑΡοΓτο

Με των· Ιοτιιτιι Ρεττι8τΡτιιι1ι , τειττι ετιιιιιιφο.ιτι ορττιοττε ττινιΓετετ Ρτει:Γετιτιε , ιττΓΡιτττνΞτ .

` · αυτ. ιιιΓΡιτειτιοτιε ττιιτΙτο ετιιτιιαφιοτ Γεδτιιε , εττ”ε&ιιιιιφε τἰεΓὶτΙετἰι Γτιι , φοτΙ τι·

Ιαττοττε ετενετετ , ττιτττΙεττι τι:ιότιιε , τ:τιττι ΤΙιεοττοττεο ιιοΜΙΞΙΠιτιο , ΓτιΒ φο ειιττι

ττιτΙιτεΓΓε ΡταΓετιΡΓὶτιιιιε , νιτιττι είτ ε.88τεΙΓιιτ , σ.τφε α! Ιτττιιτι:τ ΑΡοΓτοΙοττιττι Ρε

ττι δ: ΡειιιΙτ τιιτι ττιιιΙτιιιιιφε ιιεΠτΙετττει Ρ·ετνεδτιτε .· τω 8: νοτι τω Γιιτιετιιτετιτ , φα:

τ ΓείττοΙιιιιιι ποπ ττονετετ , τιτΙετιττιετ δ: τετ τα! φαι νετιεττιτ τττε τιεττι6Ηε , @τα .

00,,,Μω 8. (Σοτττιεττ Ιτιτετεει , τιτ οοετιΓιο 6.ινεττετιότ ττιττε ΓοττειΓΓε Γε τιετΒετιτιτ , τα! Γατι

;ύ====Φ ===- δττιττι Ττιεοττεττειιττι ειιιΡΙτετιιΓΓε ; ειιττιφε , φεττι Ρτττ:|ιΒτινιιτιοε , ΤΙιεοττεττευτιι νι

82: Μ” ι·τιιτι τιο!ιιΙΓΓΕτιιιιττι , ω:φο πιτιτττττ Γε τΓεττεττιτ , Ιτιτι,Βιιοτε τη τ!ιετ ετεΓεειιτε Ρετιιτιιε

όεΓεειΓΓε , ΓὶΜφε εἰε ντττι ρω Ρεττε1τττι.τιτι Ρττωτττω , Ρτοιιτ τεττιΡοττε εεεεΓΓιιε Για

Βττττ,:τεεεΓΒΓΓε.(Σι€ Μπακ ντι· Ροτιτιο Ρετ εΙὶφοτ όιετ τιιιττε Ρετιεε εττιΓάεττι Ιοει Ρτσ.

ττεε τἰετἱτιιιἱτ , σ.τφε ιΡΓιιτιι τιοττ Γατα ττιετττιε ττττ:οτττττιοτιο Ιιβεττιτι οτιτττιττιτ , Για:

τιιιε οτ:ιττοτιιΒιιε Γιά; , Γτιτιδτττιιιε τιιεττττε Τ τι τετ: ο ε τι τ τ: τεοτιτ:τιττετιττΒιιε τιιετιιιτ .

Σα", Βωξ» Μεττιοττττιιτ νετο ΤΙιεοτἱετιετιε Ρτσ ιτιάττΙττι Π!» Γεω: ττιετττιε ,. φα τιιτι ετιτττετετ , Γε

°τττο«Μ:<=τ ΓΡτττιτε , ιτι ττιε.Βιιτιε Βτιιτισιτιιτιι 1τιιιττεε ΓιιΙιτττι Ρτοι·ιτΡιτ τττΙ:ιτιτατε, ΗΙιιιττιφε ντετ

"”””“' τισ τεττιτιοτιτ ετττεττΙο , Βεο οΙοττειιτε ΕΜ τιειΓτιττιττιττι , Πα: Γε.τιθτοφε τιτωετττ

«το Γε ε νεΓΗΒιο άενονιτότιτιιττιτιι . (Στοά δ: εοτιττττιτ επ τετ ενειιττι ΡοΓτττιοτΙιιττι ιτε

Εετι . ΝτιττιθΙιτττττ , φεττι τΓινιτιο. ιιτιττιιειιτε Ρτ·οντττεττττει ειτ:τεΡετειτ , ΓετιέΙ›ο Ττιεο

άεττεο Γιτιιφε ττεφτνοοιιπι Γετ:ετειτ , ετιτιιφε τιτ νονιτ όιοτιε.ττοτιε 16Ηεττιτιιτετ Γττέτει.

τεάάτάετιιτ . Ροίττττιετιι νετο Γ.ιεο.τιιε Ροτ:Ρο, ετ ιτι ΓεφετιτιΙιιιε Ιτιτ:ε ε1τιττττε του ίτιττιττ,

ειτιΙιεε τη εετιοΒιο 8τιιΙιιιΙετιΓὶ νετιετατιτἰο τωιτττ Β ε τι τ· τι τι τα τα ο1ττετεΓΠτ , τιττ1οτε

ετττΓτΓειτι ΤΙιεοτῖεττει τιιιδτιιε , μιά ειιττι ττιιΠτ , 8: Ρετιει Γε τη οτιιιιιτΙοδττιιια δ: Γειετι

ιτε τιιιττινττ; τΓοτιετ: τιι νιττιττι ΡετΕεδτιιτττ 8τ Εεε1εΠατ Βετ τάστιειιτιι Ρετ οτιιιιιτι τω

ατα, Ροίττεττιςι νετο εττειττι ΓετεεεΓΓοτετιι Πιτ τη τε8τττιιττε Γιετι Τι·ενεττε τα! Γειτιδτιιττι

Μειτττιιιτιιιτι·ι ειττιετετετ . Βετὶ φττι τττττοιιιε οεεειτἱο Γε :τά ΡταΓεττε τττ8εΠιτ , Με τατι

ττιττι τΙε νετιετε.τιττο :ιτιτι:ιτε Τ τι ε ο τ: ε τι τ ο ο ττι ι·εετττιιττε Ματέι νται ΡτιΡΡοτιι Γτιεεε

τΓετιτε έ, Ειτε νττετ ὶτιτετεεΓΙὶτ ,· Μάικ Γιιο τη Ιοεοτἰε τεΙἱφο Ρετετιττετιτἰτιττι, νε! φτι.

1ττετ τι» εο εάτιαιτιτε , νε! ΓτιεεεΓΓοτ Γτιθττιε , τω” Ιειιτιιιτ ιι€ετττ!τιττι .

τι. Νιιτι‹: νετο οτιετε τιτει:τιιιττι Με ττιΓετετε εείτε τ:εττΓτιιτιττιτ,ντετιιιιττι έτι Βετιτ6 ντ

το Ιοτιιτττ ΙιεΙιειττιττ Μ: Με φ:: ΡτοΡεΓιιιτιιιιτ , ΓειΙιτ:ετ τιιιιτττΙτ τιιιιιιε Ρτττιεττιεττι φτι

Πτετ εττττι εοτιιτε Γιιτε εΙτιΓετττ › δ: ετ! ωττωττω τιτοΓείΠοτιιτ Ρτοιιοίτττι ττάΓΡιτεινε

τα .
  

π Ι)τττιΓ:ι, νιιΙ8ο Πα]τη.ε, οριτιιιττι Πετιτττι:ε Μτιτετιιοτιιιτιιε ττττιΙο ττιΠετιιτιιτττ. 0

ύ ΒεΙοτιειιε Γεω Βε|Ιτιε-Ιοετττ ττι Ατεοτττι, :ιϋΒετἰ:ι ττι Γειιέττ Μττωτττ !ιοτιοτειιτ ::διτττ::τττι, ττοτΓιετιιτε :Θε

τω Γαβ τοτιετεεατιοτιε ωτειτ νττοτιι, τΓε φα ΡΙτιτ:ι Ιι:ιτιεε τω νιττιιτι δ. τωιω8τ τη Αρρετιάττε 8τετιι!ἰ η.

σ· Ετ·εέτο ετιιΓτορετιι τι Ρ:ιττΙο τ.. Οατιτττινι Γαβ Ατε!ιτερτΓεοτιο Μεττι!ιτιιειτΓι, ετεΙεΓἱ:τ Γ:ττιόττ ]οΤιτι.ττττιτ τη

():ττΓιεόττιΙεττι ενεέτει. ετ!.

Η Ε:: |ιοε Ιοτ:ο δ: ε: τιιττιτ ι.7. εττιετιά:ιττάττε ετιταΓοΒιιε ττΒΒιιτιιτιτ Ε·ιτιθΗ Μ:τιτττιιιτιτ τι Ξυ:ιτιιιιιττ·τΓιατιτε ντι!

Β:12τ.18, Πτι φο Ηιει·ιεττοτιτι Ττιεοάεττττιε , ΤΒεοττετιτο Βετετι€οΓτιτ , ό: ΒετετιεοΓο Ρορτιο Γιιττετιιτ ; ετττιι ει:

Με Ιοεο εοττΓτετ Γιτιότιττττ Ρορτιοτιειιι ΤΙιεοέετττο ρι·:ετιιιττετιάιιτττ Με, φἱ τιττωωεω , τιτ ε: Ντι Γεω ντι

τετ, ρτιττιιιττι τη πιοτιεΓτεττο ωτειτ ΤΙτεοτΙετιτι ιιιοτι:ιτΙιτιε Γιιεττιτ. ν
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τ1τ. ΙΙΙἰε ττειτιιιε ιτιετιιιεκ Β Α τ. ο ιι ι Ν ο Μειτετιιτο τιιιιιιιιιιττι τη Βιτειτιιιε Ώοτιιιτετιιιιι ΑΝΝ. οι.

ειΒετιτε,τττετιότιετιιτιιοιιε Ροιιιιτιε τιιίτιεειιπι τεε>τΒιιε ιιιιΡετετιτε , τιετιτιιε ΡοΡΡο πιο 1948

ιιιιιιι:τ ειιιιιττει·τι ΡτιτιοιΡετιι ,ιιιιο.πι ΟΡτιττιετιιτιι τιιοτιιτιι Ρτιπιοε Ρττττιτιιιιτιι ειιιτείτιει όέ;έ:Ξ:

τττετειιτε ν:ιτιιττ , ιιτΡοτε τυο τεττειοιιε , ῇιιττιτἱει , δ: Με :Μειώστε ετετιιττ . Ποιιττ- τω τι: τα.

8ττ εττειιιι τοτε: ειττοε Ρ τι ο Μ ο ι. ο ο :τι τ1ιιεττιττιιιτι ετιιτττειιι Ρτιιιτ:ιτιιε Ιειτετι τοεο Ριιι- Μ·

ιτε ιιτοιιιττιο ε.τττιετιττε , οτ ιιτιιίτιιιε τετιιιι ιιε8οττΞε ειΡΡτιτιιε εοιιτιιττο τιιειι-τιιιιίτε , τιιττ

το τοτο 8τττιιιι ιιοιιιτιιετο τιιιτιιτιιτιοιιε τιιτ ιιιοι·ιιτ:ατιιτ,οιιιιιε ιιιιιιετττο. με εετεττε Με

Ρττι1ε τιιιΒιιΙετιιιίτιιιε ΒειιτιιεΡοΡΡε τειιετιετιιι· . Τειιτιιε ετειιιιιι ιτε οιιιιιττιιιι τετιιιιι Εω"ΜΜΒ

Ρετ εττετιιτι·ι.ιτιι ει·ετ εοιιτειιτιιε , ιιτ ιττειιι Έι·ιιαιοΙάιιε ΗΙιτιιιι Γιιο.ιιι, «με ίἱτιι με εετε- ειιιιιι @Με

ιτε, τιιιιιε τιο.τ:ετ:ειτι Ρτιεττιιιιτιοτ νιττετιιιτιιτ , εἰτὶειτι νιτο Βετ ίττιτιιτιιιε ο.τττιιτιττετε τ' ὸ°ΓΡ°ἀ°°

εοιιιιιιτιτο ιτιοτττετιιτ , τιιιττιιιτττειιτι εττειιιι Πιτ με ι·ετιιιε τα! τι! οΡεω ΡτεετεττΒενε Γει

το.Βειιε , ειιιιιιιιιε ιιιιε.τι 8ειιετιιιιι Ποτ τιιτιιι·ιιιιι τη Βια τιάτειΓετ ει:Ρετειιε . Εστω νο

τιε νιτ Βει οττειιτιιιιι εκ! τεπιτιιιε Ρτατιιιιτ : τεττ Ροττειι ιιιτιιτιοιιε τετιδτι 8Ριτιτιιε τε νο

ειιτιιε , ιιτ Η τιετετ.Γεειιιιι ι·ειιιιιτ . Πειιιτιιιε Ρετττιετιιε τετιειιτε τιιιΡτιειτιιτιι ε ιιτΡοτε

ῇειιιι τιιδτιιε εοτ τιιτιιε ττινιιιει ιιιΓΡιτσ.ττοιιε , Ρετ τιτιτιιιοτ ττἰεε όιτΕπιιιτενττ εοιιιιιιτιτιιιιι

τιιτι τιιεεττε τεἴΡοτιτἱοιιε.$εὸ ιιε ει: τοτο ατι τιιεεΡτο τείἱεἑἴεετετ,τἰιτιετιο.τ Η επιιοο τὶ

ττεττ Με οττειιτττι:ιιτιιττιό εο πιτιιτιιιιε , φοιτ ττε €30Ι1ττ1Πε. των: Μια ιιτετιιιιε ρω Ρετ·

ειι·ττιο.ιιι Βι·ιιιενετε.τ εοτιτὶτιιιττι . Πιιττε τιιιτιιιιιειιτε Μεττετιιιιι τειιιΡοτε ιιττοτιιτιιιε

τιει:Πτε.ιιε Ρειιττετιιιτ ειιτιιιιιε το άιιτιιο, ω τιιιιιιιι Ρεττειιι τε νεττετετ , ίειτνο ιιττοτττττι

:με εοιιτιτίο . Τειτιιτειιι ίττιτιιιτ , ιιτ το διττιιιι :τά 1:τιιιιιοτάιιιιι, τεειιιιττιιιιι ιιιιοττ κτιντιιιι

Ρι·οντττετιττο. ττττΡοτιετπιτ , ιιιτει· ττττι8ετε τ, τιιιτιτειιιιε , ιιτ άετετέιιτιιιιι πετ ) τεττιττισ.ττε

(μα: τὶετετιβεό πιτ τετ ιιιιιετε ειΒετετ ετστοιι·ε τιιιιιοτε , τετιιιιειιε τ1τιιιτἱ Με τιιέΙοτιιιε

ιιτἱ εοΡτιε νετ εΡΡιιτετιι Ρτιιι·ιιιιο, τοπιο ιττο ο.%τεΙΤιιε είτ ιιιτετιιεετττε ιιοδτιε τιτειιττο.

Νεο πιστα : το ειιιιιτο μι· ιισόττε ιιιεάιιιιιι τω: εαιτττιιε ειιιιΙΤιι,τεϊΡτειιττιιιτ τιιτιετ ειιιιι

ετ1ιιο τιιΒιτειιτεττι , ιιιικτοττε Ρο.τττετδώτιτιιε τοτιιιτι ιΙΙιιπιτιιο.νιτ τιοπιιιιετιι . @τι

ττε τε ιιιοετιιτιτει ττειιιείιι€τιιε τ ειι·ειιιιιτ”εττ ετ:τιιτιιε ιιοιι Με ιιάιιιτττιτιοιιε , 8: νΜετ Α ἑιῇνεετε

τιιιισεειιι μ1ι.ιιιιιι ιτιο.ιιιι €ετετιιιτ ,ω τιιοάιιιιι τιι.ειιΙει Πωσ τιιτεοι·ε τιιτττο.ιιτειιι, τιιιιιτϊ ξ;"= μ::

ιιιττιιιιιιιισ.τε τιι·άετε ειιττιιττε. Ιιιτεττἰ8ειιε ετέο ντι· εττἱοτὶε ὶτιεειιἰτ , τεΓΡτεετε τε Με Μπειτ

Βειιιιε τοιττειι , ε.εετε.τιιο.τ τότε Επι: εοττιιττΒιιε ι·ιε·τιιιετιιιιιπι ·ιιτττο τιιιιι τε Ρτοτττέτὶ .

Νεεε ε εττ , τιιτιιιιτ , εοιιιιτιττἰτοιιεε πιει ι Με ιιιτειιτίοιιε , ετιειειιε ντε ιιιεεάετε :

οτι Ροττιιιιιιττι νιτιεο , τιιιειιι «Με απο ειιοτττιτε.τττιιιε Με τττιΡοιιει·ε , 8τ ενο τΗνιιιι

ττιτι Ρτει:ετ , τοτο ι:οτιο.τιι ιιιτειιττετε .

ι ο. ΡοττΜε Ρτοιεδττε πω: ιιιιτττετιτσιτε , ιιιττιιττιιι· Βετ ιιτιιι6.ττιτιι , δ: τιιιιτιιτει

ιιιειιτε α! ιιιεττοι·ο.ι ιιιεττοτι ντε ι·ειττττ :κτ ΡτοΡττειι Νεο τποτε τιπτετεεττττ ; Τε! Ιτα

τιττι ε νετττΒιο πιτ Βιιιέτιιιιι Ττιεοττετιειιιιι 6 , ιτε οπο ειπε ίει·ιοτιιτιιιε , ιιτ τε Μειω

ετιιιιιι Ρτοτὶτετετιιτ εοιινοττινιτ . (Στή Ε. τ ι. ιι ε ι τ· ιι τι τ· ςιιιετιιάειιιι,ίειέειειετιι8ειιιι

νιτιιττι , οτινιο.ιτι πιω: νιειιτττε εοιιττ8ιτ ) ιιτ ττοττιίιιτ Ο ε: τι ιι ιι ο ι τ! Ώειιιετε.οετιτττιτα

εΡιτεοΡἰεετιιε8τ ιΡιιιω Βεττιιτιιιιιε ει: .τττ , @Εεεε οιιοιιό·ειιιι ετττετιι τιετιτο νττο

ΡοτσΡοιιιι ιτειάειιι Με απο Ρι·ιιιτττττο τειιτοτε ίσο Ττιεοάεττοο όινεττειιτι ττιετιιε το.

$ιικιιτιιιιι

ι·ετιιιτιιιιτ .

_ετιιε,Ρτοοιιε τιιιιέτττετε ιοΒιιε 8: νέα τειιιιιτειτοιττ τιιΜτιιοΡετε εττ ιιότιιιι·ιι.τιιε ι Νοτη δ:

ιΡτε Ρττττειτι ε τιιιειιΙτ ειδτιτσιιε ιιιιττιιε ενετιτ,ττιτττειπιειιε Πιο ιιισιιειετιετι τιιιιται Γε τετ

ειιιιι ιιιιιτε.νττ , τιιιιιτιιιε οττιειοοιιειιιι ιιοιτιιτιε Μοιιειετιιιε @τι όιιιεττε ὸἰὸιεἱτ . Ηιε

νειιεττιτιὶττ ντιπ Ροιιτιοιιτ δ: ιΡίε ιιιτιιτοπιτιιιιε νειιετειτιιττε οτιντιεε, ιιτ τττιττιιιιιε , νε

ιι ιτ , ειτοιιε Ρτε.ττετιιιιιι , ιιιιοττ ΗΜ Ρτιιτιιιιιιιιι ιιίἰτειτιιιτι εαπ , ῇτιιτι έτι ίεΡτι.ιε8ετιιιιιιιιι

ιιοιιιιιιι Ρτεττιιιιτιι Ρετειιττετατ,ιιτειιιιτοιιε ίο.ιιδτΕ ΒΡιι·ιτιιε ματια σοι· τιιτττιιε ιτι ιοτιιιτι

ιιιιττττ , :το νετίιιττι ιιι Ρι·ιεττιδτο Ρίειτιιιο ε.ιιτεμιτιιιτττιιιιιιιι , Πε τε τιειτιειιτειιι εττιεεττ:

Ρία και” :τω/εφει· «ήταν» αιτεκτει·ιε πι:: , ©°[αΡευῇἰἑιιω όοωέπάι· , @Μπα εοπ|ί"πα- τω. 79.ι τι

/Η:Μ . Εεε ουτεΜε τειειτε ει, ει: τττιιτιιτιιτι ατι ιιιντεειιι ιιτιτειιτιειτ ιιτειιιιι ειΒιιοτεε

τετ ΤιιΡτιετετιιιτ, ιιιιετιι τιιιιιετι οτἰτιι τιιειιτε 8τ εοτΡοτε Ρτειιιε οο8τιοτοετι€1τ ; Ρτιιιιιιιιι

ατι εο τιιιἰε είτετ ,νετ ειάτ1ιιτττ νετιτττετ τττττιειτ,ειε ττειιιόε τετιτιιιιιιιι ΡΓειτιιιτ τιιτιιιιτιιτιτ:

· Ετ

Ο Βιιτι.·τιιτιιιιε Βεττοτ::ιτοιιε ιιιιιιτιιρ:ιτιιε, (ῖοιιιεε θα Μ:ιτττιιο Πιιιιάι·τεε, εμιιιιιιτιο ιο36. (Με.

& Ηἰε τοτο: ει·ι·ιιιιτ:τι Υερε:ιο ετιί:ιιιι ρτατιιιιτ, ριιτ:ιιιτί , Με "τοτε [Ω8ἄἱΔΤΙ2€θὶ£7°Ϊ£ἱ , ειπε τιιοιιαττ:εττιιιιι

εκρττιιιιιιιτ, τιτστι2τεπι ττετϊειιιιι·τ. - '

σ ΜΗ Οτττιετιιιιιι νοτ:ιιιτ. Πε εο ΒιιΜετιειιε ετιτοιιἰτἱ Οιιιιιει·ιιε. Πτι: π.. τη). τι ιιτιι Εττιεττι.ιε ()ιιιιει·ιιττ

?ιιιττειιι ίιιιιιιι Οει·ιιι·ετιιπι ε ιττοριιιιι νιίἰτιιιιε , τα εεετεΠ:ι ττι.ιι&2 Μιά: ει·:ινι ιιιτττπιττ:ιτε τιβει·ιιτιιε τὶἱεττιιτ_

Λά:ιττιετοιιιε Κειιιοτιιιιι ατετζιεριττορἱ , επι ιιιοιιεττιοε πρωτ Βιιιδτιιιιι Ττιεοάει·ττιιιιι τεττιταει·:ιτ, εοειιιιτιιε τω,

εε τοττεττε απο ττ:ιτι·ε Πιο Οει·αι·ιτο ιρίτ εάιιεατιττιιε τιιιττττιιε.

τ! τε Οειετὸιιε τη ετετετἰιι Κειιιει>ιτϊ :το Αιτ:ιττιει·οιιε ει·ττιιερτΠοροεττιιτετιιετιιετιιτ: Ετιιτἱιιο ()ειιιει·ιιεειιΠ ερτ

ίεορο ΓιιτετΕτ ιιιιτιο ιοι4. εεε Κειιιτε :τι Αι·ιιιιττο Μεττοροττι:ιτιο ιιιειιΒιιι·:ιιιιε εΙτε ττε στι” ντι·τιιειτιιιεδε ματα

ι·ε εετττε ιιιιιττε τι:ιτιετ Β:ιτάετιτιιε ττιτοιιιτι Οιιιιετ:ιτειιτιε Μ». 3. 8: Μιιττοτ ΜεττοΡοτιε Τοιιι. ε.. -

 



εσύ ν1ΤΑ

· .ιιΝΝ.επ. Ε: που άψε:ϋικιστ , ιπποιεπε , κ: τε ; υἱυῇἔεεὅἱτ πο: τα δεεετετα πι οττϋπε ίε [ε πα

1 048 Ιιεπτια .

η° 1” τ τ. Τοπε ΙαοόαΙιιΙιΒοε ἱΡίἰοε εοπ8αοάεπε νοτἱε , τοτὶΓποε ιπ ὶΡίοτπ απιτπι ίπτεπ

πεπε πιεποΙΙιε; νετ:: ,1πττοιτ , Ρτατετ , τε Πεοε απ! ποσά νεπιίτι ποιο-τ, επι τε τοτοιπ

Με Ρἰετατὶε (πα: οταεοΙο ττινιΠτ . Ετ ΓοΡετ ΡταπΙτετι νετίοε ειτΡοίὶτιοπε ιΡίοτπ ίατίε

εάοεεπε , απιτπ:εποιοτετπποε ειτἱπτἰε με νετο τποπαίΠεο,ποοε! ειιιαιτεΙ:ιατ εί·Ιιειεπε,

/ εαοίαε νοτἱ ΒΕΠοε ΑΒΒαττ εετετιίποε ἙταττἰΙιοε ιπττπιανιτ , δ: ποσά νετε επιπ Ι)εοε

π:“ωο” απΜε πιτίι ετ,ὶπὸὶεὶὶε ενΜεπτΠ.ιοε Ρετοτανιτ . (1ιπτΠειτοτ ? Ρετεπ πει ΑΒΒαε οπα

Βιοε- εοιπ Έταττοιοε ιπετε!ΐοτπ απποὶτ , δε Ρετ ΕπεοΙα, οτ πιοπαίτιεει εΙοεετ ποττπα , μο

`πατοπιππε τπαεοΙα ὶπνεπὶτ . Πετπάε, οτ ΡατνοΙοτπ μ. ε ο ε , ιπποεεπτια ΡΙεποπι 8τ

τπαπίοετοόίπε οι τπεεΠοτπ Πατοιτ , πιοπαίὶἱεἱποε νιερτίε τιαΕπτοτπ ιτπΡοιοιτ . νε

τε εποπ εοπι ΡατνοΙοτπ ειιιοπατππιοεΙο επιτετιπι , ποεπι Ππε τὶοΙο ει: 8είτοτοπι πι

Ιιοε αττείτατιοπε ίεπίετιττι:τιοι Πεετ ατατε δτίαΡὶεπτἰα οι τΠεε ίοετιτ Ρτονεδτοε, τπτ-ι

Ιιτἰα ταπιεπ , οτ αἰτ ΑΡοίτοΙοε , ΡατνοΙοε απ. Ετ οτ ειιτπ νετε ΡττοττΕιοε απτε Ιετὅεπι

δε πι) ΙεΒε εοπι Ρατετπ ΡαττἰΒοε, εΙε τεττα 8τ πε εο8πατἰοπε Γοα απο ΑΙιταΙιαπι, Βεο

ιπίπιταπτε δε ιο!αεπτε τταπΗνιτ; δ: εοπι ΕΜ δ: ]ο!ιαππε α τποπτΠ ΗΙεεεΙιττε Μπα

τ>; απ. Μ. τΞοε Με ποιεονιτ , τ1οειπ ίεεοπάοτπ ΠαΙπιιίταπι , 1)εοει ὶπ απίεοπάιτο ίαειει ίοαι α.

ΡεττοτΙιατιοτιε Ιιοποποτπ αΒΓεοπεπτ , δε ατι Ιιοε τοτοτπ $Ρἰτἰτο-ίαπέὶο ΞπίΡττανιτ , οτ

οτππιτιοε ΐοι ῇοτὶε τεΙὶᾶἱε , τποπτὶο εναεἱετετ ποτιοε , Ρτο Με ιπ τεττα ίαπ Ρτοτοττι ιιο

ΡΙτετα ΡοίΤείΪοτοε , & ει: ΡτοπιιΠιοπε εναπ8εΙὶεα εεπτοΡΙοτπ , εοιπ νιτα ποτε ππετπ

πείειτ , παΙπτοτοε . Ποετιιτ ὶπτετιιπ α Ρτακιτδτο ΕΞΙΙιεττο , ο ΜαττιΙιαεεπΠοπι ΡοΠεα

αΒΒατε , Ιιττετιε Πτεποε ετοτἰἰτι , δ: ιπ οτππιποε ποπ πιοπαίΠεα: ιπίτιτοποπιε ίοπ τ,

ατι ρ1εποτπ τπίοτπιατὶ : πα οτ ίπ Βτενί εοπέτιε πω: Γειεπτια: εκπεόιεταπτ ΡετειιτΠε ,

τα ίττ8ιοτπ πιοπαίτιεεε αττἰπ8ετετ ΡετίεδΗοπιε . Νεειοε τπὶτοτπ , ο δΡὶτἰτο-ίαπδὶο , οτ

νετε ετεεΗτποε, άοπαπτε το ναΙοὶτ, επι οπιπεε ατι τΠΐεεπόιΊ πιοταε ίετπΡετ ι:ΙειιαΒιιιτ .

Ρ“Ρω-μπι τα. δοτι @Ρε πιετποτατο αοτεπι Ρπε τεεοτόατιοπιε ΕιΠιεττο , τοιπ τεπιΡοτἰε ππο

ω”ε ω” παίἱετο επιίτεπτε Ροττατιο , Βεατο ΡοΡΡοπἰ πιο ειιειΡιεπόιε ὶπ ιτεποποετιιο ΡαοΡε

Μ» τὶΒοε επτα απ ειοίτιετπ Ιοεἰ αΙ:Βατε ερτ εκτιιΒιτα , δ: οτ ΐατιε Μάι τΙοτποε Πει οεεοπο

πιο πιο: όι[Ρεπίατοτι ίοΙΙιειτοπο εοπιπιπΐα . Ιπ ειπα αότπιπιίττατιοπε ΙιεεταΙιτατεπι

ο το. ο μ. εοπι πεί τταΙιτατε τεπιπτ , αττΙοε νετε εοπι Βεατο ]ο!ι εΠεετε στοπ: Ροιτ.ι ποπ πτωτ

:ξδι Ιἐ·- /ὶηοετεὅξἰπιστ : ο/Πτωτ »σενα ·ιαίατοτέΡωαίτ . Ετ ἱτετπ : δέ σεαπεεδ &ι4εεεἰἰ‹υπ απαιτει

[Ματ/Τ ποπ τοωεάέιμψΞ!Μ: ω: ω.αοαάατπ νετο πιε ιπτετ εετετοε α ίε το παππο

- επτοπι ιπττοάοεεποοε ίπποι! δε αΙεποε, ΓεπτοΓοε ποιόα' αεΙνεπιτ,τιοι με πείοι·ποτατε

ίοἰ νο: εοπι αΙιτιοπιιιε εοπίοττιτ νείττ8ια οΠα ιπνεπιτ . (1οεπινιτ Πεἰ πΠπΙ οπιπιπο

Ιιοττοἱτ , ίεά εοτπ τεΙἰοοἱε ἰπττοόοδὶοπι οΒιετοΙιτατε :πια Ροτοιτ αεεοτανιτ δε αΙοἰτ;

Ροίττεπιο νετο ποεΐτοτπιε ιαπι τεπεβτιε ἱττοπιΡεπτὶΒοε Ρεπεε Γε άετιποίτ . Βετο νε

τιτοε εοπι ποδτοτπιε ίτἰ8οτὶΒοε , οτΡοτε νείΗτπεπτιε ιπάι8οπι , ατδττοε Μετω

ΒεπτΙοτπ , Ρτἱπιοπι ΓοΙΙιειτατοτιπ Γε , ποιό ίοΡετ Με εΙΤετ απεπποπι: άετπάε νε

το εκ Ιιοτπι1ττατιε εοπίοΙτο , νιατπ τ1οα ΡαοΡετι πιιίετετετοτ ιπνεπιτ . Ναιπ εοοτιετ

τοττο , ποο ιΡίετπετ τπ Πτατιε τεεοπιοεπε οτι ίοΙεΒατ , Ραοπετεπι πτποΙ δ: ΙεΡτοΓοτπ,

ποιο [στο εΙείοττπὶτατε ὶρίἰοε τείοπτεπε , ιιτ αΙτετ Ματτιποε , τεεεΒατ . Σεπ δ: Με

!ιοπιιΙιταε εοτπΡαίΠοπι Ρετπιιιττα ποπ ιπαπιε αυτ ὶττἱτα Ξπ εοπίΡεδτο Πειπιω επ :

πιιο. εαπι ίαΙοε οι ΙεΡτοίο , δ: τπαεπιβεεπτια ιπ Βεατο νὶτο ίεεοτα οι . νε!Ηιπεπ

το εεττε ιΠο Ρτατίατοε ΙεΡτοίοε εοοΡεττοε , Ρτὶπιοτπ ίοὸοτἱε 8οτταε ετπιίὶτ , δ: ε

νείτιΒιο οιππι Ιειιτα ίοεατα , ίαπιζταε επιπ τεΡεπτιπα τπναπτ : ατιιοε πιαπε ίαπ -

διο νιτο το ειιτπ νεπἰεπτι ίαποε αΡΡατοιτ > Ρτοποε τἰοπΙἱεὶ Ρἰετατἰε Βοπο ΗΜ Ραπ

απο 8τατιατοτπ νοτα τετιάιόιτ . @οι νεπεταΙπΙἱ ντιπ Ποτιοτετπ 8τ τιτποτετπ πιῇεεἰτ ;

ίτοποτειπ νιάεΠεετ , ποσό νείτιπιεπτο πιο ίαΙοτεττι ἰπ ΡαοΡετε Πειτε ίεειτ; - τοπο

πω, πε Εκο Ιιοε ίαδὶοὶΡίε ΡαΙαπι πετετ , δ: απ! τοὶπατπ Πιτ ίανοτ εοπι ΡοΡιιΙατιε

Ραίεετετ . ΡτεεΕποε τατπεπ αόιπιίΠε , οτ Με ΡοΒΙιεατιοπε ίοι τΗίεεοετετ , Ι·ιοττατοτ)·

])εοτιοε ποπ πιο , με πο:: πάτο 8τατιαε α8ετετ , ΙιοιπιΠτετ Ρτεεατοτ . Ροίττποποπι

νετο εοτιειπ ὶπ ίτταιιε Με εοοπεττοτιο ποτε εθ,πεποε σε το, ποοά Ιετιτοΐοπι επ οΡε

τοετατ , ιΡίε τεει όεόπιπατοε επ .

τ 3. δεό Ρταείετιετοτο Υἰτοπι Ι)ει ΕΙΙΒεττοπτ·τεε εείτα ποπ Ιατιπτ , ίε τατπεπ ίειτε

απ

[Ι . (ἔστι Μη.

πο.

Μικτό. τε.

1.9,

 

τι Ι.επεπτ!ιιπι επ ΜιτἰΙοεειιβκπι, ίεο ΜετάεοΙσπβιω. Μιιτιεοπι πικαπ αποκτα το τ!ιατείιτ ();ιπετεεεπίπ Οτ

@Με πω; τα Ητιπποπια οι ΗεΙρτατιι τωιοπ,-τωι-οεπ το Ιιοιιοτειιι ω” πω: τα 88. ΑροθοΙοτοπι

Και δε απο.
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' εΓιατδιιιτι αδ Γαιι&ιαπι εοιιτΓ8ιτ ΤΙιεοδετιι:ιιιτι νετιἰΓΓε, ατι1ιιε Ρἰαπι νίι·ι Πεἱ ι:οτινει·

αδ τειιιιΡιιε δΓΓΓΙι·ιιιιΙανιτ ; ειιιτιιιιιε με νεδίτιτειιτο φωτ ΡαιιΡει·ὶ ΓἰτιιιιΙ δ: ΙειστοΓο ΑΝΝ. απ.

Ρι·ιαίιΓτο εοτινετιὶτ , ειιτ Γι.ιιιιτι , δ: ιιοιι αΙιιιδ ΡτιιιΓΗτετιτ , διΓΙιιιιιιΙαιιδο , ιιτ δΓιδιιιιιε , 1048

τεδα.τειιιτ . ΙΙΙε νετο Γιιιιιιἰ Ρι·οδι·ατιιε, αΒ ει: Ριε τε ειείτα Γεετετί ι:αιιΓαε ὶπιΡΙοτανὶτ, η· 1""

ΓαεταιτιειιτὶΓιιιιε ιδαιιιιιιΓε ιιι: Γε ΡιιΒΙἱεατει: ε:ιοι·ανΞτ: Γιιιιτατιε εεττε ΠοιτιΓιιιιιτι , ειδ ιδιοι! = Γ=

με ΙιιιιιιΓΙιιατε δι εο_ιτιΡαΓΕοιιε !εΡι·οΓιιιιι , ιιιιεπι Για ταιιιζετε Ενετι:ετατ , τετΓΒΕτ δι ε:ξΕ”:*€_

πιιιιιιδανιτ,ειιι ΕΡΓε τατιιειι μι: ειιιΓδειτι διότι ιααιιιΓείτατΞοτιε ἰιιτετδΞκἰτ.Εεεε ιματι

τιιιτι ΓιιιιτιιΙιταε Με νἐι·ι ιιιετιιἰτ , δια μακ Πι νεΓτΞτιιειιτΓε , ιιιιαιιιι Γη ΓΡΓο , ΡαΙαι·ιι

Γἱετι ιιαΒιι1τ . Νειιιιε ειιἰιιι ιιοιι ςτεδειιδιαιτι ,ιιιιαιιτιιπι Γη Γε τειιιεδδ ΙιαΒεατ , ι1ιιΙ1ιι

`νεΓΗωειιτιε ΓιιΓε τατιτιιιιι ιιιετ1τιε εκἱ8ειιτὶΒιιε ναΙεαι: . ΡτοΓιιιδε τιετιιο Πειιιτι Ξιι Βατι

6ιοιιιιιι Γιιοι·ιιιτι νεδιιιιετιιιε ΓαΙιιτειιι εΓΕι:ετε ΡοΓΤε διιΜτετ , δικια εκ νείἱἰπιετιτο

τιιιτι Γιιοτιιτιι ΗτιιΒι·ιιε τιιιιΙιει·επι Γαι18ιιιιιιε Ρτοδιινὶο ΙαΒοταιιιειιι ΓαιιαΓΓε Πιιιιιδο _

μια . Ηοε αιιτειιι Γαδιιιιτι , τιιιί α. Ρταιδιδτο ΕιΙΒεττο απατη :διδίεεται·ιτ , πιιΙιι Γετἰ

Ιιειιτι , Πειιιτι τεΓιοτ , ἰτιτἰιιιανεταιιτ, πι: 01:ΙΠ'10Ω τειιιΡοτἰΒιιε ιιοίτι·Ξε θετι Γιιει·εδιΜΙε

νιδεατιιι·ι ι1ιιοδ ΙαιιδαΜΙΞιιιιι ΡετΓοτιατιιιιι τεΓτιιιιοιιΓο Επι· Βεατιιιτι ΡοΡΡοτιεπι Γα

θιιιπι ΓιιἐΓΓε ΡτοΒατιιτ .

τα. διιΒΓειιιιειιτι ιιατιιιιιιε τειιιΡοτε Γαιιι:”τιε τεεοτδατἱοιιἱε νἱτιιιτι αΒΒατειιι Κί

Γατιοιιειιι ΠΜ ΡτοΙαταιιι ιτιιιοτιιΓΙΓε . @τι Γη ειιιιι δΠεδΗοτιιε Μεοειδοε :ιιοιι ι:οτινετ

τι: , δι ιιτ Γαι:ιΙε απιΒοτιιιτι ιτιετἱιὶε ΗΜ τεΓΡοτιδειιιιΒιιε Επι ὶτιιιοτιιὶτ , τοτιιε ιιι ειπα

Γατιδιι δΡἰτἰτιιε ἰΒιιε αεει·ιτε ειιατΓιτ : Πτιδε δι ειιιτι Γει:ιιιτι αΒδιιι:ετε νοΙιιἰτ , ατιιιιε

ΡιεΜε τοιιιιε ι:οιιίιΠι νιτΞΒιιε ἰιιειιΒιιιτ . Ετ Ρτιιιιιιτιι νὶι·ἱ Πει ατιἰιτιιιιτι ΓιιΡετ Γιαι: τε

Γιιι1ιιΓΠνίι; δειιιδε νετο αΡιιδ ΑΒΒατετιι ἰΡ ιιιε Ρτει:εε αδιιιἰΓἱτ . (1ιιαε διιιδειιι διιι

ιιιιιΙτιιιτιι1ιιε Μετα ΑΒΒαε ΓιιιττιὶΙἰτετ τεΓιι€ιετιε αΒιιιιὶτ; Ροίιτετιιο τατιιειι ΓΡΓἱε δεΓα

τιεσιατιιε , αΓΓειιΓιιιτι Παει ιιι νιτιιε ΡταεΒιιίτ . Εκ ι:ιιιιιε εοιιΓετιΓιι δεΒιιἰτο , νὶτ Πει

εοτΡοτε, ιιοιι ιτιειιτε, ἱιιδε διΓι:εΠιτ, ατιιιιε νἰτδιιιιιιπι ειπα Ρι·α:διέτο νετιεταΜΙι ΙΚΙ

ι:Γιατδο αΒΒατε ιτε ΡεττειιΙτ . ΠΜ αιιτε οπιιιἱα , δι αδ οττιιιὶα , αΒ εοδειιι ΑΒΒατε Ρι·ο

οΒεδιειιτἰα Γειι Ρατιειιτὶα ιΡω εοπιιιι·οΒαιιδα εΒ: ειιΜΜτιιε , δι ὶιι οιιιιιιΒιιε οΒε

διειιε , ΓὶδεΙἱε , Ραιἰειιε,ειι Γετνἰτιιτιε ΡειιΓο ὶιινειιτιια , Ξτιτειδιτιι1ιιε ἰτιτετ εετετοε

αδοΡτὶοιιὶε Για ΗΙΓοε διΙειδιΓοιιε αρΡτιπιε εΓτ ΙιαΜτιια ; Για ιιτ ΓιιΒΙἰιτιιοτι ιιιιατιιΓιιεται:

Ιοι:ο ειπα Ρτοπιονετετ,τιιω ιιιια:δαπι εκ Ρτἰιτιἱε Γιιαι·ιιιιι τετιιιιι ιιε8οτἰἱε αδτιιἰτιὶΠτα.

τε ιιιΙσει·ετ . @ιιιε ιιιιιδειιι ταιιι Μπείτε ιιιιαιτι διεπει: ετοἐανὶτ, δι ιιι δΓεε ιιιεΙιοτὶΒιια

ΓεπιΡετ αιιΓΡιειιε αιιιΡΙιιιε αιι8ιιιειιτανἱτ . ι

1 5. Ιτιτετεα ιιιατι·ετιι Γιιαιτι , δε ι1ιια τιι!ιιΙοτιιίιιιιε ΡταΙἰΒανἱιιιιιε , ιιιατἱιο Γαπιδἱιι , Μ=ιι<ιιι

ιιοιι νιττιιιιΒιιε , νΙδιιαταιτι τε νὶΓὶτ ; δι ιιτ εαιιι Γααι:ιιΙο Γει:ιιιιι αΒίιταΙιετετ , ι:οείτατιιεΓιιὶ ι:ιπιίΠια Ρτιιιιιιιιι Ρτα:ιτιιΓιτ . δεδ ειδα ΓΡΓα , ιιτ εκατ Ια ι:ιιιιέΠε νἱττιιτιιπι @Με ὶιιδιι<ὶι -

ταιιτιιιιι ΓεπιΡετ αΓΓετιταιιεα , ιιιιατιτιιιτι έτι ΗτιΒιιΙΞε Γὶιιε ι:εΓΓατΓοιιε Γδοτιεα.; ΓὶΙὶιιπι
ΓΒιιιτι ΓιιΡετ ΡετΓιιαΓὶοιιε τατιι ατιιαΜΗ Ιαιιδανιτ ,Δ 8: αδ ι:οειιοΜαΓια ιδια εαΠειιι ειπα.

εο ιιι58ταιήτ , οιιιτιἰΒιιε Γιιι ιιιτίε , ταιιι ΗΒετιε ιιιιαπι ι1ιατιεὶΡἱἱε , Γιετεδἰτατὶὶιιιιε οαι- τ

ΓΡιτΞε τεδδιτιΒιιε ΡοΠΙιαδιτιε.αιιαπι ι1ιιΕι1ιιεΙιβετοι·ιιω ΓἰιιιιιΙ δι Γετνοτιιιιι,Γιι:ιιτ απι

εεε ιιιατι·Γε αι: δοτιιιιιαε ΓοΙαεἰο δεΓΗτιιτι , Μειτε αδεο εΙαιιιοτΙΒιιε ΙαιτιειιτΞΓιιιιε Πισοδ

ΓοΙαΒΓΙΓΒιιε Γιιιιτ ΡτοΓει:ιιτι , ιιτ ετἰατιι ΡΙει·ιδιιε ΓΡΓοτι.ιιιιιιιεδΓοε Ριαιιε Γε , Σι:αΙδειπ

Βιινιιιπι ιταιιΓναδει·ε ΓὶπιιιΙατιτεε, Γιιαπιεθατειιτ, Η ι1ιιο Γοι·τε Ράδιο ειπα εοτιιΡαΓΠο

πε εοιτιΡιιιιδιαια αδ Γε τε νοι:ατειιτ . δεδ ι1ιιία τιειιιο πιίτιδιιε ιτιατιιιιιι Γη αταττιιιιι,

δ: αΓΡιεΓειιε :εττο , αΡτιιε εΓι τε8ιιο Πει ; ε:: ΓἰιιιἱΙὶΒιιε δι ἰΡΓα νίαιτι αδ Πειιπι , ι1ιιαιτι

ΓὶΙὶο διιεειιτε δω Γετιίὶτ αΡετΙτι , ιιοιι ιιτ πιο: Ι.οτιι οΒτιιτἰΒιιε :εττο δεδεκἱε , ειτρὶι:

ε:ιΡετιι·ι .· Πεο ταπιειι εοε , ι1ιιὶΒιιε τΙπιιιιτ , ι·ατα Γὶδε εοπιπιὶΓἱτ : αι: δειιιδε ειπα ΗΠο

Γι.ιοδεΓἱδετΓὶ Γιιἰ Ιιαδειιαε ιιι ιιιεεΡτοιιιιιετε Ιαιιανίτ .

1 6. Οια ἰτι ΕΙιιοτιε τιιοιιαΓιετΓο,αδ Γαιιι9τιιιιι Γι:Πιεετ σ Αιιιαιιδιιτη , υηα ειπα ΓἱΙἱο ο"2νΞεο:

Γιιο Ρετδιιθια,ιΒΙδεπι δεΓὶδετὶἰ Γιιἰ ειιι:2ΙεΓΠε νιΠοιιιε οται:ιιΙο ΓεειιτΙτατειτι είτ αδεια· ιι= :εκει

τα . Νατι1 αιιτε ΒεατΓ @Για ΗΡΓαιιαε εαδεια ιιι νί8ΓΙιΓε ΡτεειΒιιΓιιιιε ΡετιιοΕϊαιιτε , ]:"Β::"Έ'

ατιιιιε Ροίτ ΡαιιΠιιΙιιιιι ε:ι δίιιτιιια Γιιι δεΓατΕ8ατιοτιε ΓειιιίνΞείΙατιτε, @Με εαιτι ΓιιΡετ- ω .Ρ Ρ ή

:τα τεΓΡε:ιετιτ εκαιιδιτΞο ,ΙιιιιιιΓιτιοδι αδ Γε δΓνΕιιιτιιε ΡετΙατα ΡατεΓεεἰτ νιΓὶο . Νονα

Ε”. ε. 6:..

° τει·ιιπι εεττε Γαι:ιε ,ιιιιαιιιΡΙιιτεε (ΠιτΞΓΗ δαι:ετδοτεε ιιι εοτιΓὶΓιοτἰὶε δεαΙΒατοε νἰδἱτ ,

«Με ιιι πιοδιιιιι εοι·οιιαα δΙνίτια οΓτειιΓιο αΙττἰιιΓεειιε ΡοΓἰτοε ΓΡεδιαι:ιιΙο ΓὶΒἰδεδἰτ:

Ειπε: ιιιιοεετιαι11 Βεατιιε Αιπαιιδιιε , ιιτΡοτε ειιιΓδειιι Ιοεἰ Ρι·Γιιιιιε , μπε ι:ετετιε ιστο

πιοτίιιε

- κι Πε πιοιιιιιτει·ιο ΕΙιιοιιειιίι Γειι Γατιιθιι ΑιιιαιιδὶΡΙιιτ:ι διιιιιιιιια ιιι 52τιιΙιτ ΓιιΡετιστδαιιε, δια Με ι·ερειει·ε

τιιΙιιιναι:. τω ειι:ιιι·ιιιιιιιε τε!ι8ι0Γε ειδικα Γιιαᾶι ()ιι·ιειιιιιιττγι·ιε ι:οι·ριιε .
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Μπι. στι. πιοτιιιε ποπεΓΗιιΓοιιε τεΠ:ιει·ε ντάεπτιτιιτ , :πειτε τα! Γεπτεπττειιιι ιΡΠιιε, ίὶειιτ ειιττι εε

Ι 048 Ιοει τιιπε :ιεεεπετ , οτππιιιτπ ιπτιιιτιιε ΓιιΓΡεποεπετιιτ . δετι δ: πειιτιιττι Εγτιτ:ιιιιι Γετι

δ” Η" εο ΒεττιπιιΓ:1ιιε τοττιπι νιάεπειτ πιτιιιΙΓε , εΙεεειπττΓοιιε Ριιετι νιιΙτιιε ιιιιιτει.τιιτπ ΓιιιίΓε

τιιπι οιιτπ ππ8ιιΙιε δεεετόοτιιιπ Γετπιοπεπι εοπΓετιιιΙΓε , Ρι·οοιιε Γε ιπι:ιεττι ιτι πιε:πο

Ρτοίττε.τε Ρτεεεε Γτι:ΗΓΤε . :τω Γτιπέτιιε Ατπειπ:ιιιε :πιει ειιπ·ι μιά ::οππτιεπτιιιτιι ΗΜ

εοπΓεπΓτι : τω: , πιτιιιιτ , ποπ:ε ιπάοΙιε μια , τιιιιιτι είτ Ριετιιτιε άει:ττειττι ειιτιι Ρτεοι

πιιε ετιεπι ποιο νιάτα Ροτττ8ετε, οπο: τιπτε Γειοτο-Γειπδτεε ΙιΡΓτιπειε τοι εοπτιπτιειε ποπ

τιεπίτιτ Ρτεεεε ει:ιτιιιττετε . απο. :ιιιδιοτιττιτε νεπεττιπιΙεττι Ριιετιιττι (]γτιετιπι οεττιο.

-τετπ Γει:ΐτιιττι , ειδ Γε ιιΡΡτοΡιποιιοΓΓε , τοττιττι:ιιιε Γε :Ντιπ :ιε-τεττε τ ιιπιτεειιεττιτ Ρτο

Γιτε.τει , νι:ιιτ ΓενειΓΓε . Αττιιιε πιιιιιΓπιο:Γι νιΠο πιο ππετπ Γιιι πο.πιιιτ , ιΡΓει:1ιιε Με

ΡοΡΡοπΞε ιτι:ι.τετ τποιτ ει:Ρετ8εΓειδτει , :ιτι Γε τε:Γιιτ . ' -

νωιω τ 7..αιιτε πειιιο :1πι:ιεπι νιΠοτι επι πΙιο τεττιΙιτ , ειιττι οπο ετιιιτπ ιΡΓει Γιιτιετ ετι:ιετπ

πω: τω. νιίιοπιε Με επιπιο:οιιιοτ Γειδτει , νιττπιπτιπι Γε οοπτιιΙιτ, νεΙο:1ιιε με ::οπνετΓειτιοπιε

ΣΕΠΕΘ” ει: εοτιίἰπο πετιτι νιτι τω ιττιΡοίι το ) μπω δ: ιιιοτιπιιε μπι ::τιεποπιαΙιε νται: πω:

ΡτοΡοίὶτο . Ιπ :τυο ::ιιιιι ετ8τι πιιιπτιπι 8επετιε ποίτεττι ττιττι :πιτ νιττιιτε Γιιτι πιιιΙτιτπο

ότι πεΙΙτιπι :οπΓει·επτε τπ:πειΓΓετ εοπτεπ:ιετε , δ: νεπιτ ::οπττει νιτιοττιπι τοττειιτετπ

πτ:τοπιο. τετι:!ετε , τιμά Γτιπδτιιτιι νιτοπιιτπ Γιιοοετιεπτε ετιειττι τεπιτιοτε ΓοΙιτειτιτι επε

εετιιτ , ιπιοιιε τεοπιΓει , οιιτΓιιτπ νιτ; , τιιτιποΙο ειιττι νιτιιιιπ Γιιιιτιιτπ οοτιιιε ττιιιτπΡπ:ι

το , ιπ Ρεεε Ρετε8ιτ . Νετιιιε επιπι :πιπιιιτπ ετιτ , πειτιο Ροίτ εοπνετίιοπεττι ο.Ριιτι

Ι)ειιτπ είπειετι:ιι :μια ΡοΡοΓεετιτ Ιο::ιιπι ιπνετιιΙΓε , τιιιιιτπ εο τιπτε οοπνετΓιοτιιε Για

τετιιΡιιε Ρττείτιτιτ νεΙιιι!Γε, ιιτ πιοετιιτιπι ει:ίτιπέτο.πι Ρτεοιπιιε, δ: ποπ τπειιἱπιιε ται::

εετι:ιετετ : τιιττι ετιιιτπ τι πιιτ:ιοιιΙι εΓΓετ ιποΙιειο , ειιτπ πτπιπει ΡοΓΓε , Η οοετιίιοπιε τει

τιο ει:τιοΓεετετ . Ηεε Γιιτιετ εοπνετίὶοιιε δ: νται τπεττἰε παπι νιτι τω: Γιι!πειειιτ .

@οτε δε ιΡΓο Γιιπτ , ιπε ιπτετιτιι ει: τεΙ:ιτιοπε Μ:ιιοτιιιιι άεπ:ιεττιπτεε ΓετιΡτοτεπι ιτι

νεπιτιπτ .

Ροιηιο Α:: 1 δ.Ει: πιπ:: Γει:Ρε ττιετποτατιιττι ειππειτεπι Κιοπετάιιπι ΒειΙ:πιτπιιε ΜετοπἰΓιιε ειιιιι:ι

;Ξπέζτωετ- Γτιπέτιιπι νε:πιίτιιτπ , Ι? ο ι. ιι Α τ: ο τι τι τε8ιττιιπε :Μάιο , Γιιπτοετινιτ , :μια επιτπιιπι

ειπε μέ”. ειπε :κι πο:: εοπίιπι ττιττι ειιιΓ:ιετπ νιτι Γτιπέτιτειε , τιιιτιπι ΡτιποΕΡιιτιι τεετιι Γιιι εοΠειτιο

Μ" · Γιιο.ίιτ . Αιιέτοτιττιτε @το ΡτιιέΓειτι ΡτιποιΡιε Με ΚιεπειττΙιιε @Με ε:ιτπιπιίττειτιοπεπι

οΡετιε τω τιιιωιι ΓτιΓοετιιτ , νιτιιτπ:ιιιε Πει ΡοΡΡοπετπ , :μια Γε τετιιπι 8ετεπτπιτίι

ΡΙιιτιιιιιιπι οε::τιπο τεπτιιτ , Γεοιιπάιιπι ΗΜ εο Ιοοο ΡτεΓε::ιτ . Ετ ποπ ττιπτιιττι πιτ , Γε:Ι

ετπιτπ οπιπιιιτπ Έτειττιιπι οοπΓεπΓτι Γ:ινεπτε) τι εΙΤε::ετειτ.· τιιιιΡΡε τιιιοτιιτπ πιεπε νε

πετιιπιΙιε :σε ΡοΡιιοπιε νιττιιτιιτπ :σπίτια ι:ιτπ Γιιετ:ιτ,δ:ιπ ειιτπ αιτιοτιε πιτ ιπτιιιτιιττι

οιιτιττιτε ποπ 68ο οοπνεττεττιτ. νεπετειπιΙεε Ρι·πτετε:: ιπτετ εοε ει:ίτιτετε πω, :μια

τιιιπ τιιΙεδιιοπε ΠπειιΙοτι με: εετετιε ειιιιΡΙιιιε πειιτιιε ΡοΡΡο πτιπιιιτ Ροττιτι , :Μπιτ

πιιτΓειΙιεετύΡιιεπεπ τ::ιιε, ιιιθ ο πει.οπεΜ Πιιοετιιετιι·τιε εττπεπιιτππο

πεπε , νεπετειιιτιιιπι :ιππετεπι Κιπ1πιιτάιιπι ιπι:ιεττι ::οτιιιτε.τιιε Γιιετετἶ Ι. ε ο ν ι τι ο ε

τιιιοτιιιε , :πιτ Γε Ιο.ιειιτπ εο Ιοει Γτιπ τποπτιεπιιΙι ΡτοΡοίιτο τπιιτει:ετιιτ,Γιιεεεάεπτι νε

το τετπΡοτε , Γτινοτε ΡτεΓετι πιω: Κι::πτιτ:π ΡοΓοεπτε , ει” ιπ τε8ιτιιιπε Γιι::οείΓε

τετ . Ετ τιιιοπιο:Ιο επιτπει ]οπ:ιτπειτ τι.πιτπτε πω: εοΙΙι8:ιτε τω: , ιτε δ: τιίΓεδτιιε πο

τιιττι με οιΙεδτιοπιε νιποιιΙιε :τι ιπνι::ετιι εοΙΙιε:ιτι πειπιιιτ . Ππ:ιε δ: ειιιτι .τι Γειτοετπε

τποτειτο ειππειτε ΒιοπεττιοΓεειιπόιιτπ πω: εοπτιττιτ ,τιιιετπ τιιτπ Ιτιπάσ.πιιιιιπι νιω

ττιττι ιιιιτι οιιτιι ωιττιπι ω: Ιοει Ρτε.τιτιπιιτ :ΠΙεδτιο επι ιτ .

τ ο. Σε:ι ιτι ττιωττταξιπει: ε;τιττιωτ Ιοει πεεείΓειτιιε τέιει8πτι τοπ:: ει:ίτιτιτ :πιπειιΙ

τετ , ιιτΡοτε υπ! πιτιττιει ει: Ρ:ιττε ΓτιΡεπτΓιοι·ιιτπ τποπτιίτετιι :ἰεπεπεποτιιτ Βιετιιτειε ,

τπιπτεΓοιιε με: :ιτι Ιοοι τε:: Ρτο πετιεπ::ιο Ροίπάεπ:ιπτύΡΠε ιπ:πι!τειε . Ππτιε δ: ει·

τιειπ οτιιιΓει. πετιτο ΡοιιΡοπι , πω: Ρτο ντιπ” Μπείτε ει8επτι, ιιιιτ:τοτειτι Ρτιπιο ιτπε

ο `ιἰ8]αἰτ_ :ιτ;:1ιιιΡτιιτιεπτι, οπο ΡΙιιι·ιπιιιπι νειΙιιιτ , εοπίἱΙὶο ο. Γε πιο:: " :ΠΓεεΠιτ . Νειιιι ειπ

ΜΜ Μ· ιιιιεπτε Ρττετιιδτο ΜετεπιΓο , τετ τποπτιίιετιι τι τπιΙιτιπιιε ::εΙΙι:ιε Ρτιιόεπτετοιιε τεΡε

τω" τι τ. τἰνιτ , τιττιιιε ιιτ ειιιΓ:ιειιι Ιοει Έττιττιπιιε Ρεττπεπετεπτ , τιιιπΙι::ιε ειτοπινιε ττιτιιιιι Πτι

- πιΙινιτ . Ρτο :πιο ετιιιτπ ιππ:πετιιτπ Γοτπἱτεπι επ ειΓ:ιετιι ττιιΙιτιπιιε Επι εοτπΡ:ιτε.νιτ ,

ττιπτιιτπ:ιιιε ιπιπιιοιτι:ιτιιπι νιπι τιμά εοε, τι :ιιιιπιιε τετ ιιιιιιΓτε ΡοίΓεΓΓειε τιπίτττιι:ετετ,

Γιιπιπττεινιτ , ιιτ νιειτιιπι Γεπτει ειτοιιτποιιο:1τιε οοειιΡιιτεπτ , τιιτπ ετιιιτπ :κι Ρετιτπετι

:Μπι

π @Μπακ τιιπιιιιτιιε ει:τιτ:ινε.ιτϊ Ι:ιιΙττι:!ιιε , Με ει:ροπιτ--Β:ιΓδιπειιε ιτι τπτοπιτο έτἄτιιτεπΠ ππτο ι. έ:

:ιιιιι Κοτπετιι ΕριΓτορι Αττεπ:ιτεπίτε δ: ΕτΙιιιπι Γτιι:::εΠοτιε επι: Μπιτ: :Για εοπτε:ιιΠΠετ , ρι·τιπο ει:τοπιπιιιπι

«και , τι:: ροΓτεπ επ εο:ιετι·ι ΕτΙιιιπο ιτιπωτ τε8ιιπιιιε :Ιειεότιιε :τι : :πιτ Κειτιοε :κι Αι·πιιΙΓιιπι ΜεττοροΙιτιιιιιιπι

ωπΓιι€ιεπε, ιπι ιιιιΓετε μπω.

ό Ρι·εδετι:ι εΙοειιιιτι Γιιρι·τι άε:πτιιιιε :κι :ιπτιιιπι το”.

 



δ. ΡΟΡΡΟΝΙΣ ΑΒΒΑΤΙδπ δορ

τω» ιοιυιοοικω οιιτοιοοτ . 8οο,ιιτ Γοτἱρτυιο οίι , 1ο νοουιο οιιοδοτυοτ οοιιιιοιιι ΑΝ. οιιιι.

ΜεαΜ. @Με Επι. επειτα έτοιμοι: ο άοιττιιο δ: ο Μαιο νοΙΙοτυε , οιοιιοε ιοιουιο οοιιιυ- ι οο8

ι·οτιοοιο ποιο οοιιοτυε; ιοοιιιυίουο Ροι ιΕξω ιοοοοοοε, δ: ιιουουιο οοοιοοι ουδ;; ο 8; >ι- Μ.

Ροιιουιο·ιιι Ποτ: άοοοιιτο ονοίιτ.ΙΙΙο οιιοιτυιο,οιιι Ροι ιοοιιιιιιιι ΡΙιοι·ιίοιοιυιο ττοιιο- Μ το· ιο
π ιοοε,οουΙοε οοιυιιιτιοιιι ο ιιοτιτιο οι οΙουίιτ ; οτουο Ροίιυιυε , οοιοιοιε οι οοιοιιο το- το:: .ο ισξ

τιο οοο Ριοίτιοτοε1ιοονιτ,οάίυίΡοικιοοουπι οτιοιιι Γοινί Γυι Ροιιου1υοι , οιοιιοιιι ιιι- Μο· ι ει· 6·

Βοιοοτιιιιιι ΗΜ οτι οο τΙοίΙοιιιτ ιοτιιιτυιο .

πο.. Ειοτ ιοτοι·οο νιι·ο Βοι ιτοι· οι! Η ο υ ο ι ο υ ιο , τοιιι Ριυιο ουοιο πιοΒοιιτο .οι ε.ιω.

Κοιιιοιιι Ροτοιιτοτυε ΙιοΡοιοτοιοοι,οιιοιυιο Ροίτ Οττοοοιο ιυοιοιοιο οι; ΡιιωΡωπποιοι οοιιιυΙτο ίυοοοίΐοιοοι.Νοοι 8: οι! ο Βοτυοιο, ο νιοιοο ΚΙ·ιοοο Πυιοιοι οιιιοοοο- τω· .

τοιο,οοοΙιουιτ, οι οιιοοιοιο Πιάτο νοτιοίτο ιοτιιτυυιιι ίυοιυιο Ροοοιιιο τυο , ουοιο

οτιουι οκ οάτοιιιιΠιοτιοοο Ρτο:Ροίιτυιοτ Μο: ιιίυι Έιοτιυιιι Ρτο: νιτιοι·ο !ιοΒυιτ . ΙΒἱ

οοιτο υιτὶοιο οοοίοοευιοιτοτο οτουο ΓοιοιΙιοιιτοτο Βοοτο νιιο οοτυο , ιοοοιιοιιοιο

οιι τον. υοιοτ , ουι ίυτοπιο απο οΠΙυοοτιο ΙιοοιοΙιτοετοιοοιιι ουιο τοουε οοοοιοι·οτ,

ουιουο ιοοιιιιοο Μοτο νιιο,ουιιι τα Ροίοοοοτ , οιΕοιοίι.ιοι Γι: Ριο:ουιτ . Νοιο Ρτοτοο

οιιιτο οι!. νοοτυ οτι ιο »οι Ποι ,ουοιοιιο ίυιε ,οτ νοοτυιυιιι άοοοΒοτ Ιιοΐιιίτοοι , πιου

οοτ οοοοτοιοτυιο ιο οοιιτιιτοοι οιίοιυιιι ιοτιοιτυοιοίο Ιοκοιι.5οο οιιοο ιι! οοοιιε του

ιιιίτοοτοε Ιουοιιο τιιίΒουιτοε οΙυίιτ, νοουοΐουο οτι άοιοιουιιι ο Ιιττοιο τοιιιιίιτ . Οιοοι

νοι·ο οοΡἰοοὸοιυιιι Ρἰίοἱυιο ίΡο ίυΒΙοτο , ίοιιοτιτοε Βοοτι Ροροοιιιε , ιοοιοοιοτο Πω

Πιτ ιιιιο ῇοιο ιιυιιυιο οο8οιτο, οιοιι ιΡο Ιιοοτ οικω Πιο ιιιίοιιογιτ οοοιιΙιο . Νοιο οο

Ροδιο ιτΙοιο οτοι-ίοιοιΙιοε ιτοιυιο οοάοιο ποτά ιοοιιτιοτ ιοτιο , οτ Η Μοτο ΡοΡΡοοἱ

1οιιοτιτοτιε υ Ιο ουιο Ποο οΙΤοτ ειοτιο, τοτυιο ίυι ιο οοΡιοιιὸἰε Ριίοιουε ίυΒιτο διοικ

ι·οτυι οιιωτο.ουιο ιοιιυι? Ι.οκοοτυι οιοο ιοτιο ιο οοοτυτοιιι , οσο ιοἱιιυε Ριίοιυιο

ιοτιουε. οπο οικω ; ιιοτο τοιιτοιο οιίοιυιο οιυΙτιτυοιοοοι ιιιοιι οοΠο8οιυοτ ,

ουοιιτοιο οιιτο οο οποιο ιιυΠοτοουε ίυτυι·οιο ΓΡοιονοι·υοτ , οι ιο οιουιοοιιτυιο 8:

Βιιοοι Γοοδτιτοιιε οοιι οτι , ιιοο ουιοοι·ο , οοο ιοοτιο ίυι Ροίΐοιιτ οιίτιιιιοτι . Ετ οοοο

Βοοτο ΡοΡΡοιιι οΡυτὶ ιΠυίιτοιο , ουοιο Ριο:ΙιΒονιιουε , νιιυιο όινοττοοτί , ουοοτυιο

οικω Πουιο ιΡίο ιιιοιυοιιτ Ρο: Ρι·οίοτυιιι νιιυιο , ιοάιοιο οΙοι·υιτ Ροτοιιτι . Ετ οτι

ιουιο ο οοοτυιο Ριίοιιιοι ίυοε οιιοουιτ ίιυίτιοτοε ίυιΙΤο,όοιοτιο νοτο ιο οοιιιιοο ιΡίὶυο

τοπιο ιιιιίὶ ΙΤο,ίὶοουο τουτοε,υτ οι Ρτο οουΙιε τυπο ίυοιοοτ›οοΡιίΤο . ΡιοοοΙΙοτο οιεο

ΠΜόινιιιο Ριοτοτιο οοιιοΗοιο Οοοιιιιοτι τετοιο Βιοτιοε ο8ιτ,ιοΙιουιιιιιουο ιτιοοιιε ,

ουοτι οτι Ιιιι Ροιοτοτοιο,ιιτ τιιιιιοιυε, ΠΜτω , Ροίτ οΙτοιιιοπι ουιο οιι·ιιοο Πιο πιο: οι

Ιοδιιοοιε οοιιιιιιυοιοιιοιο , Ροιοξοιτ . ΑΒ ιΠο νοτο τοιο ιιιοοιιιίιοοοτιο ουοιο Ιιοιιοτιο- Α ουσ ροή·

οοιιτιο ποιο οίτ ίυίοοΡτυε , υτΡοτο ουι Ρτιοιυιιιοοιιοιτιο:Ιοουιο ιοτοι οοιοιοε @το '“ ””ι"""“`

οουτΙ ουιο ίυοιοτ οτΙοοιυε :ουιυε οτιοιο Γουθτιτοε ιιυιοιΙἰτοτοιο ιοοοίυοτυοιοοιοουο ·

Ριοείοτι Ιοιοοιοτοτιο οι οιιιοτοιο ίυι ἰτο οοοοοάοιοτ , οι οτιοοι το νοι·οοτιο τιιδτοιιτο

ιιιοξοιε Ροιοιο ουοΠ οι! @Πο οτι οο νιίυε ίυοιιτ , ουοιιι ι·οοοτο :το οΙιο ιιιιΡΙοιο νο

Ιυοτιτ .

ο ι. ΟοοτίεςΙτ οτἰοιο Μάιο Ι·ιιίιτιοουοι ίιοοοιιοΙοε τυπο ίοιοε οοοιιοοιί , οτουο οο ω” “ο

ίΡοδτοου!ι οοιιοτο Κο2οοιιι ουιο ίυιε ιιοΙοδτοιι. ποιο οτιοιο ουιιυε ουιιιοιιι νιτ ιοοιο- μτοει06:

βιο ιιιοΙΙο Ροιυιιδτυο οΧΙιιοοτυι , ο ουσ οτιοιιι ΡΙυιιιουιο Ρτο ΡοτιουΙο ίυιιοοτ τιιιιο- 2:3ΐ:"Η8

. τυι·,οο τοιτο ου ιιίοΙοιο Μεοτι οπο. "' ίυι,ιοοΠο οοιιίυιοοτο,Ροιν οοιι·οτυι.Ροιτο Και _ _ '

ο;οιιιωι ιιιοΒοουΙι οτιοο οιοοιο οι οουΙιε ίυιο οο1:τυε τοοοτυι, οτουο ιιιοΙο Ριονιουε “:1

Ρτο ΡοτιουΙο οτι οποιο νοιοτυτ.Ποτιο Γυοοι τοιο ιοιουο ιο ΟΙιτιίτιοιιυιο ιΙΙιιίιοοο

Κοοοιιι Βοοτυο ΡοΡΡο ιοάοτουιτ , ουιοοιιο οΒ οσο ίΡοέτοουΙο ίυιε ουιο ΟΡτιιιιοτι

Με ιιιοιτ οοιοοοΐουιτ,τυιο οτιοιο ο ΡοιιουΙο ιιιίοιυιο νιι·υιο Ιιοοιονιτ , δ: ιιο οι υ!τιο

Ποια , οι8υοιιὁο , & οοίοοιουάο 1οιιτοοτιοιο άιδτονιτ . Ηοοιιουε νοιο ἰιοΡοιοτοι

118 ο

ο τοιο οΒίοοιοτιοοι ουοιο οοιιο ΡτιοοιιΡίιυε ΙιυιοιΙιτοι Ροιυιτ,8τ ουοιο ΙιοοοιιΒοο οτι

ιο νοοιοοτοτο Γυίοοοοιοτ,Ιιοοοιιθοο οτιοιο ο ιο ιοΒι·οοιοοτοοι οιοιοι.ουι ἱτοι ουο

νοοοιοτ ΑττοΒοτυπι Μουτ; ιοάιιτ , ίοοδτοιουο ιοοοιάοτιοοιε οΒοοτοιο ΒιοΙ·ιοιάυιο

Ποιοι ιιοοοιίοΙι οι ιο Ιιυιοοοιτοτο ΐοτιε οάοουιτ .

τι.. ΑΙιουοοτιο τιοιυόο ονοΙυτιο ιιιοουε , ιο ουιουε ΡΙιιιιιουοι Ρτο ιοοιιοίτοιιι Ή.

ιΡίιυο οΙοοοιονιτ ι·οουε ,ουιο οοτιοιο οι: Ιοοο @το ιοοοιιοιο άοουοιοτ , τΙινιιιο: νι Πο ο.

πιο οιοουΙο οιιτο όιάιοοιοτ.Νοοι οοίυΙο, ουτε οιιοΠ Βιοτυἱτοι οτι τιιτοτιε οΙοεοοιιοιο ω' νωι°

οοιοοΒοτυι ιιιιίτοιι , τοτυιο ιο ίἱουτ ιο οοοικιιε ΜιΠοιυιιι ίοΠοιοιιιιο νιάιτ οιοοιι , Μ” 0 -

Χ Ποουο

ο Β:1τιι:ι του Β:ιτ:ιν:ι ιιιιιιΙο Κοοοο 8ο νιιωι οοοι:!υθι οτι ΟοΜικε οιογιιιοπιιιι ροτιιοοοε , οι: ουο οι.

πιω Β:ιτ:ινι:ο ποιοοο ΗοΙΙ:ιοάιο οοτοριΠο νἰάοτυι· ο Νυ!!υπι :ΙΙ ο!ιουιυτ ιοοιοοοτι ιο ω. οριουιιι , νυ|εο άι

οιιυτ Ιω ΠοΙ%°0·υο
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ἈΝΝ. Οι Παμε τΙεπιοπι τιιετττιπτο εειιιττε εοτειτι=ι :ιττειττ Γειπέττ νεοπίττ ιιάΙττττΠε, τΙΙτιπιττοε ει:

τ 048 τειτο.8ετττπο τετιττττιο ΡίτιΙιτιο νετττεοΙοτπ, Έτειττοπι πω τετοοπετεπτε εοτινεπτο , τετ

η” Μ” τετιετε το : Βεπειττεΐπτ Βοπιτπατ ότι: οποττάτε , Ρτο[ττετιυκ ἱτετ·[ασἱετ πετώ· Βετο/αίτι

α 67· Ρ· Μττωπ πο/Ιται·ιωι.(ζοεπι τιοίτοοειιτι, ιιτ ότιττπιοε , τετ τετιεττττ , οτειτοττοπι ενείττοτο

ειιτνττ,ετοοε τιτε ντπο Ιιοτοίτιιοτττ οποιο Γιο πεττττ.Νεο οε επτπι τιοε οττοτοτπ :τπτ :πιο

τε τοττ,οοοττ Με νείττε τοεετττοττιΙτε νττοτε,οεειττ ντττ τττίεεΠτο ΡτεοεεοΡο.ττ τιιετοττ,

οοτ τι:τετπει: ττττττττ:ιττο Γτιιδτοπι τοτε το ειδτττιοε ποπ ττετιειΒοττ.Νοπ πιοΙτο νετο Ροίτ,

επεδτοιιι τοι νιΠο ποιο ιπνεπιτ , ειτοιιε τι νετιετιιτιιτι Κτετιετττο :ιτιοο.τε τοπιο τιιττε

Η” Μ” ετοτττ,δε το νττοοτιοτπ,οττίτττιοπι εοτινετττοπτε τοτε τοεοττι, τετττττ . πιο πιο εοττιΡτοτ

το” (Μ. Βτιπάτι, ποπ ίοττιπιοπι ΡττεΡοίττοτα: ειόπιιπιίττετιοπειπ , ιιιίτοε μιτιεπτιει , οπιπιε ιτι

Ρ"ΜΗ· ττττιειτοπι τετοτιι τποποίτετττ το Αοτιειτε ετ τπτοπ8ττοτ οτιετττεπττει ; πε πιο τπτ ετοιτοπι

με: εεετεττε Ρτοιποττοπε , τοττττο εΙειττοπτε τοττε ει:ει8ττιιτετοτ , Παμε τι Ρττίττπτε

ντττοτοττι τοειτοπι οτειτττοοε ττεττεετετοτ . δεττ πιεπιοτ τΠτοε ποσά τττεττοτ : 21440220

,υπέπεσε ω, όπωτίέε το ίπ οιππτύπτ ; δε !ιοττιττττειτειιι ττι Ρτοπιοττοττοοε πιοπειίτετττ τε

Βοε Ποτ εοτειττε τεποττ,εει.τποεπιοοε το τπίτπιτε, δ: ττι οοττιοε οοειίτ οοτττειιιι τπτοττω Ιο

εοε ντττετιειτοτ είτε , ποπ Ρεττττττττ : ποτε πεε το Ρτοττιεττε τπττει.ττ , πεε ττι :ιετνετίτε πο

νετειτ ττεττετ.θεττιτπο.ε τιτοτπετε οΡετε τεεοτοττ Ιεπτεπττειε,τιοτοοε τττεττοτ : Α[εεπττετ

[αυτ ε/ω,πιστ Μπέττϋεπτ ο2ιετσ[απ.Ετ,Βοδίττπσ υὶτἰΡετΡατἱεπτἱεω ,ιο/σίτιση ποτε.

οποιο εειτοπι ει: τιοτιιττττο.τε ττττιεοειτ , τιττετιιτπ νετο ει: Ρειττετιττει σ.ΡΡετε!ιο.τ .

:οι (πτω- ι 3. Ετ οπο. οπιπε τοτήεδττοπτε σποτ τιοτπτ1ττετε δ: Ρ:1ττετιττει Ρτιενειιτεοτιτ, παρε

*Μ* 1·ιτο τοοετοποε τοττοε οοεάτειιττει οπο! ΙειΒοττε τοΗτεετε ειτιοειε ντττετιειτ , εοπι Ρτοιττ

πιο ο το Ιοεο ποπ τπεοπίοΙτε Ρτοτπονεοειτ, τοπι εττιιττι ττι ειττπιτιιτίττειπάτε Ρττπιτε πιο

πειίτεττειΙτιιτπ τετοπι εαυτο: Γεεοπττοπι Πειτε τοοεοειτ . Ατιοει.ττ:ιτιι τπτοΡετ Βιτιεττ

ΣττΙτ. δ. ω,

]οιτ. μια

Π”. 1 ο. ι ι .

- Μοιιεττε-~ Μειοττεττ, ννοετοττττετ:ιπι, εοπι οπιτιττιοε ετοτάεπιτοετο.Ροετιεττεττε ετ ττεΙε8ει.νττ,

ἔἰΐ°% οτοοε εο το ει8ετιτττε οπο: οοοττοετειπτ,ττετοττειτε τ, εοπι ειττττιοπετε εοτει.νττ . απο. το

καποτε: . τεεΡτο,οοτει ετιιπ, οποιο τττοε Ιοετ τοεοπτττττιτε τπτ εοιπιπεπάειοτΙεττι ττεττττ , το Μπετ

τιτε τιιοπειττετττοοε οτεντίτττπτε εΙειοίτττε ντΙείεετε τιινεπττ, ίοτιττττοε τιιοπο.Ιτεττοτιι

εοπι :ιτττειεετιττοοε τΠτ τεεεΡτοεοΙτε ενεττοτπ , πιειτοττ ποσοι τοετιιτ εΙετταπττει τεεεττ

πετινττ,ο.τοοε Ρττίττπο ποπιτπε πιοτειτο, εκ τιοτιεττειτε Γοτ Βετοιιεοπι ττειιοιπτπεττ άτ

δτεινττ . Ατοοε εο οοτττειιι νοετιτιοτο ττιπι Ρττείειιε εττειιτιιοοειοοε οι ΡτοπιοΙΒατοπι,

πεε τΠο,ενοΙοττο πετ τιοε ιιτοοε τττεοοε,εοπίτειτ είτε οττνειτοττι .

πω” το η. Ηεπττεο τιιτετεει , τιιιεπι ΡττείεττΡίττποε, ττπΡεττιτοτεπι :τιμά Ατ8ετιττπειττι ετ

|ιοιΡετεϊ0· ντττιτεπι τοοετ τεοπτ Βετο ειΘειιτε , Ρτοοοε τιοε εοτιίτΙττε. ΟΡττπισ.τοττι τοοτοπι Ρττ

ντιττπι δ: ΡοΙιΙτεε ττιεοπιτιεπτε,δε τιοιιε οε:ι.τοτπ νττοπι ττετ το! τΡΓοπι οοειττειπι εοτιττ

8ττ οεεο.ίτοπε ττετιοο τιιιοιττΠε , Παμε :το ο ΕττττΒειιι8τοπι οπο εοπι τοτε ειιιΡΙτεοτΠε .

(:οπιοοε οοοτττιπι ττι Ιοεο , οοετπ ἔπειτα εοτππιετιττειοειτ :ι.ιιιετιττειε , Ρτο τοπιετιπτε ετ

Βτε τττνετττΙΤετ , τοπιτιοε εποε εοτ:ιττι 1ιοίτττε τετεεττΙΤετ)· εεεε 1οτιοτπ, Ιιοτπ:ιιιοπι τοπε

ττττεπτεπι ίειπέοτιιειπ, ε ττΙν:ιτοπι Ιειτεοττε τπιΡετοιπ ντττττ ετεεττΠε, ειτοοε Ρειττοτεττι,

ε τε8τοτιε 8τε8εε Ριτίεεπτεπι , ντοτειιτετ Ρετ εοΗτ ποετει ειτττΡοτΙΤε , οποτε :το Ιοετι ,

ιιεοοτττει τοτε άεπττετττε οΡΡοττοπει , Ρετ ιιοτοΡτει Ιοεοτοπι ττειιττΠε . ΒΡττττο ετΒο

τοττι ίτοΡοτἰε ειο:ιπι τιιτιττοττε νττ Ποπιτπτε εοτ‹τε το.έτοε , δ: οτ τετποετ ντίεετττιοε

τιιτίεττεοττττοτοπι τοτοε τοετειτ ΡΙετιοε :Εεεε , τποοττ , ο Πειτε , τιοττιττιεπι , οοεπι ειδ

τιτι:ι8ττιεπι δε τττιιτΙττοττττιειπ τιιειττι τεετίττ , Μοτο Ρττετττιπι είτε ττντίττ . Ρτοιπετε τοοε ,

οτ πιττετο ττιπι Ροι:πε ποτοτπΡτο οΡειιι τ:ιπάεπι ίεττετιτ εοπνοεειτ Ρτεετοοτοοε πω.

Πε τιοπιετι Βοπιτπτ τοτε τπτεττπι τπνοεπτ,οτοτείτοιιε τοΡοττι οττεάειιπ τΙΙ:ιτπ :τοτε είτε

ειιτιτίΤοτοπι , οποιο τε οοτττοοιιττι πιο οοτ Ροτοε 8οίτειτοτιιτπ . δα! οοτ:ι ΡειΙοίτττοπι

Ιοεοτοπι Ρτοτιτοεπτε τπτετίττττο , ποπ τ:ιετττε τοοτοπι :το ετεΡττοπεπι Μπιτ τοττοειιττ

ετιιτ ειεεεΠτο )· ντο το 8γτοπι ειττειιτει, Ρ:ιΙοίτττει των. Ιοετι εττεοπιεοπτ , οοτ εκ πίττ

Βίτε εΒΊιιετιττε τιιτιοοτπτε , τιοπιτπειτι τιο1Ιο ντο:: τιιτττετο. το τε ττεπτεττι ττινεπτοπτ, πεε

οίτιττιπι τοεοτοπι τοτιοπι ΡεττΡτετοπτ . Μοιτ οπιιιτ τΡε τοτιετ νται ττιττοε όετιιι.τιττει. ,

εοοο τπιΡοίττοιπ ττι οεειττ ντττ τιετττοειιπτ Ρτοιτειιττειπι .· οοτ ‹τε Βετ τιιττεττεοτεττει ιιτ

Ηοπιτπεττι ΙιτΙ Ρτο εοετεπι τττΗτίιιε , Ρεπεε το ττιτοπι εοΠοεειτ , Ι)εοπιοοε οτε ΓοΓΡττειτε τοίτοε τει

:Βἔ:::”ἔ'° οπο πιειιττε ποτο ιπγοεειτ . Βεπεττιδτιοπιε τοτε εοπι τεπιειτιο πιτεττιιι ίονετ , ΡειοΙΙει

1ττκτ:ιτ. τττιιοοε εοπι ειτιτιττε πιονετ:ετειτοτε Ιοτ8επττι νιτεε ει: Βιτιδτιττεει ττοτιε απο πιειποοπι

τοπ

 

% ΕΙττ8:ιοετοιπ, οτ ΒοττππόΙ.15 εκτιττπι:ιτ , οι επ τεετο στο: ΕΙΙο ΐεο ΙΙΙο ττοντο ττττιςιττοι· ο (Βετο: Ε!.

Με, οποτε ΕΙτίτιτττε Πιο ΑΙταττ2 ποιιιειι ιτεττνειΠε ντοετοτ , Ατ8ετιτοτειτοιτι ιιΠοττ , ε: [Μοτο τιιίτο τω: ιιτ

τιεπι Κτιεπο τιιτίεειι.ιτ.
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ίιιατυπι , ειμαι Ρι·εοιππ οΜὶπετ, Παπ: ::ιππ νἰτοεΠεἰ εἱΜππ ιιπα ::αΡει·ετ , τιπ·π ιι!τε- ΑΝΝ· οι::

Πυε:Ιε νάτα ΠΠ ]:ιπ1 Ρτ2Πιτπετετ ; ππΙΙἰοιιε :Ιι1Μιππ , ίΡΠιπι ε:: ΡτεεὶΜιε ίαπξΠ ν1τὶ

αδ νπαιπ ίετνα:πιπ, εκ ειΠπε Πεπε:ΠδΗοπε, τπεπΓα::1·ιιε οοπππιιπἰοπε, Μ :1ιΠα:Ι Παε

τε νὶὸει·ε οπτα:ιππ . ΡοΠ:1παπι νει·ο οοπναΙιιὶτ , ε:: εὶεαττὶειιππ ίπατοτπ ίΡεδ'εαοπΙο

εοε , :1ιΠειππ νἰὸεταπτ , ΡετιπονΠ:: α :1ιιοτιππ ετἰατπ Π:ἰε ποε1]άίοΠιπι :ΠὸΞοὶτπιιε ,

Ροίὶετὶίοπε ἰπ ατ8ιαπιεπ:ιιπ1 ἴαπδὶὶτατὶε ἰΡΠι1ε τεΙὶειιἰπιι1ε .

α 5. ΩοπτἱΒὶτ ὶπτετεα π δταΜΠεπΠε εοεποΜἰ αΜ:ατεπι Β ε π τ ιι Α. π π ιι Μ :ὶεΒΕτα

πιω:: άε:ΠΠε , ατομο αΙτετ1 Πκεεάεπ:Π ΠΜ Ιοοιππ τεΙὶεπἰΠε . Ππ:ὶε δ: ΗεπτΞεο ππ

Ρετατοτἰ Βεατιππ ΡοΡΡοπετπ ίποτοξεατε απἱτπο Μίε:Πτ . :1ιεο:Ι π: Ποτε: , ΚἰεΠατἀιππ

αΜκιτεκπ τοπ:: ίεοιππ πι εοπΠΙΠε α8επτετπ ΠιιπιἱΠτετ οοπνεπἱτ , ειιΙ ταπιεπ οιππἱπο

ΠΠ εοπΠΠα απὶτπἰ ποπ Ρατείεοἱτ,:1υὶαΡοΡΡοπετπ ΠΜ α:: εο ταπτιππ Μ:: ΡοίὶιιΙανΞτ,

ίε:Ι Μια τα:ἱοπε ειππ ΡοΠιιΙατετ , Επ:Π::ατε ποΙιΠε . νεπεταΜΙἰ αιι:ετπ ΙΜοΠαι·άο αϋ

Βατε ΠπΡεάαΠ ΡτΠποπι ΡετΜοπ: Μια τππΙτιππ:1ιιε τεπὶτεπτε , οοεαΠοπεί:1ιιε ΡΙΠ

κεε,οο ειπε Γ:: ταΠ νπ·ο εαι·ετε ποπ μπε :Πο εΒατ, εκοοπεπτε;ίαπ&υτπ Η ε π ι ε ε; ι:

·τ ιι ινι Α8τἰΡΡὶπει: Οο!οπΞε εΡἱΪοοΡιι:π Ρτα:ίατιιε ΙτπΡετατοτ ενοεανἰτ , εο:1ιιε ΠΜ

α:ϋιιπθο , αμκ! ΡτεείετὶΡτππι αΒΒατεπι Ρτεεεε αάΜιο α:ΠπΙττετε ειιτανἱτ: ΡοΠτειπο

νετο οοε:Πεππα: ίεπτεπτὶαπι ε:: παώ. αιιἑῖοτἱτατε ἰπ ειππ :Πδὶανἱτ . παπι πε [οτε

νἰΠε ν::!ετετιπ , ΓυΜεέΠοπε , ποπ νοΙππτατε ΠιίεεΡίτ , δ: Μ; ε: οεατιιε οΡΡο ὶπ πια

πιιε ::εάετετ, Παπ ὶπνΙτιιε αππιπ:. (ΠΠ $ταΜεΙεπΠε τεξεὶππὶπὶε Ρε:ὶιιτπ πιο:: Ροττεκὶτ,

Μου:: ΡοΡΡοπὶ Ρτο ΠιεεείΠοπἱε ἰπὸἰεὶο :ὶεἴεττετ , ἱπὸἰκὶτ , α:Πιιπ:9:ο ΠΜ α:ἱ Π! πε8ο

τἰιππ & ν ν Α ι. ε ο ο ο Ν ο Ι.εο:ΠεπΠππ1 εΜΠ:οΡο , ΓαπδΠτατε δ: Με α:ὶ :1ιιαεοππ1:1ιιε

Πτεπιιε δ: Με Ρετα8επ:Ια ὶΙΙπΠ:ὶΙΠιπο . @Μ εκ :ΠΒο :εΒὶο ΠΜ απο Ρετειιπτ ΠπΡΙε

τε , επεκποτατιιπι:1ιιε Πεί νὶτιππ ΡοΡΡοπειπ αμκ! Γαπδ):ιππ ΚετπαεΙιππ ἰπ τε8ἰτπἰ

πε Ρτοπ1ονετε .

πό. @Μ Ρι·οιπο:πε , :1ι1ίΒιιΠ!α:π εο Ιοοἰ , :1ποτιππ :ποτΙΜιε ::οπνεπΠ·ε ποπ Ροτε

τα: , :ΠΙΡΠεετε Βεπε α8επ:ἰο εεοπ: . Ππ:ὶε :απο ὶΡΠ , φαω Με :1ιΠϊεοιππ εο νεπε

καπ:: ἙταττὶΒπε , ἰπἰτπὶοἰτὶατιππ νἰε ταπτα α::οι·ενπ, δ: τατπ ιπαπΞἙεΠἰε ο:Με, ἰπΠἀΠί

:1πεΞπτετ:Πιιπ εΙαπἀεΠἱπἰε,Ιτα Ιαὶοοτιιτπ αδ πω: οοπῇιπατοτιιιπ :ὶεἴεενἱἱτ,ιιτ ποαὸαπι

:Πε πιοπαΠε:Π ::ΙαιαΠτα αΒ Με ἱτπΡετιι :!ατο Π·ι·υτπΡετεπτιιτ εναἔὶπατὶίουε εΙα:Με ,

(ΞΜἰΠἰ 8τε8εε Ρετ Βοππἱπἑοα Π:Ρτα ΡετΓεουετεπτιιι· . δεό πΠτιππ :Πδὶπ! :1ιιἰ8Ιαὸὶὶε

ὶπ Π: νὶοτατἰε ::αε:Π νἰὸεοαπτιπ· , ΞέΗΜιε ποπ Πιιιπαπο, Ϊε:ὶ :Πνὶπο ε!γΡεο εΙιιΠε, ποπ

1εεδεοαπτιιι·: Πειιτ Με α Μογίε τιιοι:ε αι·:Ιε:ε νΜεοατιιτ , :1ιιὶτατπεπ πίὶ1οπὶε τποΙε

Πὶα ππΠα Ιαάεοατπτ . Ταπτί νετο ίατπα τπαΠ ΠΜ Βεατο νπ·ο ΡοΡΡοπὶ, ο Μα!τπππάα

:Η τοπ:: :ὶειποταπτὶ , Μ αιπεε ΡετστεΜπτ, ἴΡὶτἰτπτπ εοπττἰτὶοπἰε δ: τπαι·οτΞε :στο τατπ

εΧΓεοταΒὶΙΞ ι·ετιππ ίαοΞε ΜΜΜ; ΡταΙει·πιπ Με ω: πυπτἰαπ:1Βιαε ΠΜ ΡΙιπεε Πιοτιιπι

ειοεεΡετὶτ οοοιιΜΠΠε , ατ:1πε εΧἐπ:ὶε Με :1ιΠίπΡετίΠτεε ίιιεταπτ , τπετιππ :ἰε τεΙὶειιο

αοα::Με . Βπο Ρταπετεα Γε::ιιτπ τπἱΠτἱ:ε ἴἀοπΙαϊὶε Πιετε ΜΗ, α :1ιΠΜιε ετΞαπι :1ιιο:ὶ

ίαθ:ιππ Μετα: , εοπτἰΒἰτ Π:Μ , :1ιιοτιππ ιαπιιε Α:!αΙΒε:τπε , αΙτετ:1ιαε Βοίο νοοαΜιΙα

Πω: ίοι·:Μ . @Μ ίιππτπα οπτπ νεΙοοὶτατε εο , πο: ὶπ :1τοπεε (;ΜΙΠΕ ΡΠαΙαπ:: Με.

8ταΠατα Πιετατ , πε Ρετ8ππτ , Πεἰοιιε , ποπ ίσα αὸτπἰπἰΠταπτε νὶττιιτε , οπππεπι Π

Ιαιπ π1πΙτὶτυἀὶπεπ1ὶοΙὶεΧΡεΗυπτ , εαΜιιπτ , δ: Πετπιαπτ : ατ:1πε οπ1πἱε Ρτο νοτο :εε

ΗΠε Ρτονεπἱτ , ἰπ :1ποι·ιιππ τπαπἰοπε , Βεατἱ κά:: Η ἰτπΡετταπτΙΒπε τπετ1τΞε , ἰΠε ιι

ἔπανὶτ , ΜΗ ποπ ΪαΙνατ ἐπ τπΞΠἰΜιε , απ: οιιττιπππ δ: ατ:ποτιιτπ ΡοτεπτατὶΜιε , ίεἔἰπ

υπο τπΠΙε ὶποιιε :Π1οΜιε :ἰεοετπ να!ετ Π.1Βατε κπἰΙΠα. Βὶνἱπα :ἰεὶπ:Ιε α&ιαπ1 εΠ: απὶ

τπαάνετΠοπε , ω: πιιΠιιε , ετπεπίο ῇα:π αππο , ΠιοετΠεε ε:: :Πα ἱπἱουοτπτπ ΠΠΠετ

εοπῇιπατἰοπε . Με:1ιιε οπιπἰε ετ8α νὶπππ Πεὶ εοπίιιΠο ἰπ 8τατἱατπ τε:Πίτ , απιοτ:1ι1ε

οτππἰιππ Ραι·ἱ ἱπ επιπ εοπἴεπἴι1 Ρτο:Μτ .

27. ΒΙεππὶιιτπ ῇαπι εΠΙιυ:ετατ , Η ι ε π 1 ο Η ο Νι:1πε ΤτενἰτεπΠιππ αΜπατΞ αΡικὶ

ίαπ&ιππ ΜαΧὶπιἰππτπ , Ρτα:ίατο ]ιεΒεπτε ΠπΡετατοτε , Π1::::είΠτ : ΠΜ ὶπ ειιπ1 ΠιπὶΙἰε,

ἱτπτπο 8τανΙοτ, οποτοτπ:Πιιπ ειικπ ίπΠ:Παπ:Π ::οΡΠε ὶπνὶόΞα Ρτο::είΠτ; εοτιππ νἰὸεΠ

εε:,οιιοε α :ποπαίὶὶοἰε τεἔπΙατὶουίευε οΒίει·νατΙοπ:Βιιε νὶα αΜ·ιιΡεππ :ΙεΠεΧὶτ.Ωιι:π

:με ΠΜ ΠιΒ εο ΙΙΠοΙτα :εαπ ποπ Ιἰεετε , δ: αίΠ:ετα Ιο::ιππ Ρεπεε ίε ποπ ΡοΠε ΠαΠετε

οοπΓΡεΧὶΠεπτ ; :Ιε ε)ιιε πιστα: ΡΙιπ·α π1α::Μπαπτιπ· , δ: :1ιιο:ὶ ΡαΙαπι ποπ Ροτεταπτ .

οιιἱΒπΠὶατπ ΡτεεΠἰΒἰατιιτπ Πιατιππ ΜΠ:Με οΡεταπτιιτ . Α:ἰ οιιο:ἰ ) πείαε :Πδὶιι Ξ

Βιοτο

ιι $ταΒιιΙεπΠε π1οπαίὶετἱἰ οτἰΒἱπει·π Ποίο εκροΓιιἱιπι:ε :π νἱτα δ. Κειπ:ι::Π 52::ιιΙο α. :ι.ά :ματι ι·εειιπεπάιππ

εΠ, Ηο:Πε:Ιιιε ΠΠ:Π1Η: Ρτἰπ:ἱρ:ιτιιε :ὶτιιΙ0 ὶπίἰεπε. `

& νναΙοοἀοπἰε νἰτεπι Γυρω ΜΜε Μ. :ιππωπ ω”.

ε ΜαΙιιιιιπἀατἰιιιπ τποπεΠετΞιιπτ Παπά ρτο:ιιΙ α παππωε :ΠΠαι, ἱπ (:οΙοπἰειιΠ :απ1:πὸἱαεεΠ. Π:τιπ1ηιιε

ε Πω οτἱεἰπε :Παει πππο δ: ειἀεπι πω:: ΡτιπεΕΡἰ.

 

1οα8

η . ]:ιπ.

Με αΜ::ιε

δταΜιΙεπΠε;

Ρετἱιιπ· δω

νεε ρει·Γεειι

τἱοπεε .

Μ: ΑΜπιε

Πιπξὶί Μ::

κὶτπἰπί .



$1 2 ν τ 1 Έ Α

πΝΝοπ. 1`ποτο-Ωιπἔὶπ ΜΙΙΤειτοτπ ίοΠοπτπττι ττἰο1οπτζο, τοτε οτ:οπΡοπτ τ!τντππττοπτοπε,8τ οπω

Ι 048 Ετεοεε ετοττοβειπτ ? ιπιτπτπττττοιτοτ δ: Βιπετ1τπο τπεποπττι Γιτπτιππ οκἴτοτετπτἰὶε ΜΒΜ

ΑΒ |ςςπτ: τποτιπτειττοπτοπε Σ Ροπεπτοο, ίεςτιπάιπτι ιΠικΙ τ>τοΡτω , τοποοτει8_1προω ,8ς

ιτττοττπττω. Ντουτεποετο το ίοοτιττ:οτ ουτΙοττττπ ίυστυτο ττιπτοττι ΓοΒοττοτταποκτώ

2ζιζι':ξ ΞΗ,'ξ: ττοττ Βοο00τέ8%μ1Ηο Βα29πε τΡω;2"ΗΠι (ΒΡΩ Ρτοτοτυπτ οο)ί00·τς το.πτουο «το

τω” . τω» ιοικιτπ τπνιοτι εοιττοοε ποτόμοιιπτυτ οχττειτοτιοπο , οτ ιπ αρροπτεποτε Μοτο

Ιω ;_ τα νττο τ:ττπεβτ ποττοποτνοποποτιττπ τιτοτυτοιττετεπτοτ ττοττττκττοπο . δαΠπντοτειω;

ΤποΙτ,_Ροτ φωτο Μοτο Ρτττπιιτπ ΪιτβΞπττοἰνΙτ ἱπ τπιτπόιττπ , πιιΙΙει πτοτττ: Ρετ πτηπὶτὶ::

τ' ΪμπτπτἱπἰίττοεΒ.ετ ΙεΗττπτπΗττυπι : 11τοτοεττπτοποτιττπ τπ:ιππε όωτποπ Μοτο τω)

ίο:οτιιοΡοττοκοτττ, τοττ;οπο τοτττ:τ Βιιβε,το ποπ τεΕπ8ετττ . Με επττπ , ἰπ τυπο οεοΠε

ω: Βτ:τττοε Ρο Ρο οοτιττο.νττ τιιιτοπ Επι; πο 8.υόττετ τοπ8π-τπο τπ,8τ εΙειιτΠτ σε: ιιΙοε τοστ

π: πω;" το ιιτπ,τίττιπ οτττιττι τι νοποπἰ Ιαίὶοπο τ:Ιτιππτ ντττετα, οτ το τττττπΒιιοποι

πωπω πιο: Ιοτ:οτπει,οπτπτε Ξπτουοτιιτττττππτοτοτπτ τποιτΓτττο. .

28τΝο‹: ετττποο ίτ:οΙοε εοπτμτοττ_ε Ρτο (ανο πιο Ποτ ντπτΠέτει ττείιιττ,οποτιττπ πετ:

ιιπυετοττ,ππο,χο!πτ €τεΒο πι ππιπππιοτττε Ιοοιιτπ ττιότο,ίπΡοτίπττ : οτ Ρτοτοξτο τοπ

Πώ ο""Κτ βοτοτ,τπ νοε-ετα αποτο.ποτοε βατή νττἰ νεποπτι Με τττιπίὶίἴο, απ! σε τιτττοπ1επτππ1

πιτι1τττο ΠΜ οοτοτίε οτε πω: τοΙτοπτίΤο;ουτπιτε τεττποπ,τιτΙ τπτετεποπτπ τποττοτττ,νεπε

φωτ επ ἰπτοτττοτπ ὶΡΠε τοπ . Ππτὶε οττοτττπτ ,ουτ_ίππτοττε τ:οπωτί οοτ:τιποπο Πιτσα

τττττ:_εξοετοπτ ,ιτ_ἰπτοτοτπ παπι :τιποτε πι απο ποππΓοτειπτ : Παμε τι τοπδΠττιττ: τπτ Με

τττπο ο.ίοτήεδττε ετπειττ,8τ εκ πποετττπτο. τπ τπωτάτοε πιο Βοτ ντπότέτο. ο;τ›ἱτ τττπεττ. ο

απο τΡίο τΙΙΙοδττοπτε ποππδτοι Γετν:ιτο,τοποτο ,_·:οπττ τττοοπε Ρτοοοίΐο οιτοπ1Ριποί.

το , πετ ιττ τποπτπἱ Ρπτὶοπτἱο 8: τΙοδτττπο.,οποίοπτ: τονετετ , Ροίττοτ;πο νετο ΡΙοτοε Π

Ιοτιττπ ἰπ Ρτιίτοτεε εεοΙσΠετοτπ Ποτ Ρτοπτονττετ . .

το. ΑΙττ1πο!πτττπτοττεττοττιΕοττετΙτοΒοε τ;τπεπΠε ,_ ετ€τττοτϋπτοιτε οοοΡἰτ ΙἰοτἱΒοτὶ

24ωτττττ. τπιπιτ:πβε: οποτε δ: απο τπ.1τέτο τοτΙίπείΓε , τιτουτε: Ρτσ νται Με άττττοτπττειιπ οιττπ

τποετοτο Με οοπτἰἔὶτ ΙπευτττΙΤο.Μττε οπττπ,ι.ιτ άπτίτποε , ἰπτττπετ ὶπ_ουτο οιτπξτοτιτττι

ζι.ττοττπορ.τ τϋτε&το : τττροτ1ιτε ττοε ο: τΡίο,Ρτο σποτ τιτπτΙΒοπο πω. ττττ1οποπτ,_τπτοιοτ

το,ΒτΙτε Μπιτ αποτο . @ταπιω , οιτττπιτπ Ε τι τ: ε ο τ ο ο ,_ τ:: Ιτιττο.νετε τττ.πι πο

πττποοιτττπι οττιτ:ίο τποποεπιτε οπτπτο,έτι.ιε, αυτια οετοττττ,_ττπτπο με οετοττπΡτο πι<ὲτἰ

τ;ποτπο Μετά ντττ @Με εοτοτε ίπτττπΞεοπετυπο τειδτιτε, πο&ιττπτε ν-ἰ8ὶΙτἰε οτα:Εοιτί

οπο, οπίΒιιοΡΙπτττπιττπ οπίοΙττοΕπίπττατο ΡετΒοΒτττ , τυπο Ρτσ οτιτΙοτπ ετττττττ τοπ

ξττ ντττ:τ:8τττιτοάπο τοττο ττοτοτδοπο:τ ΡΙιτε ίοΗτο τπομτποοΒατ. -Ετπτἰτπιιτπ οοτεττπ

Ποτπἱπο , οιιοτὶ ττιπτιττπ το.1επιπποπο τΡίο τπτ:τιπτ Ετιττοπι ,Μποστ οτοεπειτ , τὶοπἰπο

π1:τ:τοττε τἰπιοιςἰίομο τω ίὶἱτπτι1οε τοττιπτ τΡΓο Ροπτ:Βειτ , τρώμε ττιτοπτ π; οοττττποπ

ττττπ τοτττε Βοιπτπτετρτπτττοτε.ττπτεοπτ ,οττιπεπιοτΕΡο_τπἱτεςπΡοτππὸτίὶτπἰΙετττ πε

ως οτ . .απο τττπτιο·(Ρττττοε τπτ οοπτττττοπο Ρττπο_έτειπτο τ Ρτοοτοπίοπο τ:οτσ.τ11

' Ι)οτπτπο ειπττπτ ίπτε,τΓοδτιτπ1.τοτπτποποοπτο ,να τπτ οιτπττττντπο τ:οττο 0Ε8€ι1Ιο Ρετ

;::: :έ Ιρ.ττττπτ , οπο Ρτο πι.αττοτοτΕοτά:Ροποποοπτ πω: νοτοσ. οά_τττττ8ιπτιττ :· ΡοΡΕοπτ ,

Ρτοτομτιιττ πιο-πιτ , πω: ποπ τιτΙ.τποττετπ το ιππττπττοε , οοτ στο αιτεοπτεπτοτπ κττττπτω τω: ιπ Με

οςποτ :τοπικ ντνεποτ :ιτΠπτο ίιτοτ;τοΙτ ΕτοΙπτττετε . Ωιππε οιτττΙοπ1 νοοτε οτειοιτ

Ιπτπ τ:ττΙοτπ , Ρτο.πονττο.το ίπτ ,_Πιτττοτ;το τπτ;:εττ [ΡεθεοπΙππι,πτοπο οπ1πο τποτοττο

τι, το τὶοτοπίὶτ ΡἰειοιτΙπττι: ττο._ιττ', οπτ Ρττιιε τπτετ@απ δ: τποτυτπ Εκο τιτπτΠϊοπο πιο

οτ1ττ·,&τ Ρειτττε ππτττωτττ1τωττπ ποοεπο.τ , @το τει-πω Γοοιιττοτ ποπ_ίο οιττπ τιιπττΙζο

τιιτπβετττπετοετοτ, οιιο.πτο τιττττττττττ: επτπ τπο.Βτε τιπκτε απτο τττποοετ.Μἱτοτο οπττπ

τπ πιοάιππ , τ1ιπτετ οιπποε ΕποΙπτε οτ8τοτοπττ ποάτοττ οπποε, ποτε Βοοτο νττοοτε

άτ:ποε ετττιτπ ωΡτωτιτοττ τιπποε; ΠΠ ττιττττοτπ Ρτσ Με ,ο οικω οοτοπι το ίποτ2τοτ Ιο

ετχττ1ττ ; πιτ νοτο, οιττετ Ρτσ οατΠο Ματ Ετ πιτποττττο, πιο οκ το οο0ά απο: ?τιπο

τετπ τοΙτιπ ποπ Ιτττ.Βοετττ , δ: ΡοΙὶετπἱΙΓτοποωτΡΙὶιτε-Ιἰτττ_ἰ1οτπ ΗΜ ίπτιττοτπ ποπ τμ:

τετνετττ . :Ετ ντττε·ιτττυπτοιτο Ιἑιπέτἰ_τετ,ε Με οπττποττ: τιπτο..οποτΙ Με Ετποθτυε στο Ρετι

ττο ΓΡἰτἰτποΙὶ τιιττΠτε πτετιπτ 1 Μο ο_πἰτὶοτττ οπίττ_ 55 Ρτσ το τοποτοτ ,πποπτ ΒτπτΠτετ

οι τπετττο Ροτιπτ . δοτὶοπἱτι ουτπ Μ;ιτττπο πετ τποτἰ τττπιπτ , πετ: ντνετο τεο_πΙονἰτ ,

πω: ττΙτ_ετ Ρτσ το οΒττπιπτ , πιο! τοτε , οτ οτττττττπο, ε;ττπετττο τιτνοττἱτε Ροτιπτ. Εκ

οίντποττττοιιε οτειτ:ιτΙο τοτ ετΤοδτππτ ὶπνεπἰτ,ποτιτπίο;-ΡοΡΡο πιοτε οοπνοΙοίοοπτ , πι

ξ;':'°5ὲ": οκοποττε ἔτε8ἱε Ποπ1ἱι1ἰνἰΒἰι1τὶΡοΙὶοπ απποε ττπΡΙονττ .

Ηττω,_ 3ο. Αοοἰτὶττ τπτετε·ο Ηεπττοιτπι Ι·τπΡοτει τοτεππουτπε Γεπιπττιπτ τποπττπΞπιππ ντ

ΜΜΗΜ νεπότ πποπτ ίεοἱίΐο , Ο ο Ν π Α πιτ Μ οπο τοπ: ποΒΠττοττ: οιιτιπτ τιτπτἰε εΒτεοτε
τεμ ι·τ:τοπ- τ·

οιπτ. εοω°

τω οιπάεπτ τοπτΕοττιΙε ττοτπττ,Γεττ Επ €0ι1ΙΡ€δΪυ τιττοτπὶ ]πτὶἰοὶε, τππΙτττω-ίιτα νοπε- ›

----

--



δ.ΡΟΡΡΟΝΙδ ΑΒΒΑΤι5. ..5ι3
σ ωτιισιειισιιστΙειτι, τεἔιιο ίσεεεΙΠ!Τε. δεσ ειστε, ειστε ιισσιεισειιτι σεΙιειΒετιιτ,ίὶτἱε ΑΝΝ.ςΗ.

Ιισσετιστ τεστ :ιτιιιιιισεττιτετ ΡτιτιειΡεε τε8τιι σἰΠῖσιοτστιι οεεεισοτιεσι ττι8είΠι: , τω- τοεδ

τιιε ΡοΡΡο , νετε ε.νειτισεΙιοτι: τιποτε ΗΠιιε , Ι)ει νιττστε εοπιιτιιτσε , ιΙΙοε ισ Ριιειε η· ω·

τεστ8ε τε στιιτισιτι σισ ιτισΙτσιτιεισε Ιεισοτο.νιτ,τιιτισεττιεισε σειισετιι σε ίτιττετιι σινε

·ιιιτ , οισσεΓε1σε τη στισιιι τιποτε Ισοστιι Με τσεσιτιστε Γειιιέτιτ:ιτε τεσε8ιτ . δεσδε “σε

ιιτιιττι στη ι·ε8ιε ιισσετ οτσιιιτιτι , σε εισο ιιΠιιΙ εισιισε εεττιισι Βτιτσετιιτ , Ρτσσετιτσι δε

Ιστιέτιττιτε τισ ειιιιοτετιι Πιτ σσω Ρ:ιτεινιτ , σε στ σιΙεδτιο ει: Ηειιι·ιεο ἱτι σε: εισοιισιιιιι

ο σωσει σου σεΡετιτετ,εσττι ΠιιιιΙειιι,ιιτιισο ιιιτιιστειιι,ιτι ίσει:εΠοτε ιΡίισε ιιινετιιιιετ.

Ετ ειστε. ειστε ειστιττισΙστεε ιιτιτισε Κοτικιττι ΙιτιΡετσ είι Ιθ`ι·ιιτιοιε σιίεστσιτι. ποπ ιτιιιιι

στα ιιιοΙε νεττιτ,ιΡίε ιιιτετ ιιττοίιισε τποτε έτιιτ15.Ιεισοτε δε ιτισιιστιει Με Ρ:ιτιιτ'ει σοσι

ΡΙενττ.(Σοιιτιισσιιισμι.τσσε Ηειειιιτοσισ Κεττεε ισε:οσϊετιίϊι τενσοενιτ:σσοτσ στιιιεσσ

είτ (σοτιτεισσε,Κοιιιειτιοτσ δνε ()ττειιτιιΙισιιιΙτετ νετο,ισ είτ Ηετιειεσε,ΟοεισετιτιιΙισ

ΡοτισΙιε Ἑτιιτιεοτσ ιιιιΡετεινιτ . Ετσι ετιιιιι ει οὐ σττιίεισε μι· Ιοεσε ιτινετιιειισι ειστε

ΡοΡοἴεεττιτ , στΡοτε ετσι ΡΙστιιιιίι ειιτιιι:ιτιο. σιδτειιιτε Ρετιεε εσε ν:ιΙσετιιτ:ισεοσσε σι

- Ιεοτσιο.)σσιε τητα· εοε εισσίι εισσσσ5 Γετιισττι Ιοιι8σιιι σσιεετστ , ιΡίο ττιεσσιτιτε ισ τιι4

Με τεστιέτει είε. Πσσε δε ττινισειιστ ΗΜ οεοεισοιιεττι εισιιισίσεττι τιιιιιιτι, ειστε ίοΙσε

ισ ετΠεετε ντιΙσιτ , εισαι στ Βετετ , τη ττισΙτιε εΠεείισε τσιπ οΙιιτιΡεττεσττιτσε Μπιτ;

3 τ. ιι Αι·8ετιιιτιε ιτιτετε:ι εινιιτιττεεΡιίεοΡ:ιτσιιι , τεἔἰε Ποτιττισι ισιΠοιιεΗΜ Ρτε- Ε π _

ίετιιιτσττι , τσιπ ειιΙΙισε φταιει τιστιιιΙιτετ σεοΙιτιεινιι: : ειστε. οι:οσΠοιιετσ σεοΙισστισι καζεξ:Σ_

°Κεττι στέτεινιτ , νισεΙιοετ Γε (Πετιπά σιεετιε ΒΙιστιτ , εεισοτιιοιΙεισέ Βιιιδτιστιισσε δεισ τικ

σΒιισιεισιτι, Η Ροιιτισειι τετιιετε Ρτει:ΓστιιΠΙΐετ στΗεισισε Ατ στό ειεειιίιιτὶοτιἰε τιιιισε τι

δτιοτιε :ιΙἰειστιιιτστσ τσιιο Και ετιισσιτ , δε Με δγιισσειΙι στειιίστιτιτσ εοτινειιτσε, ίσ

Ρετ Με :ισ Ρτειείετιε εοιιτιοσιτ . δεσ ιιοτι τσσΙτο Ροίὶ ειδ Βιι Μ ε Νοιτ.-ιιΚυ τι , ιισσιΠΠι
τισ Ρτιιιετσιε Ποσείτισι Πιο. , Δ σισιοιτ , εισοτιἰιιιιι Βετιτσε ΡσΡΡο σου ()!εττοι , στ ιΡΓε . τ

Εστία τιιιιιεΠειτι Με στα, σε στα ιτι8ετισιτιιτε δε εστω ειιτεΒιι Ειστε ίσετιτ. Πτι- °

_ σε ετιιιττι Ροίτειι Βειιτσττι νιτσιτι ενειιιτ εοιινειιιΙΤε, δε στο ειει:σίο.τίοτιε ίσο: ισΠιοτιιε

οιιΙΙισε εκεο8ιτιιτιι τεσιιτεσιίΤε . δεσ Με , στ ε1σειιι Πεσε ΙιστιιιΙιτιιτε δε ίσΒιεδΗοτιε

τοτστιι τεΓΡετίετιιτ, τεζει:ιιιι σι σε οσιεδτιοιιετιι ΙισττιιΙττετ σετετιιτ ,- ιιτΗτττιειιιε ίε τισ

ισ ιιετιστιι τιιιτισε ισοτιεσιιι ειεΗτετε ,ετσι ίε ἰτι εισιιιιιιιστειιισιε, σιτε: ιΡε τσιπ: ισοιιιιι

ΙιεΒιιστ , εστιε ΡείτοτσΙιοσε τιστι νισεΒιιτ ίσΠιοετε . -

μ. (δώσε ΙισιιιιΙιτειε , ειστε εετετιιτστιι νιττστιισι εισε ισσιετο σφι ίιιιτ , τοτισε νττιεισοεΞ

οοιιΠΙσ νιτισσε ισει·ιι ιιισιε δειτε εο ιτιοσοσιτ εισιιτειιιιε τΡσ ειτε τε8τιτ τσι ΑΒΒιιτιειε τι· αιω

Ιστιι ειστιιιιιιίττ:ιτε ισσετετ , σσω ειΙιεισειτισο Ρο.ίτοτισσε σείτιτσι ντσετιιτ : ειιιοσ δε τιτ

δτιιττι είτ.Νειιιι εισειίεσιτισιτεθεοτισσε νισσιιτ:ιε τιμάει εοστιττιτ,στ ει τσοκ εστιτ”εττετ

σιΙετισ τισΠ:ι Ρτστιισσιτ , Παπ ισίε τισ ειε στο τιστιιΠιτειτε τιιΙτειιιιιτιτσισιτι σεΙἰτσετὶτ ,

τιτειιιε ει·σει ισΠιστιεπι ιττιΡοίΠΒιιιτστιε ειεοσΐο.τιοτιισσε σίσε ίσετιτ . Ετ Ρτιιτιο & Είστε

στης ισ δι'οί:ισσ ίιτιιιτι, εισοσ τιετεσιτιιττει ἴοττε Με τεστ οΙιττι ισ τιισιισ νετιετει.τ , Ρτο

ΒατιιΙιιιιτι εστιι εισίτιΡσΙειτιστιε τείι:ιστιι Βεστεινττο σε1εΒιινετιιτ , δε στο ίττσετισσ τσι

Η ιτι !ιοτιοτε ἴσιιἐτι ]στιο.σσιε ΕνστιτιιεΙιστε ε:οετιοσιο Ρτεεεε ττιτετισετειτ . στα εκ τε

8:ιΙισιτι Ρτει:ιιιτι ωιειο , εσιτισειιι Ιοειιιι·ι ίετιιτσσι στη τστιε εσΒιΙε , τιισΙτο ειιιιι Βι

Βοτε ειεεοΙειιε , Γετνοτιιττι Με εοτινετιτιεσΙιε ιισσιτειεσΙει τιστι Με ειιίττσιειτ , δε:

σωσει ισΒιιτσ Ιε νε ίιισ τιιοσσίτιετι ιτιίτιτστιοσε ἰΡίὶε ιτιτεοιτ , τσιτι ]οΙιειστιεττι τιεΡο

τεστ Γιιιιτσ τιιττι ΠΠ Ιοεο,εισϊι ειιισσ Ει.τιέτσιτι ο Μεικττιιισιιτιι ΤτενειετιΠιισε 1ιτείεειτ .

' 3 3. Ισ εισειιιιΡΙστιτσιε Ρτοιτισε ττιστιειίτιει τιιίτιτστι εοετιοΒιιε,:ι σττιιίτιτο ιιιίΐσε Κε- Ε _

σε Ρτιττισε ισεεείΠτ , τεδιοτ είσσε ΠτιεσΙοε ιιι8εΠιτ: ιιΡσσ σ ΗετοείεΙσιτιιιι ε1σισειιι Αϊτζ,€2μ_

Η σ ο σ ο Ν ε τι, ΡιιτΙιτι1εισοττιετιίετιι Ροίιεει τιιιτιίτιτετιι ; τισ ίτιτιέτστιι θειΙΙστιι νετίιιε ζω ὲΡ°ὶΡ

ΑΙΡισιτι @έχει > ΝοτισειιτσΜ ; δε ισ νιτ ιττ2ειιστε ν ο τ. ισ τι τι τω; ΕΡτετιιιιι:ο σσο- ο” πω.

εμε Η σ ισ τι σ τι τ· σ Μ , νται δε ιιιοτιοσε εισεο ΡτσιεΙτιτσισ . Ιτι Με Ματσε τιιτιι οοιιΕ

Ισ ειστιττι ιττιΡεσίειτιιπι :ισττιιιιιίττειτιστιε , τεειττιισιε ίτε.τσιτι ζιισίτιΡσΙεινιτ; τσιπ ιτι

Πιι€σΙιε οιιιτιιει , δε ισ οιιιτιισσε Βιι8σΙτι , στ οΡοττσἰτ δε σεεσιτ , ειιιιΡΙιεινιτ . διιτιτστιι

Ρτετετεει Ρτεοσιτι οΒτειιτσ , ΗΕ. τι τ τε τι τι Ν σ ιι ε ισ (ΣεΠτι ίιιτιέ'τι (Ξιε!ετιι ; Ενετι

1ιε τ. Μ ιι ε εισοειιιε ισ ΑΙτοτιισιιτε τεθιοτ εοετιιτ Ιιεισετι. ΑΡσσ ΒτσσννιΙειτιστιι

Ασε 8.5'. Ο. Β. ΤοΜ. Ψ!Π. Κ Ιε νετο

ιι Ισ ρσιτ ννωτιιι ερτΓεορι πισττειτι εσιιιιΕτΠε μια: Βτοσνει·ιιε ιριισ ΒσΙΙ:ιιισιιιιι, τσιπ· εστι.ι.ιπι σιιιιιι

το”. δε ιο;9. εισο ώστε οοιιτ:ισσε ιιιιρεταιστ . ·

6 Μιιισσηςσιιι ιιιοτιιιίτειισιιι Πιιιιιι τσιπ $ριι·ιιτιι δε ννσι·πι:ιτιστιι , σε εισο ΒιιεεΗτισε.

ε ΗΞε Ιοιιιιισεε ττιιετ Λεω" Γ:ιιιέτι Μειιιι·σιιιι ισ τ:ειιιΙοεο 5:ισόττιιιι:ιτττιειιοτσιτι σεΠσετσιστ, ετσι ε: Με

Ισεσ ίσσριετ·ισιιε είε.

τι! Π: Με δε ίεσιιετιιισσε ιιισιιτιίτει·ιτε ττΠιιΙ Με τιοι:ιιισσιιι είε , εστι! στ” (σιτε ισιιστείαισι .
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ΑΝΝ εΗ_ "το , (Με το) το Ε τ, ο Ν ο ΡπΙοτἰὶοοτπ1πΠὶττιπτε (Ξοππτειτοπτ Γοίοεο1τ , Ενοπειπ ,

τ οττδ οπτπτοοε εῇοίὸεπι Ιοεἰ ΪιοΒἰτειειιΙΞε ο ίπποετπεπτο επίττοΕΙΞε , ΡιπεΓεεἱτ : εττοοε ὶπ

=:- Με Με"Φωτ, οποτΙΙετ8τεπτε ίΠΠΑάεΙοεττο Οοπιἰτεὶπ τπεπιτε νεπει·εττ, ΙππΠττετ

Μ: Ο ο π ο Ν ο , οποιο Βεθοτειπ Με Γοοι·οοεινετετ , πποποεΙποτοπι οτεεετπ πε

Βεβ88νετε; , 5εε1 8ε_ειμιά Ττεήεέ"τοτπ , οποο ΡττΠειτο ι·είοιοιτ , το Α ο ε ο π ο τ. ο ο

εῇοίὸετπ οὶνΞτοτὶε ερΠοορο,εεεποοιππι ίεπδο ΡειΠι τε8εττοιππ ΓοΓεεοιτ,ιοιοιιε Ηπ

Μοοποπ τοπι ΡεοεΙεΙΤε οποιοι οτοτεί!ε οτεεεεοἰτ . Τπιπ εο ποπιεπάε :εποε εκετι·ιτο ,

ι Φωτ οι τεείπππε νὶτοε νὶεΞΙΙὶπι ΕΜ ίοεεεοετε όεοττ . Νοπ π1ιΠτο ΡΜ): νετο πιετπο

τετπεοπτἰίτεε Αεειωιευτ , ποττοτο·οεοτἰ ντο , :το τποπε1ΗεοΕπίτττοτει ειδίοττ·ενττ ,

οιππετποοε ΠΠ Πι ΡοΠοτο!Ππιε οοπτΞΗεΠ Πιτ ειότπΞπτΠτεττοπεπτ εοπιτπεποενΕτ: (πιο

·τοπτεπ εκ οτεείετἐμο·οεετὶ Ροοοοπἰε ττετοιπ τεεεοττ , δ: οι επ φωτο ντττττ (πο πω·

ωοτεο1ττεττττ Ρεττπππίἰτ . Ιπ ννἰΠετἰο οτπτετεει ΤπεοποπιευΜ , 8: Μετττε ειοπά

ΙππεΙππι ντποεπττοπι Ρτείεεἰτ Η ε τι τ ο ε τι τ ο Μ , Ξπ ννεΙεὶοὸοτο οποοι1ε πΠιΠο

.τπἱππε τ!. παντοτε τι το οι: _ Με οιπάετπ πιοπειΠ:τεί ντ8οι·Ξε ο‹:εποΒὶο. ει· Τ π ο ο ο ο

.1τ_ι ο ο Μ Μεττοπίτοπι επτά Ποιο εἰἱνὶπε. ΠΜ ὶποοΙΙἱτ ἔτοττει.ΑΡπ‹ὶ ΡοπέτιππΕπεπο

πιω ετἑεπτδΤτενἰττἱε Β ε τι τ ο τ. ε ο Μ το τεΒἰπιἰπε οι·οπιονεπάο τοποτονΙτ , οποο

.ΒοοετοττοκεοπότΤτενάτεπΠοιπ ετεπτοτε:ίοΙ Ρ ο ο ο ο Ποπονἱτ .

έ;πΠοι"” μ.. ]οποππε ΞΒὶτιιτπεΕοτε Βεπτι νιτι ειδ εοοεπι αουτ! Γεπέτιιτπ Μεκιιπὶπιιπτ , ιιτ

' οτεείπτἱ @οι ίοτποε, ίπ τετμπ1πτε ;εππ οτοτποτο,ιοϊοοοε ειδ οπετιε Πτι Ροποετε οπο!

3οΙιππ το!ενετο , δτποοΙειοε πε οει·ι·εκττ , ιΠπ Γε Με το εκεο!επότε ΞπΠΙτιττἰοπΠοπε

τπ1οποίΕὶεἱε ετττοε π:τίο.ίζοτπ το ππο τποπείτε:Π 1πττοττο ο. οποι:Ιτιπι Ιοπεππε , πο

πππε ποπ οποτε φοπεοπο, εοπΐρεθτπε, εοπνΙεΕἰε δ: ΒΙοἴΡπεπτἰὶε επ ΠΙο έπετεΠΠ:τΠ

.Με είτ πεεω,κε το: Με Ποίο τπο8ἰε τποττιπιε εο1πίεττ1 οΡτοτετπτ, οποτπ νὶνι1ε τιππ

αι"ΜΜ Με ποιο” οτείεπτετετοτ: οιΠ πεοπττπτε Για εοπίεπίιππ απο ΒΙειΓοπειποπττοοε πά

τα ετω- πομπο ΡΜτἱΪᾶἱ3 το:: (1ΠΠ)Ι18 νοοε νετἱτοτὶε εΠώτι11°: δτΡατε·εω/αΜτ!ίπτ Βεεἰζώαύ

απο ροπιτοι·.

21°"δ· ω· Ιπκπνἰτ,ἴε-εΙ Γιεοἰιιε τποττεπι ΙΡΙὶ ο το.ποο,ίοοετοτε: νει·οο. τεττετειτπτ.Ξεο @το Βεπττ

. «οι υποττεπτ εππτ ίε.ΠΙΠτο ντοεπ Ξεοπι οπτε.νάτ , ππο :ποττεπι ΠΜ ποπ πιοΙτο οοΡτ

πω». τι.- εκἰπ‹ὶε οοτπΡει·ι·ονἰτ . Ντιπτ οτ πειτε Με οι ΕνοποεΙτο ε:: Γεπτεπττε. Βοτπὶπἱ πασπ

τΙοπ1 :αυτη Πο δε Με ε:: νὶπΠὶδἙει Πεἱ , ἴετνἰ ΠΠ ὶπῇπτἰο. ιΠοΠεεπττε , τοπιο τποκ ειτε

ίοεπόο ΡειΙΙιπτ , ατομο ειππτοίο ΒΙοϊοπεπιπιτοτπ το νΠ·πιπ Ι)εἰ πτοτπεπτο , ειππ

:ποτε ἱποΡἰποτε ἰπνοίὶτ , παρε Πει τοίιιι·π το ιΠτππιππ Μουτ: νἱτεε Πιο: Ροπδτιιτπ Πο·

Ιοτ ποττεποπε οτεεοεοποπνττ , εΙοπεε τποττε [πωπω Ποίο πΠιΠοτπἰπιιε Πε πτειΠο πε

τετ , πειτε πΙτεττιτε :Πἰοε οΙοΐοπετποποτ Ριπετπ ίεεετετ .

ΉκΜὸἱωΒ 3 5. ΑΙὶο οποοιιε τεπ1Ροτε Ροίτ νεΓΡετττπο.πι ΐγπει:οτπ ὶπ ::εΙΙει οεοεοπτ , ἴεττπο

ο ετονοπε πετποπε επιπ :τΙὶοπειπτὶε Έτοτποιτε ,ποσο ΠΙοιπ τυπο ίἰτπἰΙὶτετ ο8επττοπε , ποπ οπο

“”"Ρ"'” ` τε ττειπεοπτ: επιπ ιιπΞ εαυτο , ΑΠειΙοετοπί ποτπὶπε , ιιτ ίοοεττιτε οίτἰπτπ οεεΙικἰε

τετ εεΠεε ππιπάεινττ , εἰάετποιτε οπο ποδτιπ·πειτοτπ ποττοτε τεπεοτε.τοπι @μπε τε

ίπ8ἱεπτἰ ἰπίἙπτε ποπ εείΪενἱτ . ΙΠε νετο @το 1ποοεοτεπτΞε: νὶτἰπτπ ίεκπεΙ δε ίεεππάο

ίιΠ:Πτ , τοποεπι τ:οιπΡιτΠιιε , το ΠΕΠ ῇιιΙΤει τοπι τεΡἰεἰε οιιτιπτ ττεοἰτἰε ποἰἰτ , παμε εο

οπο ῇπίΪοε ίπετειτ , ΙοΙιιε οετνεπὶτ . αοετπ οσοι νέα: Ι)ετ ποπ ιποΧ Ρετετε Ρετ

.ἰποΒεΠὶεπτΞε: ΠΠποΙοε ίοἰτὶτιτε τππἱἱἔππε ιιωτ οποτε νείΪὶΒὶο ΙΡΓε ἰπνειίὶτ , Πε οτ

.Ξπεοπάττεε νοεἰε ΠττΠοτε οποίοοε πποεεπτποπε τ:ιετετ , τοτποοε ίιΠπτο ποπ ίειπαε

τπεπτἰε πιο ΓΡεέτειεπΙο, εοε οιπ εοπν επετειπτ Ρεττπονετετ. Ι.το:ειτιιε ετοο Ξπ αποπ

ππο οόἀπεἰτιιτ , παρε ὶπ τπεεΠο εστω: ΠΠΡοπἰτπτ : ποτ ο πωπω οτειτίοπτ ΜΠαπ

τὶιιε οπο εο ἰπίἱΠὶτπτ , τιππ Πἰνἰπε: τπεειπτετἰοπὶε επτα ΓΡἱτὶτιιπτ ΠΙοπτ ΡείὶΠεπτετπ

εΧοι·εΠτππε οόιπἰττἰτιπ· . Νεοιτε επἱπι Βε:ιτοτπ ΡοΡΡοπετπ οποίο τει·οπτ 8είτετιππ

Ιοτοἱτ, οπο ε:: οτεεάτω 1:τεττπε ἱποΒεεἰἰειττἰοεὶ τπποτπίτ.(2ιπ οποτε Γοτπτπει εποε ετ;»

ἔ:°;τοἔχ;:; νττοτε πο! Γτοττει·π ΠΙιππ ποπ Ειπε: τπεπτἰε τ!ενεπΕτ, πΙειΡειτποιτε τοπτιππ , οτ π!τετ

=1=τώεο- ΒεπεΠὶδὶπε, ίπ Ειώεκπ ΠΠ Πεὸἰτ,ΤΡἰτὶτππιοοε πτει!Ποποπτ ππο τιποτε εῇεεἰτ.ΝιιΙΙἱοπε

οιΠπιππ π επτπ Ρτε‹:ε ποπ οταπιίΠο ποο ΡοτιπΠε, επππ,οεειτο θτε8οττο το ΒἰοΙοἔ1ε

ίιΠε επενετειπτε,δαπ&οτππ1 οπὶοπε @με οΙΞοποποο εκ Ρτεεε,ειΙἱοιιππΠο Ρετει8τιπτ

ει: ΡοτεΠειτε . Ετ Η οιποιτε ΐεεππόππι ]οπειππετπ Πε:Πτ Ι)επε Ροτείτετεπι ΗΠοε Ποτ

πω , ποτά ππι·ιππ , Η Ρετ· εοε @με οι: ΡοτεΠετε νειΙεοπτ ποπ , οιΠ εκ Ροτείτετε

,οι τ), τα ίοπτ ΗΙΠ Πεἰἔ Νειπ1 δε Ρεττοε Τπετοἰτοπτ οτοπόο ίοΓοἰτονὶτ , Απειπἱοπι νετο δ( Ξε

-Μ- ε· ΡΙιπ·οτπ ἱπετεοππτἰο έπ ιποττετπ Πτε.νττ: οιπει νττειιπ, οποτπ ΠΠ εκ Ρτεεε εοπτοΗτ ,

· Πττε
ο ΕΙο @ο ΕΠΟ Με ΕΠΟ τω” πωποττοτἰἰ πιποοτοτ ιπτετ Βιιιέτοε τεΙ:ιτο: :Η , ωζ-ζοτΠΠϊδε

ΜΜΜ: !επτεπι , ἱπτετ πο” Μάτσε τεΞἰπε Ρο!οππε.

Βἱσἰο!. Μ.

ε.. πιο. 3ο.

]σύωι: ι .ι τ..

 

·υοσο·υεπιπη "απο Μσὅἱτ·ἐο›71ε]?ἱσο: τπτ-ε ποπ ΤετπεΙ σε ὶπ νττοτπ Πεὶ εοπνΙεπιπάο _
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ιιιιε ιιιειιιιΒιιε ει: Ροτειιατε αΒΓτιιιιτ . Μια ατΒιιιι·ιοιιτιιιιι ιιιιιιιε @οι τε Γε ιιαιοειιτι- ΛΝΝ.ι:ιι.

Με , ι:ετετα δικ: δε νιτο οτι Γιιιιτ , δεΙεδιατιιειιτιιιιι τω Ρται:ιτειιτ ιεεειατιΒιιε .

36. Ιτιτετεα ταιτι Μαιιιιιιτιδατιειιιιιιιιι,διιαιτι δταιιιιΙει·ιΓιιιιιι ιοι:οτιιττι τετιονατιο

ιιι οΡετατιι δεδιτ , ιιι διια αιΓεδιιιε Γιιι εΓ·Γεδιιιτιι , Πεο οΡιτιιιαιιτε , ταιιδεττι ιιινειιιτ .

Ετ αΡιιδ Μαιτιιιιτιδατιιιιιι διιιδεττι ετγΡταιιι , ιιτ Γαειιε ι:εττιετε ειι , ε Γιιτιδατιιετιτιε

ειιιι:τιιιιιτ : $ταΒιιιαιιε νετο , διιι οτιιτιεε ι:ιιιιι ττιοτιαίιετιο οΓιιειιιαε Ρτο Ρατνιτατε τω

νιιεΓι:ετε ιιινειιιτ , Γιιιιδιιιιε εαε ενετΓιιιτι ιτε οοεΡιτ , ατδιιε ιιι ιιαισιταοιιιιε ατομισ

πιο Με ειιίιτιιετιδιε Ριιιτιττιιιιτι ιιιιΡειιΓατιιιτι αδιιιιΓιτ . δεδ διιια ιιιε ιιιιιιιαιιι δετιετιε

δαοΓιιε Γοιιτο ιτινιδεισατ , Γταιιδιιιιι Γιιατιιτιι ιαδιιεοε αδιιει'ιιοιιατ,Γι Γοττε νιτιιιιιι Πει ιιι

εοεΡτο οΡετε ΡτατοοειιΡατετ , ιιιιιτιο Ρετ εοτιιτιι διιι ειδετιι τιιιιι: οΡετι ιιιΓιιδα!ιατιτ ,

οΓΓειιΓατιι τετατδατετ . Ναιτι ΗιιιιαΙδο ι:ιάδαιιι , ειιιιιε ιιιξδειιιιο δ: ιαι:οτε ιδ οΡιιε Γατιιι

1στοι:εΓΙιτ , ΡτιεειΡιτιιιιιι α εαιιι:ειιιε ιιι8ειιιτ , ιτα ιιτ τοτο εοτΡοτε οοιιιδετετιιτ οιτιιιιΓ

διιε νιτιιιιιι ΓΡεε , Ρτιετετ Γοιιιιτι ΓιιΓΡιτατε , ιατιι ιιι ιιο ιιοιι ιιαι:ετετιιτ . ειδικα ι:αΓιι

νιτ οτι οοιιιΡεττο , ταιιι Ρτο εο , διιαιιι Ρτο οΡετιε δεΓιιτιιτιοτιε αδιιιοδιιιιι εοτιδο

ιοα8

η. ]:ιιι.

Μ:ιιιιιιιιιδα -ς

πω” δ: δια

Βιιιετιιιτι τε.

ιιαιιιιιτ .

·τι

ιιωιωωι ο

Μι : Γεδ ταιτιετι ιιι Με Γοιιταε ττιεδειιδι νιτεε ει: Γατιδτιτατε δ: νιττιιτε Γιιι ιιοιι δειια4 οι ιιιρω τω.

ιιοιι . ιιι Γιια τιατιιδιιε Γετιιοτιιιε ειιιιι ττατιεΓεττι ατδιιε ιοι:ατι ιιιίιιτ , δ: ειι ΡτοΡτιιε , ιι

ειιτειιιιι οΡοττιιετατ , ιιι ειιιιι?τιο αει:ιιτατι . Ρτοιιιδε ιΡΓειιιετ διιιδδαιιι ι:ιιιι δ: Ροτιιε

:ίιΒιιιιατι , ι:ειιεδιδιιοιιε ετιατιι αδδιτα , ιιιι διτιειτ , ειιτιιδιιε , τιιιτιιιτι διδιιι! αδ Γα

1ιιτειτι ειιιιιδε διοτι ετιζδιτ . Πιιδε δ: διαιιοΙιεα Γταιιδιε ειιιιι Γιιιιιτο ττιαι:ιιιτιαιτιειιτα

ι;τιτιτιειτ ειιιιιΓΓε , οιιιιιεδιιε ι:ιιτιι ι:οΙΙιΓιοτιε τιιετιιοτατι Ηιιιααιδι πιαιτοτειιι δειετΓιΓ

Γε: ιτα ιιι: διιι Ρτο νιτα Γιια διιιιδετιτιαιτι ιτιι:ιιιιιτ εεττιετιτιιαιιε , ιατιι Γιιιε οτιιιιιτιο αδ

ι:ιΡιιε Ρτιιιιτιιιιιι τεΓι.ιτιιΡτιε νιτιιιιιε , ιιιοιιιιδιιτιι ΓΡεδιαειιιιιιτι , ε οοιιττατιο δ: Βατι
διιιιτι ιιιδετετειίοετιιειιιιΒιιε τ.. . Αν τ

37. Ιαιιιδιιε οΡιιε ιιιιιδ ιιι αιτιιιιι Ρτοι:ειιιτ, οιιιιιετι·ιδιιε τατιι Ιοιιέδε διιαιιι Ιατε- Ιο

ιιΓιιιιι Μπιτ

Ε:ι:ιεΓιαιιι

ειπα ε τεΒιοτιε τεΓΡειιιι:, ατδιιε εοοΡετατιτε ΓεΡτειιιΡιιοι°$Ριτιτιιε-Γατιιδιι ιδτατιαι διαιιιιιετι

οιιιιιιε Ρετ ΓεΡτετιτιιιιτιι ιιι ιΠο Γιιι τεδιιιιδανιτ εδιοαοια . Νεδιιε ειιιΓιι·ιοδι νιτ Πει

Γιιιιιι:ετε οτεδιδιτ ; Γεδ ιιι αιιΒιιττιετιιιιιτι δει:οτιε , Ριιιτα οττιαιιιειιτοτιιιιι Ροιιδετα αδ

Με . Ναιτι ι:αιιεειι·ι ιιιιται ττιαετιιτιιδιτιια, αιιτο 8ειιιιτιιΓδιιε εδτειδιε ι:οτιδοιια

νιτ ΓαιιτεΓαδιιιιιι, διιιι οοτοιια αιιτι ατδετιτιδιιε ιιοιι τιιοδιοιιτιι ειιΡειιδιτ αΡΡατα

. τιιιιι : ιιιε διιατιι ι:οιιιΡιιιτα Ρετ Βεατιιτι·ι νιτιιττι δοιια τιιιιι ιιι αδδιταιτιετιτο δεδετε οτ

1ιατιιιιι. Ετ ιιτ Γιατι: ιιτενιτετ ιιι ΓοτιΡτιε Γε ιιαοειααιιτ , διια:ειιιτιδιιε ιιι ταΒιιΙα, ι:-αΡΡιε,

Ραιιιιε τειιδιιοδιιε οτιιαπιειιτο εοιοι:ι αιιτ Γιιιιτ, αυτ Γιιετατιτ , εοτιΓιιιτο δ: οΡετα Βεα

τι ΡοΡΡοιιιε Πιο εΓΓε ει1:Ρετατιτ. Ματιτιοτεαε Ρτοιιιδε εοΙιιιιιτιαε αδ ιδ ιιιιιιΙιτετ οΡιιε,

δ ινιιια νετε ΡτονιΓιοιιε, ιιιιιιι ιιινειιιτ; ιιιιι ιιιιΙΙι ιιπιδιιαιιι ειιιε ιι ατιιτα ιοοι αιαττιιοτ

ιτινετιιτε δεδιτ . Ετ νετο ιΡΓο ιιιιι:ι οιιττι ιαειετιτε Γυ.ιιδαιτιειιτιιιιι , ιιιειιεΡτι διιοι·ιδαιιι

οΡετιεΠειιαΓιιΡεταιδιΓιεανιτ Ρτονειιτιιτιι , ιιτ ειιιτι ΑΡοίιοΙο Ιιττετα 8: ΓΡιτιιιι ιιιιιδ

διεετε ΡοΓΓετ , διιοδ ιιι ειιιΓδειιι οτε ΑΡοΓιοΙι ΓΡιτιτιι ταιιτιιιιι Γε ιιαβετ : $ειέιιτιδιιιιι

8τατιατιι , διιιτ-δατα είι: ιιιιιιι ,. ιιτ ΓαΡιειιε ατι:ιιιτεέιιιε Γιιιιδαιιιειιτιιτιι ΡοΓιιι ; αιιιιε

αιιτειιι ιιιΡεταδιΓιοατ . @ιιιε ,ιιιδιιαιτι.ΓιιΡετιιιδιΒι:ατ , τιιίι ιιιε , διιοτιοτι αδιιιεατιτε ,

ιιι νατιιιτιι ιαι:οτατ διιι αιδιιιιιατ τι 7

· ναι·ιιε ιιοιι"

οτιιαιιιετιιιει

Μειο·-' ι- .

_ 38.- Ταιτι εδτεεδιε Ρταιτετεα διιαιτιω”ειιιΓδε-τιι εεοιεΓιατ αδτιιιιιιίιτατιο Ρτοιι¦ α” δ)

ειιιιτ , Ρτοδιιε εοιιΓει:τατιοι·ιε ιιιιιιε ιιιιιοι·ιοτε Γατιέτι Ρεττι , Γατιδτιδιιε Βειτιαι:ιι ,

ειιτιιτιιατιοιιε ιΡιιιιε ιιι οτιιτιε ι:οτιίιιιιιιιι α Γαιιιδιο νιτο δεΓεει·ιδιτιιτ. Πτιδε δ: αδ ιιι :ιε

ΕΡιΓεοΡιε

Ρι·2Γειιτε

Ιπιρει·ιιιοτε

ι:οιιΓει:ι·ιιτι

Βοτιι Ηιε ιι ι ιιι τι Ν Ν ιι τι α Α8τιΡΡιιια Ποιοτιιαε ιιτειιιΡταΓιιΙειιι , Ν ι ο ο Ν τι ινιδιιε και.

Ξεοδιετιίειιι ενοεανιτ , διιιιαιιε εΡιΓεοΡοε αιιιιατεΓδ; εοττιΡΙιιτεε ειιιΓδειιι τει οι:οαιιο

ιιτια Γοι:ιαγιτ: τοτο ιιτ ιιοιιεΓιιιιδιιοι: ι:οτιιττιετιδατετιιιι, ιιτιΡετιαΙειτι Ηει·ιτιι:ι πιαιε

Γιατετι·ι ιτιν-ιτανιτ , οιιι ΡοΓι Οοτιταδιιιτι Ραττειτι Γιιι:ι:ειιιο ιιιΓια ΙττιΡετιιιτιι αδΓΡιτανιτ.

Ρταιδιιιτιια οεττε διεε ιατιι εΓΓιιιΓιτ, διιι αδ εατιιδειτι δοτιιιιιιι Ποιιιιι·ιι εοτιΓεετατιδαιιι

δ:|οιιτιΓτιιαιιδατιι Νεο ια ιιιιιι ιιιιιιιιτ , Πειτε» τιιοδιι:α ειπα τιιειιιοτατιτνιτιε τιιτι›α

εοιιΒιιιιιι: . Ωιιατιτοε αιιτειιι ιιιιΡειιΓατιιττι δοτιοι·ιιιτιδιιε ιιΓιια ταιτι ιτιιιΡετιαιι Ρτιι:Γειι

τι; ,ο διιατιι τεΙιδιιιε ΟΡτιιτιατιιιιιι αδ ΡτιτΓετια του:: ειιιιιιιιιετιτ, διιιε Ρτο ιιι Γετιιιετι

δοιτιιιιδιιτο δειτε Ροτετιιἔ δεδ δ: α Ρι:αΓαταΗειιτιι:ο.Γιιι ιιιτιο ιιι ΑιιιΒΙαγιατεΓΡιτετιιι

διιι ιιι διιοδεειιιι Γετε ττιαιιΓοε ειιτετιδεοατιιτ , ο τεΓιατιιιετιτιε ιε8αιιιιιιε αδ ειιιΓδετιι Ιω

οι ιιΓιια αδιιιΡιιιατιι.τ ; εε δειιιδε ειιιιιδετιι ετιι:αιιιιοτιιιιι διετα ει: ι:οιιι:ιιι·Γιτ ΡοΡιιιι

ιιιτετιιιε εειειπετιι δεετενιτ ο Πιιδε ετιιιιιι ιιΓδιιε ιιι ΡτατΓετιε ιιτιδεοιιιιιδιιεια

.άδικα δδ”.Οτ·δ.Β. ΤοΜ.7ΙΙΙ. Κι: ιι _ ΡΟΡυιιι

ο 1·Ιιε Ε.Ποιιιε Βοιωτια Ρώτα ίδιοι Με. Νεο ιιιιτειιι Ι.εοδιειιΓοιιι εατιιεδτιιι·ιι ει: αιιτιο τομ; αδ ιιιιιιοιιι

τομ. ιειιιιιι, . ι

/`

ι

'το. Δι



3ι6 ειτε

επι.επιι. ΡΟΡιιιπ επ ΡτεείετιΡτιιπι άιετπ εεειιι·ι·εποι πιω ιποιε νιτ . ΜεΙπιιιπιιετιιιιπ ιιιιιιΡει·,

ιοε8

η. 18”.

]οιιεππιε

Με”. 8.

Μειτιιπιπι

τιιοι·τοπι

Ρι·πιιιιπ- ι

61:12.

Ραμ Με

1 8

πεσει Ρτε:Γετο ιοεο τεπι εττιπετε,πιιεπι ειιιεεετε ιετιιΡετ ΙιεΕπιτ, ιιτ Ηι·πιιιιε επι επιπ

πεπι ιοειι-πι τεΓΡιεετετ , ΡτείεειΡτιιπι ΙπιπετιεΙε ιεπτεπτιεπι ιπιΡοιιιιτ , εοπΗι·ιππω

ετιεπι ιιιε,οιιποεπιοιιε εοιοσηιιΠε νιτιειαεπτιιτ Ρεττιπετε , πε ειπε ιπιιιιιε εΡΡετεπ

:Η εε ίεειιιτετιε μπε ιιιτετιπ5 Ροίιετ ιιεοετε . δικ! δε ιιεετιιε ΡοΡΡο , ιιτ Μειπιππιιε

1°ιεπίε5 Ρϊ0Ϊ€ιιιΩΙιὶ8 [Με ιΡοπποπετπ ειιιιιι $τειιιιιεπε εεετεπτ, ΡετΡετιιε Ιεξεε τετιππ

πειιιιινιτ :ετιιιιε ειτιιιτιε ιτι οιιιπεε ίπεεεΙΤοτεε ιΡίοτιππ ιιιιιιιιτποτιι ιεπτεπτιε :πεπε

-νιτ β (:00ί00Φετε επτεπι δε ειιτιιιιιετε επ Ρτιιείετε εεειείιε ιπ ιιοποι·ε ιπιπειιιιε Αιω

Β;οιοτι1111 ?επι ,-ιεπέιοτιιτποι,ιε εοπίειιοτιιπι Μει·τιπι δ: Κειπεειι , εππο Ποιπιπιεω

ιποετπετιοπιε τπιιιειιἔιο οιιετιτε8ειιπιο, Ιπιιιδιιοπε οθεενε, Ι··Ιεπτιει οιιοτιιιε Ιι·π.
Ρεεετοι·ιε εππο ιεειιπ ο ε ο κ “ ο . -

3ο. ΤεπιΡοι·ε οπο Βεετιιτπ ΡΩΡΡοπεπι1οιιεππιεοεποΒιιιπι (επδιι Μειτιπιιπι Ϊξε

8επιιπιπεεειιιιτ εοιππιιππε ,. εοπτι8ιτ δ: ιιιιιιπι τιιι:ικιειπ ιπ νιίιοπε ιιιΡει· ειιιίτιεπι

τεεππιπιε τετ:ειιτιοπε εικιιειίΓε . νοκ πετπι1πε επι επιπ οτεειιιο , ιιτ νετε εοπιιετ , οι

νιπο ετινεπιτ , «μια επι εει·τε (επτεπτιεπι ιΠι ειιτιιι·ε ιιειιιτ , ειπε: επ Ρειι·ιιπι οιιιπ

@πιωιποιετε , Ρειιιοπεπι ιΡΒιιε ιτε Ρτεπιιπτιενιτ . (Σιιπι εΠεε , ιππιιιτ , ιιιιιιοι· ,

ε-ιπΒεΒεε τε , δ: ετπΒιιιεΒεε πει νοιειιεε τ; ιιιιτπ ειιτειπ ιεπιιει·ιε , ειττεπειεε πιεπιιε

τπεε , δ; ειιιιε τε ειπΒετ , 8: τιιιεετ πιω πι ποπ νιε. Πινιπιπιε ιιοε εει οτεειιιιιπ1 πιω;

ιπτειιειιιτ, ειπα: ΡτοΡΙιετιει οειιιιε ειπε: Με Γε , ειιτει· ιιε Ρεττο ιιεπιιιεετιιιπ εσπ

ΕΡεπιτ.8εττποπεπι ιπτετεε ιιιΡει· Ιοιιεππιε Πεμ: πιετποτετι τε8ιτπιπε επ Ρτετι·εε ιιε

ιιιιιτ , δ: ιιε νεπτιιτιε τετπιπ Γε , τιιιεπι ιπ ιΠο , νει·ι:ιε τειποιιεπι ιιε Ρτει:τετιτιε εσπ

ίετιιιτ. Ηοε τεπιεπ [ειπα ιπειιιεεπιιο ειοεεοετ,οιιοιι ειιιιιιιετπ ιετπ ]οιιεππεπι πιστ

τιε οεεειιιε ποπ ΙοπΒε εεπεεπιππ , Κα ιτεοπε Ροιτ πιοιιιειιπι ,εκ εοπιιιδιο νιτο Πει

. 0ιιξειιιιπ ιπνεπιτ, νινεπιιιοιιε ιιπεπι εοτιεπι πιπιιι·ιιπι εππο,ιΡίε πιει. @πο ιιε πιε

ι πιο ίεδτο , ειπε επιείτιε πι Γι: οτεειιιιίεπτεπτιεπι Ρτο ιιιιιπιιιτετε ειιοπεπτιιιπ ιιε

ν

[Πιάτα οι»

Β.Ροιε 'Μπι ε.

ειιπετε εοπτεπτιεΒετ , ιτι τε8ιπιιπε Β ε π ιν π π ο ιι Μ οιιετπτιεπι Γιιεεεειειιε πιπε

βετ ε @πι ιὶπιιιιτετ εππιε_ νικ πεσει” ετπεπῆε , πισω ιιιππεπιε επιπιιτιιτ ; πιιιιΙτιπε

ειτιπειετιιιετπ πιετιιε είι ίιιιΡοτε τεΙιποιιιτιιι·._ Απτε ιιτοκιπιετπ τετπεπ τω ειιιτιιε πο

:επι ,ΈτεττιΒιιε πω ι:ιτειιπιΠεπτιπιιε τεΙεπι ιιιέιενιτ (επτεπτιειπ, πιιΙΙιιιπ, ειιεεΡτο

$ιτείειτο ?πιο Πει ΡοΕΡοπε,Ρτοιπονεπτιπιπ ιπ τειπιτπιπε,πε ίιτπιιιτετ δ: ιΡίε Ρι·ιιπο .

ιιεεεΠιοπιε νει Ρτοπιοτιοπιε Με ιιειιετιι·ετ ιπ ιιτπιπε .. Τεπάετπ , πε ειινιπιιπι ιιιιο

πιοειο τεΓΡοπιιιπι ενεειιετετιιτ,ιιεετιιεΡοΡΡο ιιιειπ εοεποΒιιππ ιεπδιι Μειιιπιιπι ιππ

Ρει·ιειι ιπειείι:ετε τεΡετετε ιιιΒετιιτ . διεπιιε ποσό ιτιιίιτε όεειιπετε εοπτεπειετετ, ιι

εετ ιπνιτιιε τιιπε ιιιιιιετετ , ετιιιιε ιιτ ιπ νιιιοπε εεεεΡετετ , ιιιεπιιε Γιιεε επ Ρείιοτειιε
ειττεπίεε ΡιεΒιιιι:,εοοιιε ει: ειιο πωπω πι οπο ιΡίε ποιιιιτ α ι

πο. 8ετι Ι.ιπτιοιιτε , επι ιιτπιιιτει· ειιιπι ειινιιτιτ , ]οιιεππεε Ρι·ιεετετ , Ο ιι Μπι ιι

τ υ ε ιιι·οιειιιοπε δ: ιοεο πιιειτ νιτι ιιιοπεειιιιε > τεεεπτιπιπ ιιιιε.εΡετει : πε οιιοιι τε

εοπτειιιππωι τπετε εοιιεκπ ιιεετο ε ιι.: ποπ εοπΓεπτιεπτε ΡοΡιιοπε , ποπ ίιιιππ Ρτεείιιτπίετετ, ειιπι

πιοι·τιιι .

Ιπι:ιπε

:και ο

“ιζ

νιτε ετιειπ Με ποπ ιπιιΙτο ΡοΡτ επιιΓετετ , ιτε ιιτνιίεει·ιιιιιε Με ΡειιΙΙετιπι ει8επε ,

πιιιτιπε ειιιπ ιιιιιιιίπιοτιι επ πιοι·τειπ ιιιιιιιε Ρετττειιετετ Ρεεε ._ Ροιὶ τιιιεπι Η Α ο ιι

ιι ο , πιιιιι ιιιπιιε νετιτιιε Γιιιιιπτιήενιτ , ιιιιεκπ ίιιπιΙιτει· 8τενιε επ πιοττεπι εειιιε οι:

επΡενιτ ._ Ο ο ο π ε ε· π Ν ιι Μ ιπτετεε , ειιιιιε νιτε ιοΙιτετιε Γεπιίιιιετε δ: ιεπιε τω Ιετε

ιετπ ΡετετεΒιιιτ , ε ιοιιτετιο δ: οποτιετπιποποετειπιτιεο.ΡτοΡοίιτο ιιιεεεειετιιιι επιοτ

@πιτ , ιτε ιιτ τεειιιιιοπιε Με ειειιιιτε ειιι·ιπ8ετετ , ίοιιιιιιιιε τιιιείι ει: Γεπέιιτετε

πι , τιιιοτι ιιτιοτεε ποπ Ροτει·επτ , ιΡιε ιτπιιιιπε Γε ιι·εθ:πτιιιπ Ρτειιιτπετετ ι Σεπ ειιιιε

ειιΡιιιιτετιε Με ίε ιιιιτπιιιιε ποπ Γεπιιτ εκε8ιτει·ι , οιιεπι ιετπε οπιπιιιιιε "τιμ ετιεο

1ιοιπιπιΒιιε ιιεειιτ ιιοποτει·ι ; ιπ 8ι·ενειπ ιποττιε νιεπι ει: Με ιπειιτι·εοετ , πποει_ νειιιτ

ίιιιε ει: πιει·ιτιε οτειιιπιει·ε ειιτιετετ . Νετπ τεπτιεπε ιπ εΙτιππ εετιιι επ ειτο : ειπε

πιιετιεκπ ιιιε ιπ νειιιιιπι ιτπε ε τποπτιε νει·τιεε εείππι τιετιιτ,τποττιίτιιιε οεεειιοπετπ

ειιιπιιε ιπνεπιτ . διετιπε οιππεε επι ειιιιετίιιε ιιεετιιπι ΡοΡΡοπειπ τεπι ιιιΡΡΙεπτετιο

πιε οιιετπ ι:ο 'ΡιΓεεπτιει ιι·ειιτιιιιιιε πτειιεπτιιτ , ιπ ιιπιιπι πιοι·τιε Ιοειιπι εο1Ιιεε

Βεπτιιτ: Ρειιιιετιτποιιε ιπ ιιιεε εοεποΒιιιιιιιιε ιιετιιε τιεπει·ιιτ 1 δε ιιιιιιιε ιπ Ρτείεπε

ιποΡιε: Με: νειιι€ιε οιιεπτετε ποπ τιειιπιτ οι

π.: . Βειιιιεπε ετιιιο νιτ Πει ΡοΡΡο ΣτειιιιΙειιε , ιιΒι ιιειιιΙιε ιειιε ε πεειιιιιπ Ρετ=

Ρετιιο εοπεἱπιτιιτ ,ιιτ ιιοιιιεε δ: πιω ειιπι ειεεπιοιγπετιιπι ιτιιδιιιιιιε Πεο Ρετιοι

νετει: ; εοπτιΒιτ οιιειιιιιειπ πιιιιιετεπι ιεπιιι Ρεπιιτο Ρετ τποπτεε δε νεΙιεε , εειπιιοε

δε Με , εττεπιιο δ: ιιιιεεει·επτιο ίεπιετιιιΓειπ , επ Ιοείι ι8ποιεπτει· τιενεπιιι”ε Γε με

ειιδιιιτπ
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ΜΘ.υτπ. ΗοΓΡπἱο π!ἱο‹1υἰ νε! :πυππίΡ!ο πυ!!πτεπυε τεπε:ἱ Ροτε:πτ, Γεό επΓυ !οευπι

τυπο :πε:πο:πτύ Μπεζ, δ( υΓε1υε πό Γεε:ετπ:!υτπ ω:: Πε! Ρε:νεππ:.Ηο:π τυπο ε:πτ ,

ι1υπ ν:: Πεἰ ΜπΓπ:υπι Γο!!επτπ:π εκΡ!ενε:πτ , ευπ1 πυππ!:! πόυπ:π πό πΒ!υεπόπε

:πππυε νε! οε Ρο::επε:ππτ . (1υοό ν!όεπε :Πει ἱπΓε!ἱΧ:πυ!ὶε: , επ:πόε:π πουπτπ , π:

ΡἰΓεΙπππι όε :πο:ε Ρ:οπεεπόππ1, Ρεππ ΕΕ! όπ:ί !1πυ:!επόππ1.Ωυπ πεεεΡτπ, :πεπτἱε

ὶπΓππἱπ:π ποπ επ υπε:!υε Ρπ!Γπ. Μοππ:πνὶτ !)ευε πι !1οε ΓπδΙο,:1υππτ! :πε:π! 8Ρυό

Γε εκππε:π Γππέ!υε !ί!ε.(ὶυππινὶε επππ ό!ΓΡπ: ίππθτΞτπε Μπιτ! ΒεπεόΙδπ οπ::!ε :πο

ππεΜ:υ:π Γυε:π, τπ:πεπ πι Με οΡε:ε !:πὶ:πτο: εΜε ε!π:υπ : :μπι που: πό Ε!!!υε ΓΡε

ευ:π πιυ!!ετ Γπππ:π :εό!π Ρε:πω. :πε:ππ , ππ πό !!!;!υε εε!!πιπ Ρε: π:1υππι ππ!υ

:!οπΞε π1ππ υυπι νε! ο:ὶε ε!υε :εό!π δε !1πε ευ:π:π . Μ

4.2. 8 τ· ε υ Η Α Ν υ ε :1υ!όπ:π ν:: :!!υπ:!ε , Γπ:π!!!π:ππ:ε Βεπτο νπο εοπ]υπδ:υε ,

όεΡοπτο εὶπευ!ο :π!!!:!πε !π εοεπο!πιππ ΓυΡ:π όπξϊυ:π Γε εοπτυ!π , πε :ποππε!ιυ:π

ΓΡοΡοπόπ; :1υ!ου!όε:π Γεπἰο πι:: ΓεΓΓυε , ό!ε:π εΧΓΡεδὶπΒπτ ΓυΡ:ετπυιπ . ν!Γππτυε

ε:Βο π Έ:πτ:!!ευε όπεπ Γε νε!!ε :ποπ . Γεό πΒΓουε !!εεπ:!π Ρπ::Ιε που ΡοΓΓε. Ωυ! ευ:π

εΙΤετ πόνοεπτυε , ΒεπεόπΕ!!οπε:π 8: ν!ππευπι π!: εε Ρ:ο:πε:υπ , δ: ε: πω: Ρετε!επτ

Ξπόυ!!π , παμε ό!ΓεεΓΓυ:π επ . ν:: Βε! πό εε!!π:π , υπόε ό:8:εΓΓυε ε:πτ , :εό!π,

δε Βτεοπππυε νἰπ:π υπὶνε:Γπε επ:πἰε :πε):εΓΓυε πι. @Με ποπ :ππε:υ: τππ:π:π Ρπ::Ξε

πυε!ο:Ετπ:ε:π 8: Βόε:π όὶΓεὶΡυ!ὶ :πο:!επτ!ε ὅ' Απ:!ουο:υ:π Ρπττυπι πω:: Ρε: πυπε

δππδὶυ:π :επονπ:ϊνΞόεπιυε . 4

4.3. Ατ:ε!επτεπίὶιππ ἰπτε:επ :εδϊο: ] ο Η Α Ν Ν ε ε Με όε !υεε Γιι!π:π!1!τυ: , Γππ

δπτπτ!Γουε Βεπτἰ ΡοΡΡοπἰε οεεπΓὶο α Β Α ι. ο υ 1 Ν ο Μπ:ε!πΓο Ρτο Γυεεε!Γο:ε !π8ε:ί

πυ:.(21π ΓυΡε: Με πι:ε:πυπεπ-ε ΗΜ εοπευ::επτπ›υε όπι :πυ!τιππουε !π!σο:πν!:,& Π

απ Γε:ο , Ιππέπ κά:: πό Η νοτυ:π !:πΡετ:πν!ι . Ι.ἰεεπτὶπ :πππεπ ::πΡε:!π!!ε , επ:π:::

.πι Με !όεπι Μπ:ε!ιἰΓυε :εΓ:π:ε πό!1υε ν!όε!υπτ , ποπ ί!π:ππ ιό Μ:: ΠπεΒπτ , Ρ::εΓε:

τππ ευ:π ππυ!τπ τυπο :ε:πΡο:!ε ε!Γετ ό:ΓΓεππο , Ο:!επ:π!!υιπουε παμε Γυο:υπι νει!!

όπ :πτε: Γε εοπτεπτ!ο . Επόε:π τππόε:π π. Κεεε !ὶεεπτὶπ Βεπτο ΡοΡΡοπἰ Ρε::πἱττὶ

ω: , παμε π. Ατ:ε!:πτυ:π υΓ:1υε πόνεπὶτυ: . Ε:: Ρ:ὶτπυ:π ίπ ό Νπυ:πεπε εΓν!:πτε

ευ:π ε· ν:: Α 2 ο Ν ε εΡἰΓεοΡο Ι..εοό!υ:π όενεπἱτ , ευ! ΗΜ ΓΡπὶτυπ!π οεεπΓὶοπε π:πο

:!ε Γε:πΡε: ππππο !πΓεό!τ,ουε:π ετ!πιπ π Ι.εοόὶο οΙππ ὶπν!όἰπ Ρυ!Γυ:π :ΡΓε ΓυΓεεΡπ,

ΡεπεΓουε Γε ευ:π πόΡ:ἰ:πε πεευ:π:ε εοεΡπ , :υτπ ετὶπ:π π!π1υππτὶε Μ: Γυεεεόεπτἱ

Με ό:ε!συε , !!!ε υπόε εκΓυ!πνε:π: :ενοεπν1τ , εοπΓυποεΙυε Γυἰ δε Γπνο:ε Ροίπποπ

όιππ πό Ροπ:π!επι:π όε!εἔπνἱτ . ΗΞε ετεπππ !πτε: ευπόυ:π Γε::πο όε επε!επ:!συε εκ

ο:πυ: , ππἰππυΓόυε πό ΓυΡε:ππ Ρπ:πε: ΓυΓΡεπόἰτυ:: ευ:π εεεε !›επτυε ΡοΡΡο ευ:Γυ

ππτε Ρ:πε:εΡτο ; επ , Ιπτ1υπ , πιτ:: πυπε τε Ρ:πεεο; π!ἰυό ν!όε!!εε: π8επε , ππυό νε

το Ρ:οΡ!1ετὶπε ΓΡὶ:ἰ:υ Γυρε: ο!ππυ Γυο παπι πππππεπτε ίπειι:Ηεπι·ε νο!επε . ΞυΓεεΡτἱε

ππε:!:π π Ρ:πίπτο Απ:π!πε Με 4]υ!!ουε Γε :υπο πό :ε:πΡυε οΡυε ππΒετε ν!όε!›πτ,Α

::ε!υπτιιπι πΓουε , π: Ρ:πε!!!απν!π1υε , όενεπἰεππτ: πο! Ρπ:!οπ1π!υ1π πΓΓεε!υ ε8:ε

8!ε ΓυΓεἰΡὶ :πε:υπ , υ:Ροτε ευ!υε Ιππε!!τπε ο!ππ :ΡΜ όεΓπτΓε εΧΡε:!:πεπτο Γυπ .

5ὶπἔυ!ἰε Ρ:οἰπόε :εε Ρτο ό:!εδΗοπε παθω πω:: δα1υοό ευπ1υε υπ1υε πό τυπο

Γυυ:π Γυ!τ,εο:ππ1 :ΡΓο Ροππυ: , υ: νε:ε ΑΡοπο!!επ πι:ε: εοε :ετπΡο:π !ιπ!πε:επτυ:;

όιππ :εε ουπεουε π!› ἰ!!ἰε ε1υ!!συε εο: υπυ:π δ: πππππ υππ ε:πτ, ποτε Ρεόεε ΑΡοπο!ο

τω:: Ροπε!αππτυ:. Ηἱε ἰτπουε :ππεΞε Ρ:οόεΓΓε :μπω Ρ:π:είΓε εοεοπ, δ: πόπππ!π:ππ

όπ ευ:π ω!!! δ: Μπε!!ο εο:υπ1 :ε!αυε Ε :νι Μ ε. π.: Ν υ Μ νπυ:π Ρ:υόεπτειπ Ρ:πτΓεε!τ ,

πρ! Ρ:πεΓπτ! ππτπ!πΞε ννπΖοπἱε επ:πε 8ε:ιπππυε , Γππδπουε νὶ:ἰ εοοΡε:πτο:, δ: , υ:

νυ!8ο όπ:πυ:, όε›πε:π :ππππε Γυπ . ° _

Μ. ΗΙε ππ Γε Μπεπτἰπιιε , πό Μπιτ! π:: όε Με ν::π εκπιππ ί!!!υππ νε:τπ:πυε .

Ρ::εΓεΞεπε :τπουε !›επτυε ΡοΡΡο ό!ΓεεΓΓυε Γυὶ ε:: Με επ:πε Μ:πιπ Γε Ρ:οΡε :εΓΡ!εε

ΑΝΝ.επ.

!οπ8

π. εκ ]πυ.

5. Οι". Ι. :

Βἰ£!. ε. 38

ΒἰΓεἰρυ!υε

ε!υε :πεφτει

ποπ!. πω!.

Η: :ιΒ!›;ιε 8 `

νεόπ!Η .

Μοι·τειπ ί!

!υ ἰτπεπἱπε

ω,ωουοό $:π!›υ!πυε ΓΡεί:Έπτ, Ρε::ε:πτ !πτεπόε:ε ; π: !οευε !!!ε, πιό Γε π::!υε Γυ!σ " Ρ9Μ(1°"·

:ποπππ!επ !ιππυ!ΓΓετ :πί!πυι:ίοπε , Μ! π: Γυπ ποπ όεεΠε: όεΡοΠποπε . !)!Γεεόεπε

νε:ο :Με , επ:ἰ:πτ!ε νεΓ!!8!π Γυἰε :ε!π1υἱτ , ππ8υ!!Γουε Ρε: ::Ιεεποε ό!εε Γἱπ8υ!οε

Μ:: Βπσε:εε Ρ:πεεεΡ!:. Ωυοό όυἰόετπ επ:ππ:Ξε εό!θ:υπ1 Ρε: τοτἰόεπι ό!εε Ρεπεε εοε

!πο!ενπ . Ρ:εεὶΒυε !:ποιιε πό :πἱΠὶε , !ίεεπείπιπ Μπ:ε!υΓὶ ΓυΡε: Με ὶπνεπἱτ , Πε

:1υε :ενε:Γὶοπ!ε πιο: ν!πιπ ἰπ8:εό! εοεΡπ . Ρ:π:Γπευε τπ:πεπ Μπ:ε!πΙυε " Μπ:ε!ππειε

ω.. ΣΣ. Ο. Β. Τοπ. ΡΙΠ. Κ ε :π εοεπο

 

σε Βπ!‹!ιυπι Βπι·!›π:!, όε :πιο Γυρ:π, !!!!υε, :μή Ρ!υε ροπεε. ό!έ!:υε π: .

6 Ναπτυ:ευπι «πω, Θπ!!!εε;Νιωπη υ:!πε εε!ε!:›:!ε, :με Με Νπυ:πεπεό!&πνἱόετυ:πΝπιπεπ, οπο πουπ

πι: ε: Τειποπ!!›υε όεΓ!εππτυ:. Νπππετειπ πι Α:επιο:!επ !πκε:ρτετπταε επ 5υ:ἰυε, Γεό .με Με απ:: Β:!πιπππι

εοπππυπε?

:: @πιο Νπ!πι:όο Γυεεε!!π, π: Ρἱετπτε :ιπω.

*ΜΑνώΙσπ π

π.: .



5ι8 · Μ ι. ν Ι Τ Α

ΑΝΝ. ειι. εοειιοΒἱιιιιι ιιιτεΙιε ιοΒιιε δεΙεΒιινΙτ , δε ιιτ ιο ιιιΓο τεξει·εΓΠοι·ιιε Γεω αι·τιειιΙο ΒιιΒιιΙε.

ιοεδ ΠΜ: εεε ιιι·ιιι·ετ , ιιιειιιδιινιι; . (ζιιοδ διιὶδ°ειιι οιιιιε ιιιει8ιε ιιινιτιιε , ειιιεπι ΓΡοιιτιιιιειιε

η· Μ· ΓιιΒιιι , Ιοειιπιειιιε ιΙΙιιπι Μπι νιΓιτειιιιτι1 ειδικη ειεειιτειιιιιιι εδώ . ΠΡοι!ιοτιεΓϊειτε δε

Γενετιτ:ιτε εμμ διΒιιιδέει ιιιοιιεε!ιοι·ιιιιι ιΠιε εεειιτι·ίτ Ρι·οεεΠιο , δια ιι·ιδΞειο ω.

δειιιιΒιιε Γιιιτ,ειιιιιηιει Γο.ιιδΈιτιιτιε ειδε ιι·ι ιΙΙιε ειιΓΗτΞε δι!ε&ιο.(:οειαιτ ιιιτει·ειι ειιιιδΠε

Πι·ιΒιιΙει ειπε ιιΓιιι Γοτειιτ Ρτονιδειε , δε ιιτ ενειιι8εΙιειιε ιΠε Ι)ιΓΡειιΓετοι· , ιιεεεΓΓιιι·ιο.

Με τγΡο Ρτει:Βετε.5εδ ειδε ιιιιιΙτιπιοδε. ι·ετιιιιι οεεειΓιο ιδιο ειιιιι ιι·ειΙιεΒο.τ, ιιεε Γε Γο

Μ=πἱ=Πἱ5 Μπι ειδ αδειο. ΓιιΓΕεετε νιδεδειτ , ἰιι εδιιιιιιὶίὶτειιδἰε Με Β Α ι. ο οι Ν ο Μ , ΑττεΒαε

Β:ιΙδιιιιιιιιι1 τειιίὶιιιιι ΡοΓἱειι :ιοΒιιιετιι , Γεειιιιδιιιιι ΗΜ Ρι·οιι·ιονιτ . Ετ ῇειτιι ιιΙτιπιο ειδιιιε Γιιι τατι

Ρ"°6°"· Ροτε ἱιιπιιὶιιειιτε , ΓΡΓοειιιε ιτι εεΠει ΡειιιΙΙιιαι ΓοΡοι·ι ιιιδιιΙ8ειιτε , Γοιιιιιιο. ΡΙπιιιτειδι

ειε , ιιιιιιιο διειοοΙιειε ιιιιειΒιιιιιτει ιΙΙιιΓιοιιδιιιε Γε Ρτσετειιδιιιιτ , δει:οιοι·ιειτιδιιεδιιειΠ

ΡτοΡε ειδΠειιιτειιι ΗΜ οΓὶειιδιιιπ , δει ιι·ιιτιειε νιι·ο Πει ιιιτειιτειιιε , ιΠο δε Ιοεο εδω

ν ._ Α (ΜΠοΠε δω. ιιιΓέτειιιιι·ιιτιι ειδιεειτ. Πει νἱτ Πει : Πειιε , ὶιιδιιὶτ, ειιιιιε ιιιιτιιΙιιήιιε Ιοειιιι τιιε

`ιεη·εωτ ι" Ρι·οεεΓΙιτ ειδιτιίτιιΠτετιο , δε διιιιιιδο νιιΙτ δε ε1ιιοιιιοδο νιιΙτ , :ιιε Ιιὶτιε Ρετ ειιιιι τεΓΡι

Γ°"""3· ειετ διΓεεΠιο. Ετ τιιοιε διετιιοιι ιιιιΡετιι δειτο , ιΡΓιιιτι ιιἰΓιιε είϊ ιιΡΡειει·ε , 8τεινειιιειιιε

μι· νιΓιιιιι ιτιοΙείὶιειτιι ιιψεειε.Πιιδε δε ΡΙιιιιιταΓΗεει ιΠιιίιοτιε εοιιΓὶτὶδὶιιε,νετΓιιιιι Η

Ιιιιτι ει: εετιιείιιιιο νιεεΒιιιο-ιει·τιο ΡΓειΙιιιο ΓιιΒιιιΓε τετιδο εκεΙ:ιπιο.νιτ: Ηιδικοι·2ιιω

πο/ἰΜΜ έ» Μ,ΜΒοπύπί . Εοειιιε εΙειτιιοι·ιε Γοτιο απο ιΡΓε, φαει ε1ιιι εοι·:ιτιι Γε ο!»

δοιιτιιει·ειιιι , ειιΡετεεΓειδ)ιι ενι8ιΙειιιτ: Ιιιεεττιωτιδιιε , ουκ ειπε ιΙΙιιιιι εο ειιιἱδειιι

ιιο&ιε τειιιιιο τε Ιιιεετε ΓοΙεΒειτ , νὶι· Ι)ει €ΧΓΗΙ183.ϊΠ εοιιΓΡεκιι ; Γιοεειιιε ιιιιιιιιιειιπι

εΓΓεειΓΓε , ενιδειιτι με: πετάει: νιΓὶοιιιε ιιιδίειο ἱιιτεΙΙειεἰι .

Γ”. Νοε ιιιιιιιιτι είΓε δεδετ , Εεε ιιι νιτιιιιι Πει Ρετ Γοιιιιιἰα διειτιοιιειιι νιι!ιιιΓΓε ,

δικιο Με Ρετ Γοιιιιιιει αυτ εετιἰἑςιτιειτει , Γεδ Γειειε ειδ Γειεὶετιι ιΡΓιιπι νετιιτιι Ι)ειιιιι νε

ι·ιιιτιειιιε Γιοικιιιετιι Γειιιιιιε τειιτο.ιιδο ΡειιιΓΓε , τιιιιι δε Ιοεο ειδ Ιοειιιιι το ιιεειιιίτιει:

Για νο το διισειΓΓε . ΙΡΓε είϊ ετειιιπι , ε1ιιιΙιιιιιιιιιιι 8ειιετιε εειΙειιιιεο ἰιιίὶδῖειε ΒιιΒιι; δε

ειιιι1ΓειιιθιΞε ιιιιΡοττιιιιε Για ιτιιιΙΞτίω ΙιεΠει ιιιτειιδιτ,ιιιιιιε Με νιεωιεω διιοδειτοιιιο

δο Γε ΡτιιιΓετειιε , ιιιιιιε Με ΡΙ·ιειιιτε.ΠΞεο Γοιιιιιιοτιιιτι Γιοι·τοι·ε Γε ιιι8ει·ειιε . 'Πε ειιιο

πω. 3.ι_ 7._ ετιειπι Γοτιιιιιοιιιττι μπειτε ιΠιιδ ΓεειΡτιιωΙε8ιιιιιιε : ΜΜΜ:ε"ΜεΓεεε"υπ|οΜπίσ ;

νωε ΩΜ- €ϋ° εκεἱάεπωι:/Ρεπιπιεε κι εΓΓι.τ . ΕτΙιεει ΡειιΠιι!ιιιιι ει ΡτοΡοΓἱτο δειιτεδιτιιιιτ, τα

ιιιοτιιιιι ε=π ιτιειι ὶδ ειιιοδ ΡτοΡοΓἱτεε τειοεεειΠοιιε ιιι€εδιιιιι είὶ Ιοοιιιιιιιιιι· . δειειιδιιτιιοιιε εδ, Γε

πωἶ· ειιιιδιιιιι ΡΙετοΓειιιε Γειε , δε Γεειιιιδιιαι ειΠοε ειιιιιιε1ιιε Γοιιιιιιοτιιπι ιιιοδοε τειιιτιιιιι ιτι

νειιἰτἰ. Ετ Γειε ειιιιδετιι, ιιτ ιτι δινἱιιἰε ΡειΒιιιιε !ε8ιιιιιιε ) ιιοιι ειΒε τε Με ιιιιετΓετιιιιιιε ,

ειπε νειιτι·ιε ΡΙειιἰτιιδὶιιε , ιιιειιιιαιτε , ιΠιιΠοιιε , εοΒἱτετὶοιιε Μισο! δε ιΠιιΓὶοιιε , τε

νεΙειτἱοιιε , εοείτετιοιιε ίἱιιιιιΙ δε τενεΙειτιοιιε , ενετιιιιιιι . Εεε! διιο , ειπε Ριιιτιει Ρο

ΒἱΛΓυΖε ιι. Γιιιιτιιιε , ειιΡειιαιετιιο τιοΓειιιιτιιι· ; ιεΙιε1ιιει νει·ο διι:ιτιιοι· , ειιτεΠε.τιτε Βεειτο (Στεφ

'''δ 48- τισ, ιτι δὶνἱτι:ιε δετΕΡτιιτειε ΡειΒἰιιὶε ιιινειιιιιητιιτ.Ε.ε ειιιιδετιι Βε2.τιιπι Ιιιιιιε νιτιιπι Πει

Ροιιιιοτιειιι ιΙΙιιίιοιιε εοιιίι:ι.τ τειιτειτιιτιι, ειιιετιι τειπιειι Μ: ειδε ΙεεΓιοιιε με Γ:ιιιδΠτειτε

τω, Πεο ΠΠ οοιιιιΙ:ιιιτε,νετε εοιιΓει·ν ειιιττι ει·εδιττιιιε. @οι νετο Ρτε:Γ:ιτοι·ιιπι διίὶιιι

Μ·"εώ·Μ- ει οιιεε Γοπιιιἰοτιιπι ιτι διιιιιε1ιιε τειιιτιιιτι πιοδοε ιιοΓΓε δείιδει·ειιιτ , ΜειετοΒιιιιι·ι ιτι

3' αν” ἰ“ Γοιιιιιιιιιιι ἔεἰΡιοιιἰεΙε8ειιι , ιιδιιΙδινετΓιιιι1ἱιιιετιιττοΓοιιε :εΡετιιιιἱ , Η ιιιτιιιπε εο

ι·ιιτιι εμ εειτιο Πι Ριει:ιτιιι·.

Εχιιιξη]ιις 46. δεδ Με οεειιΠοιιε › ιιτ διιειιιιιιε , ι·εί ΡτοΡοΓἱαε ιιιιει·Γει·τιε, τεΙιειιιιιιτι δε Βεειτο

Ροιιιιοιιι= νΓι·ο Με εοτιιιιιειιδετιιι· ιτι ΓετιΡτιε , ειιιεπι Ι)ειιε ει ιιε8οτιο ΡετιιιιιΒιιΙειιιτε ιτι :επιε

τ”οιι””' Βι·ιε , δε εΙ› ιιιειιι·Γιι δαπιοτιιειεο δεΓειιΠοιιιΒιιε ΡτοτείεεΒετ ΜεΜε . 5ΓΒιιο ιιιτειεει

ει·ιιειε ΠΜ Γειδιο , ΓεινἰιιιτιΓοιιε δίνιιια ΡεηΓο , δυο ι·εΙιε1ιιιιιιι ιιοξΗε ιιιιΡειιδεΒειτ ,

ΡειιιδΓο, νειΙιδει ΓεΒιιιιιιι 28τιιιιδιιιε ιιιεοειιιι ειιι€ω, ειτειιιε ιιιειδιιιιιΠιε δοΙοτιΒιιε

@το ειδ ιιΙτιπιει Μπι: ΡετιιτΒετι. Πιιδε δε δοπιιιιιιιιι Ε ν ε ιι ι-ι ε ι. Μ ιι ιιε ΑΙτιτιιοιπειι

Γεω δεδο.τειιι , ειιιἐ Γεειιτιιε απο ιΠιιε δΓειιιε Γιιει·ειτ, εετετἱε Με ειιιι·ι ΕιεττιΒιιε ενο

εειιιε , τεΓοΙιιτιοιι1ε Για διειιι ιιιιιιιιιιει·ε Ρτει:δικιτ. Πειιιδε ειδ νἰΓὶτετὶοτιειτι, ιιιιθειο

ιπειιιειιιε Γιιἰ Ρτε:Γειτιιιτι ΑΒΒετεττι ιιδιιΙοιιιιιιιιε ειδιτιοιιιιιι . Αδῇεεὶτ ιιιΓιιΡετ ειδετιι ,

ειδ Ρι·ιίΒιιιιιιι ΡιοΓείΠοτιιε Για Ιοειιτιι δτειΒιιΙειιε,Γε ΡοΓἱ ιιιοι·τεπι Μ: εο δεΓετειιδιιιιι,

εοτΡιιΓειιιε Γιωτη ει Ιει:Γιοιιε Γειτι ειΠειιιιιιι, ιΠο ιιτιειιιε δοτιιιιιιοιιιε Γιιε Ιοειιπι οΒτειι

τιιι·ιιιιι-: Πιι8ιιΙ:ιε ετιετιι δινεπτετιδι ιιιειιιΠοιιεε ΠΜ πιοι·ιιιο Ριεενἰδειιε, ειιιεε Η ειδνι

νει·ετ , ιΡΓε ιιτιειιιε ειδ ίὶιιιἰΙε ΙιοΓΡιτειιιδι οΡιιε εΓΓετ εΙεθιιτιιε.

Η ιΜΜ, 4.7. ΕκΡΙειἰε δειιιδε με Γε οιιπιιιΒιιε , ε1Ιιειιιιιι ειιιοδ Με δετιιι Γεεὶι: , τιιιδιε Ρεδι

ιιιιιιιι ιεειι- Με ειδιΓτ ) τετιιιωδιιε τεπι εοιΡοιε ε1ιιιιιιι Ρεθοι·ε Ρι·οιπο δεοΓειιΙιιιιε , Γε ΓιιΡιιιιιιτι

ω” εοΙΙοεεινιτ: απο ι·εΓΡοιιΓοτιιι πι Γε ειτειιιιιίΓειτιτιδιιε ιιιιιιιιΒειιδο , Με διιπιτειαιτ

ιιιοδο

3"[πΙ.ι 2.3.8
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·πιο4ιο ιπειιοεινιτ: διψυεπικε δαι:διιΒει., οσσιω·ιτε ΑϊπΞειέΒοικιπέ 5 @ποπ @ιιιιιεπι ΑΝΝ.εμ.

ιπιιιπδιιιιπ ειι·επιπίιο.πτιιιπι ειιτει·νο. Επιτι·ιιπι εκεεΡιτ , ειτ@ιιε ιπ Επεπι ιιί@ιιε ειιιπ ι οσ,8

ίιιΒιιιπδιει ετιιιτπ [.ιτειπι:ι Ρει·ίεειτ . Ροιι ειιιιιε ειιΡιει:ιοπεπι ιΡίε πιιιιιιπι ιπ πιοειιιιπ 'ο “ΦΙΣ

ω ίε ι·ειιιεπε , τιιι·ίιιπι ι·ειε‹ιιτ , ιπιτιιιιπ@ιιε Ιο@ιιεπειι ικα ιπΓιιΡετ άεεΙιτ : Νονετιτιε

·εει·τε , Ρι·ειτι·εε , @πωπω ιπ ιι8εποιε Ρετ :πε ι·ειιιιε τειιιιτε , Βειιιπ@ιιε ιο@ιιεπκιι ω τ .

@Με νοΒιε ιΡειτιιιιπ πιω Ρι·ιείισ.ι·ε. Νεο ει» ι·ε πιει: :κι Γε ι·ε‹ιιεπε , ειιιιιτ , @πιει @Με π” ιιξέ.“

οΡοττιιετειπτ πω, τπιπιιι@ιιε πιω ιπιΡΙενει·ιιτ, ειιεεπάο 8ειι8επόειΡοιιιποόιιιπ εί- Μ·

ίεειιιι ιπεπειΡιινιτ. Ετ Ρι·ιιπιιιπ τιε ει·οΒιιποιε @ιιε ειιι ειιτεπιιε ιιιετιιπτ ι·ειιιιε εοπιιιι

τιιπι επιπιιίιτ : ει: @ιιιΒιιε @ιιειιιιιιιπ εεειειιιε Πει ιπ οιι8ιιπιεπτιιπιιπιιιτ,@ιιείἀεπι νε- . 3
το :ιπιιειε ΡειιΡετιΒιιί@ιιειΟΙιι·ιίὶι ιπ πιοπιπιεπιιιπι τω ιιιιΡωιι ε ιτει@ιιε οπιπεπι ιπι

·ωπο ενειι·ιτιει: ιιιιΡιειοπεπι ιΡίε οετετΠτ,ιιιιιιι ΑΡοίιοΙιειιπι ι·εεοΙεπε;ΝΜέι έ» »πιπ

?ΜπιΜ” ἰαπιιἰἐωιιε ,/εά Με εκ[ει·ι·ιι· ιμἐἐΡο#π›κπω Τπεοάετιειιπι ιπτετεε. , @ιιεπι

ιΡίε οιιπι,ιιι: Ρι·είειτι ίιιιπιιε, ιπ οπιπι ιιοδι;ιιιπει πιπι·ιετιιτ, πειτε ίιιοε @ιιοπτοειιιε πιπε

Β:ιτ , οι ιιπΡει·ιειΙεπι Ρτιι:ίεπειιιιπ Ρτο ιΡίο Με εκ νει·Βιε ίειιιπειι·επτ εοιπΡεΙΙ:ιτε, ειτ

@πε ιπ τε8επ‹ιο δ. Μεκιιπιπι εεποΒιο Ρειίι:οι·ιιιεπι ειιι·ειιπ ίιιιιιι·ε.(]ιιι ειιπι :ιτιίιιιπτεε

οιεει·επτ : @πιο ιιιΡετ δω.Βιιιειιιε άεεει·πιτιε πεεπειιιτπ?ΝιιιιΙ, ιπ@ιιἰτ , πιω ιπιιιι νο- ·

Με ΓιιΡει· ιιοε ιιιεεπὸιιιπ,@ιιιἰ @ποπ ιοιι Ι)εοΜε νεΙιπι εΠε εοιππιεποειτιιιπ.Ηοε, οι

«Μ, Ιοιι εεττε Βεο εοιπιπιττο,πεε ειιιιιπι @παπι ιΡιε Ρι·ονιάετιτ Κεδιοι·επι ειιιπιττο .

4,82$ειεεικιοπιιι άεπιιιπι ειιι&οιιιτο.τε 8ε ιιοΙ:ι,ει·ιτπιπιιιπ νεπιειπι Ρτιιτιιιιιιε ιιπΡεπ- απ'

!. ΤΜ. δ. ,

· πιτ , οτοτιοπιι@ιιε "πιο εκτεπιιε πιιιπιιιιιε πππο ιπ ιποοιιιπι όεΡτοιππτ: Πο. Ι)ειιε ιππ

ιπεπιε , ιπειιιιιιιιιε , δ: πι:ιεπε , οι Η νει·ε εοπνειιιιιε ίσοι, ιιοε ειιιίιποοι ιπιιιειιιιπ πε

Βεπιπ , @ιι:ιτεπιιε ίειιιεετ ιπ ίειπδιι Ριιιιιι Οοπνετίιοπει@ιιιιι Με @ιιιειεπι ποδιε ιπίιειτ

ε ειιι·πε ττειπίεειπι; @οσο ιιτ ιιει·ετ ίετπΡει· οΡτενι , ίειπΡει· τε Βειιτπι·οΒιινι . Ετπα

οιεεπε,Γε ειιιειο τεεοιιιιιι ΡτεεεεΡιτ,ιιΙτιπιιιπι@ιιε ιο@ιιεπειι ίιπειπ (πω: . (Μπι εεεε

πιεειιιι: ποδιιε ειιτιειιιο πιιτιιπι ίπ τποιιιιιπ πιιιπιιε ιενεινιτ , ιιτ@ιιε εκι:ι·ει:τιιιπι , εο @πο

ΡοίεεΒειτ τεπιΡοτε επειτιιτιπειιι ει:Ριετο οιιιειο , ιΡιιιιτιιπι @πιω . (3οπειειιπειτππι Γιι- Μ" ω.

ειτε πι ο ειι·ειιπιίιεπιιΒιιε ι Εεεε,ο Βειιτε ΡοΡΡο,ιιειε ποτε ιειπδιιτειτιε πια ιποιειο πι Μ”

οπιπιΒιιε δε εεεε @ιιο.πτιιιιι ιιοπιτειειε τω: @Με πιει·ιιιτ, ίπ ίιιΡιεπτισ.ιιιιι Βειιεπιιιπ

·‹ιο ιπποτιιιτ . Νεο ΈειειΙε ειιι: @ιιεπι@ιιειπι ειιι ε Ιειει·γπιιε τυπο τειπΡει·ετε , ειιπι παπι

ίεΙιειτει· ειιι ειιτπ , επι ίειπΡει· νινεπειτ , πιει·ιιιτ πιι8ι·ειτε : ίεΙιειτετ , ιπ@ιιιιπι , :ΜΒΜ

νιτ , @οι ίεΙιειΒιιε ίειπΡετ ειιιίΡιειιε νιττιιτεε ιπ ιε ειιι8επεπτεινιτ . @ποπ @ιιιιιειπ πε

@εαπ ιιε8Ιιε>επιιει Ρι·ιετει·ιτε νιιιεειτπιιι· , ιπ ειι·Βιιιπεπτιιτπ πιω εἔτεΒιι ειιιιιιε ειπε

ειιεει·ε , Ρι·οιιτ νιι·εε ίιιΡΡετεπι: , 8.8εταιιιιοιιιι· .

πρ. Ειπε επιι·π ει εοιπΡιιπέιιο εοι·ιιιε εκ ιπίιιίιοπε ιιιπέιι ΒΡιι·ιτιιε ειιιιιεπε, ειιιιιε ως ω”

ετιιιπι Ρι·ιπιο εοπνει=ιιοπιε Με τεπιΡοτε ιο τειπτιιπι ει” εΡΡετεπε,ιιτ ειιιπ @ιιοίσιοιπ τ:: ο

Έπιτι·ιιπι ιπ ιειει·γπιειε ειιιπιιε ει:ειτειι·ι νιιιει·εε , ίε@οε ιιτπιιιει ποπ Ροίιε οοιει·ετ ,”

ίιιπιτο ιιιΡιειε , Ρεδιιιε εε εοπτιιπειει·ετ ,οι ιιοε ι”οι·τε πιοιιο νει πιαιιε;ι. εοπ·ιΡιιπειιο
πιε Μια ειιι Βιιε-τετ . Οιιιιιε Δεεωιι τω εοιπΡοε ποπ Ροιι πιαιιειιτπ ειιιε-διιιε, τοπτειιπ

εοιπΡιιπδιιοπιει ο Πεο Βιιειτιο.ιτι επ ιιι!εΡειιε, οι εε @πο ίεεΡε μπε εεπτιεε Ποιο ειιε δ:

ε ποδἙε οι·οτιοπι ιπειιπιπειιιιτ,οιππειεει·γπιιε ιπιιπιιιιι·ε Ρο.ν·ιπιεπτιιπι ειειιετιτ.Ιπ ειπε

οτειιοπε Ρι·οιπιιε ΜιίΠιιιιιιπ * ειιίιιιιιιΙειπι , @ιιαιποιιεΒιιτιιι· , Ιειει·γιπιε ιιιιιπεειιιιιεε,

ιπτει·@ιιε Ριπιπάεπιιιιιπ πιειειε ιεδιιοπε @παπι εοπιειιιοπε Ριιιει ειιπειε:ιτ ,· δ: νετε Ρτο η·0°""°ω·

Ιειετγτπιε , @Με ιπειε ίπποι: τε ·ίοΙειιιιτ , ειιιπ ΡΩιιιπιιιιι ειιεεινε ιιιιισειιειτ : Γ14ι9"Μ2° Η '

"Μή !.πι7υπιε ωειερωιε: ιἰἰε ει· ποδια . @πιο πιο ιιιΡετ εστΡοι·ιείπι παω ειΠιιδιιο- .4 Α.

τιε,ιι1Ρετ@ιιε Μπι ιπτει·ιιιι δ: εοπιι·ιτιοπε?(1ιιιιιπ ιπ ιεπτιιιπ ιειιιπιιε Ηιι8ειιιί@; ιικ

τει·ειιιιτ . ιι: @ιιιε@ιιι‹:ι νιτιοίιιπι πιει απο :ιάνετίιιε ίΡιι·ιτιιπι εοπειιΡιίεει·ετ , ιΡίε πει

@ειπε ΡιιοΡι·ιει ειιι :πππο εισ.πι ιιιιιτιε εκτει·Βει·ετ , 8: μεΜε ιπ ίε ιΡιππινιπιιι&ει Ρετ

ίε ιΡΓιιιπ Ριποεεειετει . Βιιιπεειι·ιιπι πιο ιιιιιε ιΙΙι ι·ιιι·ιιε ίιιιτ ιπ ιπιιτπιιτιιτε,@ιιε ειΠειιιε

ΙειΒοιοΒετ:πιιπι@ιιειπ νετο επτε ιπί·ιι·ιπιτετεπι,Ροίὶ@;εοπνει·ιιοπει:π ίιΒιιιάτπιττεΒιιτ:

τιιπι ετιειτπ ει ίει8ιπειιε ειΒιι.τιιε οπιπιτποοιε ιιΒιιιπειιο.τ.Νεεπιω αειεειτπιε ιπειεει·ιι.

τιοπεπι Ι·ιιιιιιιιποόι ειιιιιιπεπτιει ειιι ίιιΠιεετενιίει ειι,ιειι ιπίιιΡει· ειιι ει·ιιειιι8επ‹ιιιΪτπ ιο

ιπιιιποο , Ρετε8τπειτἱοπιε ειιι ειιιιεεε ειιιιεειτ, ιιι:Ρε ιιτπιιιιι εισιιεπε ΑΡοίιοΙοι·ιιιιι , ίει:Ρε

ε πππο, οι@ιιε , οι πει οιεσιιπ , ιιιιτειτιιε εκειιιιιιιε εετει·οτιιπι ίτε@ιιεπτεπε ίεπειοιιιτπ .

Νεε (Με Ροτείι @πωπω οπιιιε τω ιικιιειιππ ιιιίει·ετιοπε τεΡετενετιτ, @ιιιιιιτιιιπ Με

ιΠικι ιπιίει·ειτιοπε ιιοπειιο.νει·ιτ.Ετ τενετει ειιπι Β. με οειιιιιε εεεεο,8: Ρεε εΙειιιτιο εκ- μ, η , !_

ίιιτετειτ,ε:ιιιΙοιτι@;ΡιιΡιΙΙι δ: Ρει.ιιΡει·ι.ε,ιιτ ιιι5,ιπιπιο πι:ιειε ειεειιτενετετ,ετ@;ειιεεΡτο

@ποπ @ιιοτιόιαπιε εεε ειιεΒειτ ίιιπιτιιιιιε ) ττεεε'τοε ΠπΒιιιιε (ιιιΙεπειιε @πιει ΡειιΡει·εε

@κι π. 0,4. Β. Τοιπ. ΡΙΠ. .Κ Κ πι; ._ , ' @Ποιο

ο
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ΆΝΝ. αι Ρ1ειιε τεΒειεΒετ. ΒείΒιιεΙιετ ειιιιιιι ειμαι τειιιι Με εσειε "μπι εΙοιιειι:ι ει·επιιιι

Ι 048 ει ίο11ωι1επιε; νιτεπιειισειιτιειιε,ευεΡΙυιιωιίευε ε ιεεὶιιιὶιιε <Μεθειε εριιΓιιιειι‹:ὶο

ι °ι· Μ· ιωιιοιιι)υι,τω οΡιωιε & εσε ιεΙενενιε ,δε ε<ὶ Βι·ιειω τεειπιιιιιε Ιοεϋ τενοεενιι . ε

μι. Ετ οι οιιιιιεε ΡιοΒιιετιε ειπε νίιτιιιεε Φοιτηιετιάιο ι·είετε.ιιτι.ιι , δ: εκ :επιτεθ

ιιε ειιιιιιιιιοτυιιι Μετιι ΙεεειιιιΒιιε εοιιεεεεεε , πετΜεΜΜΜ , Γρε 10Ε182ιιιιιιίε , εε

τιτετε που ίιδιιι5,εσωρείδοπε 5-πειιι1ε ριοκιπιιικ & εε (ΜεΜε ϋοιιιιιιι @ειπε 8;

νιιΙιιι Γεωρει· μοιιιώΒιιιιιε: ε.τειιεΙιετφιε ίιιΜοειοε εΙειι=ιεπτετ , το!ετειιιιτ μειω

τει : 8‹ 5 εσειε Ρτσ ειιενιε ειιιιιιιιε νεΙΙει εσιτιρετε, ιιι Γε ριιιιε «ιείεειιόειιε 1ιοε νε

Ιιιτ ίιιιιιιι ΡΙειιεεΒιιι ε ίεειιιιόιιιιι Μιά ΑΡοίιοιι ; δέρευεσαρακι/κειέπ Μπα έ» «Ε.

επι: :ἰε¦ἱδι!ε , πιο: εαἐ-[Ρὶτἱπισεἰει ε/ΐἱι , ίπ/Μιά:ε ύψη/πεσει έκ /ρέι·έια ἰεπἱΜΜ , εσπ

-βάει·εω π: ὑρ/ιω , πεθ τα εεπεστέ: ιι Ετ ω: νι8ἱΙὶειτιιιιι οτειιοιιιιιιηιιε ειιιε Ριεετει·ειι

ω: ιιιίιιιιιιιιι , Μια ειιιιιι Ρι·σετει·ιτε εοπιιιιιιιιιε , Πι εειιιιε νειε ΑΙιεειιιε νικιε , πιστη

ίειιιΡει· ω εεΙείιιιιιιε , πει Αιι€εΙι ίεειειπ νιάετιτ Ρωτώ , ειιιιιιιιιιι Βιιιτ . Ε: με Με

ειιιςιιε Με1ιιιιιι ιιιικιειιΙε , 8ε @Με ειιιιιιιιιε , 8ε ειπε ὸἰεειι‹Ιε Με , επι Μειιι £ιεεω

ειπε ωεεωωι , ιιι·οειιε ίεπειιιετε Με , ιοτιιιε άιθ'ιόειιτιει εαΙιειιιε εκεΙιιΩι, ίιιιιε

σει'. Βιειο.ιιτ . οιιιιι ίιιιιε οΕΙενο·ΟεΙειιάεε ΡεΒιιιιιιιι , :ιιιιιο ιιιεετιιιιτι πιει ιιιιΙιεΕπιο

ειιιιιιιιεεΠιιιο-ο&ενο , Μάθιου:: Ρώπα , εειετιε Με ειιιιιο ΜιτιιεεεΠτιιο , ιιιιΡει·ιι

νειο ΗΜια Γεειιιι‹Π :ιιιιι‹ι άεειιιιο .

25:ζΤΙ;"10Β μ . ΞειεειιὶοτεΙιΒιιε ιιιτει·εει ωωιιι , ιι: Γ:ιει·ιε ιιόίιειε ει!τει·ιΒιιε ΓοΙεΒιιτ ,, νείΗτιιτ :

μι: η ι.ιε ο ει» ει: Βετο εοι·Ροτε ειιιε Βιιι:ΗΠιπει ίιιεινιτειτιε ιι·ειΒιετιιιε. ίειιιιτιιτ , εμε; οΙιτιι ΗΜ

1_ψή·β νινειιτι ιιι νιι·τιιτιιιιιε ειιιιΡΙ.ιιιε Γιειετιιτετ , δ: ιιιιιιε ιιι @Με ιΡΒιιετεάοΙετε ποπ αεί
. ε: “ πο. . Κ τ Χ . ο

]:ι. ίετ . ΑΙΒε.ετιειιιι ειιίιιειιΙε.Βιιιδιιιιιι ιΙΙικὶ εοι·Ριιε Ματια ειιιιο.Βεπενείιιτε , ειιιιιε

ιιιιιιιιιι ίεΙιειιιε ιιι ειι:ΙείΗΒιιε Παει· ετιιιδιοε ίιοΙιε οιΙΙιΞε Ριιιιιειιιι ιιιει·ιιιτ ΠοΙιιιιι πινε

Πω. Οτ:ιτοι·ιο «Με εΧΡοιιιιιιτιΜΧ Πιο. ειιτιι Ρι·εεΠιιιε ιιίι1ιιε ιιιιιι ιτι ετεΡιιίειιΙιιιιι

` 1ιιειε με εε επιτιίιΒιιιιι· : ειιιιιεεεε ερμιι·εειε Με,σ.1ιιιιι ω ει·ειιιειειειιάιιπι ειιιιι Ιστο

νιάει·ιιιιι , εΙιιιιι ε μετα ιρΠιιε1ιωιιιε εκιετιιιιτ . Εκ ιτι ειίεΙειιι εειπε ΙιοΓΡιιιιιιεΙι Ιο

ειε πιιιιιετικιο , ειπε εεΜε νινειιτε άιάιεειειιιτ ,Εεοάιιιιιι ιιίειιιε άενειιει·υιιτ α Ριπ

ιπιπο:1ιιε ιιιιιιιιο Ιιεετι «κι εεΙνειιτιιιιι ννεεοιιι,ειιιίάεπι εινιτειιε ωιτιιιι, ιιιιιιιιιι

νειιιιιτ. Αι Με νινιιιιι ειιιιι ιιιιιε νειιτιιι·ιιιιι ~~ν~~ Ρι·ιιιιιιιιι είιιιιιεινιι, «κι ειιιιι

ει, ιι: Γε τα ειε πιστα: εῇιιε ιιειΒιιιτ, ιιιιιιιιιιε ρει·οι·:ι.νιτ εΙειιιοτἰΒιιε δε Ιο.ττιετιιιε ιιιεοιι

ίοΙε.Βιιιτει· Γε ιιτ8ετε , δε φαι ιιιιεειωιε Με τιιΙεπι ειιιιιίετιι εοιιιΡοτειιι,ιιιει·εάιΜ

Ιιτει· εεΡιτ όοΙει·ε . Ροίϊ:ειιιιιιιι πιο Ιειπιειιτει., ιιοιι εΙοιοι· ,_ ειΠεμιο.ιι ιιιΙιιπι εοιιειιιιενε

χ_θο(Μ' τε , εῇιιίιιιοιἱι Βιιιιε ,ειπε οιιιιιε Ι.εοειιιιιι·ι @τι ιτιιΡιενιε , ε.ιιέιοιιτετε ετιεπι Ροιιτιιἱ

ειιιι Με ιιιιινει·Πε εῇιιςὁειιι εινιι;ειιε εειιοΒιιε «Μειιιιι άετιιτ , μι: ειιιιι ετιιειιιιιε, Ι:ιιιι

“.ΜΜ,,__ μάιΒιιε , ειτε] ιιε ιιιγιιιισ.ιιιιιτειιιε ιΠιιό Βιετιιπι εοτιιιιε ειιειΡειετιιι· , 8: εε ειπε τ:ιΙειιι

1)ει ιιεεει·ει ιεινιιιιι , Ιι.οιιοι·ιΠεειιτιε ειι·οίεςιιειετιιι ο (λυσει <μιιόειιι , Ρετιιιιιιτιε

ΕΜ ειιιιδιιε , ε επι :ιε νοτιοιιε ΠιιιιιΙ δ: άοΙοιε εοτιιι8ιτ ίὶειι : ιιεε ω: ειιιειιι εσω

Ρωιειω εοικιιε Ρτσ ιιιιιιιίεε τιιοιειιω” , ιιιτι·ιιιίεειιε·ιιοιι πετιεετιτ . Σε πω. ειιιιάειιι ,

ειιιι εε εε Ιιειε Τει·ιΒιιιιιιε , ἰΡΙὶ πωπω :οτι Επι Γιιιιει·ε ίιιιιιιιε ]· ειιιεκιτο πιειειε Μ , κ:

ειιι εῇιιε τιιιιεειιίεειιιιιε ιιιτειίιιει·ιιι·ιτ, ειοΙοι·επι μια ετιιιίΠοιιε ιιιιιιι τιιιιίειιε νιτι Μι

Βιιεειιιιι ? δα! ιι ιεΙεο θα εωωιωω, εποε! ειιιιι, εσειε εει.ι·ιιτιι ΜΜΜω, ειιιιιίιιιιιιε;

:πειτε ιιιεείε εει·τε εειιειετιιιιιιπι , εισαι ω εε:ιεΠι ειιι11 ΠΒιιιίισιιε ιιιτει·εειΤοιειιι Ρτσ

ιιοΒιε Ρεεεπιιίιι·ιιιιε ._ ΡειιΡειιΒιιε επ:ετετεει @πει ιιιειιιοιῖετιιε Αιπιίιεε Ρτσ@εδώ

νιτοιεΙεεπιοίγιιετιιιιι Πιιιειιιάεόιτ, δε ει! δτειιιιΒιιιε ιιίτιιιε.ειιιιι εετει·ιε εκ1εειιιειε Η

Μ: νειιει·ο.ΒΠεε Ρεοίεειιειιάοειεειιιιτ . Νεοεεωιιω ιιιιιετιε αυτ: εε ιιιΡοιιε ιιιεε

«Μετα νει ιιιο:Πεε άείειιι8:ινιτ,Ρτε:ίεττιιιι ειιιιι Βι·ιιιιιεΙιε ι·ιεοτ οιιιτιεπι ίιιΡετΗειειιι

:ειπε τυπο οεειιιιιιτετ , Πει Ρι·οοιιιιιιι [πιο · νιττιιτε Πιιάετιι οΡετειτιτε , ίει·νιτι ιιε Γιά

Τπιι·ιεΙο.ιιοιιι ιιινι.ίιΒιιιτει· Βινειιι;ε . _

μ. ΤειιιεΙεπι Δε! δισ.Βιιιυιιιε , ιιτ άικιιιιιιε , Ρετνειιιτιιτ, οιιιιιιίειιε Ιοει ιΠιιιε τε.ττι

Ιειίεοτιιιιι «μπαι ιιισιιιιεΙιοτιιιιι και» εΙοιοι·ιιιιιε ειιιιετιιιιιίςιιε ετιιιιιτιιτ, ιτε. ιιτ Ρί:ιΙΤ

Ι.ειιτιιιιιι νοεεε ε@Μπιω» ειιιιό.ειιι εΙ:ιιιιοι· ειιίιιΡετει·ετ,& ιιι μι: νιιΙιε ετιειπι 8επιι

τιιιιι:ι.ιΤεδιιιε Ρι·ονοε:ιτετ . 8εΡιιΙειιι·ιι πιω: Ροίι ΜιιΪειιιτιι ίοΙΙειιιιιιιι ΠΠ ιιι ιιιεάιο

επεφτε , »Ηω: νινιιε ε1εε_ετε.τ , :ιΡει·ιιιιι·, επεσε Μαι” κι ο!Βειι,ιιοτι Με ειιειεΙἰ

εε ΡιειίειιιιιιΡετεειτιιτ . Νειιιι ιιιειιιοτετοΑιιτιίιιτι ,ω ίειειΙεω Ρτσ πιειιτιε Με

εετ
 

σ.!ε6 'ο

8εμΠιιιτ ..

ο Ε:: δα: Ισα: εοιιδι·ιιιιιτει· Κ! ηιιοά Πι ριειτνιιε οΜετν:ιιιοπίΒιιε εοπιεειιιιιιε , Μπι: νιτιπι ΐειΠεετ :ιΒοπιιΙ

Μο ΐει·ιρειιιι , ωωε οι: ΕνετιιεΙππο ειπεκιόιιιιιιι δ: ειι&ιιιτι τωιιε ι Μπι (μισά Με Με" ιιιιιιιιιτ Η Μη

ΓοΡροηὶε εκίεςιιιι: που ω£ωπε , Ενει·ιιεΙππο εοκινειιιι·ε νι:: Μαι, :μή ει εκιι·ειιι:ι βιεττιπιεπτ:ι :ιάιιιιτιιΙιτεί·

ίε, α ει” "Με ωωεπε όιειιιιι· ίυρτ:ι παπι. 46.

ε-έ-ΣτΠ-εμε



τ ε. τοττοΝιε ΑΒΒΑττε. δ”

τετεετε τα τ. νὶΠε τετε!$ετ τεστ ετίσεωτεΜε ε· Μετα τετ Μίτευτετττ Με ω- τω.ω.

ττ11ττιιω, εττωττ 1:Ιειτι ντάετετ ίτττύπτ τετεεεπτεοτι Μείνε ΜεμεΜεμε τιιεττττε, 1048

τ" Ρωττττ1 ίιττττττ8, νΜετε ττιετιιττ.ΜεττεΠτυπι τεετεετε Μεαπ τιετ11ο Μ ντάετε · ετ· Μ·

ω1τ.·ΜΜατ πιω ΜΝεττεττπθττιτ5ιτει ετ! ρτείετειττ ντττοττετε ίετι€Ητω Ιω τι::τέ

Εεεετ1τ , νε! φτσᾶ εστω › 326ετττο @δ Ρ$8τίπ!ἱ , τεντΙετε Πετ Βτεύε νο1ττετττ . Ε:

Με ίο1 ίετττυπι ΦωτΜεριιΜ επετρεπε ίιιτιιτε «Μπιτ ρετ£εεἱτ, εεε ταπειτε μτἱἱἔἱτιε τα

πω τττετετττττ ὸείεεἰΕ : ει: εαυτο ετιτίπεοετ τείτετ Μεεμε εε!Γιτετε , εποε! νεζιιτ Ρετ:

νω; Ρ18τττετττττΞΕ Μτττετε:τι το Μοίετιίετε τ @ιείάτιτπ νετο 13ττεττε ετΙιοττειτο

τω, τ. νεττετατιάα Μτετε ΜεΙττιτάε οΙἰττι ω: εετἰτετε ΗΜ εοΩἴετἱΡτε8, κατ. ειπε. ωτ

εε ε8οττε ετα ίαττετροίσετε : φταιω ετἰεττι Ιτττετετιτττι εκεττητΙετ ἱπ «Μουτ τω»

τω ετὶσι Ροίἱετἱ$ τεΙΞειιετε , οτ το εε επιττοτιιω εοπίετιίυε δε ότ1εδΗε ετΡετἱτετιιτ ,

τμιτάτ1ιτε ετιτ1ττι τὶε ττττττ. Με” τι ΙτττετιτὶΒυε τεττπνευττετιιτ . Ηττα: Με ι1ιττετ·ει άι:

οΜτιτ τττιτεΙτιτὶοττεφε Ματ. νἑτἱ.@Με ίυΒὶεὶτιτ , Φ.: ειήσε ττττιτττευε τετ ωτττειιΙΞε

θάεεΙεεεπτϋπε Με άεξτείετ , Ρτςῖεττὶττι Μεετ τε!ΗΒιιε, εμε :τι οειιΙετε εΗτ1τεστυπτ τ

Με ετ1τττΡε1ττιτντ ώτωτυίευε Με ὶιι ίεττττττε εοττοϋετωττετ τ

33. (Ξετετιιτττ ειιτ τα! [ε1τιτΙετιιτττ ήτε ττιίτττειιΙε ετεεττιτε ττοττ δευτ , τιετττο :Με Μ;"ωΗ

τω, πεε ρτοΡτετΜε εε , αυτ: να: ὰ: το ττττ1τττω ετιι1[ετιιτ , ειιτττΙΡΓε τττ1τιιτε ἰτι τω. ΜΜ_

ω: ήτε” , ρ!εττίτμτε Έ·'τετττιτ:τι τυτΙτεττττΒιιε τ εττείτετιιε ίιιετττ, φοιΙ ειιττηιιεπι ε!ε- Μ” ·

1εΕττιτικ Μ ττιἰτεϋὶϋτιΜετα , τω: ιιττηυεω τω; Βτετττιπι ΗΜ εεττ τι Βεο εΧΡετετε

τττττίιιτείετὶτ τ Ετ φτεττηιιεετ Ρτο τιιιττιὶ1ὶτετε ίτινοτειιι ετ8τι το Ροτπιττ ίπ νται ιτ

τωτττ ,εστι τττττετι ττττττειιΙοτετε ε.τεττε τττοττιιιττ εποε: : εστι τοϋ· τττοττετττ πατώ -

εεττ Ιειτετε , παρει :μπε π10ττετττ :τά Με Πειτε ΞιπίΡττενττ , ετ νεΙΙετ Ιετετε. Ρευετι αν

πιετι ε ΡΙιτττΙσιιε Με τιτίεττιπτ , 8Ιτττὶετττηιτε Ρετ τα Μάϊο Πιο , Με Με Ιεεεπττιιτε

εἀττιἰτετἱ0Μ , τείετεπτ .

54. Η ε. τι ι Μ τ. τι τσ υ ε εῇιιίὰετττ πιοτττιίτετττ ωοτιτιεΙιτιε ΙἰττιιτΙ 8τ Ροττετἰιιε , τττειιτ _
Ηεττωτττ$

τποτε τω!! Μετά νὶτ1τὶεΡοίὶτὶοττεττι ττωεωτ επτεττϋτ , τιι6τωτττιτε εοττεΡτιιε , τω ω" Μ! ,ε_

ιτΙτἰωτι νιττε (σε Ρετνετιιτ ; Ιοευεττεττ1ιτε 5110111 Πι 28οττε ίιιΓΡεπίτιεάετΠτ , ιτε τα πεε Φωτ· Μ

τείεττετε ι1Πο τττοτΙο ντάετεττττ ,τιΕΙιτΙιτιτε ειΠικΙ το εε , τμτεττιΞεία τποτε εείτττττετετιιτ τ ζξ'_':ι”“ἑ:ἶ“

@ήτττττο τ:τιτοτ!εω τττοτΙο εεττ άτιετιιτιι θεα: Ιτοττιτττττι ίΡετττιιτττ ει! Γε τεὲἰττ , 8: ιμιο‹ὶ τή::

τιά ῇιτἀἰεὶτττττ τεΡτι1ε ίιιετττ , `Ετε.ττΙΒιτε ΕΜ τιτΠϊτιιτττευε τετιτΙττ , Ητι€ιτ1τίι1ιτε εττττττ

αυτο Β.ιοτιττττ τττεειιΙτε τα εοτιίεΙΠοττε τὶετετίὶε , Ρτο απο ττιτττιιττι εοπνετττιτε ίυετττ ,

τ1ιτοά ετεεεεεττ ΡοΡΡοτιὶε Κωστα ετ1ττιτίετττ . Ατε!πιτ τττιττηιτε τ Νονετὶτἱ5 πρι: οτε

Βτιειτ1τε εδτιτιιιτι τττεοτυττι ετττ11ττττΒιιε εοττίεΙΠοτιετττ ίεεττΤε , ιτττι1ττι ττιτττιτττι οΒΙτντο.

ττἰτεΙΞτΙτττΙΤε , τ1ιττει.τιέτιτττι ΡεΓειτττΙετττ , τ1τιεπι Μετα: ΡοΡΡο ειττττε.ττι ετεάττΙετετ ,

Ντιπ τττετν. οΙττττ τιιιτ”εττε ίεΒετείο. ρττείιιττιΡίεττιτ . Ρτο «με 8: εεε εἀ·ῇιττὶἰεἰιιττι τει

τ μι” , τετττεττττιττίειιε ετ8τι νττι,ιττι Ποτ Με επετέτττε , τετττΙεπιτ1τιε ετιτΓάεπι ΓειττξΗ

κατά ττττετεείΕοπε Με τεττ1εο.τε , ετττττετιι1ιτε ΙιτήττΓεετττεάτ τοτε Ρτεετεπε νείττΞε

επειτα εοττίεΙΙΙοττε ΡετττττίΠιε Γεω εττΡτετε . ΕτεττἰΒιιε νετο ττιιιΙτετ ίτιΡετΡτε:Βιτο

πάτο Βετ τοβεττττΙ:ιτε , τά ιτε ἰΡίο ε.τΙτετττ _οτιττττΒιτε , τε ειτττι Ιτοττείτετε δε τενετετι

ότι εοττττττετιτὶτιΒΠεττι_ ττττετ ετι:Ιείττε ειιΙτε Ρτττττετεε «παταω Πήτ1ιιε ττττετεείΕοπε

τΡΠιιετεάειτττάτοεεεΒοπεττττιεεεΡΕΠε , ειιττττ1ιιετυτίυε- ντάετττΙτ ΓΡεττι ΗΜ τΙε τεΙὶ

.τ1ιτοτιεετεν1Πε .· Η τετττετι Ρτεεεε τΡίω·ιττττ Ρτο ίε τω. Ι)ειτττι ΡτατεΞττετετιτιιτ, πειτε

ται εοτιττττΕΡΒιτε Πτιτιττιτττι τετττετε τι Π: εεττιτττΕΠο. εκεατ8ε.τεετιιτ . Ρτοττττὶε ειτἰῇεεἰτ,

ττεττ1ττιεττι Πι νἱττττττ Πεἱ ττττΡυττε τιιττά μια ε.όττ1τττετε , τιττ1ιτε ἰτι Βιήτιίτττοάτ 611811

τττετιτυττι τεττι Πε ίε εΙεττείεετε.Μοκ Ρτο «το Ρτε.ττεε οτττττοτιτ ττιβώτιτττ,ττιτοότ1; ε6ττε. -

νττἰ Βετ Πο.ττττιιττι τ!εΙττΙιτετετ , ΡτεεἰΒτιε εΧΡτειΒετ.τττ ; ειιιττ εεεε Πττε τποτε ιιΙττττιιιττι

εΠϊττνττ ίΡΙτττιτττι , ιιτ ΡτοτεετοτπτεΙΠέτεττετιιτ , τΡΠιττι ὶτἰεο τη εποε· τιεεεΡΗΤε τε

άειιττάτίτιειιΙτετετττ ,ετφα! τα νττιτττι Ι)ετ άεΙίτ1ιτεετε.τ, Με ε. τ): τϊετετεετετι;ιτ , νε

τιιττττιιτε τὶε εε τ1ιτοττ άτττετε.τ, τιιτὶὶεἰιττττ τεΗττε1ιιετετιιτ . Ι.εττετε ετΒο Στο.ΒιιΙε τιίὶιιττι

εεε1είὶε ; Ιτεττιτε ,ττηιτε.ττι , ε:: τετττἰ ντττ Ρτετίετττὶτι : φωτ ω: 'Γιιτφτιτεο. ετνἱτεε τη

ΜετττἰτιοΠιο ίι:ΡετττττττετΗΒιι%τοττετιιτ τ τω. ετ1τιιττ το ΡοΡΡοττε πιο Κατω τιτἰ τετ-τ

ΒιιτΓτεετιιτ : άιιτττ8ττ1-Ιε ττιοτττωττι ντντιτίιτίεττττνττ , 8ε1ίτε τττοπτιεΙτ.ιιιτι τά Μάταια

· επταΠ:@τω τττοττιωτττ τά νττεττι τενοεο.νττ . Μττ8ττττττι τττττάετιι. είτ ζωοττιιιτττ1

τττΓεττετε ; τττ28τιιτττι εττο.ττι είτ, Ιτοπιτττειτι τω τιιτΠετιιττι τεΡτιιτττ, εττΙ Γε τενοεετε : ειτττι

πειτττιτττττττΠ εί:τττέττε Βεττ νε.Ιετιτ, @τα Ρτε:Β:ττττο. Βετ ττιττΞΗεε Ρετίτιτιττττι.ιτ. Ετ νε
. . . ΜοτἰΒιιττ.

τε τη Με Ρετετ,Βεο.τιιτττ ΡοΡΡοττεττι ΡοΠ: τττοττετττ ετιετττ ντνετε, ειττε.ττηιιε ίιιοτιιττι_ άσε τ τω

· τιΡιιτἰ Πειτττι ίεττιΡετ εετετε . - · / ΜΜϊΠ

τεττοττΒιττ

53. ΔΙτο επεφτε τε τττΡοτε μια τ1ιιἱτὶ€ (ἔσω, τττεττηιτε πτοπο.ε!ιυε νἰττ Πεί, ΓεΙτο- Πτ,εωιπ_
ή Ιετττ



με - Υ Ι Τ Α Ξ

πΝΝ.επ. ιειτι ειδ Με :ιιΓειΡιιπεεΓιιιήεἐιιιε , "Με εοτΡοτιε ιπιιτπιιτει.ι:ε εοττεΡτιιε επ . @ιι

1 048 Γε πιει: νιΓιτειτι Ρετιιτ , δ: οιεο ιιιιιπει , ΡΓειιπιιΓοπε δ: ΡτεειΒιιεΠεο εοιππιεπ:ιετι .

*Γε μι @ποπ ειιιπ ει8ετετιιτ , ιιιιοιιε ει Ρτεττιιιιιε ιπ Ρτεεε , δ: ιπιιττπιτειτιε ειπε νιιιτειιιοπε

ε.:ιίιιιτετιιτ , ει:ειο.ττιεινιτ Γιιιιιτο :ιαιτποπιιιτι Ριιο.ιειπ8επι , ΖΕπεπ , δ: Τιιτπι, οπο.

τππι:1ιιε ει: νιτΒιιιο νιτοτιππ νπιτιιιε ιιπιτειτιι Γε:ιιιε :ιο ειε , οιιι πι; ιπ ειιΓε επ:ιο μη.

τιπιιιιπ ιιΓιιι Γπετειπτ ," ιιΓοιιε :κι ειπιτπιιιτι ιπΓειιοτι. Ει·ειττιιιιιε νετο , πι; πω @Με π

επιιττι Ρτιετεπειετετ ,ιιοττειπτιιοπε. ιεειιιε ποπ ΡοΓΓε Πιο τεΓΡοπ:ιεπτε ; πιω: :ιοιπιπιιιπ

Αιιιι:ιιτεπι ΡοΡΡοπεπι ιι:ιεΙΓε ει:ειο.τπειτ , ειιιτιοιιε Έτειττιιιιιε ιεποτιιπτιιιιιε οιιετπ ιι

8πιίιειιΓΓετ , ιπειιπετο εειΡιτε Μοτο: . (Ζπετπειιτπ :ι:ιΓιειπτιιιτπ Έτοττιιπι ειιιετνει",

πω: νι:ιετετ ιπ:1πιτετετ, πω: οιιετππειτπ ιοιπτο.τετι Νιιτπ , ιποιιιτ , :ιοτπιπαπι πω.

τεμ ΡοΡΡοπετπ ιπ τπε:ιιο νείιτι ποπ εετιιιτιε , δ: ω ειπε Ρτε:Γεπτι:ιτπ οπιπειπ όποιο·

πιιτπ ιιιιι:ιπ επι :πιο ιΓΓε ποπ εοπΓ ιειτιε ? Α:ιεειτ τοιπ:ιε Γε εοτιιτπ πιππιιιιιε
ΡτιεΓειιο Γιιεεξιιττεπτε .έιΒιιιιτε , ετεΕΡτιιτπ , Γεεπιιτιιιιιοπε τετιιε:ιιιι :ιε είε οπο. Με:

Ρτιιπι . @ιο πιο ΡετΓεοπεπτε,:ιοιοτε:1πε ίπποι ειιτπ ττεπιοτε ιπ ιΡΓο εοποπιεΓεεπεε,

ΓΡιτιτιιπι ιιιτιτπιιπι ει:ιιειι:ινιτ δ: τειπι νετπιπ οιιειπιτπειπιΓε ιιιιτπ εοι·πτπ οπο: πιω”,

ιπ:ιιειιιτπ οΓιεπτεινιτ : ιτε ιιτ ειιτπ Μοτο ΡοΡΡοπε νετε ιπ:ιε τπιοτειΓΓε ετεειετετι1η δ:

ιπ εο εποε ο:ππεε Ε`τειττεε ιιειιτι νιτι πω: ιοιιιειτιι:ιο ιπτειιιεετετιιτ.Ππιπε οιιι:ιετπ

Ριιετι εοτΡπε τι εοπτειπειε πω Γοειιε Γεινοτε Ρειτιτετ δ: ειοιοτε ειτειιιπ:ι:ιτππι , δ: απτο

Γειιοιειε,ιιεετ οιιιΒιιι:ιεπι ιπνιτιε , είι ΓεΡπιειιτπ: με οπο ετιειιτπ 8επιιτιιε ιΡΓοι·ίι τειιιτο

πω ιπτοιετει·Βιιιοτ, οιιιιπτο :κι εϊι ειΓΓεδιιιε οτππιιι ιπ νιτει ιΡιιιιε ει:Γιιτει·ειτ ιιτπειιιιιιοτ,

ΜΗ” ' 5ο. Εο:ιεπι τεπιΡοτε ει:Γιιτιτ (μπω πιιι8ιΓιετ εειτΡεπτετιοτιιιπ , Τιιιεσπιιτιιε

5_ ΡΩΡΡ.,Μ ποττιιπε)οπι ει. νιτο Πει ΡοΡΡοπε νειι:ιε ε:ιτιιε ιιειισειιειτπτ ΡτοΡτετ Ρετιτιειτπ :ιττιε πω:

ΜΕΘ· πειπιιιιι Πειιε ιπΓΡιτει-νετειτι οιιετπει:ιτπο:ιιιπι ΒεΓεει , οΡιιε ΡετΓιεετε ιπ :ιοπιο Πο:

δι ε ιπιπι Γεειιπ:ιιιτπ νοιιιπτετεττι νιτι Πει . Μοπιιτειτιιι· κι νι:ιεπτιιιιιε ΡτειΓεπτιε ΜΒΜ

Πει: πωπω ειιιτπιτειιιιιι. Ηιε Γγπειι:ι νεΓΡεττιπειιι ει:Ριε το , νεπιτ ω οιιοΓ:ιειττι Ετο

ττεειπ ειοιιίιτο απο ποπ εισαι , ιιτ τοΓε ιιετπιιτ , ττιιιιτιει; δ: εεεε τι:εΓεπε Γεώ-ι

πετ πεΡοε Γεπέιι νιτι Ε ν1ιΞ ι: τι ε ι. Μ1ιι ε ΑιιιτποπτεπΠε πιει: , :μι ΡειΕεππδιιιτι εεε

Ρετ :πιιο ειιιιΓ:ε ιιο:ιιει·ετ . ΒεΓΡοπ:ιιτ Γε Ρτινοτιππ εΓΓε ι:επεΓιειο , οιιο:ι πω ιιιτε Ρετ

Ρετιιο εοπεεΓΓετειτ ιιοιπο Πει ΡοΡΡο . Ετ ιιιε ι Νοπ είι , ιποιιιτ , πιοττιιπε :ιοπιιπι.ιε

τιιιιε ΡοΡΡο , Γε:ι νετε νινιτ: Ρετ8ε οπο.πιοειπε ω ιΡΓιιπι , δ: πει πει ει π :μπι που

Με . ()τε:ιιειιτ ιιοτπο Γεττποπι οιιειπ ειιι:ιινιτ , δ: ΡτεΡετι ειιτΓιι επι ΓεΡιιιετιιτπ νιτι

Πει Ρετνεπιτ, ιιιι:1πε ειτπειτιιιιτπε οπο: Γεοιιιιπτιιτ ει:ιπιιτειπ:ιο, ΓιιΡετ εοτΡιιε Γεω

διπιπ Γε ΡτοΓιτο.νιτ . Πεο τπε , ιποιιιτ , Ρειτετ δ: :ιοπιιπε , π: :μπει τπε :ιιιιιιιιε πω. νι:

νετε ιτι εοπνιιιιε Ριοτειτιοπιε δ Ποπτειιοτ τε Ρετ ΟπιπιΡοεεπεειτι , επι ιπ Με νιτει Γι

‹ιειιιετ Γετνι(ιι ,ι πε πιε Ρετιπιττειε πι Με τπιιετιιι:ιιιι νιτει οδιο :ιιειιιιε νινετε. οι ετ

Βο Γε ει:ειπ:ιιτιιιτι ετε:ιι:ιιτ ,Γιιττει:ιτ , :ιοτπιιτπ τειιιιτ, ίπ καιω Γε μοιεειτ , νιιιτιειιτπ

Ρετιιτ δ: ει.εεεΡιτ; δ: Γιαπ ο Γειπειο νιτο Ρετιετιιτ , απτο οδιεινιιτπ :ιιετπ :ιε Με Με::
:ιιιιιτι·ειέιιιεεΓι η - ι - Γ δ · ο

Μά'ΩΡΡ . 57. Ρτιι€τετειιΡιπτιππι Γειπιτ:ιτπιπ ιιεπειιειει Ρετ ειιτπ Ποτπιπιιε ο-Ρετιιιιιιτ. Ρειιτι

::"1212ιιι επει.πτεε, :ιιιιπιοπιειει, ειιιιοπε ιειπειιι:ιι πό ΓεΡιιιετιιτπ ειπε , Πεο εοοΡετεπτε , ουτοπ

[Μτακ πι: .. Ππιιπι τειιπεπ Ρτεεειετιιτπ , οποσ! οπιπιιιιιε Ριππε ποτιιπι πι , πι πιε:ιιιιιπ μο
δ- Γετειτπ , ιιτ ει: ιιοο Γι:ιεε ετε:ιεπτιιιπι ιπεειιεΓεειτ . ΖΕεετ οιιι:ι:ιπι :ιιιι νει:ειτιιε ιιγειτο

Ριεο τποτιιο ,ο :πιο ιιδιιιε εΓι π) οεει:ιεπτειιι Ριει8ιι , δ: ιιιπιιω Γειπδιι δ: ειΡοΓιοιιει π. ,

τι πωπω , τπιτειιιιιιιιτπ Γειδιοτιε , δ: ιπ ΡτεεΓεπτιπ εοτΡοτιε ειπε οι εοιΙοειιτιιε. @ιι

Ρετ ΓεΡτιιτιππειτι ιιιι:ιετπ διο ειιΡιτ:ιτπ Γειιιιτεπι Ρτει:Γιοιιιπε, τειπειεπι Μπι ΓοΡοτε

:ιεΡτιτπιτιιτ . Ε: εεεε νι:ιετ πω Γο.πέιιιιιτπιιτπ πε Πεο :ιιιεειιιτπ Βετπειειιιπι π:ιιιειτε

πιιπιοΓΡιεπ:ιοτε τει:ιι:ι.πτεπι , δ: Ειπε πω :ιιεεπτετπ : διιτ8ε δ: :κι ΓεΡιιιετιιπι ειιοικιτιε

ΡοΡΡοπιε , οιιο:ιεΓι ιτι Με ετγμει , ΡτοΡετε: Ρετ ειιπι επιτπ τιιιι ω” Ρτονεπιετ .

ΕπΡετ8εΓειδιιιει8ιτπτ αμε Γιιττει:ιτ, δ: υττιιτποιιε Ροτπιτ, ιΙΙιιε Ρετνεπιτι Γε:ιιιε

τοτο εοτΡοτε ΓιιΡετιιιιιιε ΡτοΓιετπεπε ιπειιιΓοιεπιπ , :ιενοτιιιιιπε ιτπΡιοτοοειτ ειπε ιπ

τετνεπτιι Πει ει:ιιιιτοτιππι :ειιτπ Γιιιιιτο νιτιιε οτππε, οιιο:ι Ρετ πιεπιιιτει εε νιτιιιιο.

:ιιιΓιιπ:ίεΒοτιιτ, εοπιιιοτπετειτοτπ, ιιτ οιιοπ:ιειπι ιιττειδιιι Γειπειι Μιιττιπι , ιιπτιιο Πεο

Γετνιιττι Γιιιιιπ Βιοτιιιειιπτε, φωτια 8τειπ:ιιΓοιιε τπει·ιτι ειΡιιει Γε Γιιετιτ οΓιεπ:ιεπτε,

πιοτε τοττεπτιε , τπεΒιιο νοπιιτιι Ρετ 8ιιττιιτιε: ιτιεπτιιι·π ιπιιπειο.νιτ τεΡεπτε .. δτειτιτπ

:με ιιοτπο ιπεοΙιιτπιε Γιιττει:ιτ, οιιι Ραπ:: :ιεΓΡετιιτιιε ιι:ινεπετιιτ; δ: Βτιιτιειε ο8επε

Πεοιπ Γειπδιιε Γιιιε ΟοπΓεΓΓοτιιοιιε, ιιιιτπ5ει:ι ΡτοΡτιο. τεΡεὸεινιτ.· @πιο ποπ ΓιιιΡεπτ

ενεπτιι ιιιιιιιε ιπιιιιτειτι πιιτιιειιιι , τπειπ:ιιιπε ιιιιι:ι ΓιιΙο τπετιιοτιο::1πε ιπ μοΓεδιπ Ρο

Γιετιτειτιε , οι τπειεπιΠεετιιτ Ποιπιπιιε , :1ιιιιιιιιπι :ιιεπειι;πε επ Ρετ Γετνιιττι Γιιιιτπ

ειιτειτε ?
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οποτε Ρ Ιοοπι οι·ο:ίοτπε οτπ!οπτει Βοὶ , ω] ίπ το:ι·Ξε Ιιοππποιπ ο;οΙΕτ , πἱιπἰο Μο- ΑΝΝ.οπ_

το Οπτὶίὶο ίο.πΒΜτποοπο οπιο ΜΜΕ Κοιπο.οΙο Γοτνὶνὶτ : ιιπόο & ο1νἱε οπο ίειπ&ο- Ι 04.8

τοτο άοπιοίΗοπίοπο Ποἐ ποο ίπ ο ἀοοΙοτοτὶ π1οτιιὶπ;.Ο ίοΙἱκ $το.Βι:Ιειιιο, τοπτἱ Ροπτἰ- ”" Μ·

ωΒοπιιιοΙΞ εποπιπτο οοπτΞποπο , απ επ τι1το16ΗΠ10οξ ΞΡΙὶπε οιήιιπέϊπο οΙΙ ΕοιππΙοε

13ο1 ΡοΡΡο , Γοοεοπ1Ξποκοποποο1Ιο οοπττει οιπποε ὶπίὶἀἱΒπτοε ἐπὶτπΙοοε . -Νοπ οπἰιπ

οοοΜοπτοΙο ποτποπ πιο , ίοὰοΠοπτὶοΙο οωπ πιο ΣτοΒΞΙἰε Μ” , οομε1οοοχοοπ

ΠΙο , πο Ιξοποτοπτἰο τοϊοθεο , ΣτοιουΙοιιε ; οιπο. τοπ $τοΒἰΙἰε ποιο , Εοςοοτιιο ποπ

οΧΜπεποτι1τ ο που: _πκπὶποτἰο οοτοοι·ιιτπ Ι:τπτποΙΞ τοπ1Ροτο Βοπτ1Βιιε ϋΦπτὶε ίποἀὶ

νο ποπ οιποοιπτ οχτἰπ8ιιΞ ο οποποο ίιιΐοοοτιππ οίὶ οοι·Ριιε Βοοιπ Ροοοοοπ ο, 1·";ω;ω
Βιιε κωίο:ἰ Ιοοἱ ο - - 0 ν - ·

5Ιἐ. ΕΒο ἰεὶτιατ Ε ν ο π π ο π. Μ υ ο , ΑΙτἰιποπτοπίἱε ο.ΒΒοε , Ιιππο ΙἰοοΙΙππ1 Ρώπα) Εν"Μ_

Ξπ οαποΒἰο ΒΙειπὸἱπἱοπΠ , ίοτὶΒοπὸο ίππιτππτΞπι ΡοτΙΜπΧἰ; ποπ ιιτ οτππἱο. , οπο: όο εποε νἱτπο

Μοτο νΞι·ο ὸὶοοπἀο. οι·οπτ νὶεὶοΙὶοοτ οοπ1Ρτοποποοτοπι . @και όιιτπ άοίοι·το πο! Ιο- ΓαἱΡ'°'·

οιιπι πιοτποτειτοπι ἀἰίΡοίπὶίΤοκπ, ίοοἰοε ὶτἱποτὶε τποὶ οιΙΐπιππ ίπ ποο τοπτιοΙΙο, Ο Ν ο 1.

1· Η ο Μ πιοπο.οπιππ , οιπ ὶπ ΡτοιϊειτἱπποιιΙπ οποιο ΙὶΒοΙΙὶ ίοι·1Ρτιιε οίϊ, 8: Ο ο ο π. ο π οι

ΟοΡοΙΙειπιιτπ Οοτπἰτἰε Ι.οτπΒοι·τἰ . @ο οπιπ ἱπ νΞο οΙο νΙτει δ: ΓΡο ίιιτπι·οι·ιππ ίοοιιΙο

οοΙΙοοιιοτοπ1ιιτ , ίι·οοποπτοτ οτίο.τπ Μπι: ΙὶΒοΙΙιιπ1 ΟόυΙΈπε ΣτονοΙνοΒοτ τποοι.ιτπ ,

Βοοεππι Βοο.τ1ποππε νΙτιππ,οπί Πο Ρτεοίοπτὶε ΓεοοπΙΞ ονοΕΙΤοτ ππιιίοοοἰπιπ.απἰεἰ οπι

το ? Το.ποοπι ΡοτνοπΞτπιιε Ι.οοοίππι , π!:ἰ τυπο εοιποοτΙε ΓειπδΗ Ιοπιοοττὶ πιοττγτἰε

:οοοΙοΒοτπτΜοττγτἱιιπι .. Ροίὶ ΜὶίΪοτιιτπ ίοΙΙοιππΞει Μάο ὸἰἔτοὸἱοπτοε , ιιτ πο! νΙτἱ

Ποἰ οτοΡοτειτοπτιιε τιιπιπΙπτπ , ΟπιιΙίιιε ΟουΙΗ οοπίὶΙὶο άοεοΡτιιε , _τοοπίοτ οοοοτιιτπ

πο: Ροτοξοοτο τποοππι ,ποίοἱο οιπά εΙο νἰτἐ ΓειπδΗ επο:Με Ρτοίοτοπο επ οΙτοι·πιπ . Α. Ρ _

ῇππτ οποσ απο» : Ποτ ΡοτειΒο τιιιππ : ποο νοτο ὶπ Γοπω Ττικἰοπὶε οοοποοἱο τυποι πζει:έέ:,

ΡτοεΠοΙοοΕιππτ ι·οάΞτιιππ . Απ ποο οεο , οοι·πτπ Βοοεπ ἱπΙἰτπιππι οοππάοτοπο, οπο , οσο ω: @πωπ

Ροπἰτοι·ο οι Ρι·ο:πιπππι . Ετ ὶποΙο Ρι·οοτοΙΤοε , π! Βοοτἐ νίι·Ε τιππιιΙιππ Ροτνοπὶο ο ""°

οποιο τειππιππ οοπτοπτιιεοοπίοπΙο οποτΕ.Εκττο.Βοπε οποσ ΙὶΒοΙΙιικπ εΙο οπιο 8οίἱὶε απ

ποπ , ποπ ίἰπο οοπττπ:ίοπο οοτόἰε ίπΡοι· Γοοπ1τιιτειιπ ΡἰἰΠὶππ Ροττἰε άοοοίιπ. Ιπ οτε

ΙΗπιππ νοτο πό οοκπὶτοο τποἐ Μποι·Ξε τοὸἰοπε , οσε πάθωτπεοποίοοο πππὶιππ τομ

ή . Νοτπ οπο: Ροι·οι:ΙΒ οοιπ ίιποοιππο 8τπνὶτοι· άοΙοοοτο απο” ο.πτοπι Ιπτἰιἰπ

Ροίὶο τπιιΙπιτπε 8τονὶπε οοιποοειτ . @παπι οιιτπ ὶπτποτοι· , μπω οκοι·ίπε ΠΙο .· Ηοπ

πιο , ω, άοιπΕπο , απ· τοοιιτπ οοοοτιιπι που οίΠοΗ Ροι·ειοοτο ? Εοοο πιιπο πιοι·οο

όγίοπτοτΜ , ππιπο ὸἱνὶπο. ΡοτοιιΙΤοε νἰττπτο Ροι·οο. αποφ ΒΙαπόο Ιοπίτοτοιιο εσπ

ίοΙππε , ποττειτπε Ποπ πιοποίΗοππι ίπΓοὶΡοτο ΙιοΒὶτιππ . Ροίὶ οπο: απο : δ: Μο ποπ

Ιοπεο ΡοΙὶ οΒΠε , οκοπιΡΙππι πιο: ΡτπενοτΙοοτὶοπὶε τοΙἱποποπε οοίἱοτἱε , πο οποίω

πιοπτόοττοποτο «πωπω νΙι·ὶ Βοἰ ΡοΡΡοπἱε: .

αλα-αλ.π.ΔΜΜΜαλποΙΜΈπ.#οπο.π-'Κ.ιω ο.Σ)€.....ν-Χ.η...ε.Κ.ο.πολοωι*,μ,

νΙΤΑ ο ΟΕ.ΒΕΚΤΙ ΑΒΒΑΤΙ$ΑΝΝ.εκ.

οΕΜΒι.ΑεεΝειε. ,Μο

Εκ ἰἱοοἰἰο ιἰο έο/ϋε οοοοποπ δοΜοΖοοοοβποι.

Ο.ΒΣΕΚ7έΤΙΟΝΕΣ ΡΚ]:Ε7Ι/Ε.

π. Ο Ε ο18Ι..ΔΟΕ'ΝΣΕ Μοοοβο:·ίαΜ οοι· [απ!ο £ΙΙιι/ίω·οίο 0!οο,·:α:, οιιοπισ ο]π[Μπ Ιο- νΜε Ιω·

ο! οο!π::, οπο” οδία οαποφβωο: απ· ΙἱΒοΠο πο ΒοίΒε οΒοοτιιππ ΠοτπΒΙ:ιοοπΠιιτπ, οπο: Ρ""°

οικω” τισ/Μ· τοπιο ό. .9ρέοΜεςΙέ ο·υπωι·υ2ο . !: οπο” πο" οι οιοπο/σποτο :Μέσο , οι· [οπο

οποιο· ε_|ί , 6'έςοοοπέ ΟονοοΙοεοπβ: οιοπασΙο2 οο!εὺ›·£: καποιο ρτο|ο›·ο , οπο” ΜΜΜ ο]π: οι"

δίοτοπι απο ἐοβοὶοειο· .Δώοτ2ο: : πιο: οπο έρβ: , £οοι42τ , ποιο απέΐου· 61ςοοεττισο 2αΜοιοοπ

υπιοιβο·οπο [παπι ΜΜΜ , 29 οπία'οπι ουκ ο οπο; [πο!οτιοπ : οπο: οποιί οπο» .9ιοοοετοΕ ορε

πι, ο” οιπάοοι ου οι ΜοΙΖο βοοο!ο τοσα/οποιο, οποία οσοι:: ΙΖοοΙΙἰ :οποίο ο". 'Νο που οριο·

απο ο 6`ιοοὑο›·£ο £ποΙ:οοποπ ο· ο άοί·οσπΙο απο: οοορία›π οοοτρωιοπ άΙαιτου·,οοβοο, απ ι:οοκοπάο

.Δσοοπο:, οποιὶ αποΐοτ, οιιππάοτπ πιο οοι·τιππ ἴοι·ἰΒοπόἱ ιποοιιιπ Μο οκοπὶἰο πο Ηποπι π[οπο

|ο›··υιι·οε›·Ξ:. ΜΜΜ Με ποσοι:: εοπτέ Μοτοοπτέ ο” βοτο[]ο πω: ·υιοοοοπτισ, πι: τοιι!2, ματι οοβ

£:!›ου· μ·ο[ου·:, οιιέΐοτίωτοπ ·υοΙοοπτ ε!ο·υπτο. Έτοιοτοο οποσ ο|]ε ομοοοε [κοπο Ροτ/ιωιοετο οί

ο7οτιιο· ἰρβι 8ιοοϋοτοέ οπίίοι·Στο:, οπο οι οπο: Ποτέ [οἱ ο· βοροοε·2οπ: οσε!οβο/!2:ϊ: έκτο· πο: οροπι

κι β· οΖιισα!ποιο ΙἰοοΙΙιιτπ ‹ὶο οοίΒε (3οιπΒΙσ.οοπϋπτπ οποοτυπι ο·οοοοβ::: οι ί2οοΖίο “απο οπο:

οπο” ΜΜΜ, οπο!! Ιποβο:ισ οπο 8οχοοο»·ιο ποπ ρο|/ἱτ Μοο2, Ρωτοτ μπαι, οπο οί: ο!ιοπο -

ετ @ο οΜροϋε οήοΒο οοι Ροπ14Μ. Ε: οιιΜοοι κοπο Με @Με οι οοιοποπ Ιοοοαιτ, οποιοι

@απο

.Α Π 5ἰἔ€

πωπω .



μι ν 1- Τ Α :

ιιιΝΝ. 0-1. _ιιιαπι ο Οειιιιιίασειι/ιοα: Ζιιιι·αιιι αιιαπρ πι· πωπω-ποιοι αιιοατιιιιι (πε/ιι: ζ οοιἰειιι [εποε τειιιροι·ε,

ιο.4_8 πιω $ιςοΙιει·τι:: πι ιιοιιειιι ιιιοιια|ιειιο ρο/ιια: ορια αιιεεω α: εοιἰειιι αιχιιιιισιιτο, Θ· [Μι :οποια ιι

η. πι. ιιιιο: Θ· ια αο[παε Μια .9πε!ιειιι πω: @δια ιιιειιιιοιιο. πι: βια: ια ιιιι·αιιιπαε ραι·τειιι αιμοπε

ια: παπι ·υει·ο πιιι[πιιε ιιιειιιι: ιιιαιι·αιιει·ιι, ἰ‹ὶ |επιιαιιιι·.

ε. Φιαιει· ιιιοιιαβει·ιιιιιι θειαιι!ατεπ_θ , πι: παο [αβα: αδιιιιιι :β $'αιι:ιιιο [αρειιοι·ι ια Η:α ειπε

6ιιιιιει·:ι πω: επι:: :οιιαιτοι·ι:, ΟΙΙιειτιιιιι αιαι/ϊεαιιαο ιιιοιιαβει·ιο πω:: Ζ.αισειιιιι αμα! Ι.εοάιιιιιι ορε.

ι·αιιι [παπι οοιιιιιιιιβ οιι/οι··ιιατ @Μια .πισω ·υαΙΙι: ιιιοιιαι:ιια: ιι: ποπ: απ .ΔιιΜιαιιιιι “Μαι

[ειιι, αμα! θ|ιαροα·ιιιιιαπι :οιιιο ι. ιιε ειιιβοιιι: Ι.εοαιειι/ιοι::. Μοιιαβει·ιι ·ιιει·ο πω:: ]αα·ό·ι ιιι επιι|ἔ

αειιι οι·υιιιαιι: [ιιιιιιι·ιιιο ρι·ιιιιιι: αιιιια: ιιι_ίιιιιιιιι: ω. ·Ηαιο απατα ειιιιιοιιιο οοιι|ιι·ιιειιαο οιιαβοιιειιι

Μοπεπ. 8. ριαΙιιιιι πιω:: , πασα οι: ιειπροιιιιιι: πω» Βα!αι·ισαιιι Ζεοάισιιβιαεριβεριιιιι Θ' Ζαιιιιει·ιιιιιι τω.

]9_εσω Ι·°9° πιο Ι.ο·υαπιειι[επι ο.τ.ιι·[ει·ατ. Ξτειιιιιι :πει οὐ [αοι·ιιιιι εαιἰειιι @αει Μαιο:: ριειαει·εται· Βαίαι·ιι:ιι:,

ει:ο"ω”ι“ εοιιβιιαπι α @παπα παοααιιι ερώορο Ιιαίο αιτερι: εα!εβαιιι αΙιπιιαπι :οιιβι·αειιαι, παπι πο: ρω

ορει·ε ρω: [ιιοι·ιιιιι πιιιετι οοιι[αιοτει, πααιιι ο πικαπ Μεινε .-ιιο·υι: ε!αιιιιιιι: ιιισάει·ειαι·. πω::

:Με [αι εοπβιιο ΒαΜι·ι:α:, αιπαε αιιιιο ιοιπ. κι πω: .9ιπε!ιειτα: πιώ· πι £Ιποιιισο, ιτι πιω

Ι.εο:ιιεεπίι εαειιοΒιι.ιτπ πιιπι ]εεοιιι εροιιοιι ιιιιιιι:ινιτ. .αιιιιο νετο ιοι6. α: πω: Ι.αιιιιιει·ιιι:

Ραι··ωι:, Ιιαβιτα [αιιααιιιειιια ρο[ιιι:, ει· πιιιαεπι 17. Και. Μαιι, β .περα.ιι πι· .παω ·υα!!ε στο·

παταω. 0Εια·υο αιωνα Μ:: .9ερτειιιιιι·ι: επιι[αειιι αιιιιι ειιιιιαιιι ιιι οπο:: [από-ιι .Διαιτα οοιιβι·α

όΐαιιι επωωι, ιο :μια ροβ ιιιοι·ιτειιι, πιω αιιιιο _ϋπιιειιτι, ια :β ιοι7. οοιιτιιςι]]ε ιπεταοι·αιαι·,

Α ννο")0- |ιπιαιτιι: πι, :Με εοσιε!ια που: πιιιβειιιιπ απ [επε|ιι·α: α[πι4ε ρει·ιία.ι·ιί|ει.

@Πε Ρω;_ π. .αι Βαίιιιι·ιεο παιιιιιδιο, :Μαιο ετο!ε|ιαι ρει·βειειιιια "παπα ααιιιο·υειια:, ιτα ιιτ ι.ιπι είΪετ, ιτι

πω.: πω: αΕπιτίια: .παι·εα-υα!!ι:, Ιοειιε πω: ]ει:οιιι οιιιινιοπι δε πεπιιπεπτι:ε ιι·ειιιτιιε, πε:: πι::

πιιι ετεεπι εεειείι:ε ιεπθτι ]:ιεοι›ι ιιπΡετιεέιειπ εοπιι.ιπιπιειετ, πω:: Βιι!αιιισι [ι·αιι·ε: Ηειιι·ιεαιιι

ιιιιρειατοιειιι "Με [Με Ι.εοαιι απεαιειιι ααιιψιιι, αραιἰ ειπα ιιε καποιο Μπα/ίσιο εοιιπιιε/ιιιι·ι.

@απο σπιτι: |ιατιπι Μπι .α.€α_ςιι|ιιι:, α:: Ρ“ιιο!ιιοάοιιι, πιιι Βαιιιτισο [αει·αι [ιαβεδια:, ιιιοιιαβειιιιιιι

ροηθειειιααιιι οοπιιιιειιαα·υιτ: πασα Με τε°β:ιιιιι:, ΟΙΙιει·ιαιιι :Μετα Ιοεο ρι·α·[εειι, α: ιιαι·ι·αι Μια·

ει”. Ρετνο :ειπροτε Ι··ιιοΠιοαο εεειείιπιιι Ρωεειι, 8: ιιε ιιοπο Με: ειιπιιπιίιι·ετοτε ιοιιιειτιι: Μι.

Ποιπρει·τε ιιπιιιιιεπι Μπα Έ:ιπιε τιοπιιπι Οιισει·τι πιιεττι ειιι:ετι: (ΞειπΒιιιεεπιιε, γι:: Ρτικιειιτιίιι

:πι 8ε πιιΒιο6, ιιεισιτο ειιπι Μ: ιιιιιιιιι·ο εοπιιιιο, πειιιιετενιτ Ιοειιπι ιρΠιι: ειπε εοιιιτπιτι·ει·ε

Ρι·ονιάεπτι:ε: ιιιιιιπι επιπι (ιοπιιππε Βειι;ι:ιειι: Ρτο:πονει·ετ επ ι·ειέπιτπεπ ()ετποιεεεπιι: εεειείιε.

@πιο ιΙιειιιιι.ιπιιιτιιιππιιε τειιιθ:ετιιε ιιεειιπενιτ ιιιιπιιιιτει·, εε νικ” τεπειεπι ίιιίεεριτοοειιιεπιεν,

8ενιΒιιιτι οἐὶο Με εκίεειιτιι: θα ριιιιιεπτει·. 13οιπασ [αιιιιοι: παπι ιτι εο Μπα/ίσιο ρι·αβιω·ι:

0Πιει·ιιι:. .Πειτε ει:ιιιιιι·ο ειιιτι οιιιειπιε πεεεΠειιι:, εοΙιιΒεπε Με ιπιιε νιτο: Βεπε ιιιιεθο:

ειιιιο:πιε1°π ειτειρ1ιιιο ι·επιιιετι:, δε ιπειτιιπε εκ ειιειριιιπ ειιιιετι: πιειιπει, εοπνεπτιιπι πιο

πεειιοι·ιιιπ ιΒιιιεπι ει:ιιιπενιτ , δ: πιιοειι νιιτιτ , ιοειιπι ιρίιιιιι πω. ειιππ ΟεπιιιιεεεπΠ πιο

παω: ιιι·επιιιι: Βιιιιε:πενιτ, ὅτε. Με:: [ασε ρει·σείειιι·ι: ιιιοιιαβει·ιι [αιιἄι ]αοοιιι Ζοοαα·ιιβ:ιιιιιια,

παοιι Ίιοαιεπιιε _/αΙιβ/ιιι. Επι:: .αιιιιιατιιιιι ι:ατα!ο_ςιιιιι πιει: Πάπια αι! πισω ιπ.. πω, πιτ:: πω:

:παπι [πιο ·υιτιιιιε ο ι·επιι!αι·ι: επιριιαα απο ιΙΖαβιε:.

π., £ειει·ιιιιι ]οϋαιιιιε: ερι]ιορα:, πω, ιιτ ιἰιαι`ιιιιι:, ΒαΙαιι`το πιιπαιιιι ιιιοιιαβει·ιι Ι.'0Π|ιΙ[1Μι (π,

ιἰεται, ιιι ειιιιιιιειιι Ροβεα Μακ: β ι·εεεριτ; πιιιβιαιιι ·υει·ο απ· |ιιοι·ι:, απ: :κι εσείεβα: ρεηΉια:,

ιιοδιι: οιιιιιιιιο ιιιοοιιιρει·ιιιιιι ε[ι. Βεβι·ι κΕπιιιιιι: πιοιιαι:ιιιι: πω.: πω:: αρκά ΕΙ:αρεα·ι·ι!!αιιι το

πιο τ. κι: χει/ιι: ροτιιιιιοαιιι ΖεοαΞειιβαιαι, Μπι· ]οιιααπειιι αρριιπιε ιιι ριέΐαι·αυοι/αταιιι, απει·βιιιιιι

αι: Οιτοιιε Π!. ιιιιρει·αιοι·ε [ι4ιπε, α: οαρε!Ιαιιι Ρα!αιιι .αιπιιι[εταιιειι/ι: ·υαι·ιι: Ριιιιαι: ετοιιιαιε:,

πιο» αιιτεα ιιοπιιαιιι :ο ιιι Ιοεο ριδιιιι·α Με παιιει·ειιται. Οι:: α!ιπιιοι ει· πω ριδιοιε ια!ιιι!ια: βιο

πω: καιρο:: /ιιρει·_(αι][ε τεβι: π: ιαειιι αιιδιοι·ι ιιιιιπιιε ει: πο: ·ιιει·βεαια:ιβεαρροβια: !οπε!ιατιιι·.

Α ρειιιιι: πιιιο ι·επιιιτ πιο ιετιιιι: Οτιο.

πω: ρι·ιοι·ι αιιπεδίιι: π: Ιιαιιειια:.

(πιο: Απιιιε, Ειπε τιιε ειπε ν:ιιεειτ :πωπω πω.

]οιιαιιιιε: ροβεα αι: 0ιιοιιε εριΤοορατιι ια Ι:α!ια :Ματια πω", πιιι απ:: ιιι ρατι·ιαιιι ι·ειιιοαι·ει, α

.Παπ ρι·συιποιαι, πιιοα επι:: |ι!ιαπι ιτι :κατσει Με οιι!αιαπι αι:επιει·ε ι·ετιι_βιΠει, [Με [πα ριιυατα:,

ει! 0ι:οιισιιι και: £οαδἶι4: πι, ιροπτε ειιπεπε ειιιιιιιιπι , ιιιπαιτ αΕπιιιιιι:, πιιεπι επι-επι: σε.

Ε”Μα ν” ειιιιπ ιππειιιει·ε. Βια: _ιιι·αιαι·α: ·υιι·ιιι:ε: ε.τροιιι: ιαειιι αιιδιοι· ω: Όσοι:: νωωιπιιε ]οιιεππε:,

τωι)Π5__ - ιιιι πτ:ιτιεπι ποπιιιιι: πιο:ιι:νιι: ιιιιιίιι·ει:ετ εεπειιιι:ιτι: δ: Ριετ:ιτιε Πιιιιιο. Ηιιιιι: επιπι σε: σου:

Ρι·πειριιιιιιι, ιιιπι επποεπ Με επιιπιιιπ, ειρετο: εει·πι ιει:ιοι·ε: ιιιιιιεει·ε, πει Ρτοιεδτιιιπ νιο

τιιτι: ιειπετιριιιιτι ι:: εποε εκειτει·ε. Απιοι· τιινιιι:ιε ιετνιτιιτι:, πο:: ιει·νειιατ ριιιι·ιιιιιιπι, εκπιπ

πιο:: ει: πιο επιοι·επι τει·ιιτπ, πιιιιιιιιιε εοιππιοιιιιιε ΠΜ :πιτ απο: πιιεπι Γι·επιιεπτει· οι·ει·ε,

Γιεπιιεπτετ ΡίεΙιει·ε, μπι ιπετιιεπι, επιρ!ε&ι νιπιιιε:, πΓιιπιιε Βειιε νινεπιιι όινει·Γε: Ρεττ°ΜΜΒτε_

” ιιε: Ρτοιπε:ετι. Μετα:: οεειιιτο: ιπτει·ιοτι: νιτ:: εότιι: , :μπει εε ειοπιιπιειε ει·ιιει: νειτιιιο :πιο

ιιεθ:ιι: ει·πιενετετ, πιιιει ιιε :πιει Ριιιιιειτι:ιε ιοπιιοι· τιιιιιο, επι Βοποτυπιειτετπριο, επ εοιιιιιεπ

ιιιιπι εει·πιε 8ε ίειιΒιιιιιι: εειιιειιπι ιιι:ει·ετιιι· πω: ? Νεο ίειεπτι:ε ειιιι·ιτιιιιο μι· ιιττει·ε: ιιεειετ,

πεε ιιι8επιι εειιιπειι, ιιειιιιιιπιιε πιο ιιοποτιε νιιιεΒετιιι· εππειιει . ο . . @επι πιο Με νιτ::

πιετιτο ιιιεπι Οττο ιπιρει·ιιιοιι ποπ ιπιπιι: π: ιρίο ιιιιιπει:ετ, ειιιιιτιιιε ιιιτει· ρι·ιπιοε :ειπε ειοπιι.ι:

ιιεικι:ετ, δε ιιοπείιε ττεθ;εΒετ: εάπιοπιτιοπεπι πιιοπιιε πω:: Γειιιτε:ειπ, ειπε ιπετερεοετι·επιεπι

ροτειιετειπ, ιιε :εποε τεπεπειε, ιιε ιιτιιιιιιιε Κειριιιιιιε:ε πω, ιιε ιεπιπιτε ειπε ιιιιιιεέτο:,

Μπι: επειριειοετ, εοπιιε επιπιιιπι ειι ειιτεπετε ιιεεπτιε ιι·εππεπτετ ::οιιιΒει:ετ.

δεκα: π" - ε. ]οΙιαπιιτ·: ιιαπαε ρο|ι αΙιπιιοα τωρα: ιο αιιια ε.ι.ιαδιαιιι , αιι Μπιει·ατοι·ε, ποπ Βαιαι·ιεο, :ιτι

ιιιοπείι. 8. Μπακ:: βι·ιρ|ι: .4Ξιςιιιια:, Μι Νοιχει·ο :ψήφο Σεοπιειιβ εοιιιιιιειιααιιι: πι. Βα!α›·ιεα: :ιεΜΡε πο::

πετάει· :ιιε ροβ Οιτοιιι: Μπακ ιιαιιο Μπι» ι:οιιβειιιιιι. πωπω: :αιιιειι ιιι "Νοεςειι ίσκιο» [ιιιιβιιιιτο σοπ

πιει/βια: [παρει [Μι ]οιιαιιιι::, παι :παπι ιιιιει[ιιιι αι·αιοαιιοιιι ευρω, πιιαιιι οι: απορια: αι:

1ιιιρεια:οιε @Μέι .Ματια ιε!ιπιιια: πι επιι[ιιειιι αιιο_|ιοΙι ιιοιιοι·οιιι πωπω:: ε.ι·βι·α.ι·εια: . πω.

?ΙΜ

]οιιιιππω

Βιιιιεοπιπε .



ν.ο:.ΒΕπΤ1 ΑΒΒΑΤΙ8. με

:με !ο!οεπιιε: π ἰρ[ιιιιι Μι!!! Μου!! Μ0ιιαβε:!ιιΜ, πω! εε εοπΓιο!επιε εοπι!!ιιιιιι [ιιει·ιι:, ε :εεε- ΑΝΝ.€1ι.

με, "ήπια [πιο |ιιεθιιι[εριι!:ιεε ε_!!.Επόε ιε!:ειιιιπι πιει!!επ:!ισ.ιε!!.@π!!κε. Ρο!! !ι:εε, ι:ιςιι!ι:, πω".

Με ε!! Μ εοπνεπτυε :ποππεποτυπ: όε εεπο!πο Βεπ:Β!πεεπΠ, πό ΓΩΝ!επε!υ:π !)εο, 8:προ!Ιο1ο

ε!υε ]πεο!πο, υ!ι!ροΠε!Βοπεε8:π!οό!π επ ρ:ο ρο!!ε Γυο !όε:π Ε !Γεορυε Γυπἱεἰεπτε: όο:Αν!: , υπ:

8: ρ:!ωπεεΒεπεΟΙοε::πε, ω! :παμπ ΓεπεΕππ:!ε 8: :εΙὶΒἰοπἱε π. Εο :ε:προι·ε π: ρ:ε!!πο εε

πω. πω:: ]πεο!›ἱ εοπνε:Γππε 1οπωι :Με ερἱΪεορυε, νππιπ όυεεΒετ ππεε!“επω, ! ᾶἰοπἰ8: "Η οι”

ο:πιἰοπἱνπεππε, :μή νοεπτυεπΠο:π!πο, π: Γεπεθευτε που:: νιπιπ υπινε:Γπε “Με ιπετε!!υε πι, ωκιωπ

Γεριι !:υΓευε ε!! Γ:: :πωπω εεε!ε!πι Γππέ:”:! ]πεο!:! , π: !!π!!!:π ρεεε:: ε!υΓόειπ εεε!ε!πε παπι π!

απο Βωξ!! :πωπω πιπ::ρ:1ε, υπ! Γυρε: Γερυ!ε:υ:π ε!υε Με επιπ'τιππ ε!! Ερπερπ!υπι.

8πι, !εΒε πω!! Γρεέεπε, !π :πε Γι: ν!Γεε:π Βάσω;

@_οό Γυι:: Γε:: :υιπυ!υε. οι:: Γυε:ἰιυ ιπυ!υε.

Ι:π!πε πω: ρο!!επε 8ε ροπ:!Ηεπτυ.

]οπ.εΝΝπε Γιι8ἱο, ρυ!Γυε ερἰΓεορἰο.

Ώε!!!πο: Με απ, απ!! πιι!!ιυε !ιοπο:!ε,

Π:!σε ρἰπ Ι.εοό!υιπ εοπ:::ιοόπτ ΜΓρΜυιπ.

απ: ρ:ο!επτ π:ιε :πππυιπ, όπ: ΑεΙυ!ε, όπτ εε:πετε ρ!επυιπ,

Ρ!άπ όοιπυε (Σπ:ο!!, τω: Γυ!› :πω ρο!!.

]πεο!›ε ]υ!!:ε, τυἰ π:ε:πο: ε!!:ο Βόε!!ε π!υιππὶ,

:Με Π: π: πω:: Με! εοπό!ιπ, εοπΓυ!υἰ.

!)!θεπ !ε:υπτ ρππ·υιπ , !!8π!ε Με εΙο:!!ἱεπτυ:π

Ωο:ρυε τ:επε!πτυιπ. :ε: 8: Με :πε:υ!!!ε Γερυ!πιπ:.

Ωω: !!!ε !!!ε ·υεπε:.ι!ι!!!ε ο!ι!ε:!:, ιΣποι·επιιι:. Επι: ε!εχιιιιιι ε.πωιππε!ιπ! Φ ἐπὶ!!! ·:ιε:!ι!.ι :οιι!εα·ιιΕ:

Βε:τ!ιο!οΜειιε Ε!!ειιιιε, πω! π: μπε ε. Ρεω!ιροεπεποπ ει! Ε!ω·ε.ε εεε!εβεμΞεο!!ιειιβε ι·ειιι!!ι. Μ!

@κι ε!!! 0!!ιει·τιιπι 786ι47Μ2 οι·ιι:!ο.

1οε8

η. ]ιπ:.

_δε

6. Με!!! εε!!‹μ!ι: !ηςειι!! Γι!! ιιιοπωιιειιιιι 0!!ιε::ιι:, με ε! πι!" |ει·ιρεο:εε Εεε!εβεβιεοι· Ιοειιιιι οΙω_ή 3

ειιει·ιεεεισπι. 1ρ]ε επ:π:, :ε: ε!: .9!ςε!ιεε:ιι: απ!. πρ. !ιυπιππε 8: εεε!είἰππἱειε Γεἰεπτἱπε !!υό!ο 8: Ρ"ω.ι._

:ε!ἰΒἱοπἰε !ε:νο:ε !πΠρπ!ε ποιπεπ Γπππι :ετε:ππν!:, νππε Γππθεο:υιυ; Ρπτι·υ:π όεΓε:!!ιεπόο, επ::

επε π: Μποιε 8:ιπεϊοι·υπι εοιπροπεπόο, 8εε. Επόειιι [Με Με:: Τ:!:!ιεπΕιι.ιε πια! απ» ΑΙΜ:

τυιπ εφρε!!ε2. Μ!:.ειιε π: _β!ιο!!ιε π: ΣιΧε!ιε:·:ι εεω!ο;ιευκ, 0!!ιει·ιο ::2Ιιιι!ε Η!!!ο:ἰπ:π νετε:!ε 8:

πω! Τε!!:πιπεπ:ἱ, πει:: ν!τπε πΙπ1υοι: Γππθεο:ιι:πε π! !!!ε, επ:π::: Με:: νε:ου! εσπ!ε!!ο:!ε, ει:

!πι!ιε!ιι: !ιι[:ε π: πω, :επειτα Κπε!πε:ο εοιππε Ηπππο:ιπε, ει!!πιπιε μα:: επ :·ερε:!:! πι!. ε'"!!ωΡ"ε

Μοπ:ἱ!›υε πρυό Ρ:ππεἰΓεπποε !π Απππ!!!›υε ]πεο!›ἰ οπο: 8: π!!!ιἰ. Μπι· εε!ε!ι:!οπε.: 0!!:ε::! ι!!

_β!ριι!οε, @εεε Μεβε!!πιι: βρε Μεβιε, επι: ρ:οι:2:ιιιε: ]ιεεεεΠε:, ει: ?Ειι!ειι!πιι: εῇιι.ι πω, ει!!!

ε! °Ρορροπε δ:α!ει4!επ[! ιι!ι!ιειε .πωωιε Για!!! Πιισειιι!! Μει:ειιβε ρι.ε[εό!ιιι ε[!. Μ.: ΜΜΜ: αιι

όΐοι·- _βιε εοπ2!πιπποι· Με!!! ό:: μα: πωπω!!! Θειιι!ι!εισε:ιβιεικ , £ιε:ιι::!ιετιι , [ερ!!ειιιιιιι ε!ιι/:!επι πι·

ε! ε!ιΒιι:ειπ, ει:: Οιι!ε!ειιπι πιο 0ιε!:!πιετιι εποπεε!οιππ ρε: οικω, π: !!ι!‹!ειιι !ε_ς!!ιο·, 8ε ρε: εοε

91108 !ΠΠΠΠ6Μ ε!! "!!!ε ᾶ ΜΠ©, ε:υό!τοε νπ·οε Μ!:υ!: εεε!ε!!π ποπ:π, _β!!ιεε: Πε:π!ι!αεειιβ.ι.

Πει!!! :ΜΜΜ μι:: !!Γι!ει:ι πιουμε επιιιππει·απε!ιι: β: φαω! .5°!ςεΕε:ιιι.ι, ει!! Πασά: ει!ιΒιιιι, π.

ρυε:πἱπ ρε: Ο!!›ε:ιυ:π ε:υό!:1οπε !π!!πυ:ο, !!!ε εοπε!:ειΠε ι!!ε!ιιιι·. !!!ιι|!:!ε ε!! Με» 0!!ιει·:ι πι.

βέριι!οε Βιικ!ιει·ι!ιι: Ρ”·υο:Μπε!ειιβε επ:ι|!εε. Παπ:: Τι·ι:!ιεεπιιεε Φ μι!! απ:: Μ!:ιειι: ει:: ει!!! και!.

:Σο:ε.ε α!πι·ιεπε Ι.ού!!.: 0!!κ:ιιοπ !ειώιι!!π ιιιεςι]!:ιειπ, ρι·ιιι[ειια:π ει: Με εαπο!ι!ο ει! εε:!εβε βοοε

ιιιιι:!ειιβε :εές!ικειι ειΠιιιπει·ειιιι·. .Ζ!' :οπ:!πιπιιο: Ριι!ει!!πι Με! ι!ε @!!!ε ε!ι!ιιιιιεπι £ο!ι!επβιεπι π!!

Με, Βιιιε!ιει·όο £εποπισο Ι.εοό!ειι!!, ρο!!ειι 7·οιιιι_ς!οπιιω :ψήφο 0!!:ει·τιεπι ρ:εεεριο:ε:π ε: πω:

εο Ι.ευ!!!επβ ερώ:ορο Μπι!» [ιι!!!ε , πισω! εεε!ε παπι: εοπτιεπ!ε π.: με: ι!!::ιιπ:ιο· ἐτῶν: έ!! ειπα

0!!ιει·:! πεεποπ:: 3. 6'ιπε!ιει·ιιιε π: £!ι:οει!εο ει! επ:π::: 1008. :ε/!!ε ε|!, Βιιι·ε!5πε!!ιιυι α!!ε!ιο:επιε β

Ιι! 0!!ιεπο εαποπιιιιι εο!!ε!!!επειιι ει!!ι!!!β . Με:: [Με Νέα: εεε!ε : Βυι·εππ:όυε ε: ννο:

:ππεεπίπιπι ερὶΓεορυε , πο! π: $ε:ἱρτυ:ἰε πυό!οΓυε ιππππυιπ !!!υό επποπυ:π νο!υ:πεπ απ·

(π, Γε:ἰρτυ:π:υ:π Γεπτεπ:πε υπόἱουε εοπ:ρ!!πτ!ε όε!!ο:πτυ:π ,. εο!!π!›οτππτε Μ! ἱπ ποε ευπρό

!!:ο Γυο Ο!!:επο. ει!:!ιπιε, νἱ:ο υπόεευ:πουε όοδ:!!ίππο. Γι: Οε:ε!ο_ςο ασεπ: επ:π:!!! ε::!ε!πι

βίεοι·ιεπι εερπε πρ.. !ειει!ατο , εο πππόπτε 0!!ιε:ιισπ πωπω: [καιει εετε:ππ!!ε_β::!!ι!τ, υπό:

Βυ:εππ:όυε ερἱΓεορυε ννοι·π:πεἰεπ!ῖε ε!υε :ππεἰΠε:ἰο πό Με ε!! ρ:ονεᾶυε, π: πο. εεε!ε κι!!!

ετε υπ!ἰ:πτ! Ξπτεπόε:ε:, δε ε!υε πυό!ο, στι: 8ε :πππυ πω.: :περπυπι επποπυ:π νο!υ:πεπ πό.

::οιππιυπεπι οιππἱυιπ υι!!!:πτε:π εόε:ε:. Με: σεποπιιιπ εο!!ε!!!ο _Πειε, π: ·υοεα:!|ἱ›!ε:, Βε::ετιεπι ,

επ:π:! Με:: ι:οιιβεπε, πο!! Γεω! απ:: @Με «πω- οριώιι!!ι Μια με οππιιιεπι ΜιΜ!!Μ.!' ΙιιιΙιειιιι·.

.πα πι:: εε!σειιι !σε!ιεπ:ιει· ωποπε: ι:οπε!!!! .9ε!εδιεπ[!ει!!επβε σππο :οι3. Μπι! , ει!! .9απο!!ε

απ:: εεεε:!.ε !πιεςΓιι!ι: Βιιι·ε!ιαι·ι!ιι: . Επι.: εισαι:: απ: !!!ε ειιΕ!οι·ε ειμαι!! ι!επ.·ι·ιρια, πω!! ρω

πω!! π: ει!!:οπε (.`ο!οπιειιβ . Β: Βιι:ε!πιπ!ο πι: Βα:σπ!ιει_ει! ειπα!!! πω. με ει! |ιερε:ο.ε

πω!. ΜΜι0:ίε επι.: π: Γα(!ι: Βεπει!ιδέιπ!: ι·εεο!!!ιιι· :Με πο. Μωαβ!.

γ. Βε απο 0!!ιει·:! ε.::ι·επιο "Με όι!!!ειι!ια:ι ι!ιεπι απ: Μίδεια! Μειιαι·ι!ιι: ;. !!!ε: Μ!!! π.:

Δ Ρι·.ε·υα!ει·ε πι!! ειιδίο:πε: |ει·έρ:οε!.ι π!!! .Λ!ι!πιιιιιιι Οειιι!ι!εσειιβιεπι , :με επι.: ο!ι!τιεπι πι!

@Με _|ειμεπτειιι ι·ε·υσσα. 'Νιι!!ο “πωπω ριι!ι!ι:ο :Με ι!οιιπιιιε ρω- 0!!ιει·:ιι:: επι: πιιπειιβπδπ:α

ω:: :ΜΜΜ Μπέκι:: σπαει: !ρ!!ισε απ»! |ει·ιρ!ε:ε.ιε απ!!! Γεπε!:τε επεπ:ο:πε είται:: ειρρε!!α: 5'πε!ιει··

ει:: , πο:: ει!δ!οι· ει: πιω επι.: ειτε»! εκεεερ!!ειιιι:: Θ· επ $πε!ιε::ιε.ε ει! επ:π::: πο”. ό: ει: β::

Μάι: : ΟΙΒε:τυε πο!!:ιε,Οεπ::πε!πεεπΠε Γε:!!εετ, εεε!εππι οι·ό!ππτυι·- πω", νἰ: :πο:!!ευε, :επ

8:οπε, εεπιπ:π Γε!επ:ἰπ. ΜπΞε όοδ2!Γευε νπ!ε ευ: εοπΓε:επόυε,_ πι:: ρ:ε!ε:επόυε. πι! :ιππιεπι

1ο:.7. ειιπιι!ειιι πω! ε!α!πτεε πο:π!ππ!π!εε πεσει:: φαει :ε!!εΓο εεε!ε!!π!!!επ βοο·ε!πιι, :εσεπ[ιε!!.

Βειι!ειιε Με πι." ει!! «πω»! ιο4.8. ν!!! :ε!!ε!ο!:· 8:!!!υ!!:εεΓππόπτπ:ε π: ειπε. όο:ιπ1ιιέπε,

! Ο 3ο!

Ευ!πιε .
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ΆΝΝ_ηΗ,-ΟάιΙο ιιΒΒιιΕΙππιτοοπΠεμ;' π: . Ήορρο 8ττοιιιροπε, @απο ιεριΓεοριιε Ετιπτώε, 8τ ΟΙΒοι·τιπ

1648. “ΑΜΚΕΕ ΜιιΜοπαΪιεπΒβοε βτιππιοΙποοπΒε. €οπτιιιατιτοι·ι Ι·'ιι!τιιιπι πι: “ΙΜ 2ι!ιζωιτικ Επωφ

"_ »Μ μ” πω: οι απο ιοο·χ.:ηΙΙ:επρωιππιοπείτετιο ΜΜΜ Ιιισοτιι ιο ίιιπ&ιτοττ8τ μιιτιτπω

μ $"Πξισω Μ "ιτε @πιο πιόχι:|τι;:ΓεριιΙτιιιιι ἴιιἰΠο. @Μπι οιππιβω, "τι Μα τωιπωι, Ρετικο

.:.”ι:ι·ι;": Ημεο Μ[2Μ7ά198 0Ζύεττπω,.ποορ πιο @παρισι τ" Μιιι·:_ποΙιωο Βεπεά22%ιο πω” “πιο

.ιἶ9 πω: ]ιτΙϋ, Με σούι:: ΜΜΕ πι ταιιοΒἱο_ί:ιπέτι Μεσοι, τΙεροδτιο Βο:ιτι ΟΙικι·τι :ιτιΕπιιιε πια

επ,ε ίιιπ&ιτιιτιε 8: όοξι:ι·ιπτινιι·ι. Επι: εὶιχἰισικ [Μι πιάσω πιο |ιαΙπιτ 8κτεΙυιω οι ΜεποΖοςισ

πωρΔΜΜ, πι! πωωντω.·ιω Βάρη: έκ Ποι·ιϋπ.ι· Ξι·:!εβιε ΣεοάΛεκβ: ασια αΙ2]ζΙ48 «Μο τω.

ῇιιηἄρ,:οἱϋοπιιτπ [Μ;τωβο· αριιεΙΙια. Οι· κοψω «Και Μπακ πω." οι 0ι·ιςιιιιΕπι πι-ικαιωπ,·

Θ· ΜπασΜα @πιο παω: αρκά €|πιρεαυὶἰ!ιωι, πω ιρ[ωπ ιιι:ιππ.ι: ίοπέτἱτειτἰε & ΚοἈ

ι ΒΒιοπιε ειπα” πιοισπρι:2. :απο @Με «Μακ ή κ·μεταβι!απ αρισε!βατο, @Με πωσ: οι

Ξ

ϊ

τέτιι!ιι.τ Ξσι:Ισβα άει:ςι·πιτ:πι·.“ - _ `
π' ο · 1Ν()ΙΡΙΤ νιτπ. ' ο _

πι 1μ_πιππέ Ροίτοπο.ιπ ειιιποε ΡΙιιΓοιιειπι νἱπ8ἱπτἱ απο ίιιΒ ποπιἰπο

ο *Ρειίτοι·ειΙιτειτιε τ:ζςιτ, Ρτιπιει ]ιιιιιι γιτο. ςΙα:ι:ίΐιτ , δε ιη εςο!είἱει ττιπειιικτες

@και Ρτωτιεοείΐοι·οιπ ίιιιιιιι Ηετινγειτόπιπ τιιτπιιΙτιι·ι ιπετιιιτ . δοτι τπιθειειτοι·Πο

ιτιιπιιε οπο οοιιιοε ιπιίοτιοοτόια: Για πΡει·πιτ, δ: ιπιτ:τνοπτιι , ιιτ οι:άΙ_ιιιιιεΓοι·νι Γιῖί .

ννιιππωω, τιιΒιιιιπι (Μπι Για τιιίΡοπΓειτοτοπι Ρι·ονιτιιτ. Βενετε, ιπτιιιτιπι'

τπιππωιοπω οαΙι πιίτιΙΙει.νοι·ιιπτ, οιιπι Οι. ιι ε κι· ιι Μ ποΒιε τιιιιιι·τιιπι ειποετοιπ ,
ίιιΒίτιτπιτιοΙε8οιππτ . - ` ἑ ξ Ϊ '

οΙΜΜ 2.· Ιε ιτι οοπΗπιο διιιπΒΙεπΠε & Μι κάμει , οιιοιΙ.ενειιτιο. νοοἑιτιιι·? πειτιιτι ςίτι°ιωπ τοπτιοιιε τιιιιιπτιιιπ επι ΓποιιΙιιιπ ποπ ιπιὶπιιε , τιιιιιιιτππι πο Βειιιιι ι·οΙι8ιοΠε . _ Πι α»

°1°"Φω τιοΒιο Ι.οβιοπίι τι Ριιοτο ιτι ιιιαιΡιωτ πιοπειίτιοει ι>ε:8ιιΙειι·ιτετ πιιτι·ιτικέ δ: ιπ ίτιιόπο 4

5οτιοτιιτιιτιιιπ ιιΡΡτιτπε ει·ιιτΙιτιιε, οι: Ρι·ονεξιιιίπει: ιπτιοΙιε ιποπίτι·ποπτ οιιειΙἱε εΙΤετ

ίιιτιιτπε .· ΗιουΒϊ πι: στο Ηοτἰὲετι ο Ι..οΒιοπίιε εβΒιιτιε , νιτι (πο τοπιιιοτο τιιτωιιπ

;ιιιι,ειΙιτιιιιτι ιιε ΓεΡτεπι ΓειΡοτε ιιττιιιπι Μπιτ , Ιὶτιπι ίὶιι‹ΜΜ οιτίτιπ8ποιο ΪιιοιιΡοτιιἰτ_;

ἰἀεο ιιΒι ειιτ1ιι€ ιτι ίειοπτιο. :ιι·τιιιπι ειιττ:8ιο με: τοτετιε- νιιΙετο ειιιτΙιοπιιτ,Πειτιπι πως

νοΙτ.Βιιτ;&οπεπτο ειιτιΡΒιιε Πτιοτιετ,τειπτο εινιιιιιιε τ!ε Ππ8ιιΙοτιιπι Ρεθοτοπιιοιιιτιοε

Ιεθο.Βιιε Ιιειιιτιώειτ.ΝΞ δ: πωπω πΙιπιιιτπιάιιι ειμαι (πιω δοιπιππι οΡετειιπ άτ:άξτ ,

8: Μάιο , δ: ίειπθτιιι οιιιτ Μ το” Μπιτ τοΙπιιοπι . Αμπι ιιτΙιοιιι Τι·ιοει[Πηππιπίεππιςί _

@Μπιτς πω ἔπειτα κάτω , 8ο ιιιιιΙτει πο πΙἰιε Μπιτ , 8τ ΡτιιτΙεπτετ ειΙιοε τΙοοιιιτ.8οο· προ '

Έ υ ι. ιιτιιτ·ι· ι Πειτποτε:πίιε οΡἰίοοτιὶ ειιπιίποττ:τίιι€ιτ ειιιτΙιεπτιει , οικω Ρωτιιι-ιιω "

22Πιιιτι επάνω του. Ἐτεποἰιι Ρτατιιοειτιπτ . Ατ Ροίτοιιεπι , ιιτ ειπε ΡτιιτὶοπτἱΠὶιποβ:
Ρο: Ποι·οο.=τιιι·π εκει·οιτιιε, Ιιοιιιτιο τιοδΙτιποι ποδιοτε οι όιίτοπτιιε,* ατι ετΙνσειι·ιιιπι ώ

εοεποΒιι Γιιι τα το8τοΙΤιιι, ἱτιἶοῖιο νινοβετ τοΙι8ιοίο , μ τ τ ;

ιιιικιωτι ν 3. Πι τοιππείτειτοΒ ατι ο Η Απ πο ε τιιιιτΙπιιι ιπννοτιπποεπΠ οινιτε.τε τιιιτιιε @οι

πιο.Μ”, ε-ΡΠοο1οπε; νι: σπιτι τΡιιοοΡειΙι π ποιο ποπ ιπάιεπιιοι τιιιιι Ετο·ῇιινεπιΙἱε αετοί

. ίει·νοτε Ιιττοτει·πιπ Πιιτιιιε οΡΡοπ πι: ιπτειιτιιε. Η ΒΑι.ιιιιιεο ιππιοι·ι ΤιιπετεπΠϊι

επιίοοπο Βάποιο.Ητοιπω” [ ειπε πεπιΡε οοπτιιτιετπειΙιε δ( παπι ιτι ιι:ι.Ιειτίο Κεἶ8ο ίιιοιπιτ ] ιιτ πω ιιΙιτιιιοπι Ιιττει·ειΙι Γοιεπτιο. Ρτειάιτιιιπ άιι·ιεειτ , οιιιιιε σιτε δ; τοπιο; '

πιο ιΡίο πι τ:τιιτιιτιοπο δι:ι:1Ρτπτειι·ιιπι Ρι·οί:ιοετο νειΙοειτ. @Με τειπτο νιτο "πιο οι;

π.'

εποε εΠοτάιΙιέεπτοτ φωτο» , 8ττο.πάοιπ :ιο πω: Μπιτ ΟΙΒοττοκέττια8ιε ιάοποπο:3 _

:ἰπνεπιτιιτ :, 8: @πιο οπιππιπι πε οτι αίτιπιιιτιοπο επιιτΒοπ·ι ννιιπ8ιοπιιπι ᾶἰτἱζςἰτιιιι: '

Ε Μ 1ιοιιοι·ιΒοο το ΕΡιίτ:οΡο Γοίοι:Ρτιιε , ιππ8πειιπ οιιπι οτι Εΐιπι1ιιιτιτοτιο μπω» επτά!

=·ι _ πομπο . ΕΡιίοοιιιιε ποτιιΙιε 8ο μπακ ποπ οετιι€πο.τιι Β: Γιιοιπιττετε _ ατι ίοι·πιειπι

“ Σ τιιππω; τποπτιοΙιιιε !ιιιπιιΙιε δε Ροτε8τιππε ποπ ήπια τ:ιπτο νιτο οιιοι·:ιτπ οκιιιΒοτο

πιπέιΙΜ ; Ετ ι·ενει·π ποοεΙΒι·ιππι ΠΠ στα , ιιτ ΡοΗτιιε οΙΤετ οτι ιιπ8ιιοπι πιιιΙτίο1ι4 .

πιο τιοδιτιπαι ειττιποιο,οιιιπε Μπιτ δ: αίτιιπ:ιτιο Ρεποει:ειτ τι τιιιπ τιΡιτιιιιδοτιωΡπιι [Γιιβἐι '

τ1ΙϊΒιιτ!ιοιοι· ·φιι:ιπτιιιτι :πισω νἰτ τοπιο: ιιιιέτοι·ιτατιε οι: (Μικτά τοειιιπ_τιΡιοπω “

ιιτ , εκ @πιο ειπε ει:ίτιαι:ιπτιιιε τω, ιιε οπο Γειτἰε οοπ(τειοιτ , ποσό ιΙΙο.ατιιτο πι Σούι Σ

Ρτιιτ:ι.ιιιιπι οι·ιιτιιτιοπο ιιπιτ:ι·: πωπω : ποσά νεΙ ιτι πω: Γειτιε Ρι·οοειι·ι Ροτοτιτ , οιιοτιοικω Γοπέτειι Ει:εΙαπωπιιιιιε ιιτΠε εΙειΒοτεινιτ , παπι ΟΙΒει·το άιθτεπτοδτ πιπΒιίιτιιπ: Έ [

το , ιιιιι8πιιιπ Μπι! Πειιιοπιιιπ νοΙιιπιοπ οοπτοπιίο.νιτ, δ: οτιο.Π ι:οΠοδτιπ Βοι·ιουε α.

ιππιΕοιιππ εοπετΞε οτι Ρι·τιτο 8οτΙΡτυπιτπιτι , οοι·οπιιιιι Ρϊ€τἱ0ΐἰρτειπ ειναι 8: τοποπτι τ :

ο

πι επιτοΕοοΙσπα εο1Ιοοεινιτ. - ο ' ι

..7,ι.:_ι ~ / 4- ΕΡὶΓεοἴ

 

Α Β τα ΟιιΠιοι·τιιε ρι·ιπιιι: Ισά πω, :αμε νιτ:ιιπ Μπα 8.ιετ:ιιΙο ρι·:ει:εάεπτι πωπω. με. προ.

ό Μιι·πειιε ιπ 5οιιοΠιε ιιε! αρ. μι. πω οι: δι:ι·ιριοι·ιΒιιε “απαιτει $ιεοτιει·τι, ΟΙΒοι·τιιπι τα πιιτιιπ·ι

ἱπ ντΠο Ι.αιοτπα, 5:ιιποι·οπΓιτ 'πιει τοπΗπιο. _ 4 ` ;

: Ηει·ιεοι·ιιε οπο” στΙοοι·ιε οΕπιτ :ιπιιο ιο”. Μπι ίΕι·ιριιι ι·στοπίοτ ι:οπτιππιτοτ ιιικιιιτ μπώ ιιΒιιιιτιιιτι

μι1ΒιεπΠιιιτι, τοπιο 6. 5Ριτιιτειι Αοπει·ι:ιπι. ' `

τ! Ι)ο Με τι: νιιιε οϋΓει·νιιιιοποι τιιιἱο για ΡΓ2νι:ι: πιω. 6.

`



ν.οιοπιιτιΑΒΒΑΤιε. ο”

π.. Επιίοοιιιιε ιιΒι νοτιο πιο ίετιίε&ιιπι οπο ΐοπίιτ , Μεειπτο οιιιιοποπι οπτιιΙιτ , ΑΝΝ. (πι.

ιιπ·ιιιπ πιεΙΙοι ίοοοιπ πι ποποτο δε ειπιοιιΞε :οιπεποιο , επ επ πιο: τοΡετ1°ιετο . ΙΙΙο ι ο 8

ποιο ι·οπεπιετο, οπο. ΡΙεοιιπ ι)οο πε πιο ποϊιπ όιίοοπίει·ο. Επιο οιιιπ 8τειιει·οπι η· ω·

ε6ϊιοπο οπιίοοπο πειεπω ι·οιπιττιπιι· , οιπιποπτιεπω 8ο τοΙιέπιπιε οπιο ιιι·πόπ:ει π' πιο

το: ,οι πο νιοο τω Ιε.Βοι·ι ίι·ιιίποτιιτ , ειππωιππο οι οοπιιποποετιιι· ο (Σπιτι οποιο 2$ξω

Ιοοιιε ΟοπιοΙεοοπιπ νεοει·οι πεποιο, Βεπιιοιιο ©Ρἱἶοοιιιιε τοιιιππ οσοι Με εποε:

πο1ιποι·ετιοπο , οιιιετΙιεπι1εοποτπιιιιιο Ρείἱοοεἱἰιετἱε :οιιι·επι ίιείοιοοιιο . .ΜΙ ΜΕ·

ιπιπιι ιιΙει:ιιιτ οιπππιιπ Μπουτικ , απατα Βοπιιπε Γοιοπιπι εάοιπετο π πο Ιοοιιιπ

πιο: οιιιππιιιε οοιπποιοτο . Ιιιιτιιιι επ ΕΡιτωΡο , οιιπι ο Ι Ν ο ο ο ιι ιι π ο ο Βετο πιο,

· εοοοι·πιιιο , Βοι8ο οπιππιπι πιιποιο ε‹Ι ι·οιπιποπ οοοΙοίπο οπ οΙοδιοε,· ^8ο πο: πιεπιιο

Ιπ8οπτεπιπ εοοεκπ 8:ωποπο ετοἔιὶὸιεοοπι Μπα οι <ιοΜπετυο ο ΘοπιοΙεοοπίοε

οι ειιάιοτιιπι: ὶποοπἴιιὶτπ πω ΑΒΒετοπι ιππτι , απο πιίΠοιι:ετο , οπιίοοπεΙι ιπΒιιι

τει:ι,ιιππιο Ποι οι·πιπειιοπι νοιιιοι·ιιπι οιιπιτππιιΙΙειπ νοΙο°τοε οι οιιπποοι·ο ίιιΒιοΒιο

ποιπ , οιιιιιε άοΙοπεπτ ππο ἴιιε νοΙιιπτετο 8ςοοπίἱΙιο Γεξξεπι οπο οΙοδ·Ηοποπι ο απο

8: Με ποπ ιπιοΙΙιεοπεπτ ιποΙπιε πιει πιο ε 1)ο0 ΗΜ οοπίοΙι . Κο!ιοιιιιπι ιποιοιιπι

πο‹':Ἑο Πιοοινοπιοπτο πι πει; ιοΒοΙΙἱοπὶε οΜΗπεποπο οοπίιιιπτιιπι πι. Μεπο οπο ,

οΙετοτυπι νποτιππ οιιιι Ιο8ετὶοπο Επιίοοοι ίοπεοΒεπτιιι· οπιοΠπι @πιο 2 ερειπ

νπ ιπνπι άοίπιοπιπι επ ειιΓο τοπιοι·ετιο, νικ τεπεΙοπιωίιιιιπιπτοτο ιπεπιπ·Απ-ι

Μπι ε. [)οο ίεΙιππ πιο: ι:ειιίε οποιο. Ηοο ίε&οπ1 οι εππο ιο". οοπίοοτετιιε οι ειι

τοπι ιιποοοιπιο ΠεΙοποεε ΟδιοΙππ .

ο. Αποπιπε απο οιιι·ειπ Ρείιοι·εΙιτετιε , ποπ ίο8πιτοΠεποιεπετ ποιποπ ΑΒΒετίε πο ποιοι

ποπ ιιπΡΙοι·ο , δ: οιιιπ ιππιο οοοιιττπΤοτ οι ιπεέπιο τοι Ρτεοπεπάει οπποιι!τεε ο οιιιΡ- ""'"" °ω'°

Ρο σπιτι οιιτοτπιε ιπετιιοτοτ @ειπε το ίειπι!ιετιε τοπιιπεε , ιπτοι·πιε ειιιοπι Ιιοιι·οι·οτ

ει·επιπε ιι·τοΙιΒιοπτεο , ποπ ίεοιΙο ιποπιοι·επτι οι·οοΙεε , ιιιιεπι πιονι δ: ίεοιΙο οπτετε.

ο ι ποπ Ρι·οίοοπτεε , πειπ δ: Ρτιιάοπτοτ οιιιπ ΕπιιιΤοπι1ιπειοε :ποιοι οοι·ιππ οοι·ι·ι

ποιοι , μενω οοιιιιπ νιεε , οιιπιιιε πποπο νεοεποποι ειιοι·ι·ει·ο ΓοΙοΒεπτ , @Με

ιοΒιιΙει·ιε εεπιΡιιπο Γοιιιοπετ : ιιοιπεΙο νιεε ι·οδιιτιιιπππ οιιπιιιε ει!. νιτειιιιποοιιοτο

οιοποιοπτ , οπ οποποιοοετ . Ε: οιοδιιιε οπο! Ρεποι· Ρεποτιιπι οοιππιὶποτιιτ Ρεπσι·ι

Με , οιιι ίοιποτιιιίοε δ: ποπ ει·οεοπι Ι)οι πείοιιπτ , οιιπ:ιιιπ ειιποπτετο δ: Ροτοπιἰε

επ ιπιποιεπτ, 8ο πιιΙΙε πετοιπιτειιε εΠοξιιοπο οσε ει: οιιοτπ ὸονἰο ι·ονοοεπτ , ποο ε.

ιπεΙο οο!οπτοε Ιπιοι·επτι ποσά ιππι·ιπιιπι οι·ετ εΙΙιοεπετ,οποπ οοπίτε.διιιπι οτε: οοπ·- Βιώ- Η.

Ιο1ιόεΒετ ,ποσό Ροτιοι·ετ τοοιιιι·οπει : δ: οιιοιπΡΙο ονεπ8οποι $ετπει·ιτεπι , ιιΙοοι·ι- ε.

Με οοι·ιππ νιπιιιπ ίονοτιςετιε , δ: οΙοιιπι Ριοτειπ ιπίιιπάοπει: . Νοο οιιιιι ίΡοε και Μ· ω· Μ·

πι .· ποπ οπππ Ριπιε ‹ὶοΜπιτ οιιειπ εοοοιιτο νοπτἰΙεΒι·ο ιιιίοιοτιοππ ,οπο ιπετοτ οι

νπιιιτιιπι , ΡεΙοεε νπιοτιιπι πο εποε εΙοπιΕπιοε οιιοιιΠὶτ , 8ο εποε νπιιπιιπι πι

Ιιοττοε Ποι , ιη Ροδιοι·ιΒιιε Γοιποοτ ίπιοΙπιπι , Ριιτεετε τοοοποιεπι . Νοε; πο:: Γε

το οπο: νιίιιιπ οι Μπα: οπο πιτοπιιοπι ΐοπιιιοι· ιπ επτοι·ιοι·ε. τοπιιοπτιι ίοιοπε

οιιΕΡΡο ποιο οτιοιπεε ιπππιοε επ επππε: , Γιιοε ιεπι Γετπ ιιππιιτοε ίεπἐ`τε τοΙπποπο ,

ποοιιε οτιεπι Ιιτιοι·ετιιιπ οσο πιτ πιιοποίο ιπίιποιο , οι άιιπι πο: Γοπιπεε 8οι·πιτιιτε

πιω οοιιπε επιιιο επππιε ι·οΙοεοι·οπτ Ρετιιιπι νοπιειε , ίοποπτ ιπάιιΒιτεπτοτ οοι·ιιπι

οενοι·ο ειπε , 8ο επ νἰεπι νοι·ιτετπ Γοθεπάεπι πππο οετοι·οπιιιτ οποποιοιιΙε .

_ ό. Ιτεοιιο επιτπ οποιοι· ιΠε οπο: οιιττιπίοοιιε οι·επτ , ιιι·Βοτοτ οιιιπ ιππεπτιε ἱΠε. Ροπεπο"“

οιιοτιιπεπε ,απο επιπιετιιπι ΗΜ οοπιιπιίπιτιιπι ίοΙΙιοπιπιο οοπτίπιιε , ποια ήπιε ,,,0,ωζωο

νοΙππτειι οοοοοι·επετιιτ ιιτιοΒιοιιο εΙινιπιτετιε οιπππιοτοπτιε.5ι οιιπιοιπ Ροίπιιιεπι ΜΜΜ·

ιπτοι·πιο νιε άινιπι ειποτιε δ: ίοι·νοτ τοΙἰ8ἱοππ ι·οοεΙιιπ: , :ποπ οιιτοτίιιε οιι Βοπο το

τιιπι οι·ονοπτιι, οιιιιΒοι·ενιτ τοι ίεπιιΙπιπε οιιιιΙοπτιε. (ιιιειιι·οοτοι· νικ Πεο πονοτιιε

ΟΙΒοτειιε ιπ Βοπεπι ΓΡοιπ επάιιδϊιιε, Γυοοοίπιε ιιτ8οτο ίιιοε οοιιπ ιπίϊεπεπιε, δ( νπιοπο

τποπεποπιιιπ οιππ οπιοιππ ίσιο ιποπεοΙιπ:ο πειιιτετιοπι ιππιιιε οΙΤο πειιιΙο,οιιοά το

ίιιε Βι·ονίτετο πιο όιΓΡΙιοοπετ , δ: οιιιε πιιΙΙε άοοοι·π οτπειιιιπ οτετ νοπιιΠετο )· έπο

ι·επε πο Βοο οιιιιπνοε οι ιπ πιιίοι·ιοοτόιε,εππο Ρι·ιοΙετιοπιε (πιο Ρι·ιιπο,ποπεο οοι:Ιο

πιο οοοΡὶτ οτόπι πιποεπιοπτε . νιόοπτοε ειιτοπι επιπι πιο” ιπ εποε ιιτοποοι·ο ει.

Ιιιτπ,νοΙιιπιει·ιε πιοοιιι·ι·οποπ οιοοοι·τιιπιτετο οιιιε επππεπεπτ επίπιιιπι . Βεππιοιιε

Ποιιπιοπι οιιιίοοιιιιε 8ειιειοπε ίο ποπ οπο πιιπτετιιιπ πο ΑΒΒετιε ε Γο οιοειι Βοπε ει

Βιιπετιοπο,τοτιιιπ Γι: ιι·επεξιιοπτ πι οιιιε ιπΙοοποπο , δε οοοΙοπεπι πι Βεποοπιτπ , δ:

πονοΠεπι οοοΙοίιοΙεπι ἱπ Ηοιπάοοιπιεπι τροποι: πι ΒοτπιιΙΤοπ ιπ $οιπΒιοπε (ιαπ

Νεο

ο Ιπεοϋει·πιιε Ηοτιεοι·ι πωπω εππο η. Μιππιωπ ω ιι ννοΙΒοποπο οιιιίοοιιο Ι.οοεποπίι οι: εΒιιετίε -

πιο” οιπιπι πιο Κιοπιιι·άο ΑΒΒετι νπόιιποππ :οιοιπιεπιπιιιι οοιιιιιιιπω . |

 



52.8 ντ·τΑ

ΑΝΝ.€Η. ΒΙειοεοΠ ττειὸὶὁἱτ οοεο:Πα. Εοδ:το :Ιοο:1ο:: απο Ροκ εοπιτοΗΐε Ροέτοι ἰο τ10ωω τ: ,

Ι 048 ὶοτετ Ι.ΑινιοειντοΜ' (Ξοτοἱτετιι Ποιοι Ιὶε8Ξοετ1 Ι.οοετ-εοΙΠ , δ: ΟοοετοιοοΜ Πο

'°*° ζω απο , :οπο Ι.ειωΒεττο ε ὶ-οἐὸεττ1 8Ιει:Με εαίιιεεεεεΡἰἴεετ νοε: οικω , εοτήο:: :με

: _ΠτουεεεεΑ τιοΒἰΙὶίεἰτοει , Ρεεωοε νὶτὶ ΙΜ :οπ1Ροοδτει , :οποω” :ήοε εοίοΙοττο

Μωβ:τεοοἰετο :1οπτετα Ρετ εΙοετοοοίγοετοι·ο τεο1εὸὶει, νοΙοὶτ: οτ ε::ΙεΠει θεοπ

ΒΙεειἔΒε,:οῇοε ἰΡίε οποτε δείετιίοτ ίοετο.τ,:Ι:Μτε ετι1πτε:ΞΡΒοε ΡετίοΙνετετ ῇοΡΙτετ

_ οτετὶοτιοο1 τοοτοε.Ποδε ΪεΙοΒτἱ οοτιίἰΙἰο εοεεΡτο,ειοοίτεοτε ΗΠο Πιο Ώσπου: ΒΙΕΝ

εο::ο , ίεο:Ιοττι ΡτοΡτἱετετἱε Με, :1οο:1 ΤοττοΙει νο::ιιτοτ , οι Ρετο:Μει Βεοί‹:οὶ , απο

όΚΠτ θετοΒΙεισ6οΒ Ιο:ο. Ετ :1οἐεὶΡίε (Μπακ ἱοίτει Ρετο::Ιοειτο (Ξεο1ΒΙειοετοΕπι Ιτα

]ο:Βειτ εΙἰοοοτ ποιοΠοτιεε @το Βοοεθού Ι€8ὶ8. τοπιο ::οΙΙειτί, οι νἰοοΙο ΕΡ,οι·:τε :Ηέὶο ,

(εδώ ττετοτο ,οδο εοτοπιοτε:ΞοοΙε τειτἱοεὶο1ο , ΤοττοΙ:ιττι τΡίε τε:::ΡΙτ , δ: ε:ὶ ,ιτε Βε

τι:Βοο Γοὶ ττεοΠοΗτ : ΕΒτιεἰε ν::το ΡτοΡτἱετετἱ ε::::Ι::Πεε θετιποΙο.οεοΠ ττεοΙΤ:ι·ὶΒἰ

ἴε‹:ἰτ :μισά νἰοἰοἰτετἰε οΡΡοττοοἰτειτε οτττ:1οε Ρειττἰ τοε8τε αποιοο:Ιοτο τω: . @ΜτΙ

το: Ποτε ΡοΠετοτοττι σ.ο:Ιετετ :οπνοΙ!ετε, :οττοοοτειτοτο :Η ΜΒΜ: ττοιοοε ειοθοττοιε

τ:: . ΑΒΒεε ΟΙΒεττοε 8ειο:Ιεοε :μοι Ρετ ειιο:ΠΙοο1 Βοοοτοττι νἰτοτοτο , Ιποοττ Πιο Βο

ττοτο Ρτονεοτοπι Ι)εοε ἰοίετεοετ , ειδ ειο8ετιάει ίτε.ττοοι ίΠΡ::τι:Μ. , :Ιω τοττοε τ::

Μ. ε, 3,- ποια €τεο1τ,8111ΙΠΒΙΙΙ ἰοτετιὸεβο.τ , δ:1”::ιεοε ο1οοειοΙτοτοττι Μ: οτ ΙειΒοτε ττιο.οοοοι

ω. τ. μ.. τοπιο: ε): Ρειττοπι δ: ΑΡοΠοΙοτοτο εκεττιΡΙο , ::οοτιοοειτο :οπο ίτεττιΒοε ΙειΒοτ:: ,

ίεεοοδοτο οοο:ἱ οε:::ίἱἱτειε ΡεοΡ::ττειτίε ε::τέε:Βο.τ, δ: νοΙοοτε.ε οΒε:Μοττω ίοο:Μσ:ιε,

οι οΡΡοττοτοε ΓοΡτειὸὶ&1Ρτω:ἰἰὶΙο:ἱε εδω εείὶοειτἰἰε, νἰνετἱει ειδ τεοὶΡἰεοὸοε ΡὶΪ£:ε

εοτιίττοκττ , φα! ΐτεττοπι οίὶΒοε ίετἰε οτΠε Μ:: Ρτονὶὸὶτ .

ΙΧ3%:ΐξ 7. 8ο::εΠ`οτ Βο.Ι:Ιττώ ό ν ν ο τ. υ ο ο ο , @Με οττιοὶοο ὸεεὶἰτοε σε: Μπέτυ: τεΙΙΒίο

1:εωω Ρτσ Με ίτο:Πο , ΟΙοεττοπι :ιΒΒετειο τεΙἱ8ἰοίὶοε :αστε νὶνετε ΙὶΒετιτἰ ει::ἰΡἱεΒετ ετο

:πο , δ: απο δίεπειτοε ίοο Ηττα: δ: εοτιοοΙε , απο ::οτπετιάετε ίοε. Ρτονο:ειΒιιτ ἔτι:

τἰει . Ποόε :μισά εἰ Ρτοτιοιτι σκοπο , :μια εοτεο:Ποτ ίοοε ΗΠοε Ρωτώ. :::::Ι::Πο:

(ἱεττιΒΙειεεοίὶ ττει:Ιτάτε ,Με ίΗΡοΙετὶοτιὶε ειοδτοτΞτειτο ::οοθττοενττ . ΙτιΠιΡετἰΡΙὶιτττ

ε:::Ι:Πετο θετοΒΙο.:εοΓεω ὶτοτοοοΙτειτἰε ΙἰΒεττειτ:: :Ιοοενὶτ, δ: Ι1ιοοίοιο:Μιτέτε ΜΗ

.τοοτοο Ροίὶετἰε Γετνειπάει ΑΠὶ8ιπεινΙτ: · ,

. · ,, ννοι.τοοο Βεἱ :ΗίΡοινεοτε :;!ετοετιττε,ίεοδΜ Εεοἀἱεεοίἱε ε‹:οΙείὶω εΡἰΓ:οΡοε,

,, οτοοἰΒοε ἰο (ΞΙιττΠο Ρο: νὶνετε νοΙετιτὶοοε . ΠοΙ:ιοοοε @του ΒάεΠοοι 1::Ιοποε

,, οτοοἰτοοἀὶε :το εΙειΒοτειπάοτο , οτ Ρτοιπετετὶ ΡοΠὶτ @οποιοι ἴεοἔὶοτοτο.·:1οἱε Π::

,, το.το ΡτοΡτὶε: Γτει8ἰΙἰτετὶε, φοτο όαιτιοτοε, δ: Ιποῇοε τοοο:Π :οτι::οτοτιοτ ΗοδοΒοε,

,·, οτ τιοποἰίὶ εοτοτο ίτετί Ρειττο‹:ἰοοε ίοΒίὶίὶετε ΡοίΠττιοε . ΠΜ:: ίειοθτ Ρεττἱ ΑΡο

,, ΠοΙοτοτο ΡτἰοεἰΡἱε , ίειοἐὶὶοο: ΕΧἴοΡετἰἱ τοεττγτὶε , εΠοτοτο:1ο:: Πιοθοτοιο Ρο

,, ττοοἱοὶε,:1οο Ροτοἰ τοοάο,:1ιιεκτετε ὸεΙἰΒετανἱ, :με δ: οττιτιἰΒοε που Ρτ:τίεοτώοε

,, φωτο ίοτοτΞε τιοτὶΗεετε :ὶὶἴΡοἴοὶ . Αοτεεείΐοτ τοεοε Βω.οκιοοε , :Πντοο δ: τΡίε

,, το.&οε ίετνοτε, :1οειττιόετο ε:οΙείὶεττι οτ Βενεο!ιοοι (ΞεοιοΙει:εοΠ :ὶαὶΙτ ::εοΙείω,

,, το Ιιοτιοτε ίοΡτεὸὶᾶοτοτο ὁεὸὶωιτε: . Βε:Πτ δ: ὸε‹:ἰτοο.ε :Ιοοτοτοοοετο , @του :τώ

,, άετο το Μ”. δοτοΒτείΠε :Πέτα ε]οίάετο θεπιβΙεεεοΠε εε:Ι::Πα ιωτιωτ , ετικε

,, :μια τιοΙΠ οιοτεεείΤοτοπι ειΙἰ‹:οἰ Ρετο:Μεε ειἴεἰ8τιενετετιτ.Ετ Η:: :1οὶὸετο ΓοΒ πίττ

,, τοοπὶο τοῦτο Μοοεοτοττι Ρτεεὸὶδὶε: ε:;εΙεΠετ εοτιτοΗτ , [αἱ :ΙιεττοΙειτο ττειὸὶτἰοιοε

,, οποτε:: Ρτε·νετιτοε που ίε‹:ὶτ : ἰτι :με ἴει:ἰε·ο:ὶε νοΙετιε πιο Βιο::το ΡετττεἱΡεττι ετοε
Δ ,, εΙεετοοίγοει: , Ρτε:Πέτοττι :Ιοτιοπι ΓοΒ :οαττοΙει: ίοττοε εοοΠεοεντ . Αὸ:ὶο δ: διετα

,, :Μπομπ ει: Ρεττε οοίὶτει ,:Ιοο:Ι οτοτοΒοε νοΙο :το οοτοτο . Ιοίττοθτο τιοίττο ΑΒΒειε

,, δ: (Σοο8τε8ειτίο ΡτεεὸὶδὶΙ Ιο‹:ὶ εε:ΙεΠειτ1 :τοπιο :ικοΗ:ενΕτ , @Με φοτο ετιτἰοοει

,, τεΙὶἐὶε , :μοι σε: ΡειτνοΙει δ: οἱτο ΙειΡίοτει , ::ΙειοΠτοοι δ: οποιοι ττειοίτοοτειτο εο

,, τεινἱτ . δω Με :1οειο:Ιοοοε ίειδοε τἱτοεοι: :ὶτεοἱτὶοοἰε οΜοτοει ειο εε:Ι:Πει επο:1οει

,, εΧἰ8οοὸει :ΠΕ Με ΕΡἱΓ‹:οΡἱε ίοτοτὶε , :ο ίώΠοετ ο:::ειΠοτο: :1οοό ττιοοείὶετὶοτο :Ιε

,, Ιὶετὶτ ἱΡΓει Μ: . (ῖοῇοε τώτετΙοοετο ὸὶΙἱ8ετιτ:τ ὶονείὶἰἔεπε , απο τοιιΙττε :οτοΡεττ

,, εἰ: ἰΡίε ::::::ΙεΠο. θετοΒΙο.::εοΠ ΓετνΙτἰει εΙὶοοει δειτε ηοη Πι ὶίΤε,‹:ἰτοοὶτἰοοὶε Γ::ΙΙΙ:ετ

,, ,οτε , ειτιτεεείΪοτὶΒοε ττιοὶε , ε:: :1οο εειάετο εΒΒιιττει ττιοοὶίἱε:οτἱο. Ιὶε8ὶε ΓοΒ)εδτει

,, :Η ίε:Π σε::ΙοΠεε Εεο:ΙΙ::εοΠε . Ηειτο: εοτεεεΙΤοτοτο ττιεοτιοο ε:‹:Ιείὶεω οι τοπι

,, που

α

 

ί: Ηεικ Ι.:ιοΒ:ττἰ ιονεοὶετιίῖε (?οιοΜε :αδειο τείεττ εε! Μπιουτ του» δἰεεϋεττοε οι ΟΝ'0Πο0, "Η Πο·

Η:: Ι.:ιπο:ιετ:οπτ ἴοΙἰτοι·η Αττικ εοΠειτο ΡΙιὶΙεᾶ:τἰοιο το ηοο βατ ΙΙ:Ιἰ:]οἱττ !Ξιιιέὶοι·οτο :οοττοεΒ:ιοτοι· , :μιο

τιιοι Ρε:το:ἰιιἰο Μη:: Εκο:: τιινοίτο$ε :ιτῖεκίἰΠ:τιι: ο :οΠο Ρωοεοωο που" Ρετειοτοοι ίοἰίὶδΙττἰδἱτ. ε”

- ει: οΗπι Ιππροτε:οτεε δ: ΡτΙτι:ἱΡ:ε Γεπιρετ Ω:οιο θα” τ:Ι::·Ιο1:ιε άείετττ τοτ:ιοεομ

3 Βαοἱ ννοιωεωω νὶ::ιιιι εἀἰὸὶτοοε ἴοΡτε τα! :τοπικη το”.
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), πιω ὰεεετπἱιππε εοπΓει·νππππιπ ; ίεΠΕεετ πε επ εεεΙείὶπ ΟειπΜπεεπΗ,ίαΙνει απ» ΑΝ.οιπι.

,, πω: οτὰΞππτἰοπε ΡοπτιΗεεΙ·ὶ , Γεενιι:πτεπι τεκ1ιιιτειπτ ειι·επιτιοπιεπι:11ωπ , ίεε_π π- Ι 04,8

,, θππωίειπ&οτυπι Οειποππτπὶπίἱἰτπτα Ρεττπἰτεππτ πιοπειεποε εΙπεετε νΞτειτπ επ1ε- “· Μ· -

,, τε : πε πιω ΡτοποΜε φαω Ρτο ΕΠΕ; οτειτὶοπὶΒιιε νειεεπτ ὶπ ακα 1Ρίω·ιιππ νιτει.

,, Εεε ν ν ο π. υ ο ι: ο επἐίοοππε -ποπιὶπε 84 0Ρετε ,, ίπϋίετὶπίὶ , 8: εοπ6ππε

ν! ο ”

” 8. Βπ1ςΙ:1επε(αΡε ίιιΡτα ποιπὶπατιιε εΡἰΓεοΡιιε , Μπιτ. τεττΕΒιιτοτε οτππὶυτπ Πεο ΟΙΒεπικ ε

ίειεἰεπε εοτπωετεὶπτπ Ρεοπευπκπ , ίὶΒὶ εΙεΒἐτ εΙε Ρετὶτυτἱε ει:ετπει επ επ ιπετεειτὶ . :Βιέ?*έέ3]"

Πει: ει1πι π:Ιοπαιπε πετεε!επι , Ρπττἰπιοπἰὶ Μ πιοπείἰετ1πω ὶπ ποποτε ίι·πεπε °° Βο-. πωπω. -

:πωίππάπν1τ1πΞπίπ1πΙ.εοπ1εεπΗ , πιο Ρπεποπειπ ίυπίΙ:ιπι:Ξε: τετππωπω ,ι ειπε ως ' 5- Ι=<<>ι>=

:πιάτα εοΡἰει ποΜΗιππ Ρατεπιπιπ ίποτπτπ απ:: εοπτὶπ8εβειτ , ἀεΙεεπνὶτ ΙΜ , ίεά ἐπι

τπ:ιτιιτο τπΡτιιε ίιιπετε , ποπ Ροτιπτ πι πω; "Με [Με :ιό ΡΙεπιππ ίπτΜεκετε : ειιῇιιε Ιο

εὶ ΡτονΜεπτπι, παπι ππΙΗ ειεΗπιε είῖὶἔπεν;α «πετ , ω πιειππιτπ ίοΙὶιιε ΕΡἰίεοΡἰ ΓΡεθει

Επι: ! Τ.Ιπόε ίιιεεεΙΤοτ ΒειΙὸι·ὶεἰ ννοΙροἀο π ίοΙΙἑεὶτικ Σ ΙιπΒὶτο εοπΗΠο ωπι ίιυζε Γει

ππὶὶἰετὶΒιιε,ὸεΙἰΒετεΥἰτ Ιοι:ιππ Ρτπἀεπτὶ_ πω πΒΒπτἰεΟΙΒεττὶ εοιπππττετε ιπειπὶΒιιε:

ι1ι:οό Με π” ιππΙτιιτππιιε τεΙιι&ε.τπε ἀεεΙὶππνἰτ ππιπὶΙὶτετ,πε να Μπάση εππο Βα

πιἰπὶ ιπΙΙΙεΙὶτπο νὶΒείἰ ιπο-Ριππ1ο ίιιΓεεΡἐτ 0Β£ἀἱΘπ£©τ1ῖ , 8€ €ΧΩΝυτικ ΦΠ: νἰεἱπτἰαΐἔο

π,ππΞε ΡτικΙεπτετ . Νο.τπ εε:ΗΒεπτο οΙπιιίἱιτο απο; οΗὶεὶπἐ.ε Με ,_Ρτοπ:ΡειτΕεπειτπι· οΡ

εΡοπιππω τετπΡοτὶε , εοΙΙὶ8επε Μπα; ὶπιὶε νὶτο8.ὶτ›επε άίτεθοε εόπο:πιπππ άδωΡ_Ιί

πω: τε8ιιΙππε , δ: :ποπΜε εκ ὰ1ίεἰΡΙΞπε 8.ΒΙπατΞε ΒΕεπαππ , - πώ :Με τειπποτὶε πω

@πε Ρτεεἀὶεπππτιπ· ίπ ξει·νοι·ε ίππἐὶεε τεΙΞΒἑοπἰε ; Ράφικ ι-1Ιιε ΡτοΡοΗτιππ ιποπειεπΕ

επ ΡτοΪείἱὶοπἱ8 ΜΜΜ: , δ: ηποσ.ά νΕκπ 1 Ιοεπιπ Μακη α! 18%ω.11. › ΒΘἱ δ5 Μπή
πππιπ:επιπΙΕιπε ε,ιιπετπσπάτ π . . · _ Με : ¦ π _.

ρ.Νεε τπἰπιιε ἰπίὶίὶεπε εοπεεπτο οΡετὶ θετπΒΙπεεπΠε εεεΙείἱε,‹1 πἱὸεπἰ‹ὶ :Με ι:πεε- |ΜΗΜε

ΞΡίο οπιπ1π1οὸὶε Ιε.Βοτεπάο Ροτετε.'; εκτοτειιετε , «παπι ίπτε8εΒατ εΧΡεππει·ε 1π εεε!εΠ.ιπι

ιιτ1Ιἰτειτεπι τεὶ εεε!εΜΜε2. υπάε επ πιιπ Ρτοτπτπιπ @σπα ΞπτεπτἱοπΒ ει!ϊε&ιππ ίιιΒ

ωπαππωπίνωωπμπω φωτο-ω @πιιπ 9 8ηπΞάεπι πττὶὰεπτε ΕΜ τπυΙτο π

ΓιιεεεΙϊπ ΡτοΓΡετὶτειτἰε , π1πτιιτΕπε πιο. ίΡε ω;εοπίπκπΙῖ18τἱ0Ω€Μ 9εεΡτἐ οΕεεΞε , ἱπ

ίπ. ττἰεππὶππι ίενε εά1βαιω εεεΙεἱὶσ. ειππ πτεπΗΠΒπε ίπὶε , εοπΠτπξὶο ετιπιπ επιμ

Πω επιπ οΗὶεἰπἱε ίιιΒ,δε Με πιο.88 εἰ στο.: ίπ νοτο,]πιπ απ ΡΙεπιππ ίετνετε πμ ω»

ΕΜ τεΙἱἑἰοπΞε ίϊπιΠο, ΙἰτετπΙἰε πιιοπιιε ίεἰεπτἰεε ποπ π1εάΙοεΗτε: ν°ἱ8επτε εκετεὶτὶο .

ΙΡΓε πιιΙΙειππ παπα: πεε ειιι·Ξε επἱτπἰ , πει: Ιει!:οι·Ξ εοτΡοτΞε Ιεικο.πε ς1ιπετεπ1 , ίετπΡετ

ιεπόεΒιιτ πι! οΡειἐὶέ εοπἴιιπιππιτἰοπεπι . Πει οιππὶΒιιε πΡΡπτπτὶε ε:: νοΙππτετεω δε·

ιὶὶεπτἰοπειπ ΞΙΙέπε εεεΙείἰσ: εεΙεπι·πτΞ ίεεἱτ, πιπκἰππει οτππἰπιπ νὶεἱποκπιπ εΙπει·άτε.τε,

ει Ι) υ π π Ν ο ο κ: νεπετ-πΒὶΙἰ Ι.εοἀὶεεπίὶιιιπ ΡτείιιΙε 8. ΩειΙεπόπε ΑπΒιιΙὶἰ , πππο

1 ο Μ. Νεε τπι1Ιτο Ροίἰ οι·πτο1·ἰππ1ἴεπδὶΞ ΡπιιΙἰ , Πτιιτπ ὶπίτει εΙειιιΠτππι , ἴεκτο (]:ι- @12 α ω

Ιεπάειε ΙππἰΞ ,ο ίιιεεείΐοτε ΒιιτειπόΙ Κ ε ο ι Ν Α κ ο ο άεάίεειτὶ Γεεἱτ , πΡικὶ ειιῇπε ππὶ Με

τππιπ,πιππΞτπππ1 ειτπϊεϊτπε Ιοεπιπ-οΒτἰπετε π1ετιιἱτ.ΡοίΙεπ ετἰπτπ εοπίὶεπἔἱο ὸυΡΙἰεὶ '

οι·πτοτΙο , ὶπίετ1πείεὶΙὶεεε Ξππσποτε ίππδὶὶ ]οπειππίε ΒπΡ:ἰίὶεε δ: Ισπειππίε Ενειπ8ε

ΙἱίΪε,ΓιιΡε:ὶπε πι ποποτε Ωιπδβ ΜὶεπαεΙὶε ειι·επο.π ΒεΙὶ δ; δτεΡΙιππὶ Ρι·οτοπιπττγτὶε,πΒ

εοόεπι ΚεΒὶπειτὸο άεάΕεπτΙ ίεεἰτ Γεευπάο ΙὸιιεΑιι8πίὶἰ.ίζοτΡοτε ετἰειτπ νεπετπΒἰΙἱε

δ: Βεοὸἱ8πἰ ἴιιπᾶπτοτἰε πάω ννἑΒεττὶ , δ: ττἱυπι Ρτεεάεεείΐοτιιτπ ίποτιππ ΕτΙπὶπἱ,

Ηετὶνετὲἰὶ δ: ίεευπώζ ΕτΙπὶπἰ , ἱπ Μπα ετγΡτειπι τενετεπτετ ίεεἰι: ττεπίΡοι·

και . ·

1 ο. Παπ ΗὸεΙὶε άΞΓΡεπΓειτοτ δ: Ρτω!επε )> :μπει επεετεπτΞΕπε Ρι·Ξπιπιπ τε8πιππ @Με πω.

Βεἐ δε ῇπίὶὶτὶεπι εὶπε,ετὶππι πεεεΙΤεκπι εστΡοι·Ξε ίπ τεπ1Ροτε Γυπτ εκ! πε1επάει; Ι:ιΒο- ω”"ω°"'

:Μπιτ οτππΞ πιιπ πεταει: ἰπίὶειπτὶει, υπάεεππιππε , ππππεπτε ΗΜ Βεο, ειεπιιἰτετε

Ρωιπ , ιπ άπιπ εὶε πω ίειειιΙτειτε Ιο‹:ὶ εκτετππ ίπΡΡετει·επτ , ΙΡΠ ίὶπε ππιιτιππτπτἰο

:Πε ὶιπΡεἀἰπιεπτο. ττειπππἱΙΙὶπε δ: εΧΡεε!Μπε Βετο ὸείετνἱτεπτ . ΠἰΓΡοίἱτο. ὶτππι1ε

οπἰὶπειτἰπε ίοΗτο ι·ε ίπιτιἰΙἰειτΞ , ιιτ ειΒΙππε τγΡο δ: ωστε, εοπίΗτιππ ΓτεττΙΒιιε !ΗΡεπ

εΠε ΡοΙΤεπτ ΓπΡΡεὸ1τπτἰΝιιἰἀΊιιἰὸ εκει·είεεΒετ π! ιιτΞΙἱτπτειπ Ροθει·οτιιπ1 εκπεπάε

τε ίειτε.8επειτ , Γεὶεπε φπα πιι1άπιπά ΪυΡετετοΒπτετ, ει νετο $ειππτ1τππο Πεο,ε1ιιΞεπ

Ποόἰτ ΙΪτειεΙ,τεεἰΡετετ: πεε επἰπι Μπα πιιπ εεΙΤπνἰτ ,Ϊπιιἱει τεππὸὶπ ΙαΒστπνἰτ,ὸοπεε

τα: εεεΙείἰπε πο” τεπιιἰίΙὶιπειε ἐπνεπὶτ , ποπ Ρευ.ι·πιπ πιι8ιπεπτεινέ·τ, δ: ιπ πει εΠεειτπ

άδΜ 88ο Ο. Β. Τοπ». ΡΊΠ. Ε! Ρ2πε

ο Ηιιἰι: ΒιιτππτΙο τι·άΒιιεπ:ιτπι· ΕρὶίΪο|π εοπτω Βει·ειιεπω ει·τοτε5, απ Ηεπι·1επιιι Επιπεοτπιπ τεεεπι , Μ!

ΡετΡετα1π: πιπΕΡε «μή :ιππο ω”. ππτε :παπι Βετεπε:ιή:ιπ:ιπ1 Ηει·εΠιπ οΒἱἱτ , ό: ετἰππι ππτεςιιωπ Ηεπτἰ

ει” ι·εδπιιπι ιπιιΠε:: πω:: :ιπτειπ εΡἱΠοΙπ:π :ι Βεοάιιἰπο ΕεοἀἱεπΠ ερἱΩορο Γει·Ξρωιπ ΜΠΕ ρτοπ:ιτα.ι· ίπ το

πιο η” Απ:ι!εθ:οτιιιπ.
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ιιιιιι:.ειι. Ραπε :ιιιΡιιεανιτ . Ιπτετ:ιιιττι αιιτεπι:ιατο μειιο, ιιπ:ιεειιιτι:με Ροτετατ Π:ιειιτει·

ι (αδ ετπιτ , απ: Γιιοιαιιοτε , :ιενοτιοπε Π:ιειιιιιτι Ρτο Γαιιιτε εοτιιιτι εεειεΠα ποΓιτα ττα:ιι

η' 1" οιιτιτιιιιτ; :μια :ιινετΠε Ιοειεα :ιινετΠε ΡετΓοπια, :ιινετΠε τατιοειπιιε ιιπ:ιεειιτπ:με

εοττοΓα Γιιεταπτ ; :μια :μια πιιτπε-το Πιπτ ΡΙιιτα , Γε:ι:μαπτιτατε Ρατνα , δ: τε:ιιτιιιιιτι

αΠιιπατιοπε ποπ α:ιεο·τπα8πα , αποιιιε ιιιιαπι.ιιπετο Ρετίιτιπει ποπ ΡοίΓιιπτ οπιπια_.

Παμε ετιαιιι τετπΡοτε, Ηιιιοετιιο Ηετιεταπ:ιι πω, :ιοιπιπι ννιιιεττι ει: Γοτοτε Κε

τιιιι:ιε πεΡοε , που: ατποτε Ριετατιε δ: ιπΓιίτια : αππιτεπτε Πιιι (ιιι:ιετιια Γιια ποιπ1ιμ

Ππια εοπιιιιιε , τε:ι:ιι:ιιτ εεειεΠα ποΓιτα Ραττετπ , :μια πει εεΓΓετατ ει: τπε:ιιετατε , α

Ραττε Πιο Ηετιιιταπ:ιο ποιοι: :ιιτεΡτα νιοιεπτετ δ: ιπι-ιιΠε, τποπιτιιε ει:ειιιΡιο Γοτοτιε

Γιια Κιειιει:ιιε , :μια , ιιτ Γιιμα :ιιι:ιιπιιε , Ρατιετπ Γιιατπ τετιιιετατ ) :κι μια: Ρτεεεε

τ! Ε' Ιω εεειεΠα (ιειπιιιαεεπΠε . Ηιιιιιε ετιατπ Ηιιιιετιιοπιε Πιιι , Ηιιιιεττιιε Γειιιεετ Ττετιιι

τιιιτιιιει πο: " , τεττιατιι Ραττειπ :ιε νιιια Ρι·ιεεπ εεειεΠα ποίιτα ττα:ιι:ιετιιπτ . Ι:ιετπ :ιοτπιπιιε

πιο:: ΟΙΙιεττιιε αιο:ιιιιτπ ιπ νιιια ΜαΓαιι δ: ιπ Βιεττιπιε :ιε:ιιτ , δ:ε. ο

Ραιιρετεα · ο · ; ° ° · · ·
αφΡοτε (α' τι. @πιο αιιτεπι :ιιεαιτι. εο ιετπΡοτε πιιπια απποπα εατιταε τοταιπ Ρτοιιιαανιτ

:πιτ απ. Έιαιιιατιι , αππο νι:ιειιεετ το”. ταιπ Πει α Πεο ιπ Γαειεπειιε ειεετποΓΥπιε επιππια

νιτ8τατιαπι ) :μπω αΡιι:ι ιιοπιιπεε ιπ αιιδια εεειεΠαΠιεα απο: αε:μιΠνιτ 8ιοτιαπι .

ΩιιαΠ επιτπ αιιωιοι:Ριι ΡταΓειεπτια ταδιιιε ματια , ΓτιιΒιιτπ ποεττατε ΓιιΡετιοτιΒιιε

αππιε Γιια τεΡιενετατ ιιοττεα,:ιε εμιιιιιε ΡαπΡετιιιπ Γιιοτιιιτι ιπ τε πιΡοτε τειενατε Ρε·

πιιτιατπ Ραταιιατ με Ρτονι:ιεπτιαι Ετ ειιτπ τπιιιτι αιιι :ιιιδιι ανατιτια ΓΡιτιτιι , αιιο

τομ ιιιοΡιαπι αει Γιιιιιιι νεττετεπτ εοπιπιο:ιιιτπ,ΡοΠιιαιιιτα πιιΓετιεοτ:ιια ΡαπΡετιιπι,

:ιιιτπ Γιια αιιτ τεπαειιιε Γετναπτ , αιιτ νεπ:ιιιπτ εατιιιε; πιο πεεΓιια πιο: Γετνατε Ρετ τε

παειατιι , πεε αΙιιε νεπ:ιετε νοιιιιτ Ρετ ανατιιιαιπ , ιε:ι ιΡΠιιε Πει ετε:ιιτοτ είι”εδιιιε ,

εοεΡιτ εΓΓε ιαπ:ιαιιιιιε ιιΓιιτατιιιε . Νοιεπε επιιπ Ρατεε ιειπιπατε , πε δ: Ρατεε τπετε›

τετ , Γεπιιπαιιατ πι ιιεπε:ιιδιιοπιιιιιε , ιιτ :ιε ιιεπε:ιιέιιοπιιιιιε τπετετετ νιταιτι ετα

παιτι: δ: :μια ιιιιαι·εττι :ιατοτειπ :ιιιιαιτ Πειιε,ποπ ει: ττιίιιτια απ: ει: πεεείιιτατε ειεε+

τποΓΥπατιιτπ ιτπΡιειιατ οΡιιε , Γε:ι Ριετατεπι ιτιιΓετιεοτ:ιιΠιτπι εοτ:ιιε οιιεπ:ιειοατ ει:

ιιιιατιτατε νιιιτιιε ο Ρτατετ πιο: ειιιτπ , :μι παμε: ιιοτιε ειιπτοε δ: τε:ιειιπτεε α:: εμε

ΡατιιειιιαΒαπτ ιιεπε:ιιδιιοπε , ποπ Ραπεοε :ιοτπεΠιεοε εεειεΠα , ιιτ :ιιοπιιτπ ετατ ,

ιιιΠετιταιιατ :ιο Ρεπιι τπαττια ΕεειεΠα,εοπΓιιτιιτα ει: Ππε :ιιιατιοπε :ιιιιτπι γιατιει Πι

Ρε ι Ετ ιιοο ιπ εο Ροτετατ εΓΓε ιτιιταειιιο οιππιιιιιε , :μο:ι ειιιιι εΓΓετ ιπ ειεετποΓγπα

τιιιτι ιατειτατε ταπι ΡτοΓιιΓιιε , ιπ τειεναπ:ια αΙιατιιιιι Ποπετεεατιοπιιπι ιτιοΡια ταττι

Ρατετπε Ρτο:ιιιμε , ιπ νιειπιε Γιιιε ετιαιπ ποιιιιιοτιιιιιε ιπ :απ ιεπιΡοτιε αττιειιιο εστι

Γοιαπειια , τατπ ιιιιεταιι οΡΡοττιιπιτατε Ρατατιιε , ειιτπ ετιαπι Πιοε , Γειιιεετ εεειε Για

διοτιιιπεε , Γοιι εοπιΡαΠιοπε ιιινατετ , ιαι:απ:ιο οΡΡοττιιπε Γοιιτοε τεττα τε:ιιτιιε, ετε

·τιειτι (ιιιτιΠι π: Γοιιτιι:ιιπε ειαιιΠι·αιι :ιινιπα Γετνιτιιτι ναεαπτει:ιι πιιτπ:ματπ μια::

ιπιττιιΓετιεοτ:ιιιιε , Γε:ι Γιιιιιειεπτια Ρτονεπιεπτε Πει εαιιιιια, τοτε ιιιιτπαπιτατιε

απο:: , Γετνιειοατ Πεο Γετνιεπτιιιιια.

::ιω ι α. Νεο νι:ιετιιτ εΓΓε Ρτατετειιπ:ιιιιπ :ιιεετε , :μαπιιιπι ιπ οτπαιι:ια εεειεΠα Για·

“ ' ' τιτ ει Γιιι:ιιιιπι : ειιιαττινιε επιττι :ιιεατιιτ : Ιτι Γαπ:':ιο :μιά Γαειτ αιιτιιττι? ποπ ιιαιιειιατ

ταττιεπ π: ει:τετιοτιιιιιε τειιιιε ιιπ:ιε :ιεΠειετιιιτπ απιιιιιΓιιιοΠεπ:ιετετ ετΒα Πειιπι.,

πιο-τιμ πιΠ εα :μια μιιπα τποτταιεε μπαμ, ιιιιεταιι:ετ ει:Ρεπ:ιετετ ετιια Πει ευιτιιπιτοιιοει

ποππιιιιι ναιετε πιιι1ι ειι :ιιιιιιιιιπ,Πνε ιιτ ιπειε πεεεΠιτατιε τεττιΡοτε Γιιιινετιιατιιτ ιτι

ειιτιεπτια ΡαιιΡετιιπι , νει Πεο Γετνιετιτιιιττι , Γινε ιιτ ιπ:ιε εεειεΠαΠιεα ιιτιιιτατι οΡ

Ροτιιιπε :παμε εοιπΡατετιιτ εοτιιιτιο:ιιιτπ , Πνε :μια ιιοιπιπεε ιιτιιτι , δ: οπιιιια απο

- τπαπτεε μαμα ει: απιτπο Πιο , :ματπ ει: νετιτατε τετιιιιι , πιιιιι Ραπε :ιιιειιπτ ειιιτιι δ:

τενετεπτια :ιιαπιιτπ , πιΠ :μαι ει: ιιτ :μια ιΡΠ τετπΡοταιιτετ απιαπτ , νι:ιετιπτ α:ιοτ

πατιιπι . Ιτπιπο ιιττοοι:με :ιεειιπαπε ετιτπεπ ανατιιια , :μαειιτποιιε ιιτι:ιε Ροτιιιτ

μπ:ιεπτετ εοπτα:ιετε , πι οτπαπιεπτιε εεειεΠα ιπατιιταιιατ ιτπΡεπ:ιετε :Ι :μοτιιπι

ιιιτπτπαπι πιο Ρετίιτιπειετε ποπ είι :μι:ιειπ :ιιίΠειιε , :μια :μοτι:ιιε εΠ οειιιιε εα ιπ

ΓΡιεετε . τω: ιαιιιιιατπ ατ8επτεαπι απτε αΙτατε Γαπ:ΐτι Ρεττι, απαιιιγΡιιο οΡετε ποπ

ιπ:ιεεοτε εαιαταττι;:ιιιαε :μοεμε αιιαε ατοεπτεαε πιιποτιε :μαπτιτατιτ, Γτοπταιε :μο

ειπε α:ι αιτατε Γαπδιι Ει:ΓιιΡετιι πιαττγτιε, εαπδειαιιτα ατ8επτεα ΓιιΠιια οιιο,εαιιεεπι

αιιτειιτπ ιιπιιιτι , αταεπτεοε ιει:, τιιιιτιιιιιια ατ8επτεα :ιιιο, τει:τιιε Εναπαιειιοτιιπι ιιπϊι

αιιτειιττι , σε: ατΒεπτεοε , ΕΡιίιοιατιιτπ ατ8επτειιπι ιιπιιιπ, εαΡΓαε Βειιοιιιατιιτπ ατ

8επτεαε :ιπαε, εαΡΓαε ει: Ραιιιιε :ιεεετπ δ: εδώ, εαΓιιιαε ότι”, :ιεεεπι :ιιαεοπ αιια, :ιιιο

Γιιιι:ιιαεοπαΙια)ειιιατιιοτ αιιιαε,Ποιαε,ταΡετια,δ: αΙια :με :μαπινιε πιιτπετεπτιιτ μα::

Γιιοιειπια , εμε ιαπιεπ ιπ:ιιιΠτια δ: Πιι:ιιο Γιιπτ εοιπΡατατα , αυτ ειπε αιποτιε ματια

α Π:ιειιιιιιε εεειεΠα εοιιατα δ:ε. . ' ι 3. Ε:



ν.οι.ΒΕιετιΑΒΒ.ΑΤιε. Μι

ι ο. Ετ: οιιια απο ι·ειιίοιοτιιε ιιιιειιο νιοει·ε Γεεετατ ετιαιιι ιιττει·αΙιε Γοιειιτια: πω» ΑΝΝ. οι

ιιτι1 ο ι·ιε δε ιιι ιιοο ειε ειεεΓΓετ ιιιιειε ιιιιιιιΓιιιοειι αι·τιε ειεΓεοιιετειιτιιτ ειεετοιτιιιιιι , Γιιιι- Ι 04.8

ιιιιιιιίιι·ανιτ ειε ετιατιι οοΡιατιι ιιιιι·οτιιιιι: ιιοιι μπω ειι·ιιιι ιιτ Ρετ οτιιιιιι ιιιειιε αυτ ω;;

τιιαιιιιε εοι·ιιτιι τοι·ΡεΓεεεετ,ιιτιιιτετ ΡεοΓεέιιιι εοι·ι'ι Ρι·ονιειετ, ειιιιιι εοε Ρετ Γει·ιβειιειι επι ωιω.

ιαιιοτειιι ειεειοετ , δε Γτεοιιειιτι δετιΡτιιται·ιιιιι τιιεειιτατιοιιε αιιιιιιοε εοι·ιιπι αει πιε- "·

Ποια Ρι·οιιιονετ . ΑΡΡειιειιε ετ8ο ατιιιιιιιτιι αει οοιιιιι·ιιετιειαπι Ρι·ο Ροδο Γιιο Βιιιιιο

τιιεοαιιι, οιιαΓι οιιιειαιιι σ ΡιιιιαειεΙΡιιιιε , ΡΙειιαι·ιαπι νετιιε δε ιιονιιιιι Τειιαπιειιτιιιτι

οοιιτιτιειπετιι ιιι ιιιιο νοιιιτιιιιιε τταιιΓοι·ιΡΠι: ιιιίιοι·ιαιιι ; δε ααα” οιιιειεπι Βατοπα

ται ό ΡιιιΓοιιατιι οειιτιιτιι οοιιοειιιτ νοιιιιτιιιια , Γαιειιιαι·ιε νετο ειιΓοιιιιιιι:ε ιιιποε οιιιιι

οιιαζοιιιτα . Μιταιιιιιιιιι Γαιιε ιιοι·ιιιιιειι·ι ιιιιιιιιι ιιι τατιτα τειιιιιτατε εετιιιιι , ταιιτα Ρο

τιιιιΓε οοιιιιιατατε , ιιιε οοοιιι·ι·ειετ ατιιιιιο , τιτιιειιτιιιιιε Πειιτιι ιιιιιιι ειεεΓΓε .

η. Εξοο Γαιιε ω” ιιιιειιοι·ιιττι ιτιοετιιι δε ιαιιοι·ιε ται·ιτι νιι·ι τεε:οτειοι· , οιιιιιιιιο ἀε

ιιιιι·οτ οιιοει ιιι εο 8ειιιιτια: Γειειιτια ταιιι εοτεοιε οιαι·ιιετιτ νιοοι·; α μισο ειιιπι ιιι Γο

ιιτιιειιιιε οιαιιιιι·αιι εειιιοατιιε , απο Γοιιει·ε δε Ρτιιειειιε αΡΡατιιιτ ιιι ειιΓΡοιιειιιιιε ταυτι

ειαιιιε τειιιιε , ιιτ νικ αιιοιιιε Γεοιιιατιιιτιι νιειει·ετιιι· ει Ρι·αιιΓε τετιειιιε ; δε οοιιτι·α ειιιιιι Γε

τεΓιειτιοει·ετ αει ι·ιοοτειτι ιιιοιιαΓιιοα οοιινετΓατιοιιιε , κι ιΡΓε ιιιτει· Γιι·οοιτιιπι εεειε

ειπα Ρι·οοιιτατιοιιιε ειιΡιειιατ ΓιιιιΓεεινιε οΡετιε , οιιοει νικ αιιοιιιε αιτετ αττιιιοε

τα ναε:αιιε Ι)εο ιιι οιιιετε ιιιοιιαιιιοα Γοιιτιιειιιιιε . Νεε: Γτιιίιτα Γαιιια ιιοπιιτιιε ειπε

ιιιιιοιιε ιιιΓοιιι·τειιατ , ειε οιιιιιε ειοδιι·ιτια ταιτι (Με οσιοι· ιοιιοε ιατεοιιε ετεΓοειιατ .

ΕΧωΡω ειιιιιι ιιιιε , οιιοε ιιι Γιιιιιεθιοιιε Γιια ιιι ιιιιειιο δε τειιδιοιιε ιιιιττινιτ , Με”

ε:ιετιοαΙιε οτειιιιιε Ρει·Γοιιαε , οιιοΓειατιι ετιαιιι οιιι·ιαιεε ειοδιι·ιιια Γιια Ρι·οιιιον ιτ , οιιο- ει” Κωδ·

:απο ιιιιιιιι·ιε Ρι·οιιιταε νει ειιοτιιι:αε , Ροίιεα Γαιιδιιιι ΕοοιεΠαε ιιιαοοιιαι ιιτιιιτατι δειιο

ιιεΓιατιω ; ιειι δε ιιι ιιοο εεοΙειιιε ι)ει ειιιε ιαωιιιιιιι ιιιετιιοι·ια αειιιιιο νινιτ , οιιοει

νιταε αιιοιια8 δαιιδιοτιιιιι αιιοιιιιιιιε ιιι ιοοιε ιιοιιιειε δε Ροιιτε οοιιιΡοΓιιιτ , δε ειε 8ειιιε

εοτιιπι ιιι ιαιιειεπι Πει , Γεειιιιειιιπι ι·εΒιιιαπι ιιιιιιιοαι αιτειΡιωα , ιιι οιια ιιιιιιτιιιιι να

ιειιατ, ειιιιοιιιιτιιε εατιτιιε πιοειιιιοανιτ . Ιιιι:ετ οιια: οιιια ι·οοαιιτε Κα8ι0€Γ0 ΟΟΓΠιω

νιταπι Γαιιδιι νει·οτιι οοιιΓειιοτιε οοιιιΡοΓιιιτ , οατιτιιιιι ετιαιτι ειε εο ιιιειιΓιοανιτ; αιι

τιΡιιοιιαε οιιοοιιε Γιιοει· ιιιατιιτιιιαιεε ιαιιιιεε ιιι ει·αιιιιτιι Γαιιέια: νναιειετι·ιιειιε . ΙΡΓε

(Ξοιιιεε. Καοιιιει·ιιε δε Ηατιιιιιειιε οοιιιιιιιιε ειιιε,οιιιειοιιιει Ρταειιι ιιαιιειιαιιτ . . ιιι κιο

τιιιιιιο εεειεΓιαε πορεια τταόιειιτ .

ι 5. Τατιι ιαιιειαιιιιεττι νιταπι δε ιιτιιετιι ειεξοειιε , Ροιιοιιαπι ιιιΓι·α ει·ιΒιιιτα Γε Ρτειιι .

αιιτιοε ειεεξοιτ τετιιΡιιε Γιια: Ρτιιιιατιοιιιε, Γετιίιτ Γε α ι)εο ιιινιτατι αει ιιι·ανιιιιτι ΓιιΡετιια Μοι·6 μ»

ν0€8τι0ιιι8 , δε €Χε 01Ριο Ι)οπιιιιι ]εΓιι , οιιι ττατιίιςιιτιιε αει Ραττεπι απο ειιΙειειιιετΓιιοε οιιι εταιιτ ιιι ιισιιιιιειο , ιιι Ητιετιι ειιιειειτ εοε , ετιαπι ιΡΓεειιΤιοεΓιιοε , οιιοε ι)εο ιιι ιιοι·τ:ιτιιι· ·

ιιοιι ιιιατετιια: άιιιοεειιτιιε εειιυετατ , δε αΙιε6ιιι Ρατετιιαε ιοιιιοιτιιειιιιιε εειιιοανετατ , ΒΡι€2:Ξ Με

ιιΓοιιε ιιι Γιτιεπι ειιιειειτ. @Μα ειιιοιιιιε πιοτιαΓιει·ιιε Ρι·:ι:ετατ, δε οιι ιει οοιιτιιιιια τεεειι- μια οικω.

ειι ιτιΓιαιιτια , αιτετιιατατιι ιιαιιιτατιοτιεπι Γιιατιι ιιιιιτατε οοιιΓιιενετατ , τοπιο ιιι θεω

ιιιαε:ειιίι οοειιοιιιο αιιοιιαιιιειιιι οοτιιιιιοι·ατιι8., ιιαταιετιι αΡοίιοιοι·ιιιιι Ρεττι δε Ραιιιι

ΓοΙιετιιιιιααιιατ,δε οοιιοτεοατιε Με Γιιιε Ρι·οιιιεε δε Ριε Γετιιιοοιιιατιιε εΓι ω; δε οιιαιι

τιιπι Ροτεται Γαοιιιιόια ειιΓεττι εωειοω; δε Ριεταε αιΓεειιιοιι @το , πιοιιειιατ ω: ,

ιιε αι: αταττο ειοτιιιιιιοι οιιει·ιε οοιιιοε ανεττετειιτ , δε ιιτ αιι Γει·ιτιετιτο Γαοιιιατιιιτιι εα

νει·ειιε , ιιτ ιιοιι ΓοΙιιιιι οοταπι Βετο, Γεει ετιαιιι εοταπι ιιοιιιιιιιιιιιε ιιοιια Ρτονιειετειιτ ,

δε εετει·α ιει ξοειιιιε, οσα: Ριι δε ΓαΡιετιτιε νιι·ι ει·ιιδιαιιατ μαι”. Ιιιτετ Ιοοιιειιάιιτιι αιι

τε αιται·ε Γαιιδιι Ρεττι εοε εειιιιειι: απο ΡΓαιιιιοειια δε οι·αιιοιιε , Ραίιοι·ιιπι Ραιιοι·ι εοε

εοτιιιιιειιειανιτ,αιι οιιιτιιιιιια εοπιιιιιίΠε Ραίιοταιι Ροτειιατε αιιΓοινιτ,δε ΓΡιι·ιτιιαιι Γαιι

διιΗεατιοιιε ιιειιεειιιειτ , δε ιιτ ιιιτιπιιιιτι ναιε ιιοιι ιιιιε Ιαοι·νιιιιε ειε Γεε:ιτ , Ι.εοειιειιπι

αιιιιτ . Πτοειιατιιι· ειιιπι απο τιιιιιτιο ειε ιιιιιι·τιιιτατε 8ιωιοα εΡιΓεοΡι ν ν Α π· Η ο

ιν ι ε , οοι ε τιαιτι ιιιΓε ιιοε ειειαειιατ , Ρι·οοτει· ι·ενει·ειιτιαιιι ειεΒιτα: Γιιιοιεδιιοιιιε , οιιοει

ειιιε σο ιιειιΓοιΡιιιιιε , δε α Ριιετο Γιιετατ οοιιτιιιιετιιαιιε , δε αΒιιιειε ιιιιτα ιιιτει· εοε απιι

ε:ιτια: οτατια , απο ιΡΓα. :πατε Ηοε οιιει·εια Ποιοι οοιιοι·ενετατ , δε ιιτ ιτα ειιε:αιιι ,

απο ειε ιιιΓειιιιετατ . ο ,

ι ό. ΕΡιΓοοιιιιε 8αιιειειιε Γε οοι·ιΓοιατιιτιι ειΓε οειτατα νιιὶτατιοιιε αιιιιει,αιι εο ιιι ιιο

πιιιιε Βοπιιιιι Γεειιιιειιιπι Ρι·αεεεΡτιιιτι ΑΡοίιοιι ιαοοιιι ειεΙιετιιτιιιιιιιοι. Ραδιο ιιιιιτι

διιοιιιε οΓιιοιο , απο πιιΓειοιιεπι Ρετει·ετ αι: ΕΡιΓοοΡο , δε αειιιιιο ειε ΓΕ›ε νιτ:2 Γικιιιεια

Απ: δδ.Ο.Β. Τοπ1. ΡΊΠ. 1.1 η ιιτει°

ιι Νοτιιε οι απο ΓαιιιοΓαιιι ΒιΒιιοτιιεεαιιι Ρεοιοιιικιιε ι>ιιιωωΡιιω 2Εονοτιοι·ι.ιιιι κα, Ρτοιοτιιαι λαοι ιιοιι; ι?

νωεω ]οΓεριιιιιιι ω. ιι. Αιιτιοιιιταιιιιιι ]ιιειαιεαι·ιιιιι.

& δττιρτιιτα: ειινιιια ιιοιτιιιιο ιιοιι Γοιιιιιι ιιοιι”, οιιοε νοεατιτ, (:αιιοιιιεοε ιιιτεΙΙιοιι:, τω δε Γ:ιιι€ιοιιιιιι Ρα

παπι οιιει·αε οιιαε ει:ιατιι ιιιεειιι ειινι Β:ι·ιιιτοι·ε:, Για: ω: Βινιιι:ε Γει·ιρτιιι·π νοεαιιιιιο Περι: ειεΠειιαιιτι
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·(`ιιἱ Ούκ:

.ΑΝΝ.ειι. Με: ιιιιαι·ει·ετ αΒ ω, εμτωΡει τω” ΒΡιιιιιι όινιτιο.· Ηοόιε , ιιιαιιιτ , που ιιιοι·ι.

ι 04,8 αι· , ο ατι:ιιει πιει , ία! ειαε ιιι Πιτ-Μι ιιοιτιιιιε Μεειιιιιτειι:ιΠιι . ΙΙΙεόεΓΡεταιιε ιιε νι.

Μ· Μ· τα αιιιιει , τείοΙιιτιιε ιιι ιαει·γιιιαε ,ιιεε ναΙειιε τειιιΡετατε όοΙοι·ι :Ναι Ματ , ἱιιειιιὶτ,

Πειιε πι:: Γειιτειιι εΠεε ίιιΡει·νινετε ει». ΕΕ α‹ι ιιιοιιαίιετιιιιιι ίαιιδιι ]αοοΒι ειιι μα..

ται εεετεΙΤιιε , εαΡιτ όείΗτιιι νἰιἱΒιιε εοι·Ροι·ιε , πιο:: ετιειιιι νει:αι·ι αειιτιε ίεΒι·ιΒιιε .

@πιά ιιιιιΙτα ? ίεειιιιάσπιιιι·πόιθιιιιι, δ: νοτιιιιι Ριοι·ιιιιι νιι·οι·ιιιιι εταίιιιιο απ, φαι· -

α” άίεΒι.ιε είι οδιανο Ιάιιε μια , ΕΡιίεομιε ιιιι€τανιτ αει Βοιιιιιιιιπι . ΑΒΒαε αιιτειιι , αει ΕΡῇ.

τ ε" ίεοιιο ειιτιιιάιο αιιιιιιιε Με Γειιτειιι (Με ίιιΡει·νινετε νοιιιιτ, ιΡω :ιιε ίεΙιτιιιιο , :μαι

είὶ ιεειιιιεΙο Μιιε ]ιιΙιαε , ίεΙιεειιι ΓΡιιιτιιιιι εαιΙο @Διακ , αιιιιο Ποιιιιιιι ιιιιΙΙείιτιιο

ειιια:!ταΒείιωο-οδιανο,ΡοΠαιιαπι θειιιιιΙαεειιβ Ρετ αιιιιοε ιι·ιΒιιιτα ίεΡτειιι , ι.εοαι.

εειιΠ νετο εατιοΒιο ειι·ειτει ατιιιοε νεαιωι ιιονετιι τεΒιιαΠετι "

ΟεπιΒιαεειι. ι 7. @ιο νειιει·ατιοιιιε Ιισιιοτει ιιιιο πιιίετατιοιιιε όοΙοτε ιιι·οίεειιτιιε Π: με:: εε.

3:58 ιιοΒιι ιιτειιιίαιιε , επι ιιι (ΜΜΜΜι ειπε Ρτείεεειαι ιιιίιιτιιτιοιιε , ίιιΡειναεαιιειιιιι

@ είι πιειιιοτατε . (ΞειιιΒΙαεει·ιίεε ιἰιιιιιὸειιι αιιόιτα μι Ρατιιε ιιιιιι·πιιτατε, επι Ροίϊ Πε

ιιιιι δ: Ρι·ιπιιιιιι ιιοίιιι Ιοεἰ εοιιΠτιιθοτειιι ννιΒειτιιιιι,ιιιιιάιιιιιά ιια:ιιε !ιαΙιεΕιαιιτ αιι.

άεβαιιτ ιιιιιιιιτατε , ΡΜ άιΙεδιιοιιιε αΙιε ιιοιι όιίιιιΙει·ιιιιτ ιΠιιε εοιιιιοΙατε . ε:ωιωιω

Με εοε ιιοιι ττιεόιοετιτετ αιιιαιιτιιΕπιι Ρατι·ιε αεαιωιιο, [αι ΡΙιιιαιιαιιι Δια νεΙει·ειΠ

ΡοΠὶτ , ιιιιΓειαΙιιΙι εοιιττιΠα!ιαιιτιιι· ιιιίοι·ιιιιιιο , ααα! εαι·ειιιιιιτιι ειε εΠετ εοτιιοτιε

ειιιε ΡἰΒιιοι·ε Ρι·ετιοίο ; & Η αΙιιιιιαιιι νιαπι ειε αΡετιιιΙΤετ Πει ιιι8ιιατιο , καιει ομα

Βιιιιιε εοι·ιιιιι οιιιιιιιιιιι ιιιίεεΠτ αιιιιιιο , φαει κι αΒετε αΙιιιιιο ιιιοεΙο , ιιτ εοι·Ριιε :ιε

ίιιιιΡει τείετι·ετιτ θεττιβΙαεειιΒ εοειιοΒιο . $εό Η ιιεε ΡτεειΒιιε οΒιιιιετε , ιιεε αΙιιιιια

επιιιιιτιο τατἰοιιε Ροτιιει·ιιιιτ εΒιεει·ε , 8αιιόειιιιΒιιε εινιιιιιε αδ τιιτεΙαιιι εἱνἰτατιε ίιιαι

Ρι·2ΓειιτιαΙιτει· ταπι Γαιιέ`τι νιτιΡαττοειιιια ΡεινειιιίΤε. ΞειιιιΙιιιε είι @πιτ ιιι εεεΙείια

ιαιιδιί ]αεοΒι , ιιτ ιιεειιιι Ρι·ιιιιιιπι ΑΒΒατεπι ιΡω Ιοει , ειιιιι Με ο ΕΡιταιιιιιο .

Ηιε Ιαεετ ΑΒΒατιιιιι ίΡεειιΙιιιιι , ιιεειιε & ιιιοιιαειιοτιιπι ,
α Αιιιιαε Ο ι. ιι ε ιι τ ιι ε , Με Ρειταειιίε τιιιιε .

Ρι·ιείιιιτ εεεΙειιιε ιιοπιιαΙι ιι·αιιιιτε Νώε ;

Ι.ε8ια εοιΡιιε ιιαΙιεε , θεπιιιΙα εατειιάο όοΙεε .

ε ι 8.ΡετΙατο αόθειιιΒΙαεειιΓεε ταπι πιει ιιιιιιτιο,οτιιιιιΒιιε ιιαΙατιι ίαθιϋ είι ιΡΒιιε νε

τιτατιε τεΠιιιιοιιιο , ιιιια ιιαίιοι·αΙιτατιε ΓοΙΙιειτιιιιιιιε οπιιιεε Ιια!ιιιετατ , ιιιια Ρατει·ιιι

ταιιε άιιΙεεειιιιε οιιιιιεε ιιιιτι·ιετατ, ααα εατιτατιε ιιιιαιιιιιιιτατε οιιιιιεεα Ραι·νο ιιΐιιιιε

αει τιια8τιιιιιι Βια ιιι ΕΙιι·ιΙΙο άινιιικει·αι; . @ιιιε ειιιτιι Ροτει·ιτ όιεετε , τιιιιε άιεειιτι Ρο

Με επεάει·ε , ι1ιιαιιτιιε ΙΙιεο οιιιιιιιιιιι ίαΒιιε Ετ εοκιειιιίιιε , ειιιαιιι;ιιε ίτατι·ιιιιι πια:

ιειιτιιιιιι ίιιετιτ 1ιιδϊιιε,τιιιατιτιιε ΡιιΡΠΙοι·ιιιιι δ( νιάιιαι·ιιιιι άοΙοτ,ειιιαιιτιιε ΡαιιΡει·ιιιιι

εΙαιιιοτ? ΑΒ οιτιιιιιιιιι οτε αδιιο ταιιι Ρἰα , 8: εκαιιόιειΙιε Ρτο αΙιίοΙιιτιοιιε αιιιιιια: ειιιε

Με εεε αΙι απιιειε (ΠπιίΗ αεὶ εαΙιιπι τταιιίιιιιττιτιιτ οτατιο . @ιιε ειιιιιι ταιιι αδεδιιιοΐαε νιιιιι;

Μ” ειιΓεαιιιαεθ @ιιιε , ιιιτιιιατιι, ταιιι Ριαε, ειιπι πιει·ιταε, τατιι Ρι°0ΪιιΪα8 όιιιιιτετ Πειιιιι αε

εεΡταἱΤε Ιαετγπιαε , ιιιιαε ιιοιι εκτοι·ειιιεΙιατ εατιιαΙιε αδεδιιοιιιε ιιεεείΠιαε , ίεά ιιιιαε

εΙιεὶεΒατ ΡΙαειτα Πεο ΓΡιι·ιταΙιε άε!εδιατιοιιιε Ρἱεταε?@ιιὶ σετ: τοι αιιιιεοε οοιιοιΙία

πιτ Με ὶιιὶειιιἱτατἰε πιαιιιιιιοιια , τεεειιτιιε θα αΙι ειε ιτι αιτετιια ταβετιιαειιΙα , δε τρία

Ιιειιε ιιιιτιιίιι·ανιτ,8ταάιι ιιοιιο αετιιιιίιτο Ηβἰ,εεΙείὶἰε ειιι·ιε αεΙΤει·ιΡτιιε είὶ ὰἰΒιιἰτατὶ .

Ωι·εάο ιιοε ιιιο‹ἰο ιΙΙιε Βια ιιιιαΙιιιιιι 8ι·αιια , :Νοε Με τατιι Ρατειιια ιιιιττινιι Μετω

εοτόια . Απιειι.

ψωώψα$Φψψξψ8.ιι.%.ε..ελ.ιι.8.ιιλε...ιιλ.ι8 ..αλαλ@ά

ΑΝΝ·ειι.ένΙΤΑ δ· Υ$ΑΒΝΙ ΑΒΒΑΤΙδ

,29;ξ3_ ε ΜοΝΑετειιιι ε. νιετοιιιε ΜΑεειι.ιεΝειε

Αιιδιοι·ε Α Ν ο Ν Με ο αιαιιαΙι .

Ειι·ιπ[ :Μελ Κ88;ι2 Βἰἐἰἰοτὑεειε (Τ δ. 7ἱἔῖοτὶε Μαἄἱἰἱιει

«ε οε-εεα7.ατιοΝεεΡιωΕπικε.

1.222! ΤΕΙΟΧΙ1372.? Θε!!ιαι·ιιυπ ιιδι!πιπιε @το :πωσ επιιπικεπιπάιωι εβ επτἱειιῇἱπικικ

βαδ!! ηδἱοιἰε ΜαβΙιεπβ: πιουιαβει·ίαΜ , μα! ε εε!εΙιει·ι·ιτπο |ο!πιππε ΒαΠϊαπο εοπ[ίπι

- ὅἔιιιπ

ιι ειι:ιρεανι!!ιιε ια ιιο:ιε :κι εαρ. άι. ΑιιΓειιιιι Ι.εοάιεειιΠε, πισω; ΟΠιει·ιιιπι ιτι ειιοπο ιιιοιιιιΠει·ιι ι”ακι&ι

]:ιεοΒἱ ΐεριι!ιιιιιι ιαεει·ε, ατεμιε :κι ειπε ιιιπι!ιατιι Πι απο ΓειιΙρια ιιαΒει·ι ικα: νει·ιια: .κΐΙΜΟ ΒΜιἱΜ ιοι·ι8. επί

σϋε Με: ]ιο!Η , ω” άεεο]ι4° Βουιιακ: Μάικ ΟΙύει·ιιιι· Ιπήκε εαποὐἰὶ Ρώπα” Με [αρωμα ριασιιΜιιίιό άθπιε/ία

Μ, «κι [κύι·ομικε ιιε θεπιθΜεσ νωπά ό· Με πω: Μέι· "08.|,2ή0 Ρτιβσί8.

 



δ.ΥΒΑΚΝΙ ΑΒΒΑΤΙδ ο”

Ειιιιπ [πιπο, [πιπιο οπιιιιο ιποππιο, πιο: [ππι 'Πο/οπι .οοπιιοππ:, Οοπποιιιπ:, οιιιοπο οππιπριπ- ΑΝΝ_ΦΗ_

πιο οπδιοιο:, οπι ·υοι ιιε ιο, πει οιο πιοιοιιπι ιποιιο/ιοιιι οποιοι πιοιβιππι. Ιοι [οιιιιιο ππιιοοι- 1048

πιο ιιοιπιι οοπιπ: Γιοιππ:, οπο” ·υιιοιπ πο ππδιοιο ποππιι ιιοπιιοιπιπ, πι ο:: ιππιιι: απ: ιοι:ι: η_ 8ο”

οπιοι, οι: οποιοοιππ:. :οι οπώιοιπ πω» ιιιο οποιοι πο: πιο” ιπιοι, ιπιπ οπο: ποιποπ πιο οι· :Με :ια

ιπ_ο πιο. πο: οιιπππ'ο ιοοιιο ιιιποιιι. οι πιιπιπ οι: επ: 'Ριοιοδο ποοι: ιοιπροιιπιπ οι, οπιπ ιποππ- θα·

πιο ποιοι ποιοι: ιποποιοπιπ ποπ οποιο, οποπιιοοπιιιοιπ ο· οι ιιιιιιι οποιοι πω, πι ποι πι.

ΜοΠΙΠπκο πω: ι·οιιΒιοτιι: ι::οιείιο: ι:οοιο: σοι·ιποιετ, οοιιιπκοιιο οιιιτιοιιιοιι: ιο οοιιπτιοπό:ιοτ.

:οι οπιιοπι: πο ιποιιι, πιο πιο ι:οιιππι Θ· οποιοιπιπιπ οιοιπιιι, οπο Βιιιιοι π οοοιι πιο πι

ριπιιιππιπ οποιοιι:, οποιιππ οιιπιπ ποπιιππ ιο[ο·ι, ιιιιιιιοιπι. Ροιιο οπο: ·οιιοπι ιιιιιπο οποπιιππ:

αν πιοποιιοιιο ποοιιοπ οι! πο: ιιοπιπιι]]ιιιπ: οι @πιο οππο ιοπιιιιοπιιο Βιοιιοιοοιπιοοιπ οοιιιοπιπ

πο] επιπιοοο οποιοπι ιιπιοιππ:, οπιιιιιοιπ ι/ιιπιπ ιπ·υοπιπιπ: οι ·υοιοιι οοιιιιο, :που |οιιοιπιπ πο?

οοπιι ποιο ιοιπρπ: πιοοιιιι , οι: οπο απο :πιο Μπβιιοιι|ι προοιπροο οοιιπιπιπ, οιιοπιιδιο οιιοιιι

'Ριοιοςο , οπι ιπ πιο: :ιο/πο οιιοιποιοιι ποοιιοιποοιπι , οιο[οιιπιπ:.

ι. οι οπο: ιποιιο|ιιοπ ιπ[ιιιπιοιοιπ οποπιι 7]οιππ: οοοοιοιπ Οποτιοιιππι, |οπ , πι οιιι ποροιιππι, ΟΠΗγοάμο

Βιβιοιιπιπ ποπ 7·οιιιοιιπιπ, @πιο ιιοιοι]οιοιπ, οποπι πιι οοοιπιπ ποοιιοπω ·οοποιοπιπι. ο· οπι- πιο: Απ::

ιιοιπ οο ιιιπιο ιπ Μπιιιιοιοοιο Οπιιιιππο .οποιοι Σοπποοι ιιοπιιιιιι πιο ιιποποοιιππ $οριοιποιι: ιπ 61Μιοι

[ποριοπιοπιο. Εππιποιπ $:ιπέιιιιπ οπο @οι πιο πρροιιπι Ηποο Μοππιιιπ: ιπ Μπιι_ιιοιοξιο :οποιοι

πο, Θ' Βπιοιιππ: ιπ Μοποιοδιο. Εμ: ποιο οιοοιπιπ μπει: ποιοι: ποιοι» οποιοι Βπιιπ, οππ[πο

Βοποπιδιι 11ο [πιπιπι °Ροπιιιιοι: ποιπιπο ·υπιχο οιιιπιπιοιιπι. ΟΙοιιιιτ, ιποπιι, ίοοι·ι: νιιωτιοιι:

νν1ικο.ου: ποιοι: Ιοει άιτοέιοι, οπι ο ιπιιικιο οι·ιιώθκιτ, οι πιιιικιιιιιι ΗΜ. οπο: οπι:

ποιοι οπιιπ, πρ οποιο οποιοιιιοιι:, ιο/ιιπιοπιπιπ ιιιοο οπο ιο[οιιο ·οοππι οι, οποιί ι: ιποππιποπ

τι: ι:οιιι: ο· ιπιιποιιπιι: ιοπιιιπιοιπι. 6'οιιπιπ οποιοι· οι ιποπο/ιοιιπιπ Ποιοιιππιπ [ο οποιοιιοι

πιο: ιοοιιπιπο πιπιιπιπ οιοοιπιπ, οποιι ποιοι οπιπ πιο οπιιι:Ριιποοιπιπ πι: ·οιιοιππι ποοιιιπιπ πο

ππιιοπιοπ:, οππ ιππο πιο.: [ποιππι, ιπιπ οι ιριιπ_ιιποι Ϊ[πιπι πιω, ποι νιι· Βοο ιιιτιοΒιιι: Ουι

θεοι:: ιιιιιιιιι Αοοοτι: οΕΕοιιιω Πι·οουο οοΙΠΠο, οποπι :ποπ Βοωἰιιιι: οπο: ιποιιτιιπι τοπιιιοο

:πιο . . οιιοοικιοι, νιτοπι Πιο οεοωιπωοω βοετο δικ οοικιιιίιτ Μι: οπο: οι οππππι πο”.

ιο·οοιοιπι, οπο οπι οοοιπ: Κοιιππ: ιπ ιποποιιοιιι ιοοιιπιπο [πιιοδιπ: οι. Εοπ: οοιοιπ: πιιοιι οπο».

ιιιππι ρποιιι:π ρορπιοιπιπ ·οοποιπιιοπι Ροιοιο ιποποι Οπο[ππιπ: οι 6`οιβοπο ιιιπιιιοιο. .
η ο. Μοποιιοιιπιπ Ιοδιοιιππιπ, οποιι οο ·υοιιπ: οπιοοιοιπιπ ιπιπι|ιοπο: [πριπ: ιιο·οοιιπιπιπ [ποιοι, ΥΜΜΒ η

ιι|ιππιπιο οποιοι Οποιοοπ:, ποιοι·ιιιι °1/οιππ:; [πο οπο: πιιιπιπι|ιιοιιοπο, ποπ ριιιιιπππι ιοπιπιπ. Μιωπι

πιοπο, οι πιπιιο ιποοοιοιπ οποιο ππιοπ οποποιπι , οιιοπιιοιοιπ ιοοοριι . Τοπιπ οπιιοιο απο: [πιι ι

οοπιι «οι [πιππ, πι οιιιοβπιππι ·οιοιππιπιπ πιπιοιιιο:, οοιοιιοπο °Ριο·ιιιιιιιπ Οριιπιπιο:, ο]π: ο

πιιοιιιοπι ε? ριπιπιπ ποιοιπιοπι οοιιοιιιπ οιποιιοπι, πι ιιιοοππι οπο; ιιιιιιπιποπιπ, οπο: οι ιπο

ποιιοιιι δοπιιπιιο ιιο[οιιοιπ οποοπιπι. 'Νοπππιιπ ριο(οιππι Ηι|ιοιιιι Ριο·οιπιιιο, ιιιιοι οπο: @πιο

πιπ: οι: Βπο”ι, οπο. ο8. ο· πο”. Ηι|ιοιιοι Ριο·ιιιιιιιπ £'οιπιιπιπ, ιοιειι ιιοππιιοπιπι :Με ιι: πιο

ιο ΑιιΓοπιοι: ιιιδιο, οποπι 7οιιιοιπιιι: 6°οιπο: οοπ/οπο ποιοι οποιο, οππο ιο;ο. πιοιιο|ιοιιο Ποιο

ιιπο οοποο/]οιππι. .οππο [οοποπιο Βοιιιππιιπ: 6οπιο: οπο: οιιο: πιπποι: οοπο·οιι. Ιιιοιπ οππο ι04οι οι; Μπα

οιιιοιιπιπ [Με Ριιιιιπιιι :οπι οπι_ςο οι· ιιιιι: οπο: ιοι ροι|ιποοοι, οοοιο πιοιιιιι οιιιοιιιιοποπιι, ω" :Μπι

οπ]π: σοοιιιο 'Ριο·οιπιιιο ορώοοι :ο οπι ιιοοιιο:[ποοιιροιπιιι. Ειιιοοπιπ @πιο Οοποιιι ιι·ιιο[οπξιι :1οιιο:.

Ηοποιοιι, ριορο ιππιο: .ο·2ιοιοιοπιι: οιοιιοιι: ιοιιιιιπδιοιπ, ιππι ιππιιι: πιο-πιω· πιιι: ιοοπ: πο οι:

ροπιιοπιιοιι: ιροιποι Γ[πιπο ιιπιιιιιιι Επιιποοιιιπ: .πιοιπιοπιι: οιιιιιορΜ.·οοπ:, πι οι· ιιιιιι: ιιοππιιοπι:

ιοπιιπ ποιοι, οποιο ιοιοιππι $πιπιππιιοοπι ιο Επιπιοοο πιιοιορώοροιπιπ πιιιοιπποπ. Ειοιο[ιππι

[ποιοι πιο ιιοππ·οιι °Ροπιιπ: ΜΜΜ: οριο:ορπ: , Ροιιπ: .πωπω οποιοι:: [ππδιι Μοιιιιπι

πι , Σππδιπ Μοιιιο Θ' πιο:: . Ροιιπ: ποιο 6°ι]ιπιιοιιο: ·υιοπιπ οι Οιοπ[πιο : σο· οιοιοιιπιπ

ποιοι Ροιιι πρπιι Εοπιοιπιιοοιπ Οοιπιππ: πιο: [ποιο/οι. Ηοοοιππ: οπο ιποπιοπ: ιοοι·ιπιπ Ι.οοιιο

“οι οιιοιορήοιιι Ιπιπποιι|ι: οι £οοιιπιιο Οοοιπιοιοπιι , ιπ οπο ιο_ιιπιπι οι ιποποβοιιπιο [οπδιι

Ι·"οιιοοιι παω: ιποιιπ|ιοιιο [ποῇοοιῇο οι: οιυόοοιιοιτι οιιι: ?πωπω , οποιι ιπιποπ ιποππ(ιοιιπιπ

ιιιοιπ .οπιι|ιο:, οσο οοπιι ποιοι οοιιπιο, Βιιοπιοπιιοπ: οι:ιιο|ιπ |πιιδιι _ιιιιιππι οοποπιιι: πιιιιοπο

ιο οοοδιπ: οι.

ο. °Ροι/ι.ιι οιιππιπππι ιιιπβιο [ππδιι πω: ιποππ|ιοιιπιπ [πο οπι Βοποπιδιι Βοοιιιπ, οιιππι· νΜ “ή “

πιο οπο: 6`οποιοοοιιοπι οιιιιιοιππι: ιπ οπο οποιοι [οποιπιπ ιι/οιπππι οοιπριπιο: /οπιι.ιοιο ο· ιιοδιιι- ωοΜ_

πο πιο οοιοοιο: οσο πι. [πιπιο ιιοιποιππι. Ε:: π: [ποιο οπο .πιοιοιοπο: ορώορι, Ροι:ιιπ: Θ'

Βπιπιποπιιιπ:, οπο: [πο ι]οιπι οιπιοιιπο ιοιιιοιπ «πιο ιο/ιπιπι ·υιιιο οποιοι: ιι: οιιοποπιιι οιιι

οι! [οπδιι πιο οποπιι: , οπι πο ποιοι: πιο ποππιιι [ππι, πι πιοπιιιπ:πιιοπιποοιπ .οιοιπιοπιοιπ,

°Ροιιιι: οι .οοπιπ_ο·ιπ , απο. [οι οπο οοιοιι: ιποππ[ιοιιιιπι ι/ιδιοιιππιπ ιιιπιιιπιππι Βιιππιιιιι: @Βι

ιιιοιοιπ: |ιοιιο:, πιοιοπο Επιπιποιι: Θ· .ιιιιο[ιοιιοπ πιο ιοοοιπ:, [πο 0ιοοοιιο Π! πιπιπιο Τοπ

οπο, πιοπο οπο: οπι οιιοιππι [ππίιι οποιοι: ποοο:, οποιπιπ ιοπιιο: ·οοιιι: ιπ ιοοι: ροιιιιιιιοιι

ιιιοιιποι Οιοοοιιπ:, Ροιιιοιππιπ πι. γ. ορι]ι. 7. πο Βιιοπιιιπιπ, ποι Βοιππιιιπιπιοιπ ποιππδιπιπ οιο

6ιω ωοπιοι·ι:ο, σο· Γοηθιιιπι οιιι: ιιιιτι·οιο πιοιοιιοι. Ε:: “πιο οπο.: οιοριοποποι ποιοι "οπο

πιο: [ποιιι πιοιιπ|ιοιιι ιοποιοι |ιπιπ:: οι οππο Βιιοπιιιπιιι οι! επ: ιοοιιποπ /πποιιοπιιπιπ οοιιπ

"οι . νοΙο οιοο ιιτ Πειτε: τυο: ιιιιΙΙοπιοάο ροττιποειτοι ιοΠίιοπάο οοιιιιιιιιο: , ίαι νοιιιιποτι

@οι, 8: ιοτιδιοιιιτιπ οιοιι·ιιιτι ποιο οι:ουιοίι::ι:.`ινοιαιου: οποιοι :τουε ιιιοποιου:, οι οι :Ισοπ

τιιπι Ροιο:, ιρο: Γιιοδιοιιιπι Ριοτιιιω ει:: το πι:: ποπ Επι, πο $ριι·ιτιιπι Γουέιιιπι Γιιιτιι: τιιι

ποιο::- που”, ι:οι:ιιιιιι·ι:ι ο: ιιινοοιιιο ὁοιἰάοιἰο οι πιοιτοπι πιει:: , Μιά:: ΚοΒιιιοι πιοόιιΙΙι.

το: το οόίιι·ιποοπ:, :το οοοοιιοπο πιο οιινεπτιιτί:, πιοποίιοιιιιω ίειοθ:ιιω, ηπα! ονοιτοτ Βου:,

Ρ:αιο.τιιι· οιΙιοιιφά άοιτιπποπτιιω τοΙιοιοιιι:. Νοτιιπι οιιτοπι οπο· Ειοίο, οπι: όοΠάοιιιιω πιἰοἰ πι,

ιποο:Πτοι·ιιιιτι οπο: Μπι Αροίιοιι, δι πιοικιΠοτιιιπι ΜοΠιιιοπίο τοπιο αιιιτιιιι: ιιήιοικ απ»

ιΜοοοιο, ιιτ 8ο Ποιά Μπρικ· Ρτο :οποιο βοοτιίΠτοι Μπι ω: οροίιοιιο: ιιιιέιοι·ιτ:το Γιιι:ι:ι·:ίο:ι,

οεοτιίΠπιι ΡομΗ πιοι·ιοΠειιυπι :κι ίοιιέιοιπ ιοΙιοιοοοπι οι: ι1ιω: ιποποίιοι·ιι ιο!ιειοι·ιο Ρι·οΒοιιιο.

.ποιο ::. ο. ο. Τοπ. ΠΠ. Ε. 1 :η .πιο



πι νΙΤΑ

ΑΝΝ_οΗ_ μα;; Φοπτιβα:: τωΞἰ.ι ροβετι άιτΙοιπατΖωτ Μπα/ΜτΙ Μαββεκβ: ρο[Ε·βοπτε απ Ρτἰωτ°£ἰ4 Μύτ

104_8 Ματισιτ. @τα το: τω: απατά ροττ0ΐιππω Όι·ϋαππ.τ Ι|. μέ σα: ειιι[τίωι το” αξΙπιττ·· αἱ [πιω

ι,ί_56ΡΕ, 'Εοπτέβ:αΜτ αρτιο» @τι τ·β, τἰε φαι βιβα.ι α3επάτυπ τω» [τω Ζοτο. Μ): τη: ι!!τι[Μ.τ Ρίτσ

τιτποι ρ›·οτπ!ιτ τε!τ!πε υποπαβεωτικ: αμε τητα· ω” “Ηατοπτ·πι ςτωνκάτυπ [ατι·ιβατκ, μι απο

12”. τ· τω” σ.ι·σε!βτ. Στά άσε Με τοιι[Μεπιία.τ Ετιβἰαπέ ά!!αβωτί Μπιτ· τι πιστή: Μιάατα:,

μι αφτι:: Ι:αττωπ δτυπί28Μ ΕΙτατιιτπιπ, ΜΜΜ [αστείο βιρεττοι·2 [απδίΙτατε σε!εΙυ·συμ το ὶπ Μο

ράκωττωι [αιπε τω». > -

;. £ρτταρωωπ βικ6'έ Τ[τιι·πέ ττωταΙο Επβηττπιπ, πώ Με: Μπαντ: σ.ταττιτωπ, Μ!! ΉΜΜ θε

Ούτω ο 5;;; ρτυ[επεωα:. Ειι4/άεω ΙπωτΕ ΜΗ [τβι·τιττατω βΙ!Μπτοπ πω, τα: :τοπ οῇἱσΖο ρφρτω μα,

“Με τε·ΙεΙπμπτ 7ιδἱοτΕπΖ πιοπατΙπ τω· μι. $ερτεΜΜ.τ, φαι ε στα: ατεβἰτ. €υπ/ϋπτικπτ πιστα

,Μτττω·ο!ομα, Εκ τρώτε: ενόσω τω π” :καποια τε!ε!παττα. τι: ρατι!Ιο ροβ :ΡΜ-τ ΜΜΜ Β·

β2·υτταττυπ τῇ:: @Με τπ|τιτπτασκ το!!τς2 μπώ ω: Ιωττπο, :μέ μπι τα σετε!πέτατε τοακροβτπ.τ έτι τω.

@το φωτ ποπ :πιάτο ροβ τω: ΜΜΜ @τρωω ΜΙΒ: ταση”, Ματια. 1: @κι ώ τω τπτ
ρττωπκπτ έ:: ε” @στο Ματ», σκέτο: Με 2πίττωπτ Ι

Βιετιι Βίτιιτιι τ:τ!εΒιετπιιε Ειτεπιτιιε ρτετΓετιτίΒιιε,

Σκι τ1ινιιιΞε ΙειιιάΞΒιιε, Ετ ορτιιτΞε ρτ:εΕτιτ:ιτιιε

@το Βατιτυ.ιε είτ Υίιιι·ιιιι; ζ)οπιιιιι οοιιίρεέτιΒιιε, άσε

ΙΝΟΙΡΙΤΡΚΟΙ.ΟΟΠ8._ '

τ _υ Μ νετιετ8.ΒτΙε ιτιοτιειίτςιιιιιτι ΜΜΜ , ειστε Με που ττιιιΙτοε τιίεε "ΜΒ

τ [στη ιιτ ΕιιιιοΗίΠπιε ιΙΙιιιε ι·εΙιΒιοτιιε ο2Ιείτττε τη τετι·ιε ετιτποε εεττιετοττι , δ(

ι:οτιιπι τικ οτειτιοτιιΒιιε ςοττιττιετιάτιτετιι 5 Ηττα· ιτιιιιιτιιετειΒὶΙτ:ε το,ιιξτοτιιτιι πιο ιιιοτι:ιε,

τιιιοτιιττι πι; τιιιιτιετοίιιε τετιιιἰείοἰτ ωτωτττω , Βοειτι ΥΓει·τιι ;ιΒΒατιε τεατιιε άτ:Γιιτιδτι

ιτιοτιιιιιιειιτιιττι τι ἀἰνἐτίοτ`ιιιιι τε8τοττιιιτιιιιιι ΡοΡιιΙὶε ίτειιιιειιτειΒετιιτ... ......τειιτι

ειτε τετιιαΠει ΡΗ; ΡςτειιτιΒιιε Ποτ οΒτιτιετιτιιτ τι Βοτιιιιιο , το.τιιτιιιατιι μπι οιιιιιεε :Πτι

[ειιι&ι Ιιιιις ς›ιτιιιετιι (παπι νιττιιτειιι ότιιιε οοιιτ:εΙΕΙΤετιτ; Ηιιιιιε @τα τεττιτι

για τετοι·τΜτιοιιφ (ιιτ:τ::τιίιιε , ‹ἰο νιττι ειιιε 8ς του ντ:τίο.τιοτιε ειττ1ιιε νιττιιτιιιιι τω”

ττιετὶτἰε ΠτΙειιε,Ρτοιιτ Ποιιιιιιιιε άεάετττ_τ ιιΙΕΊιιτι ό-ιοετο ειιΡιο , πιο” ιιτ κι ίατἰείο.,ι.,.....

τριτη:: εμε: τιιιιιιιιτιι εΙοτ1ιιϋ. . . . . ._ . . . τω ιιτ; οτιιιιιτιο τειιτει 8ΙοτΞει Πεἰ, τ . τ , . . . . ε

1τ:ιιτιο, 8ς ιιτ Βιτιδ'τει Ετ:οτείιει ΒΙιοτιιττι νιττιιτ1Βιιε. .. . . . . . ίαΙιιΒεττἰιιιετ νιτιίτιιι

τιττωτ ιιοτιτιει τιοι·ι ίτειιιόετιιτ τ ΕΠ ετιιιιιι @τι τιιε_ειτΙ ΓςτιΒοτιότιτιι τὶε ςοΡΙτιτίιιιιιιιι

-Ρτονοαιτ , ι1ωτ τιιιιτο τωιω τιιιιι ιτισΒιιοετιιΓιιτιει νοτιτ:ιτε Ιοοιιτιιτιιιιι ,' φωτο οι:

·ι·ετ:επιτετιι γιτι πιετιιοτι:ιτιι , εοι·ιιτιι φα: τιτττωτιτ Γιιτιι τοτει Με Ρι·ονιτιτ:ιτι τε!Ηε

οτ:τ:ιιτι·ιτ 1 & ιιιειστιττιε ττιιιΙτι νετιεταΒΙΙ€8 ΗΜ: ττιοιιιιςΙιι τ1τωΡωτ εμε 1 τιιιοε κατ:

_ςιβςτιο το.ττιτιιιειιιι ιιιοττςιτι νιτειτο ν:ΙΙ:-ιιιειιόειςιιιιιι 1 ιτι τιιιοι·ιιπι οοιινωι·Γειτιοτιε , ιιτ

.ιιι·ενττει· τις πω αυτή; ωωω, ιΡίει ΡετΓΡιτιιτε τιιιι8ι·ίττι νιτει ιτείιι18ετ: τιιιοτΙ ω.
1ιιιε εο ετατιιιε @βετ Μ: οιιιιιιτιιιε ωττιΡτ ,ι τιιιο ειπε τισ τ1ιιο ίτ:τιΒιττιιιε νιττιιε ιιοίττει

ΡτοΡτι: τεττιΡοτει τιικοτεινιτι Ηε;ττιιιε ιιτ τοοετιε ΐ:ιτιθ:ιτειε δ; πιοττεττιτι ιιιιτειετιΙτι ότι

τιτιειιιι τιοίττττπι τω1τω Ϊ0ι°τ2ἱΪε οοιιιΡιιιι€ειτιτ , όιιιιι μπι τιοτι ι·οοιιίο.τ ιιιτιι·ιιιιτειε το

τιιιιιιιτιι νεΙιιτ ιιιιΡοΙΠΒιΙε ,_ τιιιοεΙ Πιτ το ττιΡοι·ιε Ιιοπιιιιειιι ιιοντ:τιτ ιιιιΡ16νιΙΤς _,· τω.

ε1ιι€ τω” ττιοσιει·τιο. νι&οτιο. ετττιιιΙοε σοητέιτειτ ,_ εκτ:ιιίΤει τιιιιίτιιιε ίο.:8τιιτιει ΙΡιτιττιειΙτε

-ιιοτιιιιτιειεοΡΡυΒιιιιτε δ: ενιιιεετε ίτιιτΠοιιιιε εΙειΒοι·ειτ , τιιισ.ΡτοΡτετ ιι·ιςιΡιέιτιιιιε 5ειτιι

ιτι ιιοιιιιιιε Ποιιιιτιι]είιι , φαι Εισαι: ιιιίΠτιιιιιιιιε , ιιτ: ίε Ρτεει·ο8ο.τινε ίτιτιδτιτειτιέξε

τιοΒιιιτειτο νιττιιτιιιιι Ρτεττετ ιιοειιιΗΒτιιι·ι ειιτιτ1ιιιτειε 81οι·ιεττιτ . ΕκΡἰἱσἱτΙΗο[οΞὶ4:.

ΙιΝΟἰΡΙΤ ιτΙΤΑτ ώ

απ”Η . Ετιτιιε Υ ιτι κ Ν ιι ε Ιιοιιείτο μπαι , Ιοιιεει`ιιτιιτιιε νἱττιιτε Ιιτιιιοττιοτήιτ Τριε.

τω!!! [έκ [επι Ρο.ττι:τ τιειτιιε @ω ΈτεάοΙοΠιιττι , ειιιι είτ ηιιίάειιι Ρειττιιιτ νιςτι:, τη εφορι

τω. ατα ιιοΒιιι σ. τεΙι8ιοΒενιτιε ετιιιτ:τιτιιε ,_ αφτο εάοέτιιε είτ ;' υΒιι1ι12ΠΕΠΠ1 ιτι το Ιοτ:ο

.Πως μπαι;βατ , 8ι·ειττιττιο.τιτ:τιπι & ετ:τ;Ιε:ΗΜτιςοε αιιιτιιε τειιιτει νιντιςιτο.τε μισο

ῇΙιιε τΙιτΠοιτ , ιιτ τιετιιιο.τμ1τιττι·ίοι·τιιιτο, ίτ:τΙ νοΙιιτι ΡτοΡΙιεττεο ειιιοάτιιιι ίΡἱτἰττι ιιοτιιειι
”Ιιο‹: τιττιιστ ιιιτΠτιιτιι τιοιι ιημιτι νιάεειτιιι· ._ ιτε ετιιτιι Ιιτ:Βτειιοε , τ νι: @τα τισ; τω·

-τιιι;, Αι·ιιιιε πικαπ: Ιιιιευε ματια παταωΜπιτ . ΥΓ:ιτιιιιε ιΒιτυ.τ νιτιιιτι άσΠειιεττ ἔσω

η τοπια: τω Ρωτττω αιτιτιιιιιτι τυπο , δ: τη οττιιιι νιτο. ειπε τειιιτα ναι: ε!εΒρ.τιτιεο. θεω

Σΐ;"";Βλ·τεΒατ , ιιτ-ιτι τ1υτιιιτοΙιΒετ -τ:οτιοιιιτ:τιτιιιτιι φωτο ΡεταιιΞΗτιιε , οιι·ιτιιιιιτι νοεε: @Με

πω”. ·ίιιΡοτειιιε , οιιιιιίτιεττιι ετιειιτι ιτιοἀιιΙετιοιιἰε ΑτιΒεΙΞε:ι: Γιιτινιτ;ιτε τοτττιιτττ .

Η Ποστ νετο ῇειιιι ειτιοΙοίοοιιτιωΕπιίτιει οοιιτἱ8ἰίΤετ , :μια ΡΙοτοίτιιιτ: τιιοτταΙἱιιιιι τει

_Ρἱτ ιτι νοι·ει85τιετιι τιιοι·τιε, δ: εοτιιιιιιιτιε οπιτιιιιτιι τιιίοι·ιττισιι , οοτιιττιιιιιιίτιιιε τουςτο.τιο

- τι οΙε
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·ο.άο1εΓεεοΕυτυο1Ρετιιτεετετ ; τ1ι18.Ιετο Γε ΡτττΒοετττ , οοεΙὶτετ Ρτο ΜΜΜ.σποτ, δ: .ωτο.εττ.

τοεεοτοττ ήτο ΙιοΓΗ ττοττοιιο τεΓΗτετττ , ττοοΙττετ εοτετο οτε τ1ιτο ο1ἱἱεοττιτιτοτ,ἰίὶε 1 048.

ετε!τοειτοε ΑοΒε!τετ ΡτιΙοτειτο το.Ροετττ , οσο είτ οοίττετ τιτ:οΙτετττε εάττ:ετε .. :Ρετττοτ #4· 5°Ρ'·

απτο απο οΓοιτε οτἰ τεττοίουτο τοτε τοτεξετετο ΙΙΙτοεττιοτοοε νἱτΒἱοΪτετεο1 ΓετνειΓΓε.

ΝἰΙοΙ νετο , οτ το επ :τττειτε ΓοΙετ , ἰο νετΙοε ετοε τιιτοἰἀυτο , ωτο16οτττω τεΓυοοτε ,

οπο το ειδττοιιε ετο Γοοετοιιτο :τα τοεοιο Ροίἱτιοο τιΡΡατετε , "τοι το ΒεΓτο τετοιο

ΪοοτΡοτΞε οτοτετνοο1 , οττοΙ Βιοτιιτο πιο: Ιοοττειτοι , »τοι Ροθ:τετοο το οτοοἱ τοτε ο»

Βέτο τοοεεοτιοο νἰὸεοτιτοτ: Γε‹ὶ το οτοτο γετΒο , Ξο οτοοἰ ειδτο, τιποτε οτοοἰοτο τοετο

Βτοτοοτ οΗὶεἰο ποτε €τειττο. Γεοδττ Γε 5Ρἰτἰττιε νο.ΓεοΙοτο τΓεεΙτιτοοε.τ . Τοοε νετο στο

·ττε εοοίΠοιτο Γιτοτο το Βοτοἱοο Γτειτοεοε , ειιτο νου; τοοόμοι ΓτοάτοΠΙΠτοε οετοιοτε

Ματ , οπο ε.Ροά Ι)ειττο Γε Βτειτἱτιε εοτοτοεοτὶετετ .

Ρετ το Ποοίοετο τειοΡοτἰε , Ρττείτοοτε , το ετεὸἰτοοε › ςὶἰνἰοἱτετε ΓοΙιιτἱε οετ:ειΠο

πππο οὰοΙεΓεεοτὶ , οοετοάτιοτ Ο ο ο ε ο ο τ τ ο ο το τι οΒοτιτετο , άιιτο ντεοοι τΙΙοτο του

τε ΡετττειοΠτετ , τΪε νετοο Βεἰ ττοΘαιοτεοτ ετιάτνττ , τι τυπο Ρεττετοε ΓιτοΓοε , δ: νεΙο

τ:ττετ ΡετΓοειΓιτε , Γοττο Ρἰετετἰε , Ρωτώ τοο:τίοΙο ΓιιοΙειτοε είτ. Εο ἰτἰοετε εοοτἱττἰτ οτ

ΑΒΕ” τοετο,τοΓΡοοεοτε εο,τ1ιο νετ ΒΡττττοε-Γεοδττ ΥΓειτοιιτο τὶοτοιο Για ΜοΓΓιΙἰεο

Η ῇιιὸὶοεινετειτ ΡττεΡοοεοόιιο1,ἔτοΡὶοοοοε Γοοε τΙοοΓοετοι οοοΠεε ντΗτειτοτοε το οτ

Βετο ΜεΠὶΙἰοτο οτοοεττιτεττ Γε απο το Α8ετοεοΓὶ οοτοο τΠεΒιιε ε,ΙΒοοτ οετοοτειτε

ΠΚ

. ο τοτ , Γο.οτιιΙιτε ΒεΞ ΥΓειτοοε τοετοεοε , οε ττιτοτὶ εκ ὸΓΙειτἰοοε τοσο πο Γοο ττοοεάτ

° τοεοτοτο , τιτοτετε Γοττε οτοΓεττοεοτιοιιε , οΒνεοττετ , ειο Ξ π· ε τ· ο ο ο ο νεοετειοιΙι ν°αΡω τω·

οιΓξτε:τοιενττο ,ἰΡΓἱιιε εΙνἰττιτἰε ετοΓεοΡο , Γειοθτττ: τεΙὶἑἱοοἰε τοιοττοτο ΓιιΓεεΡἰτ . Ηοε ττοοετοε τττωττ.

Γοτἰε τ:οοετοε τίτντου. δεοίεοττει τΓΙΓΡεοΓειοειτ , τιε το οτοοείτεττο ΜεΓΙὶΙἱεοΓἰ Ροίττοο

4 άτττο τοἰΙὶτοοτετο ΑΒΒειε @το τὶἰἐτιτε νεΙοτ Γιοπο τοοοοετιιιτο οετἱιιεοοιΡοττοοὶιιΓοοε

τεΡετετετ , Η εἰ Ρετ ΓετοΓοπι τεΙἰΙΒἱοοἰε ΙιοΒὶτοτο ττοοοΓοΓΙΓετ . Ροίτ Ροικ:οε άεοίοιτε

τΗεε ΜεΓΠΙίειτο νεοἱιιοττ το θεοι εεΙἰοο τιττοεοτοοι εοοΓο.ουΙοτΞοοτουε οεεοΡειτο, ἀε

νοτοε Πεο οτὶοΙεΓεεοε Γεοι:Ιτιιτειε τοτετττο τοειττγτιττο ΓοΙΙτεττοε εἱτεοἰτ , εο€οοΓεεο

οἱ οποιοι τΙεΓὶὸετἰο τε.Ρ1τοτ , τιποτε τι Ρειοετε Ἑτεττττουε, τού τεΓΗτοτο τεεεοε τοοοτι+

;Γτεττο , οι Γειτἰε τε8ιτΙειτττετ ντνετε εεΡεταοτ , Γὶο8ιι!ει Ρετειιοθετοτ . Νειο1τΙΙιτό Γε.

τοοΗΓΠοιοτο τοτο οτΒε εεοοΙοιοο , τ1ιτοά ΒεαττΓΠτοοε οΙἰτο εοοΓττο:τετειτ Ο τ. ε ε τ ε

1 Νοε, όεΓττοδτοοι ε. νοοάοΙτε,οΓοιτε :το εοτιιτο τετοΡοτει τοἰοοε τοοτιτοτ οοτἰοιτἰοοε- Μο·"ΜΜ

. . . . . . . . το πι· τ
τιε Ρτε:τεοοεοειτ . Ηι τεΙιΒιοΓιιτο εάοΙεΓεεοτιε :οπο εατιτειτε Γτοάιοτο ΡτοΓε ττοεοτεε, ωῖἰἐυἔ::

τὶείὶὸετὶἰε ετιιε ΓειττεΓοετοοτ,Ρετ οτοοὶο. Γειοδτιιετἱο οοοοοετο άοεοοτ. Ηιτοε, ύ του”,

Ιοειττο νεοετοοοικ τοειττγτοτο, ειο οιιτοετοοιο Γτιτίττο. ΓιιΡΡΙΓεατιιτ, τεοετ εττετεττιτε,

φωτ Ρετ Με τοτοε Ιτιτε Ρο.τεοτεε εειτοοοε,Γειοθοτοοι (ΣοοτεΓΤοτοτο,Βοτιτε Ιοεὶ φασο

ε!ειτο οτοοτιτ:Ποτοτο, εττειιτο εἰτεο. τοοοπτετειοτΙΓε ΡοΡτιΙοε ειτοτοτ. ΙΜ τιιττετο ΓεοτΓιοο

Γειοτειττττο νττετοοοι τοτΒο οοἰεΓεἱτ . Ατ το τΠο τοτεττοττ Γετετειττο, φα! ὶο τΡΓο οπτο

το.Ιτ Ποιο επτετΓοοτ ντάετ , Ρτττοτττνοτοο1 ΟΙιττΓττ τεΓττοιο , Γειοετοτυοι Ιοοοεεοττοοι

' ΓεἱΙἱεετ,οιιοε τοτε Γεοοτο ΒεοτἰΓΙὶοιοε (:ειΠτε.οιτε ΒετΜεεοιἰτἰεοε οτττοιοο εεοοοττο.

ε!ενεκίτ , τοοΙττε το τοετοεοάο τεΙἰοιτἰ:ο εοοττοεοτιττ . @τοπικ ἰΠε τιικοττε , οτοοτε

Γειοδτοτοοι νεοεο1εοτετ εεεεοΓιτε , ετΙττοΓτΙοε ει!) Ξτοο Ρεδτοτε ΓιιΓΡἰτεοε : Βετο

Βοοε , το τ1ιτἰτ , φωτο τεττὶΒἰΙἰε είτ Ιοτ:οε Με , δ: εεο οεΓετεοειτο! νετε οσο είτ Με:

:Μοτο το Ποτοοε Πετ & Ροττει τ:ττΙτ . @το ΡΙιττο. ? τι Ρτοτττοοε ΠΠ εοτιειοἱτοτὶο Γιοτ

τὶετοτ . ΙΙΙε νετο Γε οιιΠο Ροδτο τι Ιοεο τεεεΓΓοτι.ιτο τἰἰεὶτ . (Σοτοτοιτοτ νοτο Μοτο οε ε.

(ἰοοΓεεΙἰοο ειοοειτε τεΡοΓεετετοτ , οοεοΙίτιττ . (ἰειοΓεεΙἰοιτε Ρετ οτοἰεοε Γτιοε Ροτεοτεε

εἰνἰτειτἰε τιεττοε τοοοειτοοοι τεΡετἰτ .· οτ ΠΠ τι Ρτειτττοοε εΙειοεοΙο ΡετΓοτιο , νετοτε

οποτε :ιττεοτεε, οτ ἰοτετ ΙιοτοΓοιοτΠ ττεήεθτοτεε ειΠοΙετ Πεο , τττοτΓετο Ρτεεοττο πιο

εοτοΡοοιτοτ.Ιτα Με οιο Ρἰο Γοττο Γειοδττ οοοΙεΓεεοτίε Ροτεοτεε Ρο.ιτΙΙο :τοτε τἰεεεΡε

τετ , @με ντετΓΠτικΠοε τι Γοἰε ΡτοΡίοττοτε δε τΡΓε άεεεΡτοε είτ . -

Μοκ νετο ΥΓειτοιτε τοοιοιτειοι οεΓεττΡτοττι Ποτά δτιΡτεοττε οι Ρεδτοτε εετεοε : 1 ν.

@ιοάσατοοισεΡοτε/τ πωπω· ττω|πεετε, έκβακτετ ομ·τ·στε.·9αίσ πε|εἱτ οαΜ|ατατη»:

ω» τἰἱε.τ: τειοτο Γετνοτε τε8οΙειτεοι Μοτο εοττετε εεΡττ, οτ το ειτο&τε το οτενἱ ετἰετο Σω· 9° '°°

ΡετΓεδὶἰοτἱΒοε οάτοττεοΓΙτε νέτΓετετοτ . Ετ Ρττο·ιιΊ τ1ιοοετο τΠοάδοτουεΠε με οειτΠε

]το.Βεοε : @Με τκεἰἱοτ ε/ἰ οὸετὶἰεπτἰε Φωτο υἱἄἱπτπ, (9'Ρεσεετττω ετέοΜπάφ ποτα

(τρωτε , (Τ[εείω· Μο|οἰαττοεΜεπἐςισἱεβετε: Μοτο Ηιτττ1ἱΙἰτοτε, τ:τοτειττοε εοτιτοτε .""Μ ω: "

δ: Ρετττεοτοι, οοο ΓοΙοτο Ροττἰ οιοοειΓἰετἰἰ, Γετὶ ειιοθττε ετττιτο Γττιτττοιτε οοετ!τεοειτ, οτ τωτττο το

Δε” το τω. ε. τω. πω. τι τ τη «Ιω ΜεΜε
ο η · . Π · - - τ.12:8.ιτ.με

τι Ομ;ττωοτο Ιοτι τοετττ τω” Με θττοΓεεΙιοοε, τερετιτε οσο Πειοτ. .

Η Ι»Ην:!άε ΟιτεΓοτιιιιτο το ΟτιΠἰεοο ιΙΙοΓΙτετο Μ» ε, τη». :το το ΠοετΙΙ:ιττοτ τεεεο.θοτοτ· Ε·το&οττττο τελἰςοἰο

τε τι πο. .
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ΑΝΝ. (ΙΙΙ,

τοοδ

η. Βετο,

:1οἱ απο τοτ:: οοο οοο,τιοΙ:οτει: , οοτττοτοφοοι οτιοοι οττοΙΙΙε., @το τοτοφοοτ εχετε.

τοοοπτοεπιΠωοΜτω :τουτο4°εΡωτοο Νέοι :ήτο ΘΒεὸὶοττΕοτττ Με οοο

μο:Ιτέττο, οοο οΙΙο_ ίο τοττιοτι:τιιιτοττο, οοο τοεοττοοοττοτο , οοΙΙο:Ιοοτ:τοο νοΙτοε

ετΕΡέτττοε , τιοΙΙο Ρτοτξιτε το:ΙΙΒοοττοοτε , ν::1ττττΡοττοοττο :τοτιοτοΙο:ιτοτφο Μοτο!

τω: :Ιείοίτοτ:: , Ισά :του το οτοτττο ντ:Ι εττττετττο οονὶΙὶτο-τοοττοοτττιο οΕΒοτοΙτ το»

μποτ, τοττι 8τοττοίο ΙιἱΙοτττοτο οτττοἱο ::οο:Ιττο , οτ ιτιο,οτε οοοέττε ίοΙο τοτε ΙττΙοτττοε ,

@στο ο1τοτυο<>ουοΜετ ετεττὸὶοοτιετοτὶοεοτττοο::τ=τ - 1ο :τετοιο - τω:: τοΙ>οε το

· ΙτοΙτοΙ:οτοτ οΙΙΞ:Ιοοε, ο: :Ιοττοοε οτί :οτε Ιοο::Ιοε , οΙΕΙε8::τοτ, ίοΙο τεθοτοο:Ιτ νοΙ:Ιοτ

Ε: Ρττοι· ζ

Έστω ο. το!

τοΞεο:Ιτ τοττο ΡοιιΙΙΙΓΡοτ ίοΙτττΡ::το γτ:Ιοτετιιτ , φτο δ: τΡίο Ιο:ΐττο :τοτ οτοττο , Νοττ

εοττοτττο :το :τοξο τοτοΙΙ::έτοττι τοΙΙτιτοτ::τ , φοτο φτ:Ι ::οι1°1ΡοΠ8Φ1°οτ:1οοετττο

Ιοοτ . ])τ τος:τοτοοιΡΡο ο Μο8ΙΙΙτο Ι›οοο , ΙοτττΡοτ οΙΙοοτοτι:Ιοτο . ΝοΙΙοε τ,οττοτ

:ΙοττοδΙτοοτ,'οτίοΙτίνο [εττττοοΙΙιοε :ΙοΙιοτοτ τοττοττοε, αυτο :οποιο Ροτοο τοτοΡοτο ω.

,οτε οτοττο :Ιοττοετοτ . Ο Βοοτο οάοΙ::ίοεοττε τοτττο , φΙΙιοετΡίοτοτο Γεοοτο :Ιττττ:τ

Ιο ::οτιίοττττττοττο οο.τοΡοτοτοτ ,Ι Ο ίεΙΙ:το τττο:τοτο , φτΙτιτε οΙτοτοοτ φοιτ ντττοε

ςτο::τττο οο:Ιττ:,' . δ ° δ '

_ Εο τοττιΡοτο νττ Πω οιττοΙττΙτε Ο ο ι οτι ο ο ο ε οΙτΙτοτἰε οΗτοτοτο το οο:Ιοοτ ωτοσ

Ιτιο ΙΙτοοο:: οετοΙιο.τ. Ιε οοτ.τττοε @ποτε ίοτ:ττΡοτ ο:Ι ΡοτίοδΙτοτο Γο::οτοί::οτο €€τοοοε,

ΡοΙΙ: Ροοεοε οτιοοε τ::τιττοοΒοτο (Με , εοφ:: :;οοέτιιττι , :ΙΜοο εεττ:: τοίττττθτο , Ρττο

:επι ΡτοτττΙιττερτ:ΙτττονΙτ . ΙΙΙ: οιττ:το νοΙοτ τοί:ττΡτοτο τοοοττ Ρτο:σεΡτοτο τ-ΙΙο:Ι οο

Ιτοττε; :τετοιο υποέκαε στ, ὑωπὶἰἑο οι: οτ Μοτο." οι: ::οΙΙοτο Ρττοτοτο, τοοτο το οΡο:Ι

ί: Ιοοτοΐττοτο Ρτ::ΙΙΙτ , οτε ο Ιτοοοτ ΙΙΙ; οτΙττΙ φοτο οοοε ; τΙΙ_ο:1ττο οι:οΙτοττο ,Δ τττΙιτΙ

- οΙτο:Ι :ΙΙ-οτι :φοτο :Ιοτοδττο ντ:Ιοτοτοτ,τοΙοτττοοο ί:: οι: τοΙοοέτο το» απο οοοδΙΙε οι:

Ή:

Σο μΙιΙτείοοτ

:Ιτεττοτ ,

ΚΠΕ

Ετ Ρτ:ττΙ:τ

τ τοπ: ΙΜ

τοτΙτοτ .

Στοά, ,η 9._

,.Ε(:".3,υπ τ:

ΙττΙτιτττ,οτ ΓοττΘ:ττοττεδ: :ΙΙΒοοοττοε [οοο ,Δ ν::Ι τετττΡετοοτΙο , τοετττο Ιτοοτε οτοοτΙτιτε οι:

ροττΙΙΙττιο::οΡτοβοε ίοτο:Ι:Ιοτετ τοττοτεοτ ,, δ: φτ:Ι::οτ ίοττε οΡτο , Νοτο δ: τΡΙοετοε

οοΙΪοτὶτο8 Μ, 00ΙΠΠ1Ι7ΙΠοΗΜΙΙ9Πω [8ΡΙ©Ι33τ , οτ οβ ΙΙΙο :τοτε τοΡτεΙιοοίοε οτΙιτΙ ίοΙ

Ιοοτττ , τττΙττΙ οτττοτττο:Ιτοτε τοΡοττοτ::τ , το ΓετοΡετ οΡο:Ι Γ:: τοΡοτοοε , ιττ Ρτο:Ιοτοε
:τοτε Ρτο:ΙεΙΤο οτττοτΙοιιε Πο:Ι:;οτ , οοο ΡτοτοΙΤ:: . Ητο ΙνοτοΙοτττ ΡεςιτΙτοτοε οτοττοττοε ,

το: οοττοτΡοτοεδ: ΡτοτοΙοτοτ ντετΙτετι , Μ:: ο:Ιτοττοο:Ιο τετιιτττο ίοοοεΙΤοτοοτ :

, δα! οοττι ΙτεοτοοτίΙτττιοεΒοτοτοοε δ:_Βοοοτοττττοοι 1::τνοτιτ [οιιτο νοοετοΙττΙ:το

6τττΙ:==ΙτιπτΦωτοτο τεΕΠΠΠοΗ1°ο : δ: Ιιτιοο ε ΠΕΡοτο :τοσο το :φώτο Β:Ι::Ιετττ Ρτσ

Ιτονοτοτ , δ: φοτο τοκοι νοτΙτοτιτ ίοιττο Ροτ8ονοτοτ , ο: ίτοδΙτιτο οΙΤοττ:: ΡΙοτοττοτττ

οπο: τ:Ιοοο ιτε ,, οΙτἱοτἰ ΡτονοΙτοτο :ΙΙΒοττοτο :ΙτίΡοοοτοτ ,Δ νττοτο το: :Ιιεοτίοτττοοι

Μοτο οοο οοοοΙοΙἰτ . Τοοο ίτοττοε απο ντ::τοτε ΑΙτΙτοττΙιοε Ρτο ίοςοοΙΙοτε οΙΙΒοο

:Ισ ΙοΙΙΙ:ἰτΙ, Ρττε ΟττιτττΡοτεοτοτο Ρτο::ΙΙιοε ΡιτΙίοτιτ. Τοτο οτ8ο οοονοοτο 8.881°8·

Βοτο, οΙττε Πο , οΙττε νοτο Π:: ΙοτιτΙοοτΙΙιοε,_ οοοτιοΙΙτεοττοτο= Ρτο ίοτΡίὶε ίοτοεοο

ττΙτιιε , Α τ: ο ο τ ο τ: ι τ: ο ε τι οΙ:Ιιοε φοο:Ιο-το Μοτοττεφτττοοττε ,το οΙττοττε τοττοοττ ,

ο:::ετΙττο τοτοττοο Ροετοτοτο ; Ηοοε το , ἰοφἰτ, ΙΙΙτοΙο , το 11οττ1Ιοο]οΙιτ«ΩΙιτΙΙΙΙ.

Ι)οτοτοτ οοΙΙττ , :τοτε :το :ΙΙΒοοε τοτ οΙιΙτοττε ΟτΙι::τοτο ντ:Ιοοτοτ, ε:Ιτοττο ? Νο::

τοοτο , :Πο ο ίοοδΙο-ΒΡιτττο ε_:ΙοδΙοε , Υίοτοοε , τοοοττ , Ηοο τοττοτ νοΙοττ :Πνι

τοιτο τοΡἰοτττοε οτο::οΙιιοτ , οοοδΙτ οοο οοοίοοίο , ΡοττΙτοίφ:; νοτἰε το οΙ::έττοττοττι

:τοτε οοοΙοτοοοτοε ΙΙΙ‹;ο ίοΙτί::ττΡΙοτοοτ. ΑΜΠ: οτττοττίΠοιο οοοτττίτ_οτοε , φτ:Ι :ΙΙ

οοτοτ,ντ:Ι:Ιο ΓετΡίο φτ:Ι ίοοετοτ,οοίοιεΙιοτ,οιττο τοτοοο Ισ φτΙτοί:οτττφο Ροτοτοτ ·

τοο:Ιτε ει:εοίοτο ττιο1ττοττττ; ντοΙοτιτοτ Μ: οιτττττοοε το-Ρττοτ , δ: πιο τοπ; :ΙΙΙοττο οο
:1οτ:ΙοτΙ”εττοτ οοοττοτττ , οοοΐοετοτοτ ο δ -

ο Ει:το:Ιο :οοο φοτο τυο:: Ρτττοοοι οονιτε οτΙτΙετο , τοο8ϊε - οτ; τττοοτε :οτττ8οο:Ιτε

ΦοοΙΙιτιο, δ: ::οοττοο:Ιοτ νται: οΡοτοττι_:ΙοΙ›οτ ; δ: Ιτοοτ ττοοοττΙΙτ οι: Ιτοτιοττε ίοΙΙτ,οτο

το ΙΙΙιεττοτοτο ΡτοΡττοτο , οι: ΙΙΙτεττοτε νοτο ΡτοΡττο το οο8Ιτέ::οττοιτι ίοτ , εΙοττο

ττοτοφ:: , οι: ττοοΙοέτο Ροττο Γιο δ: ::Ιοττοοο το φωτο τοοΙτο τττοΙο τοΙοτ:οττ οοοίο::

νοτοοτ : τω:: οοττττοττοΙιτο Βοτοτο1ττοιοτο οοοίΙτιδτοε το! οτοτττο ίοΙΙΙ:ττοτο Ισ οο

ΙτοΙοοτ, Ι::::οττ:Ιοτο :1ττο:Ι [οττΡτοτττ :το ,· @το τέτοιοι: Βειωτ πΜάί›τε8!έέέτ ο Ε: οτ ::οοττο

οτττοτο ντττοΙτοτοτ οττοοτοΐΡοθττοτ , Ιοο:Ιοτ Ρετ οτοτττο Κο,οττΙο οι: ΡτοτΙοττοοο Βοο

ΒοΙοο.τ :το ίοΙήοδΙτοτ,τΙΙοτττ [οτοΡετ το τοοοτ:: τονοΙνοοε,Ιοφο οοο τοτο τοο8τίττοτττ

φοτο ίοτνοτο οτττοιοτο τοοοΒοοίοοοε , Νοο :οοο οτοε το::οτο ετ::οΙΤετοτ ί:ττΡτοτο

:Ιτοοο-ε:ΡτὶπσὶΡεΜ το σοπ/?έσπεταπ:,ποίέ ωστοΙ!έ-,[Μ ε/ὶο ο; εἱτ/ἱστιτ οπο.: σ:: ιΡ/ίε.Ηο::

· τοτττττ

 

τι ΙΙΙ:οΙοτ·οοτ $οτοπτοττΙιοοτ ΡτιντΙοετοτττ 5:τεΙτ μην: Ιτιιτ:: :Μπιτ :οο::Πιτοι . :ΕΠ :ιοτοοτ Μοτιε-ττιοτοτ ;

νιτΙΒο Μοπτ-ωτηστττ, νεοι: :το τΙΙιτΙΙτ:: ::ττοοΙοοοτ τω: δ: Ροτττ ττοτοτο:: , ΡτοΡο Ατ:Ιοτ:τιτ :οττΙΙτοδτοοτ , :το

@Στοπ οοο: Μοτο: (ῖοττετοεοττοοτε Πτο:Ιτ Μοτο τοοο:ι:Ιτι,
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Βἰτιιτ Ξεοιεπε, ΡΙιιε επιετι ίειτιΡετ ΠιιόεΙιετ πι Βοτπιτιο, οιιετιιτιιιιει·ι . Πποε ποπ πΝΝ.επ.

ΜΜΜ ίτεττιΒιιε, ία! ετἰεπι οπιπιΒιιε 1ιοττιιπιουε π1ττεοιιεπι τω Ροτείτ επιειιιΙιε 1048

_ετετ . Τιιπε ΡειιΡεταπιευτε,τιιπε εΙεεπιοί808Π1πι απτε Ρι°0ἴι1ίἰ0, τιιπε!επεπεπ- °4°8°ρ°·
Μ1πτωππ

ποπ εττΙοε οπιπιιιτε φωἱΦυΠηιιε τιιἰἴειἰε εἴΗἰεἴ0ϊιιτιιεοπίοΙετἰο ίείτιπε πω· ε" μερε

ειιιτιιτ.8ε;Ρε ιΡίε Ρτο ΡειιΡετιβιιε εΡικἱ οεεοποπιοε πιεπάιεετε [πεε νεΠεε ε πεεποπ τ” · '

_8τ εΙιοτιιπι ίτετι·ιιπι, ποι οΡΡοττ0ΙιιΜ ὶΠἰ αεκ ε ίιιτετἰἶ› δ( 818επτιοιιε ε!επειι1ο πειτε ;

οειπό.ε εφε τετ πε πτεοεπ ρτσάετειιτ πιιπιτετι τ Ωοπιοιιε πε ειπε επ εεΡιτιιΙο

επεείπο εεει·ετιιτ , ιΡίε ίιιτειπ ειιιπ Με; Ρετίετιιτεπε τπε1ιοτε τείΠτιπ παοκ Μιεοετ .

Ηιε νετο τεπόετπ εοττιΡεττιε , πεπι οτε επετιεττι Μπα εοοΡεττοτιιιττι οΡτἐπιιιτιι εἰτρ Λυξ.απΞδ

ειιπιίΡεθιε όιΙιεεπτετ οιιιπιβιιε ίιιΒτιΡετετ ε οιιοοετιι $τεΡτιεπο,οιιι πιι!ιι παρε τει Με .

δ: τεΙετοτ δε τιοτει·ιιιε Με , ἰπτετεεΡτιιε επ , σπιτι μπι ίτεττε: ειιιτι εΙΤετνετεπτ " , δ: οι [ οΜα_

πιεκιτπε εποε εε ειπε πω σε Ρετετπεττι τενετεπτἰειπ εετιιιε οοετιιεΒεπτιιτ Με· 1·ετεπτ .

ειιετετ,εειιίετειιτπτ,ιΙΙε Ροίϊ 1οπ8ε ίὶΙεπτιε εΙΙιιάεπε: Βοτιε , ιποιιιεΙιετ , Ιετ8ιτιο τε

εεΡτιοπεπι οΡτὶτπειιι Ρετετ . Σεπ ειιπι ῇεπι Ρετ ίειΡίιιπι νετΒε ίτεττιιτπ τπετιιεπε

[ετετ επιπι οπιπιιιπι Ιιοπιιπιιπι ίετε πιΜΙΠτπιιε ] ποπ ειιὲετετ , Ρετ οιιεττιοεπι ΜτΙ”.

Ητπιιπι εοπιιτεπι , Ροπειιιιτι ποτιιιπε , ιτιιΡετετο ΒΙεπτιο ιτιάεττι ίε&ιτεΒετ . Ο οεετε

ίιιττε .| ο ίιιττε Ρτετετιε.|ο ίιιττε εετ1τετιε .| ιιτιπετι:ι ποτε ίὶπιἰΙΞε οπιπιε ίιιττε εΠ`επτ!

Πτἰπετπ οττιπεε ίιιτεε Ρτοιτἰττιοτιιττι Ρετεεπτεε τεΒιιε , εε τεΙιε ΡετΡεττεπὸε πε Ρτο

με εΙεοοτετεπτ ! Νοπ ‹ὶε τεΙἰΒιιε ΡειιΙιιε όιεετετ:Νεφση”ατετ τε8ειωι Βεἱ Ρο`βἐε· ω” οΜ

Με; Ξπιτπο τεΙιτιιιε φοιτ εΙενιΡ<τετ Ρεττιιε ·Ιιοεπτετ οεειιττετετ , ΙΠοεπτετ τεΙιτιιιε

εΡετιτετ . γ ο

δω νιτ ιίὶε :επι οπιπιΒιιε ΙετειΠιπιιιε Ηετετ,ίὶΙ›Ξ ΡετειΠὶτιιιιε ειιΠίτετε, επ οτιιπεε ΠΠ·

Βεπτ8πιίΠτπιιε, πι ίε ειιΠετιίΠτιιιιε είε; δ: ειιτιι οττιπιιιττι πιιίετιεε Ιενι8ετετ , ίε ίεπι

Ρετ ιπετεεΗΒΠιε εΙ:Μπεπττε τπεεετετιοπε άεττιπετε . ΕεΙεΙιετ οιιιάετπ Με απο τω! ΑΜΗΠω

ττιΒιιε , δ: οεειιΙτετε ίε Ρετ οτιιιιιε ειιΡιεπε , εΕΒὶεοπιπὶΒιιε ιιτι εοττιττιιιπιτετ ίιπιιιΙε- τω -

Με . νετιιπιτεττιεπ Ρεπεπι εΡΡοίἱτιιπι Ρετ ίτιιίτε τιιτπιπιιεπε , πι τοάεπάιε ετιιίτιιΙιε

οιιείι πιο εοπιεπετετ,τοτιιττι Ρεεπε ίΡετιιπτι τείεδΗοπιε οοειιΡεΙιετ; ειιτποιιε εΡΡοΙὶ.

Με ΡιΓειΒιιε ίοετιετετιιτ , νεΙ Ροτιιιε επιτεε νὶοΙεπτἰε εοΒιετετιιτ εὸ είπω , ιιτΡοτε οιιἱ

Ρτετἰοίὶ ΙεΡοτιε & εοποιτι ίτιιοιοΒΙΕπιιε ντάετεπτιιτ , ίεεετε ειτειιίετιοπε ιιτε!ιετιιτ,

τΠεεπε , ποπ οπιπΞε οεπε εοπτΠτε ττεππτε όεεει·ε Ρετ ΑΒΙιεττιττι οτε . Βεπἰοιιε ειπε

ΡευΠετιπι Ρετ ττιἱπιιτἰεε ἀιἴεετΡίἱίἰ-ετ , εεΡιτιΒιιε δ: ετιίὶἱε ίιιΡετ)εδτιε , οιιείὶ επι ο

ιππιε εοπίιιπιΠίι"ε_τ , τεπτετἰοπε τεπτιιπι ΓιιΡετετε τείοεὶΙΙετιιε , ΡειιΡετιΒιιε επιὶττε<

Με . (με εε ιΙΙο τ1ιιο ιιτεΒετιιτ Ρεττποτιιεο νΕπο ? Νικ! τεπτε ιπίιιΓιοπε εποε εοτ

τιιτπΡεΙιετ,ιιτ πιιΠιε ιιίΠιιιε εοττιτποάιιπι εΙΪετ.ΤεΙΙ @τετ , ιιτ ιτε οικετιπι , ΙιγΡοετιίι·

ίεπ&ιιε ΙιγΡοετΞίὶττι ίπειεπε εΙΠι:ιιιε !εΒοτετιετ . ΤεπιΡοτε ειιτειπ (ζιιετὶτεεε ίὶπιεε

Ιεειιποε,πιιεττε δ: ίεκτε ίετιε πἰΙιὶΙ ΒιιίὶεΒετ .

Τε1ιΒιιε ετεο οΡετιΙιιιε νιτ Βεο ετπειιιΙιε οτεποπεε Γιιεε ΙενεΒετ ἰπ εεΙιιπι , πιω Η _

]ετετιιιε: πόεΙιτετ εοιπ ΡΙει15:[.ε·υετπι4: οπότε »ιο/Μι αυτ: πωπέεισ ω! Παω: . εεε ειιττι ν”

επ οτεπάιιπι πο&ιιτπο ττιεπιπιε ΒΙεπτιο τΠνιπιε Γε εοπίΡε&ιΒιιε οΙιτιιΙιΠετ , ειπε ιΠε τω” τι

Ιεετγτπετιιιτι Ηιιτπἱπε , ειπε πως ίιιπάεΒεπτιιτ ; ειπε ιΠοε εεπιιτιιε , ιΠοε ΡΙειιδτιιε,

τΠοε ΠπειιΙτιιε , επι τιιπ‹: ΡεττιιτιεΒεπτιιτ , ετιιεετ ? νείτπιιε ΓειτιΡετ, πε ιπάιιΙ8επτιιιε

ο ίοΡιτετιιτ , δ: οτ εΧΡεοιιιιιε ίιιτεετετ, άοττιιιεΒετ. Ετετειιε εἰ εοπίιιετιιτιο, ευθετο ίπ

ΡτιπεἱΡἰο ποδὶἰε ΡεττποεΠεο ίοπιπο τ”ιιττιττι Ιεπτο Ρεάε,ιιτ νικ πιιπιοιιειτι εάνεττετε

τιιτ,όε ποτπιιτοτιο ε8τεόι,ιπεττγτιιτπ ετγΡτεε Ρετετε , Πιιτ1ιιε ΙοπξειίΠττιο ποδὶἱε ίΡε

τιο,ιιίουε :κι ίτεττιιιτι νἰ8ιΙἰε8 εΧειιΙιετε.Ετ ίε:Ρε οιιιοεττι ΡτεεεΒετιιτ ειιποάεε πι: ετ:

εΙεΙἰε: νεΙνεε πω τείετετεπτ : ίεΡε νετο πωπω όιΙι8επτετ οπιπι!ιιιε ῇετιιιὶε , οιιε.Ιι

τετ ειιτπ Πειιε ιπττοειικετιτ ιιείειεπτεε,πιοτε ίοΙιτο ιτι ετγΡτἰε ττιεττγτιιττι ειιπι πινε

πἱεΒεπτ . ΙΜ ίετιιπτ ειπε ΙιιΒεττιιε ποδτιΒιιε ,Μπι ΓιιΡετπιε έπτεπόει·ετ , ιτε ίιιὶ ο!ιΠ

πιιπ , ίτπ>>οτε ΓτεΡιιιε οΒτιΒιιιίΐε , ιιτ Με εΙιοτιιττι πιεπτΒιιε εΐΡοττετετιιτ , εΒτεοι τπτ

πιπιε νεΙιιιίΤετ . Ἑτεοιιεπτετ νετο εἰ: Με , επι ειιττι ειιτἰοίε τιιπε οΒίετνεΒεπτ , Ροίἰ:

ΙοπΡε ίιιίΡιτίε παει· Ιεπ8ιιιόοε ίιιιΒιιΙτιιε τετπτ1ιιεπι ιΡίιιπι ]εΓιιπι Ρτείεπτετπ εΠο-›

ειιεπε , πι πεε νοεεε ετιιιτιΡετε ειιόιεΒετιιτ: Ο ει4/το.ε εοΜίπι4Μ , 9ΔιεπεΡο/14Φἱ πω· Μ· 7. Μ.

' εοπττετἰιττκ τἰύἱ , Θ“[εόΐετ/πω ΜἱύἱτκετὶΡ/ἱὅτευἱτἔ ΟΜ· ποπ τοἰἰτΡεεεετιυπΜπεντ/Τ ει

τμωτε πο:: τπυΓετε ἱεἑεισἱτετεω των” ? Ππάε ίετιε οίὶεπόἰτιιτ , Ιιιιῇυε ιπιιπόι εκίὶΙιιιιιι

‹1ιιεπι Ρτενπετ ίιι(ιιιιεΒετ ,επ ειιτπ επι ΙοοιιεΒετιιτ τ1ιιεπτο ε!Τεθτιι ΓπίΡιτεΙιετ .

Ηε:ε επτιοιιιιΩιοίτιε εΓΡιειεπε, ιπνιάιει ΐεειΒιιε πιπιιιιτπ τοτουεΒετιιτ,δε Πεετ οτε- χ

τιοπιε νιττιιτε τεΡιιΙἴιιε επ ειιιιι Ρτοκιτπετε ποπ νεΙετετ ,οιιιοπΓειιτποπε τετπεπ Ρτε

πιω Ροτετετ ειιίιι8ετε , νε! Η Μ ποπ ΡοΙΤετ , Ιιοτπιπετιι τεττετε ίεΙτεπι πἰτεοε

τπτ -
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ἈΝΝ4ΞΗι τπτ Ξ απα:ιαπι ιειτπτ πο6ιεινιτ νεπεταπ:ια τπειιιοι·ια θιιιιιειπιπε τιιπε εεειεΠα

Πέ” οτι-Ποτ 3 :ιππι απτε εοτπττιππει :μια τπατιιτιπε Γπττει:ιιΓετ 3 τι: ειτεο ιιιο :μιΓπΡετ

η. ερτ:

ΙΜΗΟ” ιιιαττγτππι ετγΡταε ιιππιιπετ 3 Πε επιττι ισειιττιιιιπιπ νοεατιτ3 οτατιοπι πτ ιΡΓε ιπΠΠε

Σιι::οπετ πο.: 3 τππε τεΡειιτε ιιτ ετα:ιιιιιιε μια:: α:ι ετγΡταε :ιεΓεεπειιτπτ3 ταπτππι Γοπιτππι 3 αε

Ρ ο ' Π οπιπεε ετγΡτα Γππ:ιιτπε ετπετεπτπτ3 απ:ιινιτ. Ε: εεεε :ιταεο Ρετπιαι:ιπιπτ ιπιτπεπ

Γα Ππιιατπιπα ει:Ριιεαπε3ιοπΡομιε Ρετ :στοα έτα:ιπε Ροττεθ:πε τιια:ιιιι 3 ιιιαπτιιιιια Γατι

ειιιπα τεττιιιιιεε Πατπιπαε- ενοπιεπε3τοτιιιιι α ΠιΡετιοτι :παω πΓ:με :ιεοτΓιιπι πιαμ- ι

π: ετγΡτα ιπττοιτπιτι ναιιιιΠπιο οτε μιαΠ· Γαπδιπττι νιτπιτι εππι εετε:ιετετπτ ει:εε

Ρτιιτπε οΡΡΙενιτ. Τππε νιτ Γαπδιπε απτε αιτατε ΓαπέιιΓΠπια νιτ8ιπιε Ματια: 3 α: Βεα

τοτπιτι πιαττγτππι οτατιοπε ει: ιιιοτε εοιπΡιετα 3 ιπ Ραττειπ αιτετατπ :τι αιτατε Γατιδιι

]οιιαπιιιε ΒαΡτιΓια απτο ιιιιι:ι τποπΓιτπττι ιιοττιοιιε τταπΠτιιτπε εοπεεΠιτ . Ατνετο

θπιιιειιππε ιιιπιτι πι:: αιιΓοτΡτππι τ:: α :ιιαιιοιο τπετπεπε 3 οτππια μια εοπεπτι 3 :στο

εοτΡοτε ττειιιετε 3 ιιιιιπεπΠε Γπ:ιοτιιιπε ΓπιΓππ:ιι 3 ιπτετειπΓο απιιειιτπ Ραπ:: ει:απι

ιπατι . ν:: απτετπ ΓαπΕιπε Π:ιπειαιπ Γιιτπεπε ιπ Ποτπιπο 3 ετεπτο Βετιπα Πεδιεπ:ιο 3

Γτοτιτετπμιε αε Ρε:ιιιια Π8πο ετπειε τπππιεπ:ιο 3 τατπ:ιιπ ιπ οτατιοτιε ιπΓατιΡ3αιιιιιε

ΡετΠιτιτ3 :ιοπεε ιιιιι:ι εποτιπε ΡιιαπταΓιιια ιπ τεΠιιιιοπιπιπ Γπ:: εοπΓπΠοπιε τετι·ιιιιιεα

:Ποιιοε 3 δ: ιιοττιΠειιττι Γταεοτεπι τε:ι:ιεπε ΡτοτΓπε εναπιιιτ.. Μαπε :με Γαδιο 3 μιπιο

:ιιιιιεπιο Ρτα:ιι:9:ιιπι (ιπιιιειτππιπ α ιεδιπιο Γαπδι:ιε ει:εινιτ 3 Π :μπι ιπΓοιιτιιπι ιπ εε

ειεΠα ιιια ποδιε απ:ιιετιτ Ρετεπιιδιατπτ 3 τιιΓΠιππιαπτετπ οτππια τεΓεττε εοπιΡειιιτ:

τπττι νετο Ρετ :ιειιιταιιι οιιε:ιιεπτιαπι τοτα απ:9:οτιτατε ιτιιΡετατ 3 πε Γε νινεπτε ιιοο

πιιταειιιπιτι επι:μαιπ τποτταιιπιπ τενειατετ . @ποπ Π ιίιπ:ι ιπ :με ετατ αιτετ εοπΓει

ιιε3 ταπτα Γοιιιειτπ:ιιπε ναπαπι ΡΙοτιαπι Γπαιεπε ΓαταΒειιατ αιιΓεοπ:ιει·ε3:μαπ:ιο Ριιτα

πιπε :τα :ιιεετετ 3 μια πεττιιπε εοπΓειο ΡετΡετταΙΤετ δ' Εειιι: εοπΓειεπτια επι τιιππ:ιιιτι

ιτα νιιπετατ 3 πτ τοτ Ριεπα Μπιτ Πε ιαπ:ιατι τεΓπ3:ιετετ .· επιπ πο: ματι 3 ιπ π: ειιαπι

μια ΡετΡετατιι 8ετιπιπε3:μοτι:ιιε ιτι ιαπ:ιεε ιιοτπιππτπ ιιιΓΡιτετιιπε.Ξε:ι πε:Βιιοε τ”οττε

ναι:ιε ιιιιταπ:ιππι εΠ.νιττπτει επιτπ πατιιταιι Γοε:ιετε νιττπτιιιπε ατπιειαπτιιτ3δ: νιτια

πω: Ριαεεπτ . Ππ:ιε ποπ πιιτοτ 3 Π τεΓεττπε νιττπτιιιπε Πα: μια ποπ εατειιατ ; αυτ Π

Πι μιι Γοιι: νιτιοτπιπ Γεπτιπα3ετια ιιππιαπα ιαπ:ιιε εοπτα8ιο ποπ ττιετιιππτ Γοι·:ιι:ιατι .

Χ 3. δε:ι :ιπιιι Βεατι πι: τπετιτα ταιιππι ιπει:Ρεττπε Ρτα:ιιεο 3 νετεοτ πε οτππιιιπε Ρετι
ι πε ιπιπτιαττι Γαειαιτι3 :μπαμ νει πππιιι 3 Πεπτ :ιεεπετατ 3 ει:ΡΙιεατε :μεαττι . :μια τα

πιεπ τι:: ιιιο μιι:ιαιπ νιττιιτπιτι ΓατπιιιατιίΠπιπε 3 ΓαπόιιιΠπιπτπ Ο ο ι ι. ο π π ινι Πιπ

α: μα: πιαεεπΓεπι αιιοατεπι :ιιοο 3 ιιι·ενιτετ :ιιι:ετιτ 3 οπαπι . Ει·απτ επιπι ιΠα :Πιο τππε οτ

τι: τεττα ιιιτπιπα τατπμιατπ πππτιι εοτ 3 δ: απι α ππα . Ππτπ επτα πι: ιιπμε νιττπτεε

" ' πιιτιιετατετ 3 :πιο 3 ιπμιιειιατ 3 Γππτ ιπ :ιοπιπο ΥΓατπο ειιπι εετετιε ιιοπιε τω: 3 νιι:

ιπ αιι:μο αιιο Πιτιιιι ιπνεπιεπ:ια τεΡετιππτπτ: ιιοτπιπ πππτπ:μοτιμιε Ππ8πιατιτπ

μιιιιιιετ πιο: Π ιιαιιετετ 3 ταπτπτπ:με ιπ εε ΡτοΓεειΓΓετ 3 ειιιτπεπ ποπ ιπιπιετιτο Πιπ

ειπα:: αΡΡτειιεπ:ιιΠε νι:ιετετιιτ . Ιπ πο: απτειιι οδιο ιΠα πεατιτπ:ιιπεε 3 ι:ι είι εα

πω:: 3 ιιιιτιιιιιται 3 πιιΓετιεοτ:ιια 3 Ρατιεπτια 3 ιεμπια 3 νι8ιιια 3 οτατιοπετ 3 να

τια.Βιοτια εοπτετιιτπε τατπ ΡετΓεδιε εππιπιαπτπτ 3 πτ ειιτιι Ππειιιατιιιι ππιιπιμιο:ι

:με Ρει·Ρεπ:ιετιε 3 νι:ιεατιιτ ιπ Π :μια Ππ:μΙατιτ .

ειιιειο αΓΡεττιτπο :τα εατπεπι ΓειτπΡετ ιπ:ιπειιατιιτ 3 πΓπιτι Γεπιοταιιιιιτι οπιπιπο πό

ι: ιι._ ιιαιιειιατ3πιΠ εππι αΡπ:ι ()ιππιαεπτπ Γετπει εππι Γε τποταιιιιιιε δ: Παπιιπιο Γαιιθτπε Ο

:πιο νιοιεπτα εατιτατε νεΠινιτ 3 μια ΜαΠιιιαπι τε:ιιεπε ιιιεο :ιεΡοΓιιιτ . 8οιειιατ απ

τετιι επιπ Ματια Ο:ιιιο :ιπτπ Πτππι τεεπιπιιετεπτ 3 αιπιεα :μα:ιαπι εοπιεπτιοπε νο

εατε ιιγΡοετιταιτι3 εο μιο:ι ΓΡεειεπι ιιιιττιαπα 3 εοτπιππιιιΓοπε εοπνετΓατιοπιε μα

τεπ:ιετετ 3 δ: Γε πιττα οπιπεε Ποτε ιιοτπιπεε Γαπιε δ: ατπιππιε νατιιε ετπει:ιτετ .

- : Εαδιππι εΠ απτειπ πτ νιττπτππι εμε Γτα3εταπτιατιι Ριπτιπιι ο:ιοι·απτεε3εμε Γε ειιΡε
Χ ι ι ιι· τεπτ ιπΠιτπι :ιιΓειΡιιπιε . Ρι·ιτιιι ετΞεο Γοιι εο εοπνετΠ Π ο ο ο δ: Κ Α ι Ν Α τ. ιι τι ε3 δ: απ

εο 3 :επ Ρατ τπττπτπιπ 3 αιιτ :ιπο Ρπιιιεοιπιπιιατπιπ Ποτπιπο οιιιατι 3 ταπταπι μα

τια ιιιιπε ει:πιιεταπτιε 3 α: Ρτιτπιτινα ιιεπε:ιιδιιοπιε εμε τται:ετε ΡιπΒιιε:ιιτιεπι 3 π:

εοτπτπ α:ιιπιταπ:ιατιι Γαπδιιτατειτι απτι:μια Ρετ οτππια Ραττιιιπε ::οιπΡαταιι:ιαττι Ριπ

τιιπιε εεττππι Πτ πιιταεπιιε ειατπιΠε . Ετ πω: μιι:ιεπι ια πι πιαμΠτπιπ α:ι τω:: νι

τατπ ΒιοτιοΓο Ππε Γεειι τπτ εΠ.νεπεταιιιιιε απτετ:τι Βαιπαι:ιπε πιιιιι Πε :μοτι:ιιε ιιτ :ΠΓ

Γοινι 3 δ: εΠε επιπ (ιιιτιΠο :ιεΠ:ιεταπε 3 ιιαδιειιπε πιω; νιττπτππι τπααιίττι πει-ιι::

Πιιιπε τεΠιε Γετνατπε εΓι . Ηοε ει: :ιινετΠε τεττιε ΓιιιιΓεεπτα νεπεταπ:ια ΡοΠετιταε3 ει:

Γατιε τπο:ιιεο ιπιτπεπΓιιιπ ιπ ιιτενι 8τε8επι Ποτπιπο εοπΓεεετππτ; τω:: οπο: ιππι

τι :μεμε ποιιιιιππι εαιεΠιε νιται αιποτε ΓπεεεπΠ 3 Ρταειατα Γαεπιο Γιια εοπνετΠο

πι:

Εμ: :Πιό

Ρπιι ο

ι
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πιαειοεπιιιια ει·αειιειετε. Τυπο ετιαπι Ρ ο ιν α· ι υ τι Αι·ειατεπιιε ατοιιιειιιΓοοΡυε_, ποο ΑΝιν.οι-ι.
τιι.ιιιτο ιιοιι δε ΓυοοεΙΤοι· ειυε , τοτιυα τυπο Ρτονιποια υπιουπι ειοουε " Κατιειιιιαιουε , 1 ο4.8ι

Για» εοειοικι μια ΓαπΓια Γε Κεευιαι ΓυιιυιιΓετυπτ - η· Με·

8εει δε , ουι νειυτι δαυιυε τπυιτα Ρατιεπτια οποιο ΓυΡΡοττατυο , Βα8ε11αωε ε» @τα

εΓι , ιιτ οοι·ιιιοετοτυτ , ειειοδιυε εΓι , ιιτ ιεναι·ετυτ , ουι οοαοιιιε αει οοπνει·Γιοπεπι που ι”“`

Ρατυπι ΡοΓιεα Γτυδιιιιοα.νιτ , πιω ποπ ειειιεο . Αειαιατειυε ουιειαιπ οι·ατ Γαουιατιε 'ει·Καιαιιι

ΕιοτπΡατε, Γετυε ιιοιπο πιτπιε δε Ρειιιιπυε . Ια οιιιυΓειαιπ Ρταιειιι , ουοει μια πιοτιαΓιερ “Ἐκ

ιιι ετατ , Ι.αιοπιπαε α ποπιιπε , ι·υιιιοοε ιπιουια ειεαδιιοπιιιυε Γτεουεπτιιιιιε αΓιιι€α

βατ, Ροτο08 νιειειιοετ, ατιετεε,οετεταουο ιιι 8επυε Γυιε υΓιουε οοιππιοεια αιι ειε οοι·ι·ο

μια , ο νετο ποπ τιατεπτυι· νιοΙεπτετ αιιι·ιτιιοπε ουι ευπι α νιτο Πει ιιιαπειε οοτπ

ιτιοπει·ετυτ ιιτ Γε αι: ιπιυτιιε πιοπαΓιετιι τετπΡεται·ετ ο Ρι·ο πιιιιιο τετιιιταπε , ιπυιτο εί

Γετατιυα _ ιπ Ραταιειω τυΓιιοοε Γε α8ειιατ . Αιιουαπειο του” Γαποιο νιτο ιπ εοειεττι

οταιειιο ΡοΓιτο, αειΓιιπτ πυπτιι ουπι ετανι ουειιιιιιοπια τοΓει·επτεε , ουοει τιι·αιειο ιιιε

αοτιιοουαΡτα:Γα τατιι νιιιαπι Ρι·ιειιε ειοΡταειατυε , πυπο ετιαπι τειιουιαε ειπα: Γυτιετο

:αυτ ιιι Γιια οοπνινια €οπΓυτπτυτυε τι αυεΓΓετ . Τυπο νετο τοτα Γαπιιιια ουο ουπι νιι·ο

Πιό οτατ,ΓταΜοτοαποιαπιατε,ιαποεαε νει Γυειεε οοιττιΡετο,ιιοΓιοιπ Ρτοτιπυε ουπι αυ

;ειιιιε Με ιπαπεπ τιυιπ Ρετιτυτα Γει·οοιυε ειιΓουτΓατε . Αι ιιιε Γτειπειιυπει υιπ ειτΡαπ

Για ιιιαπιιιυε ιιι ειειτυ ΓειΡΓυτιι οΡΡοΓυιτ , νειιετποπτει· οτππιιιυε ιιιιπιταπε δε οοπτε

Γιαπε αει ιει Γαοιπυε ο8τεΓΓυι·ια , πιιι Γε μαπα ιπτετΓεεΐιο ειειτυτια ποπ Ρατετε.(Σιιτπουε

Γυτοπτιυπιιαπιτυοε οοπΓτεοιΙΓετ , ατοιιε ιιιι ‹ιε εμε πιπιια ΓιιπΡΙιοιτατε οαΓατεπτυτ ,

Γεττυτ ειιιειΓΓε: αυοιποειο ουιειε,π ποο ταπτα: ΓεΓιινιτατιε Βιοτιατπ , ειιεε επιπι Πο

πιιπιοα ει·ατ, ποο τιοΓιι·απι ΡεαιΓεπτιαιιι εενει·ιτυο ταπι Γιιοετιιε ιπΓαπιτε Ρτα:ΓυιπΓιτ ,

υιτιοπεπι ειοπιιπιοατυ ποπ εναειετ. ΤυποΜ ιοΓυτπ Ρτα:ειοπει·π , ουι ευπι αει Γυυτπ

οοιιοοιιιυτιι ειεειυοετεπτ,ΡαοιΓιοοε πυπτιοε επιίιτ:ουι ειυπι αειεΓΓετ , ευπι :ιιοιι αει εΡυ- Μια . 'απο.

ιαπειιιιτι Γεοιιιπ ιπνιτατ , Γυυπι Ρεοιπιιιτπ αΡΡατατυιπ ιιιε αΡΡοιιιτ; Ριετιε τεΓεοιυιπ Μ”

ιπιυι·ιατυττι υιαπειε οοεπιποπετ , ιιτ Γε άι: οοτετο οοττιοατ αει ιιοττατυι° τ Ηιε ιτα μια ο

αει αιιατπ πιαπΓιοπειπ , ουαι Ρεττα-ΩαΓιοΠαπα & ειιοιτυτ ουο ιπτεπειετατ ,· ιτε ιιτοοτε

ειιτιιι· . Βου ειιΓοοΓ(υπι αιιτειπ Ιιοεπιπιε 11ο , παοκ Αειαιατειυε ιιιιειειπ αειιιυο πιαπεπε

ιιι υτειτο αει ιπΓιατ Ρατευτιεπτιε νειεατι οοιιιτ Σ αοοιτοουε οοιοττιπιε Νοτταιειο ουο

ειαιτι τποπαοιιο ο απο Γε , ιπναιεΓοεπτε πιπιιυι·π οτυοιατυ,οτεειει·ετ ιιιιοο τποι·ιτυτιιιπ,

Γατιδιαι ΒειιΒιοπιειιαιιιτυεπ Ρετιτ , αιΓετεπε Γαοι·ατοε πιαπυ Γαποιιοιιιοε ουπι ειιΓε

οταιιιιιιιυα , ουοε ειε ιιτοεια Ριήα:ΓυτιιΓετατ, απο οοπιιιΙοει·ε, εοουε οοπιιιδιυ Γε Μ ειπ

τιιτπ Γυα νεΓαπια ειιοπιιιιτι·ιυπι πιιΓεταιιιιιτετ οοαττατι. Μιτα εεε ι ιιαιιιτυ Γυτπτο ,ο Για

τιπι εατιεπι ιιοτα ιπτοιει·αΒιιια ειοιοτ ιιιε Μετα . Υετυπτατπεπ τοτο Ρα:πε αππο ιιο

ποο Ριαπε ειοιτιειιιουε εΓΓετ 2 εΙαπουιτ.Ειε ουο ποτυιπ Γατιε Γαδιυπι εΓι Ρι·ο Γαιυτε απι

τω; Ρει·Γεουτοτιε Γιιι Γαποιυπι οταΓΓε, ιιαποοιιε οι νιπειιδια Ραυιιο απτο πιιπατι'ι ΓυιΓΓε.

Δυο τετπΡοι·ε αει εατπειοπι Ρετταιπ-(ζαΓιειιαπαιπ`1 ουιυε πυπε: τι1επιιπι , Ρει·εεΒατ: αν,

ουτπουε Μιιυο ιοποιοι· το Γιατετ νια δε οιαυΓο ιαπι ειιε Ρετ ιοοα αΓΡοτα δε ιαποτα,τιιιπ

Με ουοουε ιτει· ατοοπτιιιυε υιτετιυατεπειετε οοπΓιιιι που οΓΓετ , ιπ οαΓιειιο Βατι·επι

:πα , ουοει ιιιιετα ετα: ,ουατιιιοΓΡιτυπι ιυΓιιτ ; Γεει ιιαιτιιατιε ιιοτπιπιιιυε ουπέιιε ιιο

ΓΡιτυπι πεοαπτιουε,ιπ οιιοτιειαπι ναΓιυπι ιιοι·τευτιι ουοει ιιι υπο νιιια σαι, Ρτουτ εεε

τυπο ειιδιαιιατ Γε ιιαιιιτυτυε οοποειιιτ ._ Ιταουεπεουε: Ρτεοιιιυε , πεουε ιστοτιο υιιατπ

ιιυτπαπιτατε ο ιπ εοειεπι οαΓιειιο ειοιει·τυε εΓι , Ρτατει·ιπ υπα Ραυοετοιιια νιειυα ,ο

ειπα: ειε ονιε Γυιε , απ ετιατπ ειε Ραπε πεΓοιο , Γεουπειυπι ουοει ΡοΓυιτ , αττυιιτ ει Μπα

ειιδιιοπετπ .Ιπ οταΓιιπο αυτεπι οιιτπ ου ταπταιπιιυτιιαπιτατεπι νι: ι·ενετεπειυεΑ Μ ιε

1. ι υ ο ΞεπεοιεπΓια ειιιΓοοΡυε οαΓιοιιυπι ιιιυει , παπι Για εΜε ειιοοεΓιτπ Ρεττιπεβατ ,του Β';]Γιι©ι Γι]

οοπιιπυπιοατε νειιετ; τπυιτυιπ ιπ οιεουΓατιοπεπι ιιιοτυιτι ιιοπιιπυπι ιαιιοι·απε Γατι- ι?..'ζι”ζιζι

οιιιε νιι· ,πε τα Γιετετ ιπτετοείιιτ , Γεει ιιοιι πιυιτο Ραπ υιτιο ειινιπα Γεουυτα εΓι . Ιτα τι

παπι υε οαΓιειιυπι ιιιυει Ραυιιο Ρωι ιοπε ναΓιαπτε οοπΓυπιτυτπ είι , .υτ πεουε υπάε

υπυα οιτιο οικω ΡοΓΓετ,ΓυΡετεΓΓε ιποεπειιο νιειει·ετυτ: ουοει ιιτ Γε ου νιπειιοιαιπ Γει

νι Γιιι ι)οιπιπυε ΓεοιΠε τποπΓιτατετ , ειοτπυπι ταπτυπι νιειυα: ουαι ευιτι νιιὶτανετατ , δεν '

ιιοτεε_υτπ ιπ ουο τπαπΓετατ ,ο Ρεπιτυε ιιιαια Γει·νανιτ .

 
Ηοε:

41 Η Με τυπο ουοει ιιι Βυιια κοιταω ιι. νοοατιιι· Ι.αυευιαε, ιιι εριΓοοΡατυ Κεεεπιι..

α οριειυπι :Γι ειιαοοΓια δεπεοεπΓιο, νιιιεο Για ΟπβεΓΓπω, οιιαε απτιοιισε Γ:ιπιιιι2 ειυε ποπιιπιε τοραι·οιιατυιπ

ποπιοιι (πω. ιιι εΓι: Ρι·ιοι·ατυε Γ:ιποιε Ματια Γαοι·:ιιυε οι αιιικιεια Μαι νιειωιε, αυτ” πιοιιιιιιιε ιααιωω

ιι . ιιι ιιιιιια αει αι·ιιιατεπι Οιτοπεπι απιιο. ιια.” αριιει δαπιπιαιτιιαποε. Π: 8ο Ιοοο δε ριυτιιιιια :ειπα πια αρυει

εοΓειεπι $απιιπαι;τιιαιιοε ειιιιι·ιαιπ Ηοιιοι·ατι ιΜαιιιιιειιΓια εριΓεορι, οιιι πιοπιιΓιετιυιπ νιδιοτιιιυπι Ριιιπο «:ιιι·ιιτυπι

κοιιαυι·ανιτ ,Πιο ιἱπειιι Γπευιι ρτεεεειοτιειαε



Με · 'ν Ι Τ-Α

ΑΝΝ. αι. - Ηοε (Μπι ΐι·ει(ιιΒιιε τεειται·επι, Με ει( ιΡΠε , Ρε(ι·ιιε ι·ιοπιιιιε , νιτ ιη ιιιοιιεΗει·ιο

1 048 ειιιδιοτιτ:ιτιε ιιιει(<ιτιιιι Ρετ οπιτιιει : Με τείιε , ιιι(ιιιιτ , ιτι Οιίιτο-Μοται·ιο ιιι(ιετιι τοί
2"' εφ' τειειιιιιιιι ιιοε οι·(ιιτιε (:οιιιι8ιτ . Αι·ει:ιτε νει·ιιεΒιιι·ιιιιε , ιειιιιοιιε ιτιειΡιειιτιΒιιε ιιο&ιιτ- ι

Μα· (ιιε τετιεΙιτιε ιιιειτιοι·ιιτι (Μπι (Ιοιι·ιιτιιιιιι, (ιιιι (]ειτοοιιεΙΙιιε, Η ιιετιε ιιιετιιιιιι , (ιιεεΒιι.

(ιιτ , σ.(ιινιιτιιιε , (ιοιιιιιττι τειιιτιιπι ιιο(ιιιτιι (ιοιιιιιο ΑΒΒειτι, 8( Με (1ιιιίεειιτιι ετειιιτ·Πει

Βιτ.ειιιτεε ; ιι:ιιιι εετει·σ. οιιιιιιει ιιεεείΓειτι:ι. ιιοΒιε ο.Πιιιειιτει (ιιι(ιιιιιιε ιιΒιιιι(ιειι·ε . Ιε ει(

@Μεμε τειιιΡοτε ιιτειιε ειιιιΒιι8ιΒιιε , ιιι ιιιιΠο Γε ι·ιοιιιε νειΙιτιιτιιπι τεΓΡοιι(ιιτ;

ιιιιιιε δ( εειετι οιιι(ιειιιι ιιι(ιιιΤετειιτει· ιιιιιτε.τι ιιιιιτ .· τειιιι(ιιε.τοε τειιι(ιετιι :ιο ω: Βο

πιιιιιειο (ιιιι(ιειιιι ΡειιιΡει· ιιι Ρει·:ιιιΒιιίιιίΠιιιο (ιι8ιιτιο ιιοε ει(εειιιτ . @πιο :ιιιιΡΙιιιε (ιε

ιιιοτει· ἔ°` ΙΠειε (ιετιιιο Ρ:ιιιιιο ΡοΡ( ττ:ιτιιιειιε , οπιιιεε ειιιί(Ιειιι οΡι(ιι (ιοτιιοε , ει(εεΡτο

ιιοιΡιτιοιο ιιοίιτο , ει(ιιιιιτειτιιειιοιι οποιοι , ιιιίε ιιι ΒινιΙΙ:ι.ε τε(ιειδι:ιε νι(ιι . (Σιιτιι(1ιιε

ιιιιΙΙ:ι: Ρτοι·(ιιε εοι·ιιπι (με ΙιοιιιιιιιΒιιε ει·ειιιτ ιιτιΙιιι , Ρι·ιετετ ιιιι(ιε.ιτι τεττειτιι , ει( Μιο

τιιιτι (ιοιιιιΒιιε ι·ειι(ιιιιιιε ΓιιΡετεΠειιτ , ιιοιΡεε ιιοίιει· ει( οπιιιιΒιιε τεειιιιε ιιιιε ιιιιΙΙ:ιτιι

οτιιιιιιιο ιτι ιΠο ιιιεετι(ιιο (ιειιειιΙΤε 8ειιιόεΒ:ιτ . Ιιι Με ι8ιτιιι· τε , δ( Ποπιιιιι Μπι Ιε

ίιι-(Πιι·ιίΗ ίιιιιιιιτιι(ιιτιεπι ιιι ΥΓειτιιο , δ( ιιι(ιειιιι ιΠιιιε Ρεττι ιιι Με , Ρεττιιε ιΠε Μπή

“ω” τεεειιίιιιτ . Ιω. Μαιο; Με τιιιι·:ιτιιε ειὶ οιιι(ιιιιιι)ζικι (1ιιο ίι(ιιΒιιιιι εειι·ιτ:ιτιε πιει.

ἔιίἰει· Με ίι·ιιίιτει. (1ιιιιιΠει·ειτ, εοι·ιΠε8τειίΐε , Πεο( πιειέτιιιε Με Ρεττιιε ιιιιτειιιιε οι ,

απο ιιι (μια Ποιιιιιιιιε ]ειιιε Ριι(ιιε ίτιι&ιιιιπ (ιιιει:ι·ιτξιιιε τιοτι ικινειιεπιτ , ειι(ιιιΙΤε .

Με( Τιιιι(: ι(ιετιι Ρετιιιιιι ττιοιιο.ειιιιε εά(ιι(ιιτ ιιοΒιε ετιειιιι Ικα: . ΜιιΙιει· (ιιι:ε(ιειιιι νι(ιιιει

ιιειιε ι·εΙιΒιοΓει , (ιοπιιτι:ι Τι·ειιιεειιίιε εειίιτι , ει( εοκιίιιετιι(ιιιιε εειτιτειτιε , ιιιι(ιε Γειιιδὶο

νιι·ο ΡτοΡι·.ιτι: "Με ίιει·ειιτ,τεΙειττι οιιοτειιιιιιε ω ιιιοιιειίιετιιιιιι (ιείετεΒειτ.(1ιιο‹ιειιιι

ι8ιτιιτ τειιιΡοτε ω ιιιοτι:ιΠετιιιιιι (ιε οποτε ΡτοΡετειιιε, Με ειιίιεΠο Βοεεο, ιιτ νιει Ρυ

Βιιεα ιεττ , ιι·ειτιιιιι:ιτ : Κιιιτιοειι·(ιιιε Ροιιι·ο ιΡω ειιίιτι (ιοτι(ιιιιιιε , Ρτο εε (μισό μια·

ίιιιιε ιτιοιι:ιειιιιε ειΡιι(ἰ ιιοε ί:ιδιιιε (1ιιιιί(ιιιιτι ΡτοΡιι Με (ειπε πιοιιιιΠει·ιο (ιε(ιεπιτ ,

Ρ"Βΐεΐωε ιιιιιιιιιε ιιι Εειττειιι μειιιε1ι ι·ειΒιε ΓεεΡιιιε ιη ιιοιιτε.ε ιιιιιιι·ιε.ε ι·ειΡτειΒειτιιτ . βιο ειι€ο

' απο ίειτεΙΙιτιιιιιε ιιιιε (ιείεειι(ιειιε οΒνιιιπι ίειιιιιια: , ειιιιι τιοιιιειι Με. Βιιιδιι Υίειτιιι ,

(ιι(:ειιε ίε ω ιΠιιιτι ιτε , τεΙειιιιι οιιο.ιιι ιιι Ρτειιιειιτιειτιιιιι 8ει·ει·ετ ΠΠ οΒΙ:ιτιιι·ειπι Ριπ

τειι(ιετει: , ει( Με νεΙιετιιειιτιιιε ιιιιιι8:ιτιιε ε(1ιιοε δ( οπιιιιιι (μια: ίει·ειιει.τ νιο!ειιτει·

ε.Βι·ιΡιιιτ . Με. νετο Ρε(ιεε ιιιιιιΙοπιιιιιιε ω πιοι·ιειΠετιιιιιι ωιειι Με εωωιειιοΠεω

·(ιετιτιιτει ίείιιιιεινιτ , τω κοιτα (ιιΓΡετιί:ιτιοιιε οιιιιιιΡοτειιτιε Ι)ει , Ριιιιε (1ιιειιιι ε. πιο

τι:ιίιετιο Με τεεε(ιετετ , τ:ιΡτοτεε εοί(Ιεπι :ι ιιιαΙιειιιιε ιιιιτιτι!ιιιε ετιι(ιεΙιίΠτιιε νεω

τοε , ιτε ιιτ Γε ιΡίοε ιιιιίετε Ιειιιιιιτειιτ , δ( (ιιιο(ι (Μάιο οιιο(ιιιε Ιιοιι·ειι(ιιιτιι είὶ , Ριο

μια , ιιτ ειιιιιιτ , εΒείιιοιιιιιιιε ί(ιε(ισ.ι·ειιτιιτ , νιτιέιοε ει(ι Ρε(ιεε ιιεειτι Υιέιτιιι απο Με

οιιιιιι (ειμαι. Ρει·τι·ειιιι νι(ιετ . Τιιιιε οιιιιιιιιιιε (ιιιει·εΙιε οιιιΒιιε ει(ινετιιιε ττιοιιειίιετι

ιιτιι τγι·:ιιιιιιιε ιιιίτειιιιιεπιτ Ριιοτίιιε ειιιοΙιτιε , οτειιιτε νιτο Πει , Ρετιεδια: Βιιιιτετι

(:εΙει·ιιτιιε τεΠιιιιτι Πιο( . -

Πω. ι Τι·ετιε νιΠει είἰ , ιτι (μια νιεατιιιε (ιιιι(ιειιιι , ΙΧε(ιειιιτιιε ιιοιιιιιιε , Ρτοτει·νι ενώπιο

ι (Μπι ιΡιι·ιτιιε,(ιοπιιιιο Πιο νιεε(:οπιιτι Μο.ίειΙιεε εοιινινιιιτιι Ρειτατιιτιιε,(ιεκτει·ει) Ισ:

. νει(1ιιε ειπε; Ροτει·ειτ Με οεεειίιοιιε ιιιιΡιειε ιιι:ιιιιιε ίετειιε,(ιε ιιιτε ιιιοτιει.Ρ(ετιι (εθι

ει ιιιιιιιε νειεεειιι “φωτ : (1ιιι τιιίιιειιε :κι τιιοιιειΠετιιιπι ειιι·τειιε) Ιιεειτι Ρειττιε ειιιι·εε

Ϊ' ελ Μ» ιιιιιεικιιι(ιιε ειιιΙειτιΒιιε ι:ιτιο.νιτ " . Πιε νετο ειι(ετει δ( ιμε Χε(ιειιιτιιε νιεειι·ιιιε πιο

"”" ` ιιειίιετιιιιιι ω Γειιιδιιίειιιιοε ιτιεττγτεε οπι(ιιτιιε ιιιττεινιι; ω ίειδι:ι Ιειὶιιοιι Ρει·ίε&σ.

οι·ειτιοιιε , τειιιΡΙιιι·ιι ε8τε(ιιειιτι εοτο.ιιι Γειτιδίιο μια ΥΓειτιιο , (μι Ρτο ι·ιιΠιεο Μια

εεΠιιι·ιιε ει(ιει·ο.τ , τιιιΓει· ι·ιιιιιειιε :ιό Ρε(ιεε Ρι·οίιτειτιιε εΠ . ΙΠε νετο ιιιίειιι( (ιι:ιοοιιεο

ιιτ επι( ΓΡιτιτιι ειδιιιε ιτι ίιιιιιιιτι , τιιιΙΙ:ι.(1ιιε Βιιιδιι Ρτοιείειιτιε ι·ενει·ειιτιο. Ηει(ιιε Ρε(ιε

τιιΠιειιπι Πιο πιειιτο ίετιετιε ιιιΡιιιιινιτ )· Μου( :ιιιτειιι νιτ ιιιΙιιΙ οτιιιιιιιο Ιοειιτιιε (ο

(ιιιιι εειΡιιτ οιινοΙιιτιιε_ευειιιιο,εεεΙεΠειτι Ρι·οτιιιιιε ιιι€τεΙΤιιε εΠ . Α( ιιιίεΙιι( Β ε(ιειιι

τιιε ειίεεετιιο νειοειτει· ε(1ιιο , Ριιιιί(1ιι:ιιιι ιιιοτι:ιίιει·ιι ειιιιετει·ιιιιιι ΡοΠετ φαω , (ιι

νιιιιι :ιιιιπια(ινετιι οιιε τεττιοιΙιτει· ιτι ίειετιΙε8ο Ρε(ιε Ρει·εοΙΤιιε θα . ειπαμε πιιιιτει

ιιιε(Πεειιιιιιιιιιιι μπαι (ιοΙοι·ι ιι(ιιιιΒιτει ιιιιΙΙο ιιιο(ιο ιιιεειιττει·ειιτ, ιιιτοΙετειοι!εε επι

ειιιτιιε ιιΙτι·ει ίετιιε ιιοιι ίιιιιιιιειιε , (ιιε τειιι(ιετιι τει·τιο ιιιιΠιιιιι ειΙιιιπι (μι ΗΜ Βιεειε κι

νεΙΙετ ιτινετιιειιε , ΡτοΡτιιε πιειιιιΒιιε ειεεειιτο (ιοι:ι.Βι·ο Ρε(ιειιι ιιιιΡιιΓειττιιιιτι (ιαπω

ε:ινιτ . @ιιε ει( το οιιιιιιΡοτειιε δ( Βειιι8ιιιιειιιιιιε Ποιιιιιιιιε ιιιετιιίειιιίειιιιε νετιιτιι

εΠε (ιεεΙεπινιτ (ιιιο(ι ιετνιε Με Ρτοπιιίει·ει.τ (ιιεειιε : @αἱ (κι: ϊαπὅἱτ , ΙππέζιιΡαΡι!
24 #1. 2.. 8. . . . . _ _

: Μπι οσιι!ηκει ; (Μπι Ρε(ιεπι Ρειειιιιιιιιι (μι ΡιιΙίωι(ιο ιιιΡ(ιειιιτι ίειιιδιιιιτι νιτιιιιι ιιι

εοτ(ιε τετ18ετειτ , τειιιτει (ιιίιτιδιιοιιε ΡετειιΓειτ .

χχχ $ε(ι Ιιαε μπι τετιιΒιιιιι τεΙιιι(1ιιιιτιιιιε , δ( ιοειιιι(ιειιιιιτ ιτι ΡτοΓΡειιε . Νειτ:ιΙιε Πο

, _ ιιιιιιι



ε.τεΑπΝτΑΒΒΑττε. Μ!

πππτίο11εωπΕτωωπ11πεωτ , 8< απο@Με ο8ἱτετιιπ1 πτοεε1!ἰε πωπω οτππἱπο ΑΝΝ. επ

Ρὶίεοτπτα εορΞειπ ι·εΙεκτιοειτ . ο Ατ πι έΡίο. νὶ8ἱΙὶ8 το ΥΪΙΉΠ1ΦΙΙΙ 9ο 8058 ειππΞνετία- 1 028

:πω ἰΡίο τω: τι Επιττιποε εε!επτοτυτο, τπε8ποτυφ Ρίω1Μοποε π οπεοιπιοιιε οοΠεε "· η”

8ετατ , ατΡτοπο ιππ1τιτιιοιπεκπ τροπττε φαω οι πο τετπροτπττι πως ἴΡετο.Η Ρεττε

. κατ: , οάνεπεπε , εεοποτποτπιπ ειπιπποε ποπ πιετποετττετ @Μπιτ τ ΏεΙιοετειτπτπ εοπ

τὶππο·πτοιιε ἴοποὶτιιπτ οι › ιιτ τπωφετ νοτο ο Β0Μπο επι1ϊει ϋεπεὸὶἔἱἱο σο ποποτεπι

ίπιπππε £επεν1ωτ1ε πποτε επιθΙππω ίετνετετντ-τ Τοπ Μετττπτο @Μεεκ οπε

ό1επτΞε φαω τε8εΕπιτ, επιτ1π_ίείπντταττε τιτΝεπτεπε, αιΓιι νττΙεπε Ρ3ίεεε, ειιιεΗτοοπε

άοετετο , υτοοποοαΗεπ1 , Κο ΜΜΜ Ρ10ί0010 οιπιτπ ποτπὶπὶε παμπ νΙτιππ άετ:πε

τω; , ( παω 1οπ8ε σε Μοίιππιπο Μεττἰποπω: , πτ τιτΙπττοι· , ΜεικτΞπτπωάπτεπειτ

οτοττο) τωπιτπ νεποπ 88οπἀοπ1ἶι1ἶ0η2ἰΜ Ηττα , ἐποιπτ , τοπτικΜε8ἀνεπἰε11··

πω: 00πνοπτπε Γτοττιιτο ,ἰτὶπω5 Ιοοοτε πτπυΙ 8: ΜετπΞε τπίοΙεπτπι ΕεΙΤιιε, φωτο

~)~~τοντοπτοπιτποπε Ρἱίεἰιππ τεπτετ1οπε , εοπττο ιποι·επι Ιππῇιιε όοππιε επώα

τἰνεβτοἔεδΪἰοπο·ίτο.ποποττπτ, «μια απο, ίείὶ1νττοτὶε οκτώ ίετνο.τΙ ΡἰΓοεε, οιιτπ @Με

να δε ὶπεὸὶετ 8τειτπιπι ἴείὶἰνἰτπτἰε εκεΙυάτιπτ ? Πως: νὶτ Γεπδὶι18 :ιπᾶὶεπε, δ; εΙετπεπτἱ

εττΕε&ττεοιπΡεΙΕοπΞενοτπω Ρει·οτεπτπ εκαπό1επε , τιεεἰτΞε εεοποτπἰε οιππεε Ρ5ίεεε

Ρεοττπμε εοοιπ ῇπΒετ :ο ΗΜ εοπτι·π πἰτεπτἰΒιιε "τοπ άεβετε ΜΜΜπἱιπὶε ΓοΙΙὶεΙτοε εί

τε οοετοίττπο , Ρεεείεττἰπι Ξπ πετἰνὶτετε ΒΙΒΗ, οιιί άοεπεπτ οτ: οτοίὶὶπο ποπ εο8ἰτεπ

ε1πτπρΕπΡεππετοττπτ@τωοΒ ειπποι·ετπτω ΡπἰὶΙΙππΞπιὶε ΜεττΞπΞ , τπτιεπειπ1

:οἱ Ντιπ Μειττὶπὶ Μ· ίεπ6τιιε εκετπΡΙο ΡτοΓεοπττπτ.Ππιττπ οποτιποπε Ρ1ίεεπά1 οπτι

εππιπιππε εο8ποπτἰπετπ τππΙττἱε Ρι·ετ:τΙ:πε οΒίεω·ειτπιπ πο :ποτε τπὶττἰτ ,· ιιτ τροποπ

νετίτιπτ1ἐτοιτεὶπίΡὶεἰοτ, πεττι›τ ίοι·τε οποειιτποπε :Μάο , νεΙ το ιποὸὶειιτπεἰπττετε

ΡοΙΙὶτ , εκπ1οτετ; ποπ ς!είιιτπτιππ εΙεπιεπτἰΙΙῖπιυτπ είπω , οπππἱποπε πε 1πτ8ἰτατε

επιο ίΡετεττε τΙοοετ . Τοπ:: πατα· Μεττἰππε Βεπε‹Η ἱοπε Ρεττττε πωπω , νόμπ

τἰπε.ε Μιιιόεε εεΙεοτειπτἰοπε απτο , ὶΡίε οποπτιππ ω Γε Ρτο οΒοὸἰεπτΞει άΙΞεο ιποτὶτπ- ο

πιο , ειε Ρτο ἴτπττἰΒιιε ειπίτππιπ Ροίὶτπττιε ει!Τεεπίο " αιτεΒο , ίιιτΞΒιιπάυπι :πειτε ντκ ρπ_ (πω,

πιιοΒιιεωπ οοπιἱτειτπε Ξπν:ιάΕτ ; πω νετο ίΥπωτὶ μπει· Υίετπιτε :ποτε ίπο Γεετε

τιππ Ρετἰτ Ρτο Γε.Ιπτε ΜΗ ΡετἰειιΙο εκΡοίἰτἱ , δ: πΙἰοτιππ τείεδΗοπε τοτὶε ΡαιοοττττΞε

ειππ φωτο εΙΤυποπε Ιοετγωε.ι·ππι Βεπἱ8πἱτετεπι δε;ΙνοτοτΞεππΡΙοτειτ . Μο:τ ἱ8ἰτιπ· ψ· Ρἱἴαν

ίτπττὶΜεττἰπο ἰπ ἰΡίο ἰπττοὶτιτ ει ίιππιπο. ΤεΕπἱτετε πτἱΠὶ Ρεττπεικτπ1Ξ ττεε άεΙΡΙππτ ω” ·

οτ:οι1ττι1πτ .· ἰΠε τε.τποιιοπι υπιππ Πειιιπ πι Ττἱπὶτπτε εοΙεπε , τιππιπ ττττΙεπτΞ ίεττο

τπἰι·π ῆὸπεΞε Ρει·οπτΙτ , υποοπε ὶδὶιι Βιικεε οἱ Ρεπἱτιιε οείεεε.τ , τπἰτοοιιε τποτὶο πώ

τπιιΙτοε πονεε τετ11:ιτε νοΙἰἀΙΙΙὶωπ ἰπνοΙπτπε δι α! πιοττεπι ΡετεπΠιιε ίειεἰΙε τΙΙΙΒΡειτ,

ειππ Μοττὶπιιε Ρἰίοεπι Επι; τεττοι:ε εειΡτιππ Μπεντ) ὶπῇεδὶππι εεττε.Βο τω πατε οππ

τω πε! τει·τε.τπ Εοι·τετ:οπο πι πάτο Βεειτπιπ Ροττετπ ΥΓειι·πιιτπ τπο.8ποΜεττΞπο νειΙάε

ίὶπιἰΙετπ ὸὶκετιπι,πὶίἰ φπα άεΙΡΜππε ΗΗπε :Μειτττπὶ ΕΓοεπο ο ποπ ΓοΙπτπ εοτ1:τιι!επ

ττει,ίεά ετΕπιπ ποπΕΒοοπττε. νειΙτἰε ιιττΙτ ίτιΡετενΞτ.ΜαττΞπἱ επττπ ΡΙΓετε το ίοΙτιιεΜειι·

ττπὶ πίιιτπ Ξπ οποτε ὸπΙεἰΒιιε ΙὶτπΡΙὶεἱτετ , :πιτ ποπ απτο ΗΒπτΒεπι1ε , ι·ετΠσπε ετιΡτικ

επ . Α τ νετο τ!εΙΡΙπππε ποίὶει· εκ ττΙΒιιε οοπιπ1ι1πίτει· οτ:ειιττεπττοπε ίεττο τττάεπτὶ ,

τπειτε εοππποτο , σ. ττὶΒπε νἰτὶε πι νείΡει·τι Νπτἰνὶτοτετπ Ποτπὶπἱεετπ Ραεοπττ·επτε ,

οἱ) τείεθΙοπετπ ίτετττιπτι εοιππιππεπι Με τετΗ:οε υπ ιιε ΡετεπΙΤπε δ: επιστιιε ΠΙιππ

ἰειτἱε ειπε Π8πτΕεε.τ , οιιὶ τοτε οιπάεπι εοοπετεπτε Ττὶπἰτετε , τοπ: τεππεπ ίοΙπε ἰπ

τπππτΠ νεΓΡετε. το.πιοι:ειππ ει ττ·ΞΒιιε νὶτὶε , ο. τοτο. νΜεΙΕεετ ΤτΕπΙτ.τιτε , ττπὶεπτἰ οπο

οιιε ίσιο τειπποιπιππ εκ οπο. ττὶΡΙΕεὶε Ρεοοπττ ποίὶτΞ Γεπτεπτπι ππΠἱε Ρεεεειτοτίι τω·

επΙἱε ἱττετἰτιιε Βεει:Ιο Γωνἰεπτε ΡετειιίΤι1ε , οτ πω πι Μο τεππΓεετε:πιπ· , δ: ΞΙΙὶπε σοτ

Ροτε οτππεε οιιοτοποτ ίιιπτικ ἱπ υπο ΕεεΙεΙὶο. ίι·αττεε ι·επεετειιι· , οεειιΒιπτ.Ιτει ΒεειτΕ

νἰτΞ τπἱτειπὸο. Ρἱίεειτἱο,δε Ρτε:Γεπττε πιτ εετϋπεε ωεπάει εοπίοΙοτἱο,δε πο ατετππε τΙεΠ

εἰειε ΜΒΜ δ: Μετα δ: νΞΠΒὶΙὶε οποτπιτποάο ΡτπεάΞεπτἰο, δ: ὶΙΙοε τοπε Ρτοιίεπτεε ΓεπτεΙ

τείεοΙτ ετΙπΙΞο εοτΡοτὶε, 8: οποττεε τεοίτοΙπτυπ, τεετεπΒὶτ Ροίτει·οε ειΙὶτποπὶπ τπεπτὶε.

@πωπω τποπείἱετἰὶ ΡοΙΪεΠὶο Μαι·ποποπο ο ὰΞεἱτπτ,ὶπ οπο. νἰτ· Ποτ τεεεΡτπε πο- ΧΧ_

@Μο :το Ιπττοἰτιππ εεεΙείὶω,ἰπ εοπττ8ι.ιο ὁἰνετίοτὶο ἀοττπἱεοπτ. Ει·πτ πικαπ πω: ίπ

όΙεπτ Βοτπἰπἰεπτπ τετπτΙπππόπ , οΒ οππο ποδτπ τενετεπτἰπἰπ πτπιιΙ δ: Βεεττἰ πιοττγ

τἱε , ἰπ οππο ποποτε επάετπ εεοΙεΠο. ίοετπτο. ετε.τ , ιππΙτα τσιπ: ε:: :ποτε εττειιτπιπει

π επτἰιππ τπο.πιτε ειππ Με π:πιὶπ σ.τΙΒιιε εκειιΒοΒο.τ . ΟΙετὶεπε ετ8ο ετ! ειππε εετάεπι

εα:Ιε
 

κι καπ δ. θι·εε. Τιπ·οπ. π. τἰε 8Ιοτἱε ()οπΕ τεμ. ε. -

& Αππο τομ. Βετττωππιτε (:οπιεπ Ρτονἱπεἱπ πιοπείἱετὶο ΕιπέΗ νἰᾶοτἱε ω” τπ:ιπΐοε ε!εεΗτ, ού πιο.

Μπι ποσό ίπστπ2 οι επεδαπάο [ωι8έ Ρέ8οτέ.τ_, με @ξ @απο «Μίκα 1ΝΙστέμαπι , ιιτ παοκ Απτοππιε άε Κιέ

Η. ΗΜϊοι·κε Ρτονιπεισε ()οππωιπ με. ;ο. _



Με ντι-Α

Μξτε τοΙΒιι

(Μαι οι.

ΑΝΝ. πιο εα:Ιεπε εοτεπι ΡεττΞπεΒετ,ίοπιτεπι οπιοε ίεπιἰπεε τοτιε Γοττε εΒΓεπτο εεπόεΙετο,ετ!

1048 εεΡοτ ντο Ι)ει τοτε πάτε οτετπεπάεπι Βιοτ. @οσο εοπι πιοΙἰετ τ!είοττε τενετΓεε

""$ΕΡ'° εοπνι8ιΙεπτιοοε ΜΜοΜετ , επιτποΠτετε ΐεπιιπεε ε:τετοείεεπε: $επδτο, επ, νιδτοτΕ,

ποπ ΑΒΒετι οοΜΒετ , οεπάεΙεπι Ρετενι: οιτετοποε 2πτετΙο ΜνετΙοτιοτπ ίπ ποο ντι·

Πει ποιείεεΒετ εΒίποε οΠε τενετεπτἱε ιππτείε εεποε!ειπ τεΡοὶτ , εοποε ἰπιΡοΙίο

ειτίτιπέτειπ ίτοίττε Ρετ οτππιε εα:Ιείιε Ιοτπἰπετἱε εοτίὶτεπε Μοπιὶπετε πεπιιινιτ .

Τοπο οπιπεε ποι εάετεπτ τπε,ππε επιπιτετιοπε Ρετπιοτι, τπιίετετπ τποΙιετοοΙεπι,

πτεπόι Γτεπιιτο δε πιοΙτιτποΜε ιπετεΡετἰοπἰΒοε τεττεπτ, εεπι ποπ ΡοΠε νινετε Μιά

πιτοε εΠετεπτεε , ποτε ίεπ&οπ11)ειτετπ ίτοΙτε, τετπ ιττιΡοτὶεπτετ ιπ,οττετε Ρτεείοπι

ίετιτ. Ατ Με ιπίεΙοτ, εεεεΡτο τεπάετπ επ ειίοεπι εοπΙΜο,εά ιΡίοιπ Ιοεοιπ ιιπόε Πο!

τε είΡοττενετετ οεπτἰεΙεπι, ίοΙο πιο Ροπιτε τπετο, ττεπιοΙε τεΡοττενΙτ. @πο Βέτο,

τιοτο τι ίνιπο, ιτε εεοετπ τ:επάεΙε, νἱἀεπτἰοοε εοπδτιε, εττ1ετε :ποπ οοεΡἰτ, ετ: Η πιιπι

πιε ειτίτιιιέτε ίοΜετ . Ιπ ποο ὸοΡΙἱεΞ ιπἰτεεοΙο ετΙππιτεπάοπι εποε Ιιοπο νιτοπι Βει

οπιπΙΡοτεπτιε ἴενοτεπι τπετιτο Ρτε:άιοετιπι , ποι ΒΙοτιοίο Μεττγτι ίοο οενοτοπι Ιο

πιεπ ποιο τεπι ενιοεπτετ τπεΙοἰτ τ!είετνιτε .

Χ Χ Ι. (ῖείτεΙΙοπι ποοτι οε ΜεπὸοΙἱε Μειτοτ , Μνιπε επιτπεάνετΠο πιοΙτΞε εππἱε εοπτι

ποιε ετεπτο ίοΙ,ποτε τπιίετεοΙΙιτετ Ροπτετετ : οποε ίεδτιιτπ οι , οτ ειπε πεπιτετοτεε

πιτπιοτπ "οπο, εε:Ιείτι ΡΙε,πε Γετνιεπτε, Μνιποττι ΜετΠεοπι ιτπΡΙοτετε εο,πε τεπτοτ._

Άπω. ωτε- Υίπετοοε ετ,πο τ:είτε!Ιι οοποποε , πιοΙτιε ίοΡΡΙὶοετιοπιοοε Γεπ&οτπ νιτοτπ ετἰοτΙοε

οι , οτ νε! εποε ποεπι ιΡίε Γεετε!ΐετ , οτι τε:πετΠο τπετετετοτ. (1οοο τΙοπι Με, τποΙ

τεε εια:οίετιοπεε πιο τποτε Ρτεετεπάεπε, οτππιτποοιε τεοοίετετ, νικ τεποεπι ίτεττοιπ

πιο ίεεοπι ετεπτ ιιιενιτεοιΙι ιιπΡοττοπιτετε νιοΙεπτετ ποοόετπτποόο επ εο ειττοτ

τοπι εΠ;τεΓΡετΓοπιποε εκ εεόεπιεποε οΡἰἀοπι οίποε ΙιοΜε επ οτι1πι ίοΙΖποτοπι Ρετ

εοΠιοπε , Ποτπιπο τπιίετεπτε , ίεΙνετοιπ είτ . ·

χιτι1. ΑΡοτΙ ΜεΠΜετπ ίεπιιπε ποε:οετπ επ εππιε ΓεΡτετπ εεεεε , ίτεποεπτετ ίεπδτοε

Μεττγτεε οτ το πιιίετεπτοτ οτεΒετ , ίετὶ Γεπέτι Μεττγτεε πωπω ίοο Υίετπο τοι

τεεοΙἰ ΒΙοτιετπ οοποεοετε τπεΙοετοπτ . Αοὸἰνἰτ ετεπιπι οι ίοπιπἰε πιοΙιετ νοοεπι Π

Μ Μοεπτετπ , οτ ετ! πιοπείτετιοτπ τεπάετετ , εποε ιιπάε Ρετετ Υίετποε ττιεποε ίοε·ε

ΙενΜετ οτ:οΙοε ιοΡετίοπόετετ, Ιοτπεπ εοπτιποο τεεεΡτοτε . Τοπε Με Ιεετεποποε :οι

τποπείτετιοπι ΡτοΡετεπε , ποιοοε Ροτοιτ Ιοποι Γτεττιποε νΜοπεπι τείεττ , πιο τετοι

πε οοπιΡεΠὶ ίτοοιοίε οπτετνεπτ Ρεττεπι , οτ εΠποοτΙ πιεποοιτι ε,οτ Ιενεετιιπι τοτε

π τεπτοτ . Ατ Με τεπι οπο Ρετ ΓΡιτιτιιτπ Γοτίὶτεπ ετΙοεϊοε , πιοιι οτ ΙενΜετ, επιι:ιττι

ποε ετετ Ιοτοε , τοποεοετ το τεττετπ . νετοτπτετπεπ τεπόετπ οιΙππεπτιίΠτπι οπίετνε

τοτεε Ριο τοττο Ροτἱτι , ττπΜετι όεΙΜετετεοι εποεπι ττΠ:οιιοπτ :Με ειτιπάε οτ:οΙοε το

Ρετίοπτἰεπε , νιίοτπ Γε Μεο ΡΙεπε τεεεΡΜε ,πενιἴε οι .

Χ Χι ι 1.; Ιπ πιοπτεπι πιιεπι (]οτίοπετπ νοοεπτ , Ρετετ ίεπδτοε εΙἱποεπ‹ὶο πιοτεΒετιιτ . νο

Μ”, 3 Ε” εοτειπ ποοΜε ποιάεπι τω @σε πιτπιιε Ιετετοπι ετοοιετΙοοε εεετΙΜΠπιε οπο” τοτ

ι=ποι Με· ποεοετοτ ; ο που ίοττο , εποε οπόε τπεποε Γεπέτι Ιοτεε ίοετεπτ ΡετεεΡτε , Ιετετε

" Μκ”””' τιπιπτ , ετποε επ οπιπι άοΙοτε άειπεεΡε Ρετίεδτε Μιετετοε οι .

Χ Χ Ι ν. Με νετο Με εοτετπ ίτεττΠοοε πιετποτεπτε , Κειποετοοε ποιοεττι, ιπε8πεε Γεπέτι
Μ υ Μ τετιε επίτιτπετιοπε πι πιοπείτετιο νεπετεοιΙΞε, εε πω: τιεττετοτοε Γοτπ ιπτοΙιτ Μεεπε:

Επο εΡοτὶ εεοΙείὶεπι Γεπδτι Μεοτιεο τι )οΧτεΜετεΠεπι οΡἰἀοτπ οοπι οοπιιπο Ιίπετ

πο τποπει:Ιιο τοπ‹: εὸοΙεἴεεπτοΙοε τπεπεΒετπ : εοπιποε τἰε πεετο Υίετπο ποοπιοόο

ιπ τεττεε Μεε ίετεΒετιιτ εάνεπιίΐε εοΠοποετεπιιιτ , εεεε ποΒιε ιΡίε Ρτο ίοτιοοε εά

εί”τ . Νοε νετο ποΠοιπ εΡΡετετοτπ τεεεΡτοι ε)οε εοπέτοοπι ΙιεΕεπτεε , ΡεττοτΒετι

νεπεπιεπτετ εεΡιπιοε , ετποε επιπετι. Μεπίε τεπιεπ εΡΡοίὶτε εά ΡτεπτΠοπι Μεπόε

πω εοπίοΙετοε εΙΤε:Πτ . Ετετ ποΒιε τεπτοΙοτπ νὶπι , ποοτὶ νικ ε ττιποε επ οπεπι τετε

' Ετιοπετπ ΡετειίΠτπε εοποποπιεετι ΡοΙΤετ,ΓετΙ πεποε ιπνεπιεπόι ΡΙοε ιο τοτε νἰοἰπἱε

«κοπο ποιττε οΙΙε ίΡεε πεοεοετοτ . ποτε ΡΙοτε ? πε Βεπετοδτιοπε Ρεττιε οοιιοοεπτεε Μα!

"'"1"ΡΙ*“"° τεπτΜοπι οπτοΙιπιοε.ΙΡΓε ε,πο ΡτοΡιπενι,8: ττππίιιτε ίεττπε ποτπιπιοοε πιποοπι Πο

Ρεπε Ιετ,πιίΠιπε εποποετε Με . δεο ποιά ίὶοΡεπτΙοπι , Η Με πιο (]Ιιτιίτοπι ἱποτεοε

τοι· νινεπάο, εοπι ετιετπ ιο ποτεεοΠε Ροτετετ ιτπιτετι,οτ ίὶεοτ ποιοι Ροτεπτίε Ρε

πεε @το εοιπετΙεπεπτοτ , τποΙτιΡΙιεενιτ , ιτε Βεπεοιέπο Μιοε, οοοΡετεπτε (ΜΜΜ,

μ,2Μ ' ,ο νἰποπι τὶοπι Βιοετετοτ , τιο,πετετ ? απο εποε ιΡίε Ποποποε: @το στει!έτ οι Με 0,96

Β.. τι: πιω ὶΡ[ε|ι:εἰο θ" ἰΡ/ἐ|ιιτἰετ , θ” Μι0](””ίΙ ὐοτωτπ¦σσἱετ .

Χ κ ν. Τοπο δε Μοά ποοποε ιάεπι ΚειποετοΙοε Γοοιεειτ. ΗεΒεΒετποτ νετο Ροετοπι, πο,

Ρ€τ

το τοπιο; 0

Τοοι :απο

ε-_-··

$ιτε πι ιο ΩΡιΓτοΡ:ιτο Κεειειιίἰ ει: οπο πωπω.

 



5.ιεεΑπΝΙΑΒΒΑτιε. δ”

Ρετ τοτπιπ Με ειππίι πωππωιε ίετιτΙΙιιιε πιιιπιπ εεει·ΜΠιπιε τοτππεΒετιιτ .· πππο ΑΝΝ. οι.

:ιππε. , ππειείαπδτιιε Ρειτει· πιειππε Ιεινει·ειτ , Ροτεινιιπιιε , δε ιΡίει ποτε ποΒὶε ποπ Ρει- 1 048

τιιπι επιπιπτΠιιιε ΡΙεπε ίειπ:ιτιιε επ. _ . . - . 1,22: ΞΈ:

Ξεεὶ επ Με πππο τπεπιοι·ειπεΙε. τι·:ι.πΒΒο , πατε ίπΡι·ει ποτπιπειτο νεπετιιΒιΙι νιτο ΒτιΙπιε ω:

ΚεἐπεΙ‹ὶο " π:ιτττιπτε εοππονί . ΜιιΙτει , ιππιπε!ι:ιτ ,πε πιάτο Ρειττε Υίπι·πο πιἰτειπεἱο. ”;1;ένΙ

τείεττι ΡοΠιιπτ , τω επο ΓοΙει Με πειττο.Βο πιιιΒιιε ὶΡίε ιπτετίιιι. ΡειπειιιΙίιιε , πιτ , ει·ε:εΙπιτιιτ πιιιεπιτπ , τειιεπ Ροτεπτἱει πιιππι οιππι ίετε επεΙπππιτειτιε 8επετε [πω νιειποε ζο:21281·

ΒιεΠε ίιιΡετειπε. Ιε ἰπ εὶοτπο πιει πι εειίιεΙΙο,επι πππο οπ ιΡΒιιε ΡιειειιΙι ενεπτιππ Τοι·- .

τοτιο κι ει ποτπεπ είὶ : παπι :Με Μάτι Ι)οιππιπι εει.ίττιιιπ νοεειΒετιιτ , ειιιοτιππ επι
τιίΠιποιειέιι πι νεπιππ ΙοΙΙεἰοΙΞ επ ιΡίο ίΡει·:1πτιπιπ ιπ]ιιίτε πειιιειιιΙεπτο εΙειπάείτιπο

πω: ίιιίΡεπεΠο ειιΙειε ίι·επιτ, εοτιιιππιιε επειεινει·ει επ νειίτιίΠπιειτπ πιιειππεΙετπ ίΡεειιπι

Ρτοιεδιει οΡετιιιτ.ΒεεΙ ποπ ιπιιΙτο Ρο1τ, ειιπι μπι ππΡΠΙΠπιιιτπ ίειειππε ειετεξειππ ΗΜ

Ιετ ει τποπειεπιε , πιιἰ ειΡιιεὶ (ζι·οβιπι νιΠεπι & τποτειοεπτπι·, ω ιποπείτετἰιιτπ ιΡΙ”ιιπι

πιιτπιιπιτειτιε τείΡεδὶιι ειεΙειτο. :ιτπιιε πιιτπειτει πιπτ . Ροίὶ ειΠπιιοτ @τπτ εΠε8 πιεττοπεε

πωπω ποπ νειΙεὶε Ιοππε π) εοεἰεπι τποπειίτετιο πιειπεπτι ἱπ ἴοτππἰε ειΡΡειτεπτεε:Νο

πι , ει. ειπε , Υίειτπιππ ειΒΒιιτεπι ? ιιεεπ επιπ Με. πω δε ιΡίοε πιιοπειε ίε πιιπιππειπι

«Μπεζ τεΓΡοπε!ετετ: Νοε , ιππιι%πτ , ίιππιιε πωπω ΠΠ πιιοε ΡειπειιιΙίειε πιιΡετ

ιπ1Ριείι1Β”οεπνιτ Δ; ΓεεΙ οΒίεετειιπιιε τε , πι: εΡιιεὶ Υίειτπιιτπ ειδοειτειπ τει·τιει επε Με

ττειπΙὶτιιτιιπι Ρτο πο!πε ιπτετνεπιπε , ιιτ πιιι πιοπειίτετιο ειπε εειι·ιτειτιε ὶπτετνεπτιι

ίεΡιιΙτιιτειεπ πιετιιιιπιιε, ιιπειτπ εκ ειπε οτε ΜΙΠΒιππ εειεΙεπι εειτιτο.τε πιετεειπιιίτ . Ηειε πω.: απ.

επιτπ ίπΡετ ποε εΠνιπιπιω πιω ἴεπτεπτὶει εΠ,ιιτ,ε:ιιτπ οΒ πωπω πεεεεπ ποίιτ:ιπι Ρ::ιξ(Π::

ίιιΡετπει: Ριετειτιε νιίεετει πιονεειπτιιτ , Ρεε:ειιτιε τειτπεπ ποίὶτἰε ΞπιΡεὸιεπτἰΒπε π) πι· π,τζωή_

8τεΙΤιι :εδώ , ειοπεε ΞΡίε Ρτο ποΙιἱε ΜΗΤειπι εεΙεοι·ετ , ειεε!πάειι·πιπ· . (ΣιιοεΙ ειιιπ :πει

τι·οπει εΠε καιει , Παπ ει τενεΙειτιιπι ίιιετο.τ)ττεπίειιπτι νιτο Ι)ει , Ρτο εὶείιιπδὶιε ίιιΡ

ΡΙιεειπε επειττειίΐετ ;ἰΙΙε ποπ ίε επι: εΠππιππ , πιιιειείιιπδτοε ίοΙνετε ΡοΠιτ, ι·είΡοπ

Με. Μοιε τειιπεπ ειεΙ νιΙΙεπι-Εοιείειτπ νεπἰεπε , εειεΙεπι ίετπἰπο. Ρι·οΓεπιιεπτε , δε πο!πε

ειεοιππτιοιιε , Ρτο ειΒίοΙιιτἰοπε ιπνεπππι ΜιίΠιπι τεΙε!ιτο.νιτ. Ηιπε αποπω” ιπτεΙ

Πει , πιιειπτιιπι πππο αΡιιει Ι)ειππ π: ιίτε ΡοΠιτ , ιπ ειιιιιε :ιεΠιιιε νινεπτιε τπο.πιι πι

επεπιτπ ίιπιπι εΠε εΙε ιποττιπε ἱΡίὶιιε ίεπτεπτια ]ιιεπειε εϊεεΙε.τεινιτ . ΧΧνΠ

$εεὶ π. οτπιππεπτιππ εετετε.τιιπι νἰττιιτιιτπ , ιπιτειΜΙιεετ Ιιιιιιιε ΓειπέΠ πιεπτειπ

ΡτοΡτιετπε πιιοπιιε $ΡιτίτιιειΙΙι1Πτεινιτ;πιιοε! ενιεΙεπτετ οίτεπεΠπιιιε , Η ιιπιιιιιτεπι _ Ι_ Η .
Βείτειιπ,πιι:ιτπ ποβιε ειεΠιιιε ιειεπι νεπει·ειοιΙιε Βειἰπειὶεὶιιε " τετιιΙιτ,Ρτοίετειιππε. Ε8ο, Πο:;·όυ5Π.Χ

ιππιιιτ,οοεεΗεπτίο.επ , απ Εειιππιπειε ποτπεπ είε , Ρτοειιτειοειπ : Ρετ κι τετπΡιιε πιιετπ·

Μπι ποιτι·ίι Ιιοπιιπειπ εὶε εειδεεΙΙο-ΒιιΡΙο τεεὶειιπτεπι ππειιπιι-ε ιπΓιιτπεπτεε Ιειτι·ιιπ·

ε:ιιΙι επΡωεπι Ρ:ιπειιι!Η επιιο Ρτοτιπιιε ειειεεετιιπτ . Πίειεπι επεΒιιε ειοιππιιε ΑΒΒει8

ειΡιιεὶ νιΙΙειτπ-(ζι·οίειπι ιποτο.Επιτπι·,πό πιιεπι Ιιοπιο Με ΡτοΡετε νεπἱειιε) επιπ ειΒΙετι

επιπιπιιπι δε ΗιίεεΡτειε Ι.πιιιτιειε ειππ ιπ8επτι πειπιτπ εκΡοπιτ: πιιπΡτοτει· εοπτιπιιο

τπε ειοτπππε ΑΒΒειε πει ΡεπεἱιιΙΓιιιπ, πιιι ΙοππιιιίειιΙο ιιοετειτ , ειιιπ νειεΙιιε ίπΡΡΙιειδιι3

επιττεπε , ιΡίεεπετ ιπεοτἱε ειπε π, πω: ειΡπεὶ Τοττοι·πιιπ τιιπε τπεπεπειτ , Ρτο επιιο το°

Βειτιιτιιε ίιιίτι·ει. εοΠοπιππιπ Ρετίτ . Ντιπι Με νιτο Πει νιτιιΙεπειε πιιἰοιιε εαπ είπω·

ίπἔὶ:ι ἴεττποπἰοπε , ιιτ τ:ιΙεπι ίειτιεειεεεπειτ ίετπιππτπ , τεΓΡοπεἰεπε , οπιιιετπ ει πιπ

εΗτιιε: , πιιο.πτιιτπ ιπ Γε ετΩ , ΙΡεπι τεειιΡετατιοπιε ειπίεΙειιτ . ΡειπεὶιιΙίιιε ειιιτειπ τε εο

έπιτει τπε , ιιτ εείτιπιο , Ρτε:ΐεπτΞεπε ειεινεπτιιι·ιιπι , Ρετ ιπιιΙτει εΠνεττιεπΙει πε :ι ιπε ιπ

νεπιι·ετιιτ ειιιΐι18ιτ.Τειπάετπ απο επε.Βιε πιπει Μπι! ΡτοΓεεει·ειτπ πιιειτπ ΙειΙιοτε Μπετιε

ί:ιτιπειτιιε , εοιπΡΙιιτιιε , παπι τοτε επε :πε εοΡιοίιιε ιπιπετ:ιτττινετειτ, πιει εϊοιππιππ

ΑΒΒο.τειπ τενετΓειε Γιιιπ.ΙΙΙε νει·ο ΡΙεπει τπε ει!ειει·ιτειτε καπ πει ειιιτειπ τπΠιι Ροπ

1ποεΙιππ , πιιειίἰ ίο.τπι!Ξειτε πιιιει Ιοε:ιι τιιι·ειε ειεεεεΗτ:ίζοπΓοττειτε,ἰπππἰτ,ππἰει πιιοειιπι

πιιε εὶεεἰιιδὶιιε ίἱτ επιιιιε πάτε: , ειπε πο!ιίε ΙιοόΞε τεεἰιιεετιιι·. νετιιπτειπιεπ ω εἰοιπιιω

τικιππ ίεΠιπειτιιιε ω, πε ιπειιοι·ε. πω ιιεινεπιειπτ Ρτειενιειετο , δε πιιιιειπιε Ροι·εοε τιιοε

τοτε εΠε εΠΙππεπ τι ειπα Γει·νειτι ΡεπιειΡιτο. πω” πω:πιω πε τεειιΡεπιπεΙο επιιο ;

ίεει πεε πιιπιιε εεττιιε πιπει ποπ ειδε τε Ροιεεοε εΠετνειι·ι ΡτεεεεΡετιτ,Ιο:τιιε δε ίοΙΙιε:ιτιιε

εοπ ἴείτἱιπ τεεΗποΡΡοι·τππειε ειιίτοεΙιο.ε ιιπινει·Βε ίιιδΡεπιιτιειε πάτα δε Ροι·ειε πιειιειπιε

άεΙεπεινι.8εει πω: εοπτι·ε εΙΞειοοΙιεοε Ιιοπιιπεε,π νε πιιτπο.ποε,ιιτ Ιω ειικετιππεΙιειοοΙοε

ειιίτοειεΙει Ρτενει!εατ?Νιπ επίιπ ΒοΜΜΜ σιι/Ιοιίέει·έι σέ·υέωτεω , [επ/δια =υ28έ!ιπ πιώ

ειι/ίοείέτ

- π ]επιι πππο Τοπικοι” -, π Διωωπ Ροτοιιιιιεπίὶ , ειπειε εεεΙεπει Ρ:ιτοετιπι1ιε @πιο Ι.)οιιιπιπο Πιει·:ι, ποδα

:Με νιδτοι·ιπειε Πε!ήεά:ι εἱιειτιιι· κι ΒιιΙΓ:ι Ρείετια!ιε.

Ι 6 2ΙΖπΡΡτετιιιιπ @Με πωπω τιε νΙΙΙ:ι ετοΓα, νιι!εο 7ιεεωρ, πι πιατα ΈοτοΜιεπίι, πιεειιοπιειιι·ιπ ΒΔ!

:ι Ρε ε ε: π.
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ΧΧΙΧ.

ε π/Ϊοιἰἱτ στα: . Τοτα Πειπ!ε!επι ε!!ε πι ΡτοΡεπειπα ί!!να ΓπΡταε!τε!! Ιαττππεπ!! ε!ε!!επε

τε . Ιπε!ιπατα νετο ιαπι νεΓΡετα , πο!πε Ροεπε Γεεπτιε , πΕ!π!ειπε πιτππε ειπατπ τα!ε

α!!ειπιε! Ρπταπε!!απε, εκεππεεε ε!ε ΠΙνα Ροτεοε επττι Γπ!Γταα!ο !πιπιτπεπτ!8 ποέ!ίε ταΡ

επ Γποὶταπεο ΓπΒτεΡεπτι οεεπττππε . Δε πο! !ιπτπαπα επί!οε!ια Γπ!ινεπιτε ποπ Ροτε

τατ , ε!ιν!πα ποπ ε!εΓπἱτ : παπι εοπτιππο ιπ !οεοειπ!Γειπε ειπετπ εεΡεται: , ειπα!! ί!αεπα

Εκπε ο!ι!!ιιΡπιε . Εππιειπε α Γε πιπεπο επτπ αε!πι!ταειοπε , επτ πιοτατεπεπτ απατε

τεπε , ατειπε πε! ταΡ!επ‹!ππι Ροτεοε α!ἰπε α!!ππι Μτεατεεπτ , τεΡεπττπα Γε εαεετεατε

Ρετε:π!Γο5 οπιπεε εοπΓεΠὶ Γππε, αε Ματ! Ραετιε ΥΓατπἰιπΓ!α τπα!εε!!δειοπε ο!ιΓετ!Ρεοε,

ιπ εκετπΡ!ππι ΓεΓε οπιπιππι ΡεΓΠτποτπττι Γπ!στππττππτατιτ ι!τεο ΡετΞεπτοε . Τππε ε!!

έ!απει!απε, εοειεπει!απΓειπε απιιπΓ!ιτε, Γα!π!ιτε εοπίἰ!ὶππι Με!! , εοπΓεί!! εττοτετπ, Γο!ο

ΓεΓε πωπω οταεπτ! ε!επιεπε!απι Γὶετπππε, εειππετι ιΡΓα ε!!ε τεε!ε!!επτοε ε!ενονεπε,δε

εοττεθ;!οτεε ε!ε τε!!ειπο ιαπι Γπεπτοε , Γ! Γαπδει κάτι τπει·ιε!ε εε!!επε Μ! οεπ!οτππι Ιπ

τπιπα τεε!ε!ετεπεπτ . απ! Ρ!πτα ? οταεἱοπε εοπιΡ!ετα , τποιε τεεεΡτ!ε τα Ρ!εππτπ Ιπ

πιπι!!ιπε εετταε!πι ε!οπιπτπ ΡτοΡεταπτ , ιττιΡιπττι !αετοετπιππι Ρἰεεατἱε Γπτεο εοπιτππ

ταπτ; εειππιπ επιτπειπετπ ἱπ ιτιαππε Γεε!εί!ι!!ιτπα: ε!οπι!πα: ιαπι εταε!ιε!εταπε , Ρἱο Γειτ

το Γπ!ιτ!Ριππτ , δε επτπ οπιπ!!απε ειπα; ΡταεΓατο Μπιἱπι ποί!το εππι ι!!ο α!α!!π!εταπε ,

τα !ιεατππι νιτππι εαε!επι Μια Γε!ε ΡτοττΡιππε:ε!ε Ροτε!ε δε εαεειτατε τεΡεπεε ιπειι!Γα

δε ειεειιΓΓα Γεττατιτπ οπιπἰα τεΡ!ὶεαπτ , Γεειπε επτπ τα οπιπ!!ιπε ειπε ε!απι εε ατ!πετιο

!ατίαΓαδΓιοπε παπι!! νεπταπι τοιιαπε . (δια νιτ Γαπε!πε , ίπε!π!τα νεπ!α , ε!ε εοττε

ε!!οπε ντα ατεε πππε εοπιτποπετ , Γ! Γε εοττιιιετεπε ΡτοΓΡετε ντέ!πτοε , Γ! νετο πε

ιι!ιπετεπτ , απεε ὶΡίὶπε αππι εετπιίππτπ !πΓατπι παει ε!επππείατ Ρππ!επε!οε . Πεταπι

ειπε εοπε!!τ!οπεττι εντε!επε τετππι Ρτο!ιανιε ενεπεπε: παπι ε!πο εοττεε!! νὶεαττι Γπαττι

ΡτοΓΡετε εταπΓειι_ετε , :τα απτεπι τενετΠ αε! νοιτι!επιπ( ειπιπειπε επίπι αππεε Γπε

ταπε) απτε εοπιΡ!εεπτπ αππππι , εα!απιἰταειε Γπα: Γεε!πτπ ΓΡεθ:αεπ!πττι εππε!ιε πε

τ!ετππτ: παπι ππι εΓΓοί!! οεπ!! , Ρεε!εε α!!! ετππεατ! Γππε , τετεἰπε νετο εοπιππδδεο !π

!ε πετοειπε ΓπΡΡ!!ειο ε!πΡ!!εατα ὶπΓε!ιεἰταεε πιπ!ταεπε ε!! . (ζποε! @τπτ εειππτπ !ΡΓα

ε!!ε τεε!ε!επε!πιπ Ρτα:ε!ι:ετα_ ειπα! εαε!εττιιε!!ε Ροτεοεε!!!!8επειπε επΓ!οε!!τι Ρτα:εεΡιτ ,

ειπ0ε! ε!Γε!επι !αττππεπ!!ε νε! εοττεδΗε ΡτοΓΡετππι , νε! !πε:οττεθιε ειπΓεὶεπι αππἰ

τττί!επι ειετεπττι ε!επππειαν!ε , ΡτοΡ!ιετ!εαε ειτατΓαι πιἰτα εε!Γἱεπε!ο εο8ποΓειεπτ . Ιπ εο

ν ετο ειπα! !αττππεπ!ὶ ταΡεπτι ειπιε!ετπ Ροτεοε @Με , Μτπι!!αει νετο !!!πτπιπαετ

Γεια, παπά ιιππιετιεο επτα Γαθεππι τεεο!ἰπιπε, ειπ! !αετππεπ!οε δγτπε Γε ταΡετε

νεπἰεπτεε , οταπε!ο ε!!νιπιτπε ειεεα:εαν!ε ,ι δε !πετα δαττιατταπι εαΡτὶε :πππε Μπιτ

Ιτατιε ἱπεεειτε Ροί!πιοε!πτπ !πτπιπα τεΓοττπαν!ε : πι!! ειπα! Με τπαιοτιε πι Με Ρατ

τε Γοττα!Γε ττιἰταεπ!! ντε!εαεπτ,ειπια ειπα! Ε!ιΓα:πε ο!› επεε!αιπ Γπι !ΡΠ πε ο!ιειππιτ, Με

ΥΓατππε Ρτο ε!εΓεπΓαπε!ἰε πιοπαε!ι!Γπι Ροτεπ!!ειτπΡεττανιτ ; δεειπα! ι!!ε εοπιτπιππε

ΡτατΓεπε ιπ ατεἱεπ!ο Γππιπια: πεεεΓ!!εαειε ειεΡετὶἰε επ ε!ιν!πα: οΡιε τεΓπειπττι , Με !!!ε

Ιοπιιέπε α!ιΓεπε !π τε ποπ να!ε!ε πεεεΓΓατ!α α Ι)εο Ρτοττιετπιε , !π αε!πιτταπε!α:_ Βωξ!!

εαειε ιπε!!ε!π πι .ο Νεε να!ε!ε ττι!ταπε!πττι Γ! ΡτοΡΜτατπτπ ιι!οτ!απι τπ ειεπτοεπε!ιε πι!

ταεπ!ιε τατπ Γπο!ιτπιτετ Μουτ: , απ! ΡτοΡ!ιεεατπττι Γαπ&ι!!!πιαπι ε:οπνετΓαειοπεπι

ταιπ ειεεε!!επτετ αΓΓεππι !αΜτα_ν!τ . Με! παω οπιπ!α Γ!!! Γππε Ρεπιεπε τεΡπεαπε!α , πιτ

ποιο ταειοπίε ιπεπιεπ αε!ΓετἰΒεπε!α , ειπ! ὶπ οπιπι!ιπε Γαπέ!!ε Γπιε οΡετατπτ , δε Με αε

εεΡτὶοπε ιπε!ίεαε ΡετΓοπατππι : ειπί Μπα Γπα ε!!ΓΡεπΓατε παπι: τετπΡοτ!!απ8 Γπίε,δε !π

Γιπε Γιαπ!! εαπειπαπ1!οπΒιί!!τπα: επιπΓπατπ ποε!!ε !!εετ τατἰοτεε εαΓει!ετπειπε παππο

τεε ί!εΙ!αε ΡτοΓετατ , εππι τατπεπ οΡΡοτεπιιπτπ ατΒιεταεπτ , τπαιιπα ετἰαπι πππε Ρ!ε

τπτπειπε Μετα , τπαιε!τποε ειποειιιε !πτετε!ππι Ρτοτπετε !πε!Γετοε πονἰε ε !

εεε! αε! εα ειπα πε Γαπε!ο νιτο αε!!ιπε πατταπε!α εαπ πονἰτππε νεπιαπιπε .τ Έτατετ

ειπ!ε!αττι , ιπιετα Γ:αεπ!πιπ ιιο!ι!!!ε ,πε ετν!!απε ΜαΓ!!!!αε , ποπιτπε θεοτε!πε], τε8π!α

τετπ Γπ!ι εο νιταττι Γπετατ ΡτοΓεΓΤπε . Ηπτε ν!τ Βοτπιπἰ , εππι ε!απΓ!τπτπ Γοττε Ρετ

εταπ!!επε , εππι Γὶεπτ δε εετετοε ΓπιΓΓεε ιπεπιεπε; Ρετ ειπετπε!απι Μ! Γαττιι!ιατττετ

αε!!ιαιτεπεεττι πιαπε!αν!ε , πε ειπαε νετΓα!ιατ ιππει!εε εοιιιεατιοπεε εοττπιετεε , ωστε!

Γετππι επἰπι ε!Γε ειπα! εοιι!τατεε. Α: !!!ε εππι ιιαπε!!ο δε νετεεππε!!α πιπι!πτπ πω·

ταεπε , ε!ε εεεετο τπε!!πε Γα!πτι Γπαι εοπΓπ!π!ε , αετε!!αεπε , ειπα! εα Μτα ειπα ν!τ

!)ε ι απεε Γταετεε εταπ!!!ε , τεπτεπτππι Γε απ Γα:επ!ππι Ρετεταξ!ατετ .

Πε εειπο επι ιππε!ετε ιε!επι να !)οτπιπι εοπΓπενετατ , τοτα Γετε Ρτονἰπεἱα εοπ

ε!απιαπεε , ε!τε!ιε!ττιπε ω ειπα! πππε Ροπετππε. !)εε!ετατ τπ!ΓετΞεοτε Ποιπιππειιιπιια:

Γταει!ιταει ειπε εειπππι ΓοτειΓ!!ττιπτπ ειπτε!ε' νιτ!!ιπε,δε ττια8πα νεδ!απε!ὶ Γπαν!τατε Ρτε

ειΡππτπ.Αε! πππε Γ! ειπιε α!!πε αΓΓεεπΓπτπε αεεεε!ετεταπεο!ετα!αι!! Ρτεπε Γε Γετοειτατε

τοτιπε



ε.ιιευκΝ1_Α_ΒΒΑτιε. _545

τοιτυιι οοι·Ροττε ττιέτο.ττοτιο Ιιττιιιτοιιε , ττοιι:ιουίουο ότιτοιιόοΒιιτ; ε1υοττοε νοτο ίαι1- ΑΝΝ. στ.

διυιιι Ρειττοιιι ΥΒιτιιυιιι οΡΡτοΡτειτο οουίΡτοετοτ, τουτο Γε τιιουΓυοιυάτυο οοιιιΡοτιο- Ι 648

Μι τ, τα ιιιιαΠ ΓΡοιιτο ίοΙΤιιτο-τοι·Βα οίτοι·τε; ντιτοτοτυτ.· Πορτο ετυτοιιι οτ Έστω τηίτοτοτοτ ΜΜ·
εττυ5 , νοΙυτ τιιιττοιιιιουτιιτυε τοτιιε τη ι·ειΒτοιτι νοττοΒειτυο; απο ειυτοπι τΠυιιι Γυτινο- τ: -

Ιιοτοτ , οου ιιίοΙΙυτιι υιτττΠτπιυτυ το ΕτειτοοΒιιτ . Οιιτυοιυο ντι· Γιιιτοτ.υε , ιιτΡοτο ιιυτ το

τειιιι ΡτοΡο ιιοδτοττι οτειι·ιιτο ντ8ττεινοτοτ , οτοτπτυε άοττιιττειτοτ , πιο νοτυττο:ιτιιτυε ,

υτ Ετ , το Ριιττοπι ο.ττοτοτυ ΡοιιιτυΙυε ν:ιοττΙειτοτ; οοιιιυε ΙειΡίυτυπι Μ): τΙ!υτιι πιο

τιιουε , Ρτουτ Ροτοτειτ τη Ιειιυε ΙοίοοΡΡοίὶτυτιι ιτεΠοδτοΒοτ , οουυο ιιιοιτο οιυειι;ιιιττυ

ίει·ιδτυιιι ουτττοττι ιτοτυιττειτο τοιιτττοτ.· ουσ οΧΡοτοοίειδτο,ιτιοΧ οτοέτο οοι·οοτο,ττετιιτ

τιιυΙΙυε όοοουττυε, τυοοιτοβοτ . Ωυοά Ηω ατοοι·ο ττιιτιίουηυυτιι οτ:ιτ, ουτυο το: το ι·ιι

το υ1ουΙτ Ρτει:ίτιτουττε οουΙτε τιοοττυττ Ρυτιιτουτυτ ; αυτ ι:ττουιτιττο :ιτΒοτοτιι , τουτο Ε τά

Ρτο άοιιΠτειτο μεινουμε Μπι: που ΡτοΗοοτοτ , τυτόοιιι τυιιτιουτΙττοτ, ιτοιιοο Μοτο

τιιιοιιττυιιι οι:ιίουυτο τυνειτοτυιι, τττιτυοτειττ,οοάοιιιυυε πιοιτο τιι οτιπιτ ειιιιιοτ8υο αυτι

Ιὶτυ Βιέτττειτο: τουτο. νοτο τιιτοπτυπι φυτά; Ρετ ειιιΒιιίττίΠπιοε :ιίΡοτττπιειτυιιι τυΡτίτ

ειτιίτε.οτυο αυτ Ροτιιίτττε ντο Ρο.ίΐυε ττιοο8τιττοε οοιιτι·ει ίΡοιυ ουπιτυπι Ροτττειιιίτοειτ,υτ

Αιιτςοτιοο ουυι τιιτιιτττοττο οτοετοτοε ουυέτειττ.8τουτ ουτττι :πειτε 8τειάτοτιττε δ: τοι·τουει

- ου Ρτοιιττε Βειτουι,οιιΡ.ουτυεΑη8οΙυε δε οοιιττει νοΙυιιτειτοτυ οτυε ττιιΡοοὶτοΒειτ,& οστι

ττει τυΠΡτοιιττεττι «του οοιοοοΒο.τ ειίοΙτωτι; τω. τυττο τιιοοιτοτιττε , δ: ΑτιεοΙοτιιπι οστι

τυοοι·ιιιει ττοιτάοι·ειτιιτε ΥΒιι·τιτ που ιιΒίυτττο οτοιττ ΡοτοΠουυυιι·ιετο Αιι8οΙο , υΒτ νται:

·ΕΙει8τττιΒιιτ ιιοοοΠττειε , Με ότι·οδτυιιι-: υτ;ιτ τιιιιοουει τιιίττ οιιΡοτι:οοειτ τιττ1υτοτ, ουσ

πττοετο Ω: ιιιιοτοτ , ΈυτΠο ττιτττιιδτυιτι .

- $οιτ ουοτττοετο ου ιιτο1οιιυοιιιτιι οετοι·ιιουο στο [ουτε-το Ριιττο τιιυττο. ΓυΡοτίυυτ :του ΧΧΧ

(υτΉοίο,οιυτε. δ: 8τειντιῖὶυιο οιυει:άτιττι ιιιττιτ ιιοι:οίΒτειο,υτ Ιοτττε,τιιοίτ,δο τιτττιτει ιιυοιιιιο

τοιτιΡοττο οπο: οιιιουιττο. ; ‹ὶο ΒΙοττοτο ίτιττοιι·ι ουκ Με τπτ ιιτάτττοσ.ττοτιοτιι οοτυιιι ειιιτ

Και: κουτι νετ ειυιτττυιτ Μπιτ αυτοι” , 8: ου οοιιτυπιιιιεττοιιουιοιιιιιτυπι ντττυτυπι

ίυειτυπι,ιιυουιοιτο οιιοττιΡΙο οοιιτ Μοιιτίτττ ίτοττοε Για οιυτ οι·ιιτιτ ττι ιιιιιιιιτο ττι ίτυοιπ

άτ1οιιττ,& ιιυοτι1οοτο Ρτο οτε ειπιτπιοπι Μαιο Ροίυιτ,ιττντιιο οΡο ο6τιίυε οτιεττεοο.Ουπι

οιιτυι Ροττοι18ιιυι ιιιιΙτττοο τυο ουτίυιτι τυοτοιττοτττ ουίτοτττατο νται: , δ: τιιιτυοιιίτε το

τιιιιτοτυιιι ντ8τΙται·υτυουο οτυοτειτουε οοιιττιιυο το ιτιιιττγτουι άοοΙ:ιι·ειΠοτ,Βοο οττειιιι

οι Πω Ρτοιιιοτυττ , ου:: ετιιΡΙτοτε ττιιιττγι·ττ 8Ιοττο. τττιιυιΡτιατοτ , ιιτ το τΡίο ιιιοττττ :ιτ

ττουΙο ίτουτ Δοκιτι:ι.τι:ι ΡιιτττετοΙιειΕΙτυπι νοοειιυε οΒι;υτττ, ιιοο οοοτάττ_; τω. τίτο ίου»

ίιιιιι :κτ ττιειττγττυτι1 νοοιιτ·υε οιΤοττοτ , 8ο ουιιι οποτε. οίΐοτ νοτυιι£2$5 ττοττοτοιιτο

τετοιου ΡοτουΠοτο,ντέ"ιοτ το μια:υυτοΓοοτοτ.Πτ,σ.υτοτυ τοττυε Ειέτττο.ττο οΙειτοξοειτ )

Ρττιιιι.ιιι:ι ι1ι:ιεί:ιοτυπι οποία ΡτωοοίΠτ , ιιΡοι·τειιο . _ ο ο · _ _ · ·

Ρ8.8811τσ Ι.τττυοτιίο.ιτιοτιοίτοττυυι Ροτοοιιτοιιτοε ,ο άτζΡοι·ξτε τω τιιυττοε οι: ίι·ιιτττ- ο ο

οι” οαΡιτνοε ευ ΗτίΡειιιτιιε ττειοτυκοτο : τυπο το1τουτ ίι·ιτττοε , οοηεοίτο. Ρτουτ ίοιουΙ- πιο.

ποιου τιι1οι·ο Ροουιιτο , Ρτο τοεττωοπιάΒ93Ρτίντ5 ΜΗέτρατιτοε Μουσε ο:: το ιιιτττοι·οίτ:ειτυοι·ιιιιτ . 8οιΠιοτιιτιιοε ουτοιιο στη οτε. ττ1το τειιοτιτ οτειτιτ , τριτο! τιιοοιτουτ, ίο(οουιτι οτυιιτ. -

Ροοιιιιτιο Ροίτ ειἰτοτ ιιτο.οτοτο ΡοιΤοιιτμιιιπι-υο τονοτττοιιοΜο ΓΡοττο.ττο ίο1ητοΒοοσ.ι:

του δο·ίτιιτττουο οποττντεῖιιου τυονοιιιττοιιι ίοτικοτυπι Ποτ τιιοττουε εκττοτιουτυ ντιτορ

Βιι;τιιτ ;τυίιιιιτε: νοτο τττιΒοοο.τυτ ιτιιιτΗτιτιυιτι , υβτ σα:οουίυΙοιτάτ ΜΒ., τιοο ονειιτοτι

τττ1ίττιιτοοιιυττυτιι ίυΡΡοιιοτοτ , οι: ·ΓιιΡοτΒιιο [ο τιιτοόττττο ΡοττουΙο ς του Ροίτ τιιιιττοε

ιιττττιτοτυιιι Πυιοτυο, ο ντοττ ττιιιιτοι·ι·ι αυτο Ρτοτοττε , δ: οτε ρυττιττε Βοο ουιιιτουε ουττο_,

ίαΒιιοΙοΣμιτ. ουι:ττε.ττε ίυΡοττοι·. νττιιιιι τ8ττυτ οτε ου, οιιοτηοετο Γ:ιτιθττ ντξτοττε Ροϊ

ίοΠτοτιοοΗττΡουττο οοιήιιτιδτειο Μπιτ , τπτ Ρο.τττε ΥΒιτιιτοοτιθΙτυιιι Ροτειτιτ , ιιυειτουυε

υ1τορειιωττο τω: τουτο οιιιττΒιιε τιοιυιιιι τοουαι ιιιτττοτει, Ρετ· ‹1ιιοιιι ω, δοτιι το Ετι

πιτ1τοττ,ίτ υοοοίτττετε υιΒιι·υοτοτ,οοιιίυτοτοτυι·,οοΙΙττιιττειιιοοε ΡττιιοτΡοε οιοοειτοιιιττ,υτ

πεε8οτ·το ντιτιο1τοοτρίυοουττοτουτ;ίειοιιττιιιτοΙτουο 15τέ·έτετετω. Τυιιι τυπου” νττ,Ιειτι

.ἔυοτε. @τινι 8ο οοιιτττιυο οοετοπιιτιιιο οκτιτοπιιο εττο.δτυε οτι ιτιυΙτο τουιειιιιιτ [Ρειττο,το

6Ιστοιιο οω·ιοοίΐοτοτ . Ατ Με πιοιιε οτυε ίοτιδττ!Πυιο,Ρουοε ειιιοπι Ροττοτττε1ττ Που πο

νοι·ιτττιο8οττιιιιι οπτιιιιττε,τιι·ουτι νιιττά:ι υτ τποτε ιιτυοΒοτ ιττΙοέιτο,οιιτω τοτο επιστ

τυο4οοι·Ροι·ο τοτο κόπους Ρτο αυτάιτοίττυθετουο τυοτιει ττοτττ , 8ο ουΡττνττειτο ίι·ειττιΈ

:ιτιιειι·τιιΐιιιιο Βοτιτουε.τίοτοτυπι ἰτιιτιιιιηίοτΡΙυπι τττττ8οιιττυο Ρτοουτιιτυ·τυ , :το Ρτο Έτο

τττουε οιιιιιιιι ίυΒιττιιτυιτι·ίΡοοοι·ιάττ . Μο:: τεττιιτ Ιοέτο οιιίιιτ8οτιε , Ιιτιο τΠυουυο ιτε?

ι :4έτ'αδδωθιΒ. τω.711ι. Μπι των _

Ω'

 

το δυο οι;» αιρττο οιυτιτηυτά τιιιτυε ντιπ Γυροι·ο(τ, οοιιιτιιοιυι· το ιιιΕ οοεττοο: τΠιιι:! τιιιιιοιι τη ΡΙυι·ο ιττνττ:τοτο

ντΓυιιι οΓτ, υπ το: ι;ΗΒτιιδιιυε τι:ιοοιιιιτυι·. Ροι·το οΙτιιτοε Με πιοττ10τ:ιτ:1 αι ΜΙ, ηυιιιιινοτιτίτυο οοιτεχ Ι.ιι·ιτιοιιίτε

ο Β:ιτι·ειΙτ Ι:ιι.ιάκιιιε οουίτειιιιο ΡΗιιιο Ατάοτ:ιοτττ Π. ιιιιτιο, οτι: αυτι: ι·ωιιιιοοιι6τω·ττντι·ιετιιάττυε, απ; ιιιιττει,

ω του ι·τιιοΒιι€ιιι·, οΠοτ το γοιυίτττ πιοιιυιιιουττε ειπε τετ ιιιοιτιοττ:ι. ' _



54.6 ντΤΑ _

ΑΝΝ@Η εατίστττετφετ , εε Έ σΡααΡε εσανετιιττΤε ττατφτΙετΈτ . δε‹τ τα: δε: Γεατειαττε(!αΐ.ε τα τασ

τ ο αει εττσ εατ φτσ ετα α ια·ττο ττετεαττττ ε τ τα σα: τε , αεατιτετ τεσ σ στ· σταατ

τ4 ατα φα εσταΡετετεατ εστετε Ρετ)Πττακετττ , φττεατε σιτεττατ1σατεταατ εΒταταε, φτεα

σ τα Ηεταττατ οστεεεττατ Πττταταε , ττετασ ίετεττε εττΡΙτεετε Ρστείτ: . Βοαε ττφττττεατ νο

τιτατεε ετττε εταο8εττ τατε ασα Ρστετετ : νετατα τα εκΡΙεττσαετα σΡεττε εστΡτιίετι

Ιτττα εταε ασα Ροίτε ταΗτεετε τείετεσεατατεατφτε ίεΡτετττετα αττττΙ ατττε νττεε μετα

ταετε , τα! νττεε (Με εσ τα φτσετ ε8ετεττττατ· σΡσττετε ταετττ·τ , σταατε νετο εατα εσα

Με ίεετεαττε. Η εατετα ααΙΙτιτε είτε εσατττττ, ιιτ Με εσττττατττεε σνεε ττείετετετ, εΙτε

Με ασα τανεατατιτε φτεττετετ; τΡίε φτσφτε εκατ τα ταετττσ ττταεττε εστφτε τσΙεττσ

ίτεττατττ τεταφτετα ιταιτε φττΙτσετ ετε ασΡατσ ταστετεττα· : δε τα τε φττττετα εείττ8εστττ

Ιεντττε τετεαττιτατ εττστετττ ; ασε νετο ίεδτατα , Ροττφτετα τΡίε ατστετεττττ , ααΠε εί

τετ Ροεαττεαττε , ααΠε εστττεδττσ ίεεττττττε . δεσ:τ δε εεΡττνσε τω; τασττε ετττε ττττττττε

ετττε ταοεττε τεττττατ Ρσίτε . Ιααιτατετεσττεε εαττα εετεαττε ττττττε ττσετετσε , φτστιται

ααΠιτε ετιτε τεσστε αετττττα τασττε ττσετετττε τττ . (ζττετε ειπα δ: εμε εεττε αοα Πιατ

εετετ , δε εκ ασε ατετστε ΡτσΡετασετ ατα Ρεττεατε ττταετεαττττ , δε ετε τετττατεατττε εε

Ρττντε ταττττετ ντττετεατατ εαπ τιτΡΡετετε τεττσαεε; τΙΙιττα ττετσετε ταεττσττσιτε εσα

τττττε εεττετε , εε όεΪετεα‹τε εεΡττντε οΡε ταστττε ετττε εσεττετε . Ττταε τττεετε δΡττττα

τεττδτο νεττ›ε ταατατιταε : ΑΡσττσΙτεσ , ταφτττ, νσστε εττεταΡΙσ τεταοαττεο. Ωαττττεετ

ττε εττττεεατεε τΡτττττ“τ ταεαατ?Νου/ατο «ατακα» Μεττωμειτοβοτσα ?και »σε . Με

Άτωο·ε·τέ ταε. εαττα δεΙνετστε , φτετα νοε ειτετττε δεσει , ετττττε εττεταΡΙσ δ: Ρτετεεστο τατττα

έτττε , αοα ίστατα τα ΗττΡεατεε ττε στο ίτετττΒαε, τεττ δε τετντταττ ταετΡίατα ττττήτεε

τε ) ταΓαΡετ δ: εατταετα άετε Ρετεταε: Γιτατ . Με ετττεατ & ττοτατττα τττετα δε φτε:εατα

σιτε ταε εθτατττατ ε!τΓΡσαο, ασα ατεεε Ρτττττεαττε: , ίεττ σταατσστεαττ Ι)εο εττττοτττεαστε

δ: Ρτσντόεαττε εστατατττσ : τΡα φττΡΡε ασα ετστταττ , αεφτε ετστταττετ φα εαττοττττ

Πτεετ , φα ατττ ασε ειτίτσεττετττ , τα νεαιττα ντ8ττεατ σεττττ αοττττ . δτε ετεατφτε ασε δ:

ασίττε ταεττιτε εαίτσττταταε , Η Βοτατατεε ΡτεεεεΡτε τετνεατιτε , ετα τετνττε ττσα τσ

τατα ειιίτστττττ , Γεττ εττετα τε8αετε εττ: . Ωασετ Η ατοττ εσαττ8ετττ , σ ατε τεττεετα , Η

τεΙτ ταοττε Βεεττ ταεταετο! Ρστεαε είτ φττετετα Βοταταιτε ίταε ταε τττσε ττσετετε εε

·1σττνοε . δεσ Η σε: ταε αααε τττ›τ εσταΡτεεττττ ,τεατσ ατε8τε αααε εσττεττττετε άεσεσ ,

φτεατσ ταε ττεότεαιτε αττττΙ ΙταττΙε ίεεττΤεεσεαοντ . (ὶττεστσατετ· σταατε Ρτσττετεατεε

τα Βσταταατα , φτσ ασε τττε νοεετ ετεετττετ· ΡτσΡετετααε . νσε ετττεατ ντίεετε ταεε ,

εεττττττατ τττττ ταετ , εσατοττεττττατ τα Πστατασ , δ: Ρττσ αστατε στετε .

Τεττε Ηττα στααεε σΒίτττεαττττατ φτετετεε ετεατττ ειιέτστττετε τατετττα εσταΡε

- - τεττττ , ίττατττ δε ταστατ ταε8αττττττταεατ , ταττασ τΡΓετα Ρτεαε τετα στ:τείεατετα τασττετα

Ρτεττστεε ταστττε εταστε τττΡετενττ . Ττταε Ρτττττφτεατ εκ ταταστε Ρετττε ταττσετε

@Ρα στο ετ τω· , ετα εεττττετα ειπα ττετ·τττα ίτεττττατ τιτταιτττττε ετΤτττ8ετετ › ίττετττετ τιτσετ τιτσττο

ΞἐἑἔἶΒ'-ΞὸΙ° τιτταεατε Ρετττττ, εε τε Ι)στατασ δ: στεττοατσττείτετττται εστατττεαιτεαε τΙΙτε εστατααατ

Ρτεεε στστεφτεαττσαε,ττετ ετττΡιτττ. (:αταφτε νεΙατ τανττεταε εττ τε8ατιτα ταετττττιτε

τττεεττετε τ”είτταε τετ , εοατττεττε ατττττιττα νεκετα: εα8αίτττε , τετα πατε τεσττεε τασττο

εΙεταστεε εττ”ετετσετ, εε Η ίσττττιτατ ίστετ τττεσ τεττάτττττιτε. Ττταε νετο ίοεττ εσ τα τετ

τετα ετεασίττσ , ττττταεαίτε Ιεετγαττε τττττετε , Ρεδτστε ταίεΙτεττετ τααττετε , ίεφτε φα

σε τασττε ττιε ττττ Ρετετεατ , αστατετττεε εταττεττττττττσε ταεΙεταετε . τ Πε Με :ταΡΙτεττ ετ

δε τιττε ντττεττεετ εετεατττεττσττε δε τττστταττ ετττττττε τστφτεσετατ φτετεττε: φα τείσεττ

τετσ ΡεαΙΙττσετ τΡττττα , τα ίσετστατττ ταετστεε εσττετ8ετετ , αατνεττσε ττοΙστεε τασε

φτστασετσεττταφτε Ρστετετ ταττε τεταεττΡίταα τεεττε ττεττΙαττεαε , τΡΐστατα εαττασε

τεστεττε τεττασατεττε τετεαεΒετ )· τεττ τασττ ετστσττττα ντστεαττε ίαΡετεταε , τττεαττττετα

@μια τεΡετετε εσεεττετατ.ΕΧ φτττετα Ρετεατετ σττεαόττιιτ,φτετο εετττεττε ταεεαεττο

Πεετεαε Ρετε8τταεττσαετα τττετττ τανετετττ, τετταετττ, εοατττατατετττ, ειπα τοτ αΪφτε

φτεφτε εετνετίεατεε στττεατετεατ , δε τΡτε αττττΙσ εετττιτε ταίεττ(<τεστΙτε Ρεττττττετετ .

Ί`τεαἴτατίίσ ετττετα Καοττεασ , εστττταττο ίεταε δε εετνεατττ ετττε Ρετ σταττεε εττετττα

εττεε Ρετττεε Ρτεενστεαε,τα εααθετε ττττοττσαε , ετιίτεΗτε , ντετε δ: νττττε,σαντετα τΠτ Ρο

Ρ ατσε εεετεεετσετ . Οτααεε φττΡΡε τετα Γεαθτ ττοττττατε νττα δ: Βεαετττδττσαε τε τετα

έττττεεττ ετεττεΒεατ. ΙΙΙε νετο Γε τεΙτεττττατιττα τεΡιττεΒετ , φα εατα ασίατττσ ΓαίετΡε

τε , νετ φτσεαταφτε ταοττσ ττε ίατε ετ τατατίττετε τεεττττεττττττε τττετετετατ .

ΧΧΧΠι Τεαττεατ ετ! ΡσίτετΠσαετα φτεταετετα τεττέττ ντέτσττε , Ατίεττιττα ασταταε , στα τα

ΓΡεειτ ετασεαττττταε αετΡατετττα1 δ: τεττε ττεστΙε ταοαείτεττιττττ τι τα ασαστε ίεαεττ Μτ

εται

σ Ιττττττ τασττεττεττατα τα ερτΙΒορετα Βετετασττείτ αφτα εττε τττττ:ττττττε ε: ΒαττεΕΡετεττεττ: ίε:ρτττεφτεττττετε, σε

"κατσε επειτα/τε πω:: ιτε Εστω τα Ρωιστέ::. -- -

ΧΧΧΠ.

 



ε.τεααΝιΑΒΒΑττε. Μ?

· Ρατετ , ταττιααατα να!αετε !ετα!! ν!Γεετα ττααείοταταε α ‹! ααἰατατα όο!α!τ , !αττττ1αε ω.

εααε!!ε Ατε!παα8ε!! εοα!!τα&ατα ε!! , ίααααα ε!!!Βεα!τατε Ρετνεαὶαατ.Ι!›! μα! αερα ΑΝΝ.εα.

ταά!αε α!παατα εοαίεε”ταε Ρατετ !αα&αε ε:: τοτο ε!εεα!:α!τ . Τααε ατ!νεαταε ε!αε τα- 1 048

ταοτε τεΓΡετα Βατε!αοαα: Εστία! Κα!πιαατ!αε Βετεα8ατ!! ,δε ιατοτ ε!αε Ε!ἱ2α!›ετ!1, "° Μ*

δ: ΘαταΒα!τ!αε να Ποα!α!ατ!ε , ὶ!!α‹: Γε ίααααε ο!ΐετεατεε , Ρτ!αείΡεε ίε!!!εετ πιατα

τα! τοτἰαε τεΒίοα!ε , αεεε!εταατ , Ρεεεατα ΡτοΡτ!α ε!εεεΒαατ, Ραττοααταε1αε !!!ααι Β

!›ἰ αμκ! Πεατα θα! ε!εΡτεεαατατ , ααοε Με ταα!τατα ίετταοα!!πιιε ε!!ντατε απ!!!!εααε ,

Κ! εὶε Ρτοτὶααε Ροεα!τεατίαε παταω τα!αατατ, απ: τ1α!!σαίεααιααε !α!!ε Ρο!Τεατ ταοό!ε ,

τατα Ροτεατ!αε τα!α!ε , ααατα !αεεα!! νττΙΒαε δ: !εαία δ: Ρτεεε , εαΡτ!νοε αιοααε!1οε

Βοτα!αο Βεο τε!!!ταετεατ , αε αο!α!ε τταοατ!αττι Ι.ὶτἰαεαίε πιοαα!!εττααι , αααε τα!

‹1αε α!› ἱταΡαε τ!εί!τα&ααι 8εατ!!:αε, ατ! !ιοαοτετα !)οααα! τείταατατεατ.· ααα! Η ία

ι:ετεατ ,τεταΠΒοαεα1 !!!!ε Ρεεεατοτατα , Η Γε εοττ!8ετεατ , α Βοτα!αο ίαε!!ε Ρο!!τεε

τοτ; !ει1αε ατο ε!ε τοττε ν!!εετ!!:αε Ρτεεατατατα . Τααε αΪΡὶταατε !!!ο , ται! τ!αοεε

τοτἰε αα!α!ταοά! τ:οταα Ροτεατ!α: αδ εάοαιααι!οε Βατ!τατοτατα αα!ταοε ατα1ατ , δ: Ρετ

τα!εε νεό!εε ατααττ$ιαο τατΒα!εατοααε 8εατ!ατα ιαατ! τεται!αοε Ροαἰτ , ατ! οτααε

νοτατα εῇαε Γείε ΡτοττιτὶΠὶταοε ο!!εταατ . Νεο ττιοτα,ί!ατἰτα Βα!ταααι!αε (]οταεε δ: α·

:τοτ ε!αε α‹! ατ!σετα Βεατατα α Α!αἰο Βε8ἰ !ε8ατοε !αοε ααα εατα ταοααε!ιο,τ1α! εαΡτ!

νοε τεεοΒαοίσετετ , ε!ίττ8αατ , αι ααα! !αί!αατἰα ταοααο!1οε τεΡεταατ . ααα! Η τετ!

άετε Κεκ Ρα8αααε εοατεαιαετετ , οταατα Ρτοτίαε ίοετ!ετα Ραεἰε ταΡτατα α! , πειτε τα !!!κττα.

ἰττεεοαε!!ὶα!›ὶ!ε τεττα αιατηαε !σε!!ατα αε!ταατ!ατα εί!ε άεααατ!εαςεατ!ετα αμε τε
°!"*`

ε! Πεττο!τε&Αττα!!ίο Ρετ ίαοε αααττοε ααα εατα ταοααε!ιο Οατα!πα!τ! αε ττιαατ!ατ.Ναττι

τα α‹! Πατα!σα!τ!ι Ροτεατὶατα τε!Ροατ!ετε ταα8ίε ν!ε!ε!πατατ. Ια Με νετο τ!αα!ααε εἰν!τα

τ!!σαε οτααεε εαΡτ!ντ ταοααε!α τεαεΒαατατ . ()ατα 18!τατ αοα !ταΡααε Πα! εε!!αταια ,

ταατοταα; απαΙτο !ατατοε ίεΓε τ!!ΓΡεατ!!α,Η ίεεαε α‹: Ρετε!πατατ τεε θετετ,εεττταε εε!οθτ!

αττα1αε Κεε)εε ν!τ!ετεατ , εοαίἰ!το τααι!ετα ίαατοττεεόεατεε , Ρττεάατα τααοεαατα τε

νοτααατ , εαΡτ!νοίααε ααα α!αίτταε τ!ο!οτε €ταατ!! τε!!!τααατ : αεε ιαἱαοττ Ραταε τα!

ταεα!ο , φωτα Η ε:: ὶατεταὶε !αΡοτατα ίοττε ν!Γεετ!!σαε , Ροί!εααια !αττι !αιτοτίαε

αΒΓοτΡτα: Ρεαἰταε απααία:τ1αε ία!!!εατ ,!!!εεία ταΡετεατατ ονε5.Τααε ααντ οαετατἱα:

εατα ό!νετΠε ταετε!ταοατίε Βατείαοααα1 τεατ!εαττ !εαατ! τεεεΡτοε !ταΡοααατ : ἰΡίὶ

τεττε!!ττ ντα τενετταατατ . '

Οατατ1αε ‹!ε τεεαΡετατἰε ΪταττὶΒα5 ΓααέΙο Ραττ! Βααόἰιιια ααατίαΙΤεατ , ε νεί!!8!ο ΧΧ:αν.

α!!! ία!σίετιααατατ, ετα! τεΡετ!τοε τα κατα! Ρα8ααοτααι ίτααε!ε Γταττεε α!!ετετεατ , αε @ή ΜΜΜ

τα $!ε!!ταα·ι ττααΓΡοττατατἱ,δ: Η»! Παε α!!α τεττα&αττοαε νεαό!τατα !τΙ.Τααε !ααδ!αε ξ:(ετζΡτ2:

οτααἱ !ιαιαααα ΓΡε άεί!!ταταε εεε!εΠατα Ι.αετγταοίαε !α8τεε!!τατ , α.ττ1αε εκ! !!!ατα ‹!ε

ε1αο αοα ίτα!!τα ίΡετατε ε!Μ!εετατ , οτααε α! ααα! αια8α!ταε!ο Με ε!ο!οτ!ε Ρατεαττε

απ, ε!!!κ!!τ. (Μια !8!τατ α ταααε α!τ1αε ασ! αοτατα ε!τε!τετ αοαατα , Πειτε εοτατα Πο

τα!αο Ρετοτα!Τετ ε: α!!ατ!!!!ταο να!τα α‹! εοαίο!αααοε ίταττεε ε8τεεΠεαε : Εκ/αἰτατε ,

!ατ1α!τ) ἔκ Βοατὶπο, ωπτστε (9'Ρ/α!!ύε εἰ: πατατα ΜΜΜ ΜίπεδίίΜ εμε. ν!δία τω. μ. τ;

ίαατ εα!ια !ιαττ1ααα Ρταεί!τ!!α , ό!ί!!Ρατα !αατ εοα!!!!α Ρτ!αεἱΡαιττ: αο!!:!!!ε αι! τετα

Ραε εα!!τά!ταε ίαΡετανίτ , ατ Πε! ττιαεαα!ὶα εοΡ!οίὶαε εε!ε!στατεατατ , αεε εοτατα ω

!ταπιααα αταε!εατ!α τεΡατατετ . νο!αἱι: εα!αι απατ!Ηεατε τα!!ετ!εοτάταε ίααε Ποπ!!

ααε,δε !α!νοε ίεε!τ ίΡεταατεε τα ίε.Ι.α!›οτεατ αοΠεε,ἰαΓααἱααι αααατατα !!εετ:αα!!αε

εααα δε εαΡτ!ν!ε αο!!`τἱε άεττα!ιετατ,οττιαεε αο!:Ξε !α Ρτοκ!αιο Ποτατααε τεε!τ!ετ.ΑΕ

ίατατα τε!τατ ΓΡε ασ! Ποττααατα Με!! εοτε!α ία!Ρεαι!αατ , αατε !εταΡετ ίο!!!είτα ,

ααααάο ε!ε, δ: ε:: ααα Ραττε Ρτοτα!!!α ΡτοίΡετα ααατ!εαιατ. Ιατετεα Ρα8αα! ότοταο

α! εαΡαντε ὶατΡοίὶτὶε , ίεεααόίε ί!ατ!!:αε α‹! $!ε!!!ατα τεατ!αατ ; Μ! εατα @τα !οα8ἱαε

αΓΡοττατἰ είΤεατ , αατα εοαττατὶα νὶο!εατ!ε εεε Βατ!!σαε αά Ηί!Ραα!αε ία!σττο τεΡοτ

τανττ.Παττηιιε Ρετ αονετα εοατΙααοε τ!!εε αἱταἰο!α!›οτε εοαίεδ,τοε , Ρο!! ία!τ!α Ρτο

ίΡετα !!τα!!!ε εο3 αάνεταταε αι! !1τοτα «με τε!!ι1αεταατ τενο!νΕΙΤετ,ίεττατ ΙΡΓοε (Με

ίε Ραεααοε,αατ τα εαόετα παν! ίατατα!!)ε!Οτατοτεε ε!!ε,αατ ατα Ρτο !!!ίε ι1α!!α αα

ν! ΓετεΒαατατ οτατΙ, ίετταε ααα! @Με οτατἰοα!!:αε ἰταΡεὸἰτἰ.Ιατετἰτα !ε8ατί Ρταεία

τοτατα Ρτ!αείΡατα α‹! Κετζεε ίαΡταά!δ!οε τεταὶ!!ῖ , τ!οτα!αοε ίαοε τατΡ!ίΠταα ίταατ!ε !τ

απ” 8τανΙτετ εοαααεταατατ , δε ατα εαΡτἰν·Ξ ααοεατααιιε ττα!εδι! , α!:!εαα1τ1αε νε

αααι!ατ! αυτ τεεοαά!ττ,ίαα! εοατ!ααο τεάαεαατατ,αα!!!αε Ρεεαα!2,αα!!!αε αοιαία!ε,

14%: δΈ”. Ο. Β. Του». ΡΊΠ. Μ τα !! τω!.

ιι Εα ατ!›ε νΜετατ είε ορ!τ!απι ιαατα!ιαιιια τεεαἰ να!εατἰε αι Ηἰἴρααἰα, ααα! εταιιιιαααε .!)εα!α αΡρε!!α

απ, ααα !οαΧε :τα ατ!›ε Οαατ!!α.

& Πτ!αε εμίίεο!:ια!τε, "Νέα Τατ!υ[ε, Μ: ταεττοροΗ ΤεττποαεαΠ. αι! οί!!αατ !!αια!α!ε ΙΒετ!, !α αοαι"Μ

:ατε Εα!!›α: νετίαε νε!εατ!α: τεεααια.
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πω. επ. πωπω ιει·8ινε:ίεειοπιε ἰπτετνεπτιι Γεπουτυτε πιεΙε Ρο!Γε ι·ε:Ιιι·ιιΕ εοπτεπεπιπτε

Ι 048 Τιιπε ΠΠ πιενιιΕπιο εοπίιι·ιέπ ετπειιΙο εε πεν·ετιι Ρτοπιιιιε ιπὶττιιπτ , σεΡπνοε οπι

· μι· 5°Ρ°τ πεε , Η ειΠιιιε ίοι·ιε ποπ ττεπΠει·ιπτ , Βε!πειε δ: ε!εΡιππε τεετεετοε , πονὶ ιππτετοι·πε

ΜΜΜ Με :ιεεοι·ετοε , επίππε ιιΙΙο δοΙο :εδώ ιποεπι . Ποπιιππ:ετ Κείιιττε&ιοπιε :Ποπ Μακε

””Μ' τετ , ειιπι :ιεΓΡει·ετε εεΡτινιε πιιπ:ιετε δ: ἶεδἰε Ιιοεττεε πι; ει” ίειιε πεπιε , π:

πιιι πι :ιιε ΡείΠοπιε Βοπιιπιεεε ειιιι·ι Ποιπιπο διιετεπτ ΡεΙΠ , Βείιιι·ιεθιοπιε επεπι

τειπΡοτε εοπεπειιάει·επτ; δ: Και: ιΡίε σπιτι :Με πωπω Ι)οπιιππε Ρτο πιιπιεπο πε

πετε οΜετιιε 1ποε εεΡτινοε επ ιπίει·ιε,ίπΡει·ετε ιποττε,ι·εουι:ει·επιτε επεπι πιιπε Ρε-'

τει· Υίει·ππε,πιιι ειποτε δ: ει:ειπΡΙο Ποιπιπι ]εω,ΐε Ρτο πωπω: διοτιι!ετετ, εεΦΠ11

ΞΡΓε :Πε Ρετ νικιιιεπι ειιιΓάεπι Ι)οπιιπι ποίπι εεΡτιν οε ίι·εττεε ε :ὶοιπιπιο ιπιπϋπο

:επι ιπίετιιι νιθε εοι·ιιπι Γετιτετε Ιιοει·ετετ .

ΚεεεΡτιε πω” ίι·ειτιοιιε ει: τοπε Ρι·εεεοτόπε , ει: τσιπ επιππεε πωπω επιπιΡεπε

πι πειι:Πε Μου! δ: Ιεει·γπιεε , πεο ίε ει: εοι·ιιιτι επι ΡΙει:ιιιιιε δ: οΙ:ι.ιΙιε ίετιει·ε νεΙεπε

Ραπ:: εΡτὶοπε ίτετιπιπι , δ: τεΠειιτετιοπε ειπΡω τιιοπείὶει·π ,· δ: παπι ιΡίππι Πο

πιιππε Ιιει·ιιπι ι·ει·ιιπι τπιπιΠτππι ι:ιοπεπιπ :ἰεΡιιτείἶετ , ιπει:Ρ|ιοεοιΙεε οπιπἱΡοτεπτι

·Ι)εο νιτπω” πτεπεε Μπιτ . Τιιπε 1πΡτε:ιιέπε ΡτιπεἱΡιπιιε οιιτπ ιπιιΙ:ε :φωτιε

ι·πιπ εδΈιοπε νεΙείεειεπε , ειππ άινιπιε εοε νεΙ:ιε ιπΓίτιιι:ιΙΤετ εΙοπιιιιε , οιιτπ Πιπι

πιο πινω:: οιιιππιτπ , δ::Ιπππε Ρι·οίεειιτιοπε , :επι επτιτπάιπε πιιεπι :πετιτἰε ειιδὶιιε

ῇεπι επιπτετε ποπ νε!επε , νικ ιπ Ιεέὶο νε&ιιε ΜεΠὶΙιειπ εεΡε:ιενιτ: ποιάενοτιο

Μ=ϊΠΙὶ=·ιι πε ιπεδ”επΞΙι τεκπ ε πωιππ πιιεκπ ε. ιπιιΙτιε οοειιτι·επτιιιπι ιιπόιπιιε ΡοΡιιΙοπιιπ

'"”ω”ε' ωπεπ ει:εεΡτιιεπτε ιιπινετίεε Ρι·ονιπειεε πειι:ϋπιπ ΐεειτ,τεπιππεπι Η Βοιπιπιιε Ροίἱ

ΙοπΡ)ιίΕπιεε τεπεπτεε επιετιιπι ίοΙεπι :ειπε Ηεπιιοπε τε:ιάιόιΙΐετ.Τππε απο δ: Μπο

το ω: , δ: νεΙετιι:ιιπιε ιιιοΙείπε ίτεΗπε, εοπιΡΙετε νιθο:ιε ειιιιιε άείϊόετιο ίπ πο::

ίπειιΙο τεπεπετιιτ, ιεπι ει: απο εδεθειι άιΙΤοινι οιιΡιεπε , δ: εΙΤε ::ιππ (Πιι·ιθο , πιω!»

ΘΗνωΒΜ επ εκττετιιε εοπεπτε,ε:ιε:Ριτ ιπ :Μεπω ει:ετεετι . Π: νετο επειτι ΓιιΡετεπιιπάεπ

6οιππιιε πε Ρεπεπτικ πιει·ιτο ποπ εετει·ετ , τεπτἰε τυπο , ίετιπε πιιετιιοι· επεπΗΒιιε , :ὶοΙο

”""""' ° :επι ΙππιπΙιε επιτετιιε πι , π: νι:: ππιππιιεπι ίε ιπ Ιετιιε εΙτετιιιπ , πιίὶ εΠοτιιιπ :πε

ιιιΕπιε τεεΙιπετετ , πεπιεπιίΠπιε δινιπο επεπτε ιιι:Η::ιο , π: εππι πω: πιιοε Ρτο εε

ι·πετιε οΗιειο :ιείοΙετοε τεΙιπ ιιετετ Ρετει· οΡτιιιιπε τε:Μετετιιτ , πιεττγτιι τεπιεπ έω

:ιιε , πιω ΡτοτπτιίΠιπει: νοΙππτετι ειπε ποπ ενιτετο, ἴε:ἱ πω) ΡετΓεειιτοτιε ιπεεπ:ιιο ,

ειιτπ ιποπεπι ιΡίε πΙιτο Ρετετετ , ἴε:ὶ Ρε:πε πιοτιεπτεπι ωστε πιζπει·ετ, ΡειιΙΙοπιιιιιιε

ε:ιει·ετ , Ρετ εεει·πΙΙΙιτπει δ: ΙοπΕπιιΠπιπ ε:8τιιιιόιπιε Ρετιεπτἰεπι ίιιΡΡΙει·ετιιτ: πιω

τεπεΡοτιε ίΡεπο :στο ίΡπιπι ιπ οτεποπεπι, πι Ιεει·γπιεε, ιτι εεεεωτι Γιιιιιτοπιπι εί

Βιιιιε ειιτιεπε,πιιιε εο2πιτει·ε πεπιιιπ ε:Πεετε νεΙεετ,ππεπτιιτπ Ρι·οίεεετιτ,πιιεπτυπι

ει·ενει·ιτ , πιιεπι Ρει·ίε&πιπ νιττιιτιιπε οπιπιππι εεάιδειιιτπ ειιπιπΙετιτ ? :επι ιΡΓειπ

πιοτπεπτἰε οπιιιὶΒιιε ποπ @τι ε ΙοπΣπε τπιπεπτεπι , ίε:ἰ Ρτεείεπτεπι :ποι·τεπι εε: :ΗΠ

πιε ίεπτιτετ , Γεπτὶεπιὶο τεπιπιιετπ :ιοτπο εΠππετεπιιε τἰπιετετ , τιτπεπ:ἰο εππδὶεε

Με” ιππι·ιπιτετεε πω:εετπειεςιπ πιπΙπτιι:Ηπε ειι:επι ιππιππιτειιιπι επ οτππἰ

Ροτειιτιε Μεάιοι πτετιειπ οιππιπιιε νιι·ιοπε, οπιπιποε ιπτεπτιοπιπιπ, τοπε άεδάετιιε

οι·επάο πιώπω: ίο8ετετ; ιπ οτειιοπε ειι:ειτι ιΡιππι εΙετπεπτὶΠὶτπἱ ]είπ νιιΙ:ιιτιι ,

δ: οιππιε ίεΙππε Ιιιππεπεε ιιιγίϊει·ιε εοπτειπΡΙετιιε , εοπίοττει:ε τπτ , ι·επεε:ετιιι· ,

εΡπΙετετιιτ , εε ΙΕ πε 8ειιὸἰο Ποιπιπι μπι πι ιοεπιι:ιετετ , ίΡεπιιε ::ει·τιίειτπε ΐοιι:ιε

ι·ετ . ει ίεειποιοίπε , Η Πεπιτιοίπε , Η ετιιπιποίπε πιιιΙιοετ τετιτο ίε ίΡετιο Ρα:πιτεπε

ιτε ΠενιΠετ ,ίεπδὶιιε οτε:ιετετιιι· . δε:ι δ: Ιεττο πιο ΕΡίο ει:ιτιι ιτι πιοπιεπτο υπο ἐπο

ι·ιεπι πιει·ιιι:: πιιεπτεε @τπτ Ριιτειπιιε 8Ιοι·ιεε,πιιοτ εοι·οπεε, :επι ιπιτπιιπιε ε ει·ιπιι

πε , το: τείετιιιε νιτιιιιιοπε , του; δ: τεπτιε εάιιίπιε επεπιιίΠιε , :ειπε δ: :επι :Ιιπτυπιε

Ρετιεπειε ιτι Με πιειπιπε Ρτοοετιιε ίειιδπιε Με Ρτοπιετπετιτ ? ειιπι ῇεπι εε:ΙεΠειπ

ΧΧΧν.

ειπε ιπεπιει·π, ι1:Ροτε πι ει:ιτειπο εποπε, πιιΠε τεττεπε: οιιΡι:Πτετιε επι Μάο, πιιΠε, -

επι ΡεττετιΠιιπε ιτππιιιπόιτιε: πιεειιΙε › πιιΠε ΙιγΡοει·ιίεοε επαιιι:επτε ίοεπει·ετ; ίεά

ιεπι το:επι ιε πι εε:Ιπιπ ἴιιίἱοΠετετ , ῇειπ εποτοε εεεΙείπιιπι τπιτετεπιτ , πιιε νὶτεπι

Ριιεπε ίεΠι·ετ . Ε: ιεπι:Πιι Ρτεενιίε δ: ά'επόει·ετε ει:: ε:ινεπετετ , πιιε πωπω Πιε

ι·ιιπι Ρετ οπιπιε Ριππιιε τεεεΡτιιτιιε επ ίιιΡει·π:ι: τετιιΒιιτιοπιε Ιπενιιιιπ νοοεπετιιτ .

Τυπο εοΠεδὶιε ιιπ:Ηπιιε ίεπέϊοτι.ιπι πΙιοι·ιιπι τιιι·ιπιε, :πω ετ! πιππάιοοπτειπ

τιππ, δ: επι ετποτειπ εεΙείπιππ ἴεετἱε εοε πιοπίπε,δ: ΠΙὶε Με Γε ι·ιποπιππε ιππειε επι

πιείΪετ , Η:ιεΙιΠιιτιο Ρείϊοι·ι Ποτπιπο ]είπ ετε:Πτεε ονεε εοιππιεπ:ιεπε, πιππο :ιἰνιπο

νιετιεο,ποιε ΡιοΡειποδιππ εεκπε εοπίππιτε,Γεπ&Μπιετπ πιω δ: Πεο :ΙιΙεθε επι

ιπε,ΡιεΙΙεπτΠιιιε δ: Ρ|οι·επτΠ;ιιιε ὸὶἴειΡιιΙἰε,8ειιὸεπτιΒιιε δ: ει·ιΡιιάιεπτιοιιε ΑπΡπἔἔε ,

. π.

ΧΧ::νι.

ΟΒιι.



:.ιι:ΑκΝιΑΒΒΑτι:: Μ,

οδιανο ΙέειΙοποο: Ο&οΙ:ο·Ε: ὶΡΓιι «πιάσω Ρωι “παπι Με , πο:: :ο ΗΙΓΡιιππι: Γε Ρτο ΑΝ. σπα

ίτιιτιιΒιιέ:άπτυιτυ: οιιιοι·πτ , πει τΙοΠάοι·ετιιιπ (πι: κάτι; επειτα Εσπτειπ , Μοτο: οππο, Ι 048

Ιππιι:οπιι.Πτ. Ειπε πικαπ ιιιιιιιι: τυπο Μ: Ιπω,:πιιιιοπο Βοπιὶπι πιιΙΙοϋπιο: £1υπότσ.- η· 8η” =

Βοβιιιιι:ο&ονιι:: ίοΡιιΙτιιίοιιο οίὶ π: Ρι·οτιοίο νο.ίο ιπιιι·ιιιοι·οο , π: ίεΡτοπιττΞοπαΙι

μια:: οοιπΡΙὶ, ιιΒὶ·ιιΠὶὸιιὶ: ιιιιι·ιιοιιΠ: 8Ιοι·ΞΗοπιιιι· ει. Βοιπἱπο Πεο ποίιτο, ω: πι Βια

πιο , μι:: δ: ιιιιΡοι·ιοιπ Ρετ ιιιΕπίτιι ἴιοοιιΙιι ΒιιοιιΙοιιιιπι . Αιτιοπ . ο

· -· =·· · ο ` εμφιωπ [οπδιι!"[πιπιιιιιππΙο ἱπ|οιῷιπιπ.

.(:οι·πο ιποτέοιιιο Με Ιιοιπἰπι παο ΡτοτοΡΙαίὶἰ π: πιο .

ζ . 8:ι.οτιι. νἰτὶ οππο. Μπι Με ω: μαι: Υ :ΑΜΠ

. - ·ΜοιπΒιιι, ω: ΒιιεΗι: 8Ιοτ1Ποιιτο..Ριι:. . ε,

·==·σι - απο ίοΙίκ νοεοτιιπ: ιιπὶιπο. Ρι·ονο:ιιτ ει! Με, (έ:

Σ _;" ο ”_ Μοτἰβιι: ο8ι·οείι: ΡαοιΕοιίοιιο επιιπι:. €,>

- ὶ Ε: Νοτη καιω:: οτι.τ Μο νἰττιιτἱ: ΓΡοοἱοΒιι:, ο

ό; ' ` νι: Ποπιιπιι: οιιιιδΗ: Ρτο οιιιιΒιι: οΠ ΜΙο.τί:. ἐξ

ξ οπο: Μάτ, ὸοοιιἰτ ΑΒΒο.: Ρἰιι: παμε Βεει.τιι:, ε:

έ ΒὶίοὶΡιιΙοἴοιιο Πιο: οοιπΡιιΙἱτ οπο Ρἰο:. Ξ'

Ξ διο νίνοιι: τοιιιιἰτ το8ἰιποπ, ίεά ο!ιιιιόετο Ιἱτποπ,ή ζζοπιιιιιΙίιι: κάτσε :Η σ.οτιτοτ 8ο ιιιιίοι·ο . ' Ξ - ι..

-” · Κοιιὶτ Επι: ὸοπἰ: ίοΡτοτποιιιε θάοΙιτοτ επ:π:, ,πό χ:

.° β ἐ ΟοιππιιΙΐοιποιιο ΗΜ (πιο: 8τοΒοιιι Ποιπιπὶ δ· .

”· Με: "'Κεί απ, οειοιππ τι·ειπίει.&ο οθειινο Κο.Ιοπάει:, ·

τ ο · τ οοοΡἰι: ι·ιιιιΙι τε:8πο ίιιΜτο μπι.

( ' 1 '

- ι ι
..- ο

$ἰοοιπο8οιιιοπ: ι:οτάο,άιο, Βου: πω: ιπιίοι·οιο.Αιποπ .

ΜΜλβω.Χπω.Κμπ.Κωπω.%πιπλιπλΔΚω π.·:ι.....:ι...ι.πωιμω

πιτ:: οπιι.ωιιιι π: ι>ι:ε:οιπ

-.οΑΝ*πυιΕΝει:ετ ΜΑκτικι:.

ο - '

Ε:: δικιο ιίο[οι·ιΡιπ.

ΟΒδΕΚ7.4ΤΙΟΝ|Εδ” ΡΚ./Ε7ΙΖΕ.

π. @Ούκ οι: Μαιο 6ει·οπιο οο[ει·υπποπ οι:οιιι·ιππι, πιω ιπ και ε]π:, μπω απ· $ιιι·ιο ιίε- Θετιιτάυ:

βι·έρβιππ:, ποπ Ζιποεππιιιι. ΕπΠιιπιπι· οπι επιπ Οπϋπι: $ει·υοι·πιπ Μαιο: πισω, απ: ο!» ιποιιιιιιιι_ι

πιππιπ [ΜΒ απ: ιπ|ιιιιιιοι·σιπ βι·ιδιιιπι, Μπι οοιιπιπ β: Θειππιιιιιι βοι·ιιι][ο [πιώ ππάοοιιπο. Οι·- Β(=Π"Φ&'"·

ιἰιπειπ πιο 5'ει··οοιιιιπ ποππιβ απο [ωι:ιι!ι .ιπιπιππει πιοιίιππι ίπ Ιιιι!ια ιιι/ίιιιιιισπ [πι]Ρ:. Ηιι]π:

πιιπεπ οριιιιοπἰ: οποιοι· [στιν @κά Ρει·ι·αι·ιιιιπ Μπι" .:·ιπιοπ.ιι: 'Ριιιίιπιππ: :π βι·πιοπιίιιι: , οποιὶ α!»

:ο άιδιιιιπ [πι/]ο μισο οποβοιιο π., πιο” τοπ/παπιππι:, μπω Οει·πι·άπ: ιπ Ηιιπεαι·Επιπ ιπυο::ψο

πω” ιπ[ιιιι πι τω. πιιπι.3. οεπιοιπ πω” Μοι·ιπιπ οΜι!ιιιε Ποια 1 πωσ οοιπροι!ππάι. Μπι

πιιππ: σ: απο πω: :β οοι·ιιπι οριποι2οοπι Οοι·πι·άππι οιιιιοπισιιιιι |οπδίι Μπι·οιοριιά ί/επειιιι:[πιβ

β· ιιιππι, π! οπιιπ πρεπε ι·εριι;ποικω ιιιιοΐοιι, οπι πω:: «Μπι πιππ.ι. Ιπι!ιει, :ποπ [Με ιπ

ιποπιιβειιο εάιιαιιπιπ, πω, ιπιιιιιι, @Με ρι.ι€τ ιποπιιΠ:ιοπ τοΙἰἔἱοπΞ: ΜΒιτιιιπ οοοορἰτ: οππο πι

ρενσεΜιι·2 ωπι ΟοοπςΞ2 ιποπιιβει·ιο [πέιπιπ [ιιι/]ι [πο ]ο!πιππο Μπιιι·οεοπο πω: εῇιι:ιἰειπ Ιοει πο

Ειπε, Ροπή Βιιιιιοιο: ιιε/πω τς(οιππι, Θ οιιιιιοιπ ποπ ιιο[οιιο [ιιππαιπιπιο. Ποπ: Μπι [επια

ιιιιιιι οοπβιπιπι βππιι!οι·ι: :πιο [ιιπδιιιπι Ο:οι·_ςιπιπ πωπω ποβι·ι άο·οοιιο, πιο οι·ι·βοπιε, πι πιο·

ι·πιπι· και πιιιπ. ,. |ίπε!ιπιπ πι Ηιιπ_ςοι·ια πιιιιιιι·ο, ιπ Μπι: ιιι!ιιοιι: οοιπρἰπιε: πάψω, οπο::

π: οπιπιιιιπ ρι·ίιππιπιιπ ιπ Ιιοποιειπ ωπι 6εοπςιι πωπω: εοπ_(ιι·πιτιι. Τπιωπιπ: ιοιποπ ίπ που::

£`ὐιοπισι Ηιώιιι_ςιοπβ: πω” απ οπππιπ ιοι9. πιω: Βεπιπιπ «πω» ?π ιποππβει·ιο Γ:ιπέΗ Οτε

πιτ-ει ἱπ ω·Επ: Κοπιο ποβι·ι οπϋπι: ιποπαιπππι [ιιι|[ο _βι·Πιιι: οι ·ω:ιοοι· , π: ·υοιτπιπ Οοοτεἰἱ οι:

(Ξι·οεοτϋ πῇῖπιιπιε ιίεσηιιιι: Τι·ιιπειπιιι:, πιο” πι οι·ι·οι·οπο [πει·ιι Ιορ[ιι:.

ε.. 6'οιοι·πιπ ει· ω: μια, οιιιιιιι [ιιιι!ι: πι £οι·ιπε!ιιπιπιπ, π: πρ ιιἱιιπι, πωιπ, οπι οππο

[απδιπιπ ·υιι·ιιιιι οι·ιίιπι [πο πάβι·ιΙιει·ε ποπ ·οοι·ειιιιιι·. Ειοιιππ επιπ πι Ιιπίπι Εοι·ιπε!ιιοπι ποπ @Με

ευιάσπ.ι πι, οι: ω: πω:: ο ποΙπ: πι” παπι [πω. *Νεοιιο πιω ίπ Ηιιπ_ςπι·ιιι: ΦΣ επιπι απιεερι

_πορπιππι ιπ ωπο!πο Βοο! ·οιιαιπ @ΒΙΒΗ ιποποβιαιπι, ιιιιοιὶ [πο ιπβιιιιιο Βεπειίιδίιπο [πιιβ· ε:: Επι·

πωπω, Βοπβπιο, αΙιι]πιιο ι·οι·ιιπι Ηππχοι·ιοαπππι _[ει·ιιιιοι·ι!ιιι: σοπβαι. Ν:: ιἰιεαπι Οει·οι·άιιιιι έτι

°Ρο!π_|ίιππ Επιτπείι πίςςιοπι ποιπεπ ιίεάι]]ο. 'Ναιπ πο:: πιω: επ: πιιέΐοι· ΑΦΜ» ]ει·ο_|οΙππέτπππιπ

πο: π Οεπιπίο [ΜΒ [ππεριππι, ει· 80ιί8Μ πιιδίοιε πωπω πω, :πω π: ΗιιπΒιιι·ιαιπ πάτα]

_ίει, π πω: πιο .9ιερποπο ππροοιιιιιπ Μπι ριοδι·ο/]πιπ ποπ [πι][ε.

.ππ.ι π. ο. πω. Μι. Μπι ει; 3. Μ.



55ο - ΊΙΤΑΉ”?

παια.εα. ;. Τπέτπαιπιέα: απ; Μο αφτα [απατα. σεπαππίππ[[απΜ ίπ Ηπαεαναππ αεπωε82ο[1:πααιων$

ΟΙΚΟΑ βα[Μ απο Ια:«$α: :απο ώ ααα [απάααωπα, :καπ α.. απίύα2πα ΜΜΜ. Ετ αππἰεπι απ: ΜΜπαππ

1048 απ* Με; απτο.: αΙΞιμοε αο-εαεάπτο: [α[Πε, αποπαππ παπππ!!ο: ›·εσεπ/Ε·:Ρπαπειβα: 5'απ[α·υίππ: έπ :Ιε-.

Μ· 58%: [ο·ΙΡποπο απ»! πωπω: αμκ! ί/·υ2οπεαπ Ζι!»·ο;. [Μέσα οοΙααπ·ΗΒαεοεαι:εΜετέω ναΒαα$ Μπας! 1.

^ἔ."Ι'* Μ” Βετααοαααι ()αιαΜαεΒαπαιικα Μο. τ. Ηοωο”ετα-πη όε ίοΙΙοαπα:οαοαε τοτἰαε Με πα μαπα:

μ” (πω: Μεσοι απιδοπ Μααπβ»·φτο: [Μπα παπα μια:: Μπα: ΜΜΜ: ω:: [αππέ!ια Φ δαπάθ μία:

$εει·εόο, αρκά Ι/επαο:, α” Θεταπίπω π: βη ταπ[ασέπιπσΜ αεαοαππτ α: ·υππαω9[8Ρω

;. Μα” 6εταπΙΙ υποπ:ωπ αππο εα·σ2τω· Μωβ σοπβδπαπιπ:. Ναπ2 κα· Μπα: αιιδἰου·ε πτυπο·ο δ;

@Ψ πω π, ΜωΙαπε οπία.ε εβ, :μπε κοπεί: απο ἰαβπο (9 πίτσα Σπσποατο Ρα[ίαπανπ 'Ο·υσπ! σου·οπαπ2 Μ.

“ΗΙΠᾶ”5“ ροπε›·α ιϋε [απδΐο 'Ρώπα ›·επαίίβτ. ?Μπακ απΜπ Ηππ3απέα: τω· ε· πω) άε]εδἱι‹: αππο 1οεμ.

Ό·υοπ2πεεπιππ αππιβε, πιο απποβαπαπτ2 ώπαπὶαση [α:·υέτ2α:πτωοπαππ άαπε3αππτ Οαπαπἰα:. Π: έτα

απε β αιΜαπτια· [εκ [α!:επι αππ£, πο: απ” σ.τα·ππτ !π[Μιοπ πωπω εοπερ!εταπι ό· α!Μ·ιοπ ίπ

εποαπππι, απππιπ ιοα8. παοεϋπαιπ.τ , απο 6επιμίαπτ οϋα[]: ·μει·2βτπααα ε[ἱ , θα αποψη 2.4.

$ερ:επιπω, ααα απ ίπ [α[Μ ει:εία[ξαβΙτα υπε:ποπέα @βια πεο!έτω·. Παπ επιππ ψ[α αϋο Οεταπἰε

[Μπα σεΜπαΙ:ατω· έπ ΗππΞαπἰα [Μ 1.αάι:Ιαο πρ, ω: κα: Μπι: Κω: ααη·α:2: Ρα2ε:,αΙπο π.

αφ. 38. Μα ίειέΗ ΒοτααπΗ εοΠεορϊ [α[ζαυ2:α: Μεπισπασππ :παπι ΜΑΜ [εβα [απά2=Ματ:Μέ

αραβα!ε σα· ΜΜΕ ΜππασΙα απαΙπιπαεπ. £αι·ρα: [Μπα βαα:έ Θει·απόέ σύπωιππαππ παω. Ρεπο

πα: Σπαπ$ία2αΜ εβ, α: Μια·απί Ιππωζεβα @Με ΜακΜ,,απα παπα [απία:1ΐοπατ2ια:π[·αυπ μα·

[επ, αεροβιππα βατ, α» παπι παπα α[[στ·ααεππ ΗΜ Τπαπε!ασέο @ιδέα Μαια- απ· ι3.'"Εε!π·αα

ω, ααα @παπα παθει αι Μαπιχτο!αξΙο Βεπεάέδίίπυ, Θ' αι Ρ:›·ταπα Εα;:αΙοεο @πετώ [απδίω
πατα Ι:α!έα2. ° ΔΝ ' Ρ '

σ
ο "ΗΡ-α -' α' Μα 2 -| ΜΡ. :Η .απο

1 Ν·ς:ααα«ι το άσσιτ Α”

Βω?απάι :. Α α ο ι Α ααα: ΟΙα·ιΠι Ρεατα:ιριΒαε όιοε Ιωάκ:ταα -ς:οη;ιιΕιτα ω: Μαμπα
Δ. · ο ο ' π ο › 4 ° - ·

Ρ :Μαι , (ΖατιΒιααο παατ;Παε @εκ α κ ο ι ;αετιτιο Βα:ιει·ς,Ιε «παπι @με Ια

εΙε Ιαακα Ρετ νοαοποε Ρ:ικ·τιτοε ίοςτἐεαε , Βο1εμιςαι 1Πατη μα;γραοαοατε, αιο φαι

αετΙται απ α Ι)οαααο αοίὶτο · -51·εβτΞΠο εΠ -ας:νοταε διάοδτΞαα: απο Ηπα:
Ρ .Ρ . ἔ.

Μαυ0ΡΙΝτ Ρετ οιταιια ρει;ε,το . Ιτε7ιααε δς ιΡίαια ιαοααιίὶιεα καμμια Βαοαααι· Ραπ ειοοεαιτ ,

α: ατοαα- 1ἰαὶίὶταταααο ΡαΠα Ρειτεατἰε νἰετα άεοΙίαειαε)αονΙ Ι1οπτααὶε ίοοααάατα Ι)οααι εται

ε “ε” ή νείὶἐΒ1ἰεΙαΙὶΙὶεαε , τοΒἰοαΙε ΡοτἰαοΒεὸΞεατΞειτα εατιἰίΤα: , Μπαμ: Ρατειὸἰίὶ :Μάζα ,

αεΙο1οΓοεαε Παὸαἰτ αΡΡοτετε δ: αταἑιτο .' ειπα ία: ὶ8ἱτατ Παοετο τιαὶταο Ρεπό ατα νἰ

ΈειαΕάαοετεε= ου Μο οἱ ὶαοοΠῖαΒοιαἰαἰεατα Γε Ιεταπι ἰανὶί ἰ ωτΩΙπτἰΗα1α
. . Γ 1 , Ρ π . π › α ›

φα οατα αΕνεε εΠοτ , ΡτοβϊΈτ Με ο8οααε Βιδΐαε οίΈ , ἰαο1οἑ ὶΡΙοδο ΡεαΡετίοααοτε

τα: . Εει·εΙΤαε Ιταοαο ασ @τη 8: ὸοοοΒαατἰο:ιε [αει , τοαάοΒα.τ :αἱ ΟτΞοπτετα , αΒἰ

- _ ΑΒτειαειτα 8εὸἰνΙτἰὶε ααθαε είϊ δ: Ρα.τεταιαΙτατατα Βεατἰαιιι εἱἴοδὶαε · ατὶ ετΙο.ττι
Ιτα·]ει·οΓο- · _ _ _ 7_ ι ›

ιφααΠαω. ιΡΓε αι ΑΒτειΙιειε ίεταιαε , ιό είϊ ια (Πα·ιθο , αειτατα ΒοαεόΕ&Ιοαεια , ίαΓοεΡτο ισοτο

!” “Ρ"° ΒτΙαετἰοαὶε 18ΒΟϊθ , άαΠατ ΠόοΙΞε ΑΒταΜε αόΞΡΙΓεετετατ .

π. Ροτνεαἱτἰαεοτὶιτι ἱα Ρειααοαἰα Ρειττοε, εα]ιιε Ιιειοεαο.ε των: οΙιτἱίἰἱειαἰΠὶτααε

Α ε. 5(“ :οσε-δ π· ε υ Η Α Ν ο ε: παοάεταΒατατ; ω ααεια τε8εαπ να· Βεὶ ααααΙἱε δ: ίὶπιΡΙο:: εο

Πααο Ρα αεΙατ , οααίειπηαε Ιαἰὶτὶαετἱε οἱ αΡεταταε , 1ϊ183οτΠΉκΗσ8( πασα: πο εο εποεοταε

οΠ;Ποι €ιατεια απαππανεπτατ Εφ! εατα αποτίΒαε δ: άοδέτίαο. Βοααα1 ςατἰία Μο

τετα ΓΡιτοτε,οΙοια άιαπι1Πε ιτιαοτιε εμε ίοοιιε,ιΙΙααι ίοΙαπι αμα α: τεταιαιτ αινιτατα,

φα ααα. Πα11€ ΐοτνειαοο οαΠοόεε ειὸΙιΞΒαἰτ . Ωεταοαε νοτο [αν ω. (Π1τΙίΠίε ίοΙαπι ΠΠο αετο

παω· ΠΗαπα ; ιιτ ΡοΡαΠ ίὶτοΡἰταε ενἱτατοέ , εῇαε τεΒίοαίε ετετααι1α , €1α:ια1 α ΒοοΙ νοοεατ,

Ρετατ , ειτααο ιΠα: ίεΡτεααὶο ῇεῇιια1ὶε δ: ΡτωοἰΒαε ναοατιε , εποεΡτο π Μειατο αποπει

οΙιο > ΡοΙαε ΙπαΒὶτεινΙτ. Ι Μετα». ιαοιαοτειταε τα δτοΡΜααε , ατ τοΒα!Ηίδαιαε ]οίαο ,

.ἰπαΡὶετειτεαι 8οαιιε ΡτοΗἱΒανἱτ , οταόεΙοίααε: πο ΒατΒατοε ετΙααεοι·ατα πιοτεε «ταο
παω ω: Ιιαααοτατα οδ'εοι·ει πό 1ηαίοΙ ΜΜΜ Γα.τιδϊει: Ηόοὶ Γοπαιια τα: εκεινα. Ή

› Ρ _ · _ Ρ Ρ _

@πιο ιιατ:απ Ριαε Και τοαααπι Μπα μπα τιαιοααιΙΙιτειτοπι :ιαοΡτααι , ίετνατα Πει

θετατάαιτι α) οι·εταο τενοοεινἰτ , ΡοατἰΒοαΙἰεΙαο ὶαίαΙο. ιἰοοοτειτατα , ειά Ρτεἀἱοεα

_όατα ΡοΡαΙο Γαο αείΗαανΙτ . 'Πακετα ε.ατοπι ίαΡεταο. Ρἰετειε εἰ οοαταΙἰτ Βτετἱαιτι,

κιτ ειπα οπιαεε Ιοο1 Παω απ:ο!εα ατασ.ο απαιτοατ , δ: πιτ Ρειττεια ε:οΙετεατ , Με, απ απο

Ρειτοτ ιααΙτοταπα αιίὶειτ ΑΒτεΙαπ Ρατι·ὶειτοΙια αειΒοτεται· .
ο 3. Οτείοεατο πιο αόεΙίατα παιαει·ο,οοοΙοΠειε Βοο Ρετ Πα8αΙειε ατοοε αεὸἱΗοπνἰτ,

ΡΗαοαπαΙεπτ1°αιττετα οοοΙείἰειιτι αι Ι·ιοαοτετα ία.αξΗ θοοτΖαὶὶ Ρτετἰοίὶίἱὶιαὶ (ΠαΠΗ

πιει:

Πτ Εμἱίἱτσ-°

μι: .

 
%---- .-. __ _______Ζ__

α ΜοααΠετΞαπα Με! αὸιΕαινἰτ Μπότα: 8τερΜααε Κεκ,_ἱαηαἰε οιατταἱτὶαέ Ια @ιιε κατα, αἱ θααι!κτι

ρι·οτεε, και σπανάκι· ωαππώπ: Ρεποππ.υ ·υοπίαπ:, πάπια: :!ιαίτ :σπαπφΙα:Εοπέ πάιίίέΐαπι, @ο άε θαατΠετο

ξεΠΉΠ8 Πά ΠΠΠΠΠ”| ΥΟ47.

6 Ι: ώ: Μ:ιαταε ροΡα::ι φααςαε:εΙ:ΠααΠε εΡὶΓεοραε, κα: απο Μάο [αμα με. 76.

 

'



ε.επιιααπιει>ιεε:οτι- 551

επαττντιε , αει ιιτιιε Μοτιιιι ιιιιπιιπιε ειείιτιιιειτ , ατπιιε ιπειε τ: Μοτιίιεπαιπ ιεειετπ αιι

Ρειιανιτ,πιιαιπ πεατιιε τειε δτεΡπαπιιε ειοταιιτιιε ιπιιπετιπιια ποπιιιτετ ειιτανιτ:Ιπ πιια

εεειειια αει ποποτειπ πεατιιιιτπα Ματτιε Ποπιιπι $αινατοτιε νεπεταιιιιεπι ετε κιτ α

ταπι , απτε πιιαπι τπιιτιπιιιιιιπ ατεεπτειιτπ ε:οιιοεανιτ , ειιιιπιιε πιιιπιίιετιο ειιιοε Ρτο

νεδιαι αετατιε ποτπιπεε αειπιπιιιτ , πιιι ιιιιιιτετ ειπε νιΒιιατειιτ ατπιιε οΡετατπ ειατεπτ ,

πε ιιιια ιιιππιιατπ ποτα τπντπιαιπα ιιιι ειεεΠετ . διπιπιιιιε πιιοπιιε δαππαιιε ειιτπ πονε

ιεδιιοπιπιιε,ιιτ ιπ ειιε Αιιιιιπτιοπιε ειιιιειε ιαπειιιιιτπαι Ματτια,τπαιππιιπ)·ιαιιειιιπι Ρτα:

εοπιιε ειενοτιοπια πια οιιιειιιπι ιιιιε ειεΡιειιατ . θετετιε αιιτεπι ειιεπιιε πιατιιτιπιε δε

νειΡεττιπιε Ρτεε:ιιιιιε απιοιιιτιε , πια ειιτπ Ρτοε:ειιιοπε εο νεπιτε ίοιεπατ, πω: εοπιιιε

τιιιιο ποειιεπιιε Ρετιενετατ . Ροττο ιαιιειιιιιια δε νεπετατιοπι ειιιίειετπ ίαετατιιιιπιαι

νιτζπιπιε ταπται πιιτπιιιτατιε οιιίεπιιιο Γε ιιιιιειετε πονετατ,ιιτ π ποια τειιε , ειαιπ α ιαπ

διι ντα ίατπτιιατιιιιιε εειοδιιιε , νεπιαιπ απ ιΡίο Ρετετετ Ρετ ποιπεπ Ματτια ειιπιιι ,

ιποιε αιιειιτο ποιπιπε Ματτιε πιιιετιεοτειιιε Ρατετ ιαπειιιε ιαετνπιιε Ρετπιπειετετιιτ , δε

Ρετιπειε τιε π ιΡίε τειιε ειιετ , α. τεο νεπιατπ Ρετετετ; πιιιιιπ πιιοπιιε ιιιιιιπ ιιιιιτπ ίο

τε αιιιττπατετ , α εαιπ ίιπεετε Πει ετεειετετ (ιεπιττιεεπι . ΙΡίο αιιδιοτε , απ Ηιιπ

εατιε:α 8επτε ποπ Ρτοπιιποιατιιτ ποιπεπ ιΡιιιιπ Ματτιε Πει , τω Π ο :νι ι Ν Α Μ εαπι

νοεαπτε ει ιιτ αιιτειπ Ρτοπιιπειατιιτπ ιιιιιιε ποιπεπ , ίιατιπι ιιειειε Βεπιπιιε , δε ειειπιί

πε ιπ τετταπι ε:αΡιτιιιιιε, ίειε ιπειιπαπτ . Ατπιιε αειεο Ραπποπια α. ιαπδιο τεμ πιο ὅτε

Ρπαπο ιατπιιια ιαπδιαι Ματια: αΡ ειιατα απο Ρταιειιεαπειαττι νιτοτιιτπ Ρτιιειεπτιαπι ,

πιιιιπ παπι: τπατιε ιιειιατπιπτεπ επειο, νιται: πια: ειιτπιτπ ειιτιιπειιαπτ ; τιε εοπτεπι

Ριατιοπε ειεειπΡιοτιιιπ ειπε , ΡοΠεπτιπτετπιιιιιε ιεειιιιιιιιέιιιε πανιεαπτεε , νοιιι·

Ρτατιιτπ ιιιεεεπταε δε ιπειτατπεπτα , ταιππιιαιπ δενιιεαιπ νοταπιπετπ ειεειιπατε ,

Ροττιιιππιιε αιτετπαι πιατα αττιπιπετε .

π. Ειπα πιιπιιι:ετια εεειεπαιιιοα ιπαιππα πεατο νιτο επτα δε Γοιιιειτιιειο ιπετατ.Ιτα

πιιε αειιινο τεπιΡοτε ιπ ειοπιο Πει ναιειιια πιω Ριεπα Ροπειιαπτιιτ , ιπ πιιιιιιιε ια

Βιιπειιιιιι δε νιπιιτπ , πιιοει Ροιιετ οΡτιπιιιιπ ιπνεπιι·ι , αει Ποτπιπιει ιαππιιιπιε εοπιε

ετατιοπεπι αΙιετνατεπτιιτ . Πιεειιατ επιτπ , πιιοει Ρετ πειετπ ιπτιιε αεειΡιτιιτ , ια ειε

ττιπίεειιε πιανει ιπνεπιτι.Νοδιιιτπο τετπΡοτε ιεΡτοίιιπι ιπ πιο τεΡοπεπατ πειτε), δε

αττεΡτα ιεειιτι αει ιιιναπι Γοιιιε Ρετπειιατ, ιαίειειιιοιπιιε ιιπποτιιπι Ρτο εοι·Ροτιε πιι

εαιιιΒατιοπε ΡτοΡτιιε πιιιπετιε ιπειε τεΡοτταπε , ιετνοτιιιπ πιοτιιτπ ιαποτεε ιιεΡε απ

τε νεττειιατ αι: ιιιπιεναιιατ . Επιπ ιιιι Ρτοπειεπειιιτπ είιετ α ιοεο ιπ ιοειιτπ , ποπ ιτι

τπεπτο ιιτειιατιιτ, ιεει νεπιειιιο ; ιπ πιιο ιεειεπε, ιιιιτοε πιιοε ειπειι ΒΡιτιτιιε 8τατια

εοιπΡοιιιετατ , τειεπειιατ. νειιιπιιε ειιιειπιε δε ειε ατιετιιπι Ριιιε εοπίεδιιε ια:Ρε ιπ

ειιιειιατιιτ. Πτ αιιτεπι ίαπέιιε ποιπιπιπιιε ιιιιι νεπιτε Γοιετ,αιιπιιαπειο πεπιι8επτια αιι

τιἑπα ιιιι , αιιτ πιιαιιιι ετ ιπιιιτια Μπιτ , Με ιτα εοτπιποτιιε , παπι Ρτοτιπιιε ποτπιπεττι

τειιιπ απαιτειω”ειιιτιε νιπειιιιε αιιι8ατι . Ρατεπαπτ νετο ιιιι ιπιπιίιτι; ίεει ποπ

ιεπποταπτεε απιπιι ειπε ειεπιεπτιατπ δε ιιιανιτατετπ , ιιιιετα νιατπ ,πιια ίαπέιιιε Ρατετ

τταπιιτιιτιιε ετατ , ποτπιπετπ ειιιΡα οπποιειιιιπ αει ίιιΡιτειπ αιιιπαιιαπτ , δε Ριαεατιιπι

νειιιιιια ιπ επια πιιειο ειοτιο παιιιπαι αιιτ αιτετιιιε απιιπαπτια ιαπιπιιιπε ειεΡτιιπειιαπτ .

(ιιιτππιιε εο Ρετνεπιιιετποπιο Πει , οπιιτιιε ιενετιτατιε πια: , ιιιεο ε νεπιειιιο εκπ

ιιεπε , αει νιπειιιιπ ιιιιιτπ ΡτοΡεταπατ , δε πιοόο ιιιΡιτειπ ) πταεπια , πιαπιιε αε νιπ

ειιια , π·ιοειο Ρεειεε οιειιιαιιατιιτ , τπιιπετα Ροιιιεειιατιιτ , ιι νεπιαπι δε πιιίετιεοτειιαπι

απ ποτπιπε ε:οπΓεπιιι πιετετετιιτ. δι ειιι τιιτπ ιει νιειετε εοπτιππετετ , ιιιιιπι νιτιιτπ Πει

Ρτο ταπτα πιιτπιιιτατε δε ιιπ1Ριιειτατε ειιεετε ποπ ειιιπιτατετ ε:οπνετιιιτπ ιπ Ριιετιιτπ

ιιιιιιπ , πιιεττι δαινατοτ ιιπιταπειιιιπ ίιατιιιτ ιπ τπεειιο πιίειΡιιιοτιιιτι πιοτιιτπ .

3. πιο αιιτετπ εΡιιεοΡαιετπ ιιιπέιιοπειπ δε ειιεπιτατεπι ιιιιιιπια Ρτιιειεπτια αειτπι

πιίιτατετ , αττατπεπ ετετπιιιπ ποπ τειιπιιιτ : ιεει αΡιιει ιιτιιεε , ατι πιιαε εοποιοπατιιτιιε

νεπιειιατ , εειιιιιαε ιιιιιιπ ιιινατιιιιι ιεετετιοτιππε ιοειε ε:οπιιτιιιειτ , ιπ πιιιιιιιε Επα

τιιε ΡετποέιαΙιε , τπιιιταιπιιε αιιιιδιιοπεε τοπ Πεο εοππιταε Ρεττιιιιιιε πιειποτατιιτ.

(3ιιπι αιιπιιαπειο Ρτο ειιιιιΓειαιπ ειειεπίιοπε αει πεατιιιπ $τεΡπαπιιιπ ι·επεπι ΡτοΡετα

τετ , ιπ ειπε τε8ιοπιε Ραι·τε πιιαειαπι , Ρεεοτιιιιιε Ραιεεπειιε οΡΡοττιιπα δε αΡτα , νιτ

Πει ποΐΡιτιο ιιιιιε πιιτ . Ιπ εα αιιτετπ ειοτπο ιιιιι ποδιιε τπεειιιιτπ απειιια πιιαειατπ τπα

πιπιια νετίαπε ιποιαπι πιια ττιτιειιτπ τετεπατιιτ, ιαποτιε πιοιείιιαπι οαπτιιεπα τεπιΡε

.ειπα 85'. Ο. Β.Τουι. ΠΠ. Μ πι ιιιι ταπατ.

 

Ο Μοτιιιεπα τε8ιο τα ΗιιπΕατιαι ιιιΡετιοτια, ειιιιιι ιιτιιε ρτιιεειΡιια πιιιιε (:απαειιιιιιι ἴειίθοπαειιιιτπ, πι”

ΕριιεοΡ:ιιιι ειιι ιπεττοΡοιι (ζοιοεεπιι. πι" εΡιίεοΡαιιε οιιιπ Μοτιιιειια ειιτειιατιιι·, νει α ιιιινιο πιιι ποτπεπ

τω: πείοιιιι νει απ ιιι·πε Μοι·ιεπει, πω: ιιιτει· (ιπιαειιιιπι δε ()νιιιιιιιιπι πια πι. Ηιιιε: τι Τι·ιιιιεπιιο θεια:

ειιιι Μοτψπυιτ ειιι/ωρα: αΡΡειιατιιι·.

ΑΝΝ- στι.

Ο ι κ ο Α

1048

μι· $εΡτ.

Ειπε ιιι Β.

νιτιι;ιιιεπι

ειει·οτιο .

Ειπε ήττα

τει .
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ΑΝΝεΗ. πω. Εα απεειπ εαπε!!επαεπΡεταεΓαε!πεν!τΓατιδ!πε, αεεετΠεοιτι!π!!!το,ειπ!ε!

€2κέ εα !!!ι! νε!!τ , !πειπ!τ!τ τ Κε!Ροπε!ετ ε! Γαπιπ!πε, !ε! ειποε! εεε ετα! ο Μοιε Ρ!πε Ρα!!οτ

η· έ” !πΓπΓπε !αετγττι!ε : Ήε!!εετπ , !πειπ!τ , Γετπιπαιτι , ειπα εππι !!τ Γπ!ι α!τετιπε Ροτε!!ατε

εοπ!!!τειεα , ε!ε!ι!επττι !ετν!τιιτ!ε ο!!!ε!πττι εαπι Γπαν!τετια!ιΓειπε πΙ!ειτππτπιπτε Ρετ

Γο!ν!τ .! ]π!!!τειπε ε! ποπ τπ!π!τππτπ-Ρε9ππ!Φ ΡΟΠεω5· (18 Για!!! - .

6. Ρο!!ειπαπ1 απτεττ1 !ιεατπε τα $τερ!ιατιπε τω!!! Ραπποπιαπι τα! νεται απ·

ε. $τεΡ!ια- Γ!! Ιπεεττι αε!ε!πιε!τ , εαπι Γι!!! Ραετοε!π!ο Γαπδ!!!!!ττιαε πιαετ!ε Πε!ΓετπΡετειπε ν!τα!π!ε

Π!!! |'θΧ

οι* _; Ματ!ετε νο!π!τ εοπτ!πετ! ; :παπα π! Με απ: ΑΠπττιτὶοπὶε ε!πε τα!αταπε ε α εοτροτε ,

ω “εφ !ΡΓε ειποειπε α! αετετπαπι τεειπ!ειτι α!Γπτπεπε ε!! . $πεεε!!!ε απεεπι ει Ρ τα. τ τε π ε Και

(Με Ρεπιπ- επ! εαπ οττιπεε Ραπποπ!τα Ρτ!πε!Ρεε !!ε!ετπ δε απιοτετπ Γε εοπΓετνατπτοε ιπτα!Γεπτ,ό,

πππε ειε ε!ε , !!!ο ειετπτοατο , τειι!αττι πο! απδ!οτ!τατεπι Ρετ ν!πι πΓπτΡαν!τ . Εο απ

τεπι τειιπαπτε , πειτε ΡτοΡ!ιετα α!τ : διεπει!!! /επέκατα τετέ8!τ , ΘΡεσεεωρετεστ!τ

επιπτώιω[ακτ. Νατιιτιπε !ΡΠε Γαπό!!ε απαε!ταΒε!!ττια ε!!ε!πτε,ποπε!!!Π!ιποεΓπ! εοπ

!!!!! ν!τοε !πε!!!ιπε αε ΡαΙ!ε Ρετ!πε!ε πε !πιτπππε!α Ρε0οτα !πεετ!!ε:ετε ποπ.ε!π!ι!ταν!τ .

Πε!τιε!ε αε!Μστ!!!επαπι Γεε!ετπ πεττιΡε αε!θετατε!! Ροπε!!!ο!8 !00πττπΡαΓΦ!ια!!α Γαετα

Η ττιεπτα εε!επτατπτπε αε!νεππ , αττιπε πι !ΡΓο ε!!ε Ποιιι!π!ετε ΒεεΓπττεε!!οιιτε , πε Ρα

!!)':Ρ'::ίετ τετ ειπ!ε!εττι !οε! τεα!ο εαΡ!τ! ε!!αε!εττια !πτΡοβτπτπε αε!νεττ!τετ,α!ι ΕΡ!ΓεοΡ!ε δε Ρτ!π

παπι τε8!τιιτι ε!Ρ!!›πε Ρετ !ιοπε!!!!!!ττιοε ν!τοε !πν!τατπτ . Λε !!!ο τετιπεπτε , τε!!ειπ! Ροπε!!!εεε11ε

ε! εοτοπαττι !πιΡοπππτ , πιαιιποειπε Πει! δε ΡοΡπ!! εοπι!ταεπ Κατ οτπατπε εεε!ε!!α

!πειτεε!!επτ.Αε νετο ΡΙεππε δΡ!τ!τιι-Γαπε!ο !ιεατπε ΕΡ!ΓεοΡπε,!!ο!αεαπε!!ε!α !πε!πεπε,

Ρπ!Ρ!τπττι α!εεπε!!τ , Β€8θΠΚιΙ1θ !ι!ε νετε!ε Ρετ !πτετΡτεεετπ !πττεΡ!ε!πε αΙΙοειπ!επτ.

Ω!ιΓετναε!ο Γαπό!ατ (1παε!ταιιεΗτπα: Ρεεεατοτ!!ιπε Ρτο νετι!α , ιπ!!!ε Ρτο Ρταετπ!ο εοπ

!!!τπτα ε!! .· ειπατπ επ Κειε επιπ επε!!!ιπε Ρο!!πετ!ε , τιι!!ι!ειπε ποτπεπ Ραετ!ε-ετ!Ρπε

επειτα Ρεπό .τ!ε, Ρετ τε ε!π!ε!!!!τπ!ε Γι!!!ε οτ!ιατο, ππ!!ατπ Με!!ε νεπ!αττι πιετετ!ε . Ετ ειπ!α Ρτο

απ· (!!ιτ!!!ο τπεο Με!!ε τιιοτ! Ρατατπε Γππι , ειπα πο! !!τιτ ενεπτπτα Ρτοτιππε!α!αο. Αππο

τεττ!ο τεειπ! τι!! ει!αε!!πε π!ε!οπ!ε ειεε!τα!ι!τπτ πι τε , ει!!! πο! τειιππτπ !πιΡτο!ια Γταπ

ε!ε Ρετ ν!πι αεειπ!!!εππι απΓετετ , δε επτπ !!!ο Ρατ!τετ δε ν!τατπ . ›

7. Ηαε επττι !!ειι!ε αττι!ε! , !!Βετα!!!ιπε !π!τ!επε! !!ττετ!ε , αττοπ!ε! τπ!τατεπτπτ , !π

ππε!ιαπτ !πτετΡτετ! , πτ ταεετετ , ΕΡ!ΓεοΡπττι α!) !τα δε !πε!!ιιπατ!οπε Κεε!ε Γετνατε

νο!επτεε , !!Γειπε !πτετΡτεε τ!ιτιεπε α!Γεπ!!τ . Ατ νετο Ρα!!οτ !τπττιοτ!8ετπιπ !πτετ

Ρτετεττι Ρετπταετ δε εοτπΡε!!!τ , πτ Ρετιιατ , !τα ε!!εεπε : Πεπττι τ!ττιε , Η επεπι !ιοιιο

τα,Ραττ!ε επ! νεται εε!!ε!το.Ταπε!επι εοαδ!πε !πτετΡτεε , Ρα!!οτ!ε ε!εε!αταν!τ !επτεπ

τ τ!απι , ποπ τπεε!!οετ!τετ Κεε!ε παπι τεΓοττπ!ε!απε . Ρο!!ειπατπ απτεπι ενεπετε ειπα

ε!!ιεετατ !ιεατπε ΕΡ!ΓεοΡπε , τοε!πε τεττιπ! !πεο!αε τε !ΡΓα ά!ε!!εετππτ εππι ΡτοΡ!ιετ!τε

ΓΡ!ε!τιιττι !ια!ιπ!!Γε . Ρτεεε!!ιεετατ παπιειπε ετ!αττι !π !!!α 8επτε !πιττιαπεττι Γεε!!τ!οπετπ

ειεε!τατππι π! , ατειπε !π εα Γε πιοττεττι οΡΡετ!τπτππι . Νο!!ιτι @τπτ , ειπ!Γειπ!ε εε

(!!ιτ!!!!απα τε!!ιι!οπε !π!τ!ατπε , εκ ττιε !ιππιαπα Ρτπε!επτ!α τιο!Γε νε!!ε ππττι !ι!ε Γππ

έ!πε ν!τ πι ν!τα Γπα πι!ταεπ!α , ειπτε Γππτ επττι τεΡτοΒ!ε εοττιπιππ!α , ετ!!ε!ετ!τ ; πππε

εατε!ε ν!Γπττι , Γπτε!!ε απε!!τππι τεΓοττπατ!ε , ταεπεε!! ειπΓπιοε!! ΓΡ!τ!τα!!τετ ε! ποπ ε!ε)

0|εε α..

Γιιετ!πε . Ν!!ι!! !ιοτππι α τε τεειπ!τ!ε Πεπε . Πα οΡεταττι , πε !απε!!-δΡιτ!επε Βτατ!αε _ _

αε!!πεπε ,° !ιπιπε Ματ! ν!τ! !ιπττι!!!τατειτι δε Ρ!ετατεπι ο!ιε!πεαει πεε ε!π!ι!τεε τε παο!

τπτπτπ Ρατεεττι !π τειιπο Πε! Ραετ!ε , δε πω!! ειπε.

ΜΜοΠε δ. Ππο ιπε!ε !π!!το ενο!πτο , · δε α!τετο ιποΜατο , Ρταεε!ιε!α Γεε!ιτιο ειε!!ιτιε , επ

ΕΧΟΜφ,,Μ ειπα ειιπτι αε! ε ΑΙοαττι-τειια!ετπ ντι· Πει Ρτο!!ειΓεετεεπτ , αΡπε! εεε!ε!!απι Γαπδ!α δα

τω!Χωτ Μπα ν!τε!π!ε δε τπαττγτ!ε ΜΓΡ!τ!ο πΓπε ε!!,!!!!εειπε εοεπαπτ!!ιπε Γταττ!!απε α!τ : Ἑτα

0““ω”” ττεε δε απι!ε!, εταε α! εεπαττι Αμ! Πε! νοεαττιπτ. Ιταειπε α!ι!!ιπε ε!εττεε!ατ!οπε το

Ρετεττιπε,Ρτο(Σ!ιτ!!!ο τποτ!ατιιπτ.Α!τετα νετο !!!πεεΓεε'τε ε!!ε,Ρατετ Γαιιέ!πε Μ! απ!

εε!ε!ιταν!τ , τιτεπ!!ι:ει; ()!ιτ!!!! τππ!τ!επε!!πεττι Μ! αε!!ιατεπτετπ Γεε!τ Ρατε!ε!Ρεπι, Ια

τπΓειπε αε! τπατεγτ!ιιττι Ρεττειεἰε.Π!ι! απτετπ ατε! Παππ!ι!ππι !πτεπε!!τ !εετ, εεεε επτ!ια

ΡοΡπ!! εππι ε!τεππι!!!!!τ,!αΡ!ε!εΓειπε !τι επττι !π επττπ Γεε!επτεπι ιαε!ατ ; ε ειπ!!›πε τα

πιεπ , εΠεο επττι Ρτοτεεεπτε , ταξ!πε ποπ ε!! .. Ι!!ε νετο εκ αε!νετΓο !ιεπεε!!δ!!οπετιι

δε ετπ
 

Α8 Αππο Γε!!!εεε το38, πε Ρτο!ιατ (:αι·ε!!πα!!ε Βατοπ!πε ετ Γετ!Ρτοτ!!απεα: πει!!!ιπε. Ηετιιιαππο δε Ματ!α

πο δεοτο, ειπ!!ιπε τιε!ε!επε!πε ]ο!ιτιπποε Τ!ινντοε!ια, οι!! !ιι!ιετιεε Γεεπ!ο η. (ῖιτοτι!εοπ Ηππιιατοτππι Γετ!Ρ!!τ:

ειποι·ππι απε!οτ!ταε ()!ιτιι·τπ!ε!ο δε Βσπ!!π!ο Ρταενα!ετε ε!ε!ιετ, Γεε! δε Βοιι!!ι·ι!πε Οοπτιιε!! τποι·τεπι Ραπ!!ο Ρο!!

ο!ι!επτπ 5- $τερ!ιατι! αππο ποιο. εοπτ!ε!!!ε ι·ε!ετε. τ

& ΑΜ Γε!!!ε0τ Πιτ Ονο απε Πνο Γοτοτ!πε δ. 5τεΡ!ιαπ! , ειπο ει!! Ηεπτ!ε:ο Οαε!!ιτε !τι Ειμαι νετΓο δε

αφτο, Ρεει·πε τεετιππι τεεπρεταν!ε. ·

τ Α!!ι:ι-Κεεα!!ε πτ!ιε ΗπιιΖατ!2 Κεἔπτπ ιπαπππι·ατ!οπε δε ΓεΡπ!τπτα ο!!ιιι εε!ε!ιτ!ε, πε! !!πν!ππι63ετυνέειτ

ειπ:ιπι τι Τπι·ε!ε :απο η”. ε:αΡται11, Ω!ιτ!!!!απ! !ιι πΙτ!ιτι!ε !ιε!!!ε τεεπΡετιιι·ππτ.

-ε°"ο



ε.οεπιΑπιυπε:πεεο:π. 553

Βα,πιιαπε @Μπι @φοιτ . ΑτιωΡιπ!ιοππιππε: πειιπάεπιι επιιιοτιιππι πεποππἰε ι:οΙΙΙ: Μπ- ΑΝΝ, α:

νε1°ΕΕ111τ οιιι·πιιππι, μιπποπιηιιο Μπι: ειΒιις,ιιιπιτ, 8: ππιειεπ1οιπ1Ρ€τιι πω:απ: εοπιαπιπιιπ. Ο Ι Κ ο·

Τιιπτι ιπιίπειπ Ρποποιωιππγπι: 5πειιΙιεπι Ρπιππιιιε ΡειπιπιοιιΞε πιιαπιγ:,ΡοΕπιε :πι απ:: 8ο- 21 οέ:28 _

πιπΒιι:, εΙαππιεινπτ8νοεε Π188Π8τ Ποιπιππιο ]είιι-Ωπιππίπε, πιο Μπαρ: ΠΙ:: Με Ρως:πωω, 4' μ'

ω: πιεΓεπιιπιπ πιιπ:: Βιείιιπιε . Ε: 20:11 Μ:: :ΗΜΤα , :πι Ρεδἶοπ€ Ιαπι‹:‹:ει ΡΦ':Πζ11(Ηπε , οι).

άοπππιΜε πι: Βοππι.ίππο . 1 Δ . · :

ρ.Εοάεππι εφτά:: :Και πιιαιπἰπιο. Επιι·πίππει:ιοπ·ιπππι Ππειεε: πω: ΜΒ π: Ι)ιπο επιιππι ΕΡ::

εοΡΕ,ιπιιιΙτηι:ε να: ποΙιειοΠ ιπιπεπειπιππ ίιππιτ;πιιιοπιππιι πιιιπιιεπιππιι & ΠΩΜὶιπι Μέι Π::

τω” εοΠε8ιτ . (ῖοπΡιπε ι1ιππάεππι πω: νιτ: , ειιππι ιη Ιοοο ππιειπτγππι ω ];ις:πετ, πιιιΙ

Ιει Γοπάε εοππιππιειοιπΙειτιπππι :Η : πωπω ίεςιιοπιτὶ :Πε :ι ΟιτΙιο1ποιε :ήπιε :πι ερςΙείππι Πει

ίειιιδπιπι θοπιὶττἰεἰε ι:οιιόιτιιππι οίὶ . ΜιπΙππε :Με ΙειΡΠε Μάσα: , ΜΙΙΙιππιιιε :Μαι νιππ

Ρποειιπατοπ πεεεππι Α π: ο πι π:: :ι πι: πω: , οπιιπιε , ιι: Ρεπε8ι·ιπιπ :πτεμιο ΙιοΓΡιπι: μπω:

ι:οπΡιπε οεΙεπιπει· πείΗπιιειτ . :μισά ετπειππι πιιιΡ::ππεινιτ , μ: :Μαιο :κι Γεπιδπιιππι ςοπΡιπε

Ραπ νεπιΞεπι: , παπι :πιω ιιιππόιιππι ει:: ΙιιοιιΙεπιπιππι ιπινοιιππ , εκ Β :ο άπο φωτια οΜπί

Κ:: . Ιππ‹1ιιε :πιά ΜοπιίΤεπιπιππιίεάεπιπ πω:: π:ιιιιι πιγππιπιπε δς οειπιπιεἱε ππ·πιπι:Ιειπιππιπ , :πιιπ

πιιπΙαπ πενετεπιτπει ἴεΡεΙἰοπιιιιτ ; Μ:: ιπιιπΙτα 8τιιτππιπ ωπιοιπω :ήπιε οοΙΙειτα Μπιτ, που

πειπιιειι ω:: ενιάεπιπεπ, ιιίοπιι:: επι τεππιΡοπει Ι. :ι ο π ε 1. Α π πε8ἱε & Ι: Α π: πι π: π: : π π επι·

πω:: , ‹1ιιὶ ο. Ικειτο νιπ·ο επιιιππτιι: @σε οπιτΙιεόπωπι ειπ:π;:Ριπ. Τιιππι ετιιππι ο. [ειπ1&ειε Βο

ππιειπικ Εοι;ΙεΠειπδγπιο:Ιο Ξπιιυπιέπιπππι άξια π:οπΡοπε εοπιπππι,ς1ιπἰΡεπιπιοπιὶειπιι Με: Ραπ:

άιοειπποπιε ιππιέμΠεπιπ , Γιιππιπιπο πιοπιοπε: σ.8*ιφεπεπιπιπτ-. νεπιπεηε:: επιειππι $εάπε ΑΡοίπο

ω: !εΒειτο , 8: πιοΒπΙπιιππι Ρειπιπποπιια: οοειδὶο εοπιν:::1τιι, ίειαιιππι πιιιιιιε β‹:ε.τὶ Μειι·τγπι:

εοπΡιπε εΙενειπιππιι οί: , :αμε Κι:8πε δ: ΡπἱπιςἰΡυππι ΒυϊΠ©1°ὶ8 τπει:ιεΙειτιπππι , πιοπιοπιίπεε

‹πιιε ιιοΡοΗτιιππι ω Ιοοσ,ι.ιΒι Ρπο ππιεπιτπε :πιιπ 1:21:18 ίιιΡεππιει :ματια εΕΕεπεπιεΙιε 8: πιο

::Ιειπ:ιτιπΠε πιιιπειουΙιε Ιειπ8έ.υε οοπιιΐοειτ )· Ρπειείπειπιτε Βοπιππιο πιοίππο ]είμ-(Πιπιίπο , :πιιπ

απο Πω Ραπ:: 8ς$Ρι:ιπιιώιπιθτο νπν1π8: παμε: :τι ίειπειιΙει ίε:οιιΙοπιιππι ς Αππιεπι .

Υ

:ΑΝ π: Τ: ~οπ› 11:01:18 ΑΒιιΑ.Τ::ΑΝΝΩΗ
"· π ()Ιιππιπειι:επιΠε επιπἱπιτι .~ · . 1049

ί.
μ.

ί. '.π: π. απ: πιιπ Μ Η:: Τ ο πι π π: π: Μ.

Ι. νιτ:: ἴεπὶΡτοτεε .

π:ξΟ. ι ιΐ" : -

π. ΠΟΠ/ιφετέο::/α:Μο έ: φωικιοπ·ρ·ίωέ:Μουσ/?ε:έπ Ο¦απίπα·ηβ: ΜΖωιέ&α:

|εσἱωισ:,ὐἱσ φως” π: παω:Μ &ωπἱ Οιἰἱἰοπὶ: 8:α::4ΜΡ:α/Μπόπω :β , π:

|σἱἰἰσεπ1πρω:σπ· ΜΜΜ :Λα πό απάθαέ: /επιφτοο·έΜ:·εκπα:σω , θα:: τσιπ.: @Ηέσβα

::οπ'[α:ἰ: ωφοπἱ: , 82οέ:54Μ έ β:: ποπ' |ξι|:ιππ ε:: πιάσω: ααἄο:ἱὐκ: , [Μ:Μια ε::

·υω·έέ: σύαπέ: σ:σωπόέωέο Ο ισπέασεπιβ άφτοτπ:ί: , πιἰὶἱ|ς:ιε ·π::::τ·ίθα: ὶπ/ἰτπΜεπ:ἱ:

συκτεκωπα: . Ηοσ πω”Ραδίο πω:: υἰπ·ἱΡπ·ωεἰσω αέῖἱοπε:|σσἱἰἰα: Θ" αεσιι:ιπέα: π·

Ρι·α/ωπκύκπτα: )· π::μπω:: εοπ[επεπτ το: απΙ:91ω ωοπαωπ.·πω πό ὶἰἰιιβτσππιἰσω Ου·

πϋπέ: υωπππ/ϋσὶ ύπι/π:|ξεσι4ἰἰύ#ἰοπ·ὶπΜ . ` Β _
·· · · τ · ο ο Μ, νιτ::

2. Απ: ει: θα: όσα:: :Μέσω π:: έεβα:Ρυβετι: Μπικόω·σ εα:αυε:·απ: , σκοπ'παπκ εἰκ- ;ωΡ“,Μ _

άπηκ:. Βια” ύκιύιά: κτω/::ζϋτο:::ρ::εσ:Ραο:[απΠα: @Μο ,]ο:[ππἰεἰα›π|σἱἰἰσε: , θ

Ραπτη Πωπέαπέ(ΜΜέπάεω,πτωση” ἱρβ ωθισαἰἐ'.]οτ[πἰιἰι4:,/ὶε ενώ:: :οπβσπ:::

όπεύεπτ από9αί ευάία·: , φσΜηαωπ έ:: ΜΑΜ ποππιιἰἰἑ: »πατώ/ε [.ο:/αίάκ:/ε:έΡ:α:

Μυεπίπσπ , Ρ:·έωα: ΡΉα:[εκφιο: , πποπσώπ:[αίτ ()Μπέαεπ-β: θ" ἀντὶ Οκἰἱἰοπἱ: έί·

[εὶμσἰιι:, επ/::: :εἰ π/ἰεπι/ε φ/δ: εχόΜε: έ:: οΡε:ἱ:Ρπε/πι:ἱοπε, αύξβ Μειἔπιπ ΟόὶΙοπιἱ8

πιιπτιπιιππι ππιπι€πίπεππο, ππιπόπππιιιτιπππηιπε Βεπιεθοποε :ο/ἰ:£·ταπ· . !: έρ/ε :β , πώ Ρω:==Ισπ

κβιἰἰοη]ομια” πω:: ο· τρόπῳ:: πποπωσύί:, ?ή εαπ: Οά:ίζτ:: πωσ:Ο Κούπ:::ο1ω·:ο
ἔ (Ιω

π· εύω·πε (ΐί:ΜΜέ ειι/ιι/άωκ πω” 1 ο 3 2. [πό/στέΡ/ω: :·φε:ίπατ . ]ο/α!πίπ: ὶτεπι θ"

]σ[επιππ π:19·πι::ε: ποππέπωπιο· ίπ (ΜΜΜ Βεπ·παΜέ ΟΠΠ:: εο:κωΡα::έ: Θ' κσκι:›·ἰ:,

πρι:: :·εέπωιτε .Κ0Ζ26°7°!0 εοπ[εδία πώ . Ρ::::τε:εα]ο/ο!όπ: πο:σπ·ἱισ:Ρἰεπ·ὶ[9ιω .ἄπὐἱυϋ

Οἰππἱπσεπ[`: είπ:::π: Μία: :::::Ροπ·ί: [π&/σπ·έΡβπε ἰσὅἱπιιπ· , φπα:: π: παο/Μι πωσ::

:ψ πο:ΗΜΜππσ: .· ?ή (7 Μεπκ Μάσκα: :β ]ο/ζώία: έ:: έππίέ:Μο ·υση.·τωκ ἰἱὐποτκω

ΟΜ

ο Η:: άπο: ΕΡιίπ:οΡο: ιιιιάσπο: ΝιιΙεπιτπ:ιρροΙΙειιι: Βοι::πτυιππ ό: Βιι1:!ιι:πι, ω: ::οπιιππι Γεἀε:Γ:Ξ:ειιοπιΙἱπιιὶπ.

 



3” τ ετσετσΜ ε.οαττσΝτεεεεΑττε.

ΑΝΝστ· Οτππτ::εεπβτ τττοπτ:|τετ·ττ τ:ττττο τττεετε πτεπτοτ·ετπ: 3 πότ τττεττιττ· ε::τππεπτπ πέστε/πε Βε

1 049 τεπέπτ·τιτπο @εεεβτ:τεύοεπ/ττ·τπ:εψε 3 εετπ3εοτε Ηεπττετ Ρετ:πεοτ·ππτ τ·εέτε . (τ: επεττττε

. !. ΜΜΕ ?Με οΡΜ 3· πι:: εεετε τα: τπεο8πτ:πτπ τ::τε:3 τετ πεπ:ο όεδτεπτετ 3 κατ: τΡ/ππο ·τ:τοτετ·τε πι::

επιτ::τιππ τ:/πτωτπ τπσεπε:·ττ . Βεπτεττε ]οτ/πτ:τππε πτ:τ::τετπ ύπτεππ:: 3 επτα: εΡτΜ.

Ρύτττπ: τε8τ:πτ εκτεττοττ πω” ·υετετττ εεετε/ττε[επίττ Ρεττετ Οττ4πτεεεπβε τ:#τππωρ:6

ότε ·ττεττ:τ.τ ; Ητε τεεετ ετστααττε ]σττ.τετττττε εσσεε . δεττ π:: ετ- τπ οτππτύπτ πτοππτπεπττε

πω” Θ” τττετπ τπιτττεττττ]οττετττπ:3·ππ τττ·ττετ/τ ετπ[ττετπ ποτπίπτε ·τ:τττ ττε/τ8πεπ:πτ33οτοτ·-τ

[πε ε/τ τπεεττιππ 3 ε

3. Ρεττο στ:τ:τπ|επδττ Οττττοπτε τ:|ο:]::τττο[ετατττπ:π 3 |επΖτοττττε ε/πτττ·πέτπεπτπτπ

ζάπτττετ:τ Βπεύε/πτττ.τ τπ ::ΡΡεπεττεε πιτ Βττττοεπεεπτπ (ττππτεεεπ/επτ [πό άποτπ)σπτ

δττυτπτπεεπβ.τ ποπστπε 3 Φ]ούπππεε Βοττεπιτπτ ότε 1 . ]::ττπτ:τττ ετττττετππτ . δεττ εαπ:

πο: ότε εκτττετππτ τπτε8:·::τπ επ εοιττεε τττ:ττοττεεεε Τόπε:πετε 3 επετπ/ε ·υτπ'τ ε εε

/τ::ττπτ Οππ]τεττπτ τπΡεούπττοπτόπτ Ττεποτεύτεπ/ττ Ηπτοτττε . Επτπττετπ ύπὐπττπιτε επ

τίποτα: τ:ττττ εοείτεττττε ππο στ:]πετεπ/ττ τποπτ:/τε:·ττ 3 πττετο πο/τπε Βτόττοτύεετε

/τ:πεττ (τετππ:πτ π Ρεπτττ . (τ'ετετ·πτπ τττετπ]σε[πτιτπτ (:'::τ·τπεπ ετττττττ/πύ Ρτεταξτττε τπτ:

το 3 ιτε τετ:ττ Οττττοπτ.τ ούτω 3 Μεεάτττττπ ε/τ τπ Βττττοττεεπ στππίπεεπ/τ . έ: αυτ: πτ

επτω" πο' τττττ/ττ::π:ίπ τ:ε::τττ ·υττ·τ τ:δτ:: 3 τρ/τυπ οπττττετε ·υτ[πτπ επ 3·/ετττατ ::ττπποτ

·τεεε[π:/εττέετ·ε 3 τ:: επττ:πε3βε :τε Οττττοπε θ' ί/·τττττεττπο Βτε:τοπεπ/τ πττοτε εππτε .

Ηττττετα ττεεείτττ νντΙΙεΙτααε τσττε Κετεατττε

Μεττααεδε τΡτε Ρετετ τασαεεττστατα Ι)τντσαεαττε-.

Ητ ταετεατ ατσαεετττ ΜετσΙτ ττεατφτε ίεαέ"ττ 3

Πασ Ηστεατεε τα τεατΡοτε 3 εστΡστε τττιταετο 3

Παταε δε ττττετ 3 νετε: Ρτετεττε ετατετ .

]ιτα:τττ ττττσίφτε ττττεε 3 τττατΙεε ττετοττετε τεεεΠττε :

ΟΙσττει αοα κατσει· 3 εεττετα ίεφτττταφτε εστσαε .

Όττττοπεπτ τπ/ἰπε εεττπτπττΡτεεετατ3 πτ[τττ πε άττπτ:πττ τπετποτπτ παπάΒεπτπ.τέτππ:

Με: ειπεν:: ότε ε/ττοττπ#ε τζε/ε 3 επτ δ” Ητ:(οοπτ Οττττο τυττ::τπ/επέττ Μπτοττ π:τπεπρ:

απ” . Επ:π επτπ: επτΜπιππτ τττττ·πετετπ πΡΡετττ:τ3 απε:π ··υττιτπτ ττττε:·π:ταπε εκ

επρεπε: 3 οποιί τττττπ: Θ' Ηπεοπετπ τ·οέςετ3 τττβ επτά τ:: ε:: απ:: ποπ τ·εδτε εττδττττπ σεετττ

τω:: 3 επ:επττετε ·υεττπ: .

Οττττσ τετα νεΙεεε 3 ]στίεΙτττ τετα ατεταστ είτσ 3

Ατταεαττφτε τατ νσττε ατε ίεταΡετ εττεττσ .

Α α33,τω._ α.. ..4τ:ετ ττετ:ττ Οττττοπτ.τ 7τττε/ετΦεοττπττ|επέτπ: Ρεττ·πτ Βτ:τπτ::πτ 3 (τ'επττπεττ: 3

εατ/εο·ρπτ ΟΖττεππε 3 ·υττ· ·υεί!πο ποτπτπε/πττε εετεύετε: εποε. @τα τοτ:επτε Ηπέοπε

πττ:::τε ὐεπ::Οο'ττοπτ:/πεεε#οτ·ε τ:&ετε]]τττ ε/τ3ττ: πατε π:απο” ·τττετ:τπ[πτ επτ:ττπύππ

τπτ3/πΡετ/τ:ττε τ·ε/εδτττ3εοπτ3εεπέτο/τπε τ·ε/εττ·ετ. Ππόε απ:: πτύττ τπ τα ο|τεττο ττ ·υττπ

πετε:::πτ 3 αποττ/οττ/πτιτπ: επτα: ποπ τετπτετττ 3 ·υπτττπ ε/τρτ·τοτ·ετπ/ττ#τεετε .· θ πιστ

ετεπε τΡ[ο ::2τε7τππτε Βαεσπτο 3 στα: τετ· Ρεττεαιττε είτ 3 Ισαττεφτε τατσετ ταεττττε τετα

ττ ντττ . δτ τετπεπ τπ ε:: ::ττο:ττττ οτ/ετω::τοπε τττέππτπ σεεττττετττ 3 πω· τιο[πτπ δε” εεε::

/τοπε3τπ ετο(ετο τω: τπ πατε πο! επανω ·τ:τττ:τπΡεο[εεεπτπε.Ρεπτετ το: κ:τε/εττετοτε:

πττττττ τ:τττ τεστ Οττττοπτε τετέε/τπ:|εττΡττ.τ/πτε εετεττ·πτ·ππτ 3 φωτια:: 3 απ: εε:·τε εετε

τττοττττπ 3 ·υεττπ|πτε τοετε ατο οιρεοττππτπ:τε τ:: πιτ/τετ ετοέττ ιτεεπτ/π τε/εττ·ε ποπ οτππ

επτα:: . Η::&ετπ:τε εττπ:πμε τπαπτύπεβετποπεπ: τ4ποπττπτ ατε τετ:ττ Οττττοπτε τ::πετττπ:3

επ εοτττεε τποπ::/τ'ετττ δττ·υτπτεεεταττ ττε/εττΙοτπτπ . δειτ εαπ: πττττ παύει:: πιτ τττπ

|ττ·::πιτ::τπ αυτή ·υτττ τ:τ/τοττ::τπ 3 τε/τττπ οτπτττετε εοτ/τπτ: τπτ .

ΙΙ. Βεεττ ΟτττΙσατε Ρετττε δ: Ρετεατεε.

ο(Μ333;,, 5. Οοτττοπετπεπττ·τ:: .4τ·ι:ετππτπε οτππε.τ ππο οτε]ς:τεπτπτ 3 πικαπ ε ποττττ Μετ

Ρ2ττΙ:= δώ εο:·τοτππητοτπ:ττπ Ρτοοττψ· ·τ:πτ3επττ ππετοτε.τ τ:#τττπππτ .· θ” επτετεπ: ποπ ττε|ππτ πετ το

Η δ Πο· - 0 τ ο - · τ .

τ;!3_ Ρεοετ:πτττττπ τε8πιτπ:: ::τ·(επ:πε πιτ::.Ηπ)πε τετΡτ·οὐπτ:οπετπ τ:#εττ είπέτει:ε Ώπεύεβττπ:3

ω: ποέττ#τ:ππτ 3 τ:: ποτττ τπτ :Ρ/τπ.τ ·υττε:π τπ .4ΡΡεπιττεε πό Βττττοεπεεε:π ()'τππτ.τεεπ

βτπ3 ττττ τππστπτ εεττ” Νεετοτοέτπτπ Οτ::τοτποπτεπ/τε εεετε/ττε[&τ κ: δ::·τπ:τοττε τππ:πο

τ άτα
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(μπα,ἱμΦόχἰέΩ4μ Νρκωππαωἰὶ @βίο Ιδι:3 Μετσούο , ασποιιίαι.ι· ο!αρ:ρφο;ωιβ; ΑΝΝ, Οι

ΦιΡΜΡρ/ἱιω: Βι·2·υπω;θω- α_ϋ«ϊ4(92β(6[Ω|δό03 ανι[ιω!::Μίκα εσείςβα· άξικΜ#”ε 1 Μ;)

ιδέπωιιππωπΜπέΩάέ!υππήβφέεωω δι σασ2=β=ιθΜ·Μο2%β«άδ«ΙΜ Ε;-°ίαζζω

πι”, [14&άί!.21ϋ.ϋ'ΕθνΜ&.30ψΜΟ·#ΖΑΜβ260%Μπ28.ιΕσ.ΩΣ0ΥΒΡθΟΒΒΪώ/#ΜΜ#ΙΙ2ΧζΧΡθῇε Μ€τιτοιἱ:ι

απο: ,»Μ μισόδωεωΟΦΜπἐπ/αθΜσαπ/Μ84ιπσω δ ΖΜπόσ διεράσπαειφψω Μ ·

[Με , σιά]ο2[ΔΙππ::ύασΡί Ωόίδαιιιέ: ΦἱΜ7ηπω” πω: ,_ ιεια·φφω πΐειψ πιιάρκ.@τή

]Ωπ[Ε·.Δω.έ «»Μωφοκαπι , ἱιχςχἑὶρ[ε,ςπἱ πι απ έσπεραπτήσεω ιἰπἱ0ἱςιΜἰι4Μβι4Ρο- - ‹

&εωϊπωσηπίο8δ.ε δτ€ΡΒΜΗ8ΚΜ ΜᾶΡΩΩΒιτμἰἰῇπ: αα#πηύπ .· «από τἰΦπε «βασης - . Κ" '-·

(Μπα£π/›Μοι·Μφιβσμιικιιι ἔΜἐΦἈ/ξϋφ,ζ δἶ<Μπισπἐ4πἱ ία (ΜΜε βάιΜέση, δ · ν -

Μερι- ωιπωω-μέ-Δε.ιέη«ΜιψιιΡβεαπε.(Μπα ‹ἰκἐιὶππ›υσἰἰἱι «κιω(?Μπέσσυ πώ 'μπιιπωιειαεωμιμπω»ύπωτ|εωι/έειΦδιπάεπιιέπιδίω2)Θ:: ΣκΡΙιδιιυε

ΑππιεπίπΡεποι οκίϊπιπ ΩΘΙιἱΙἐ Ε2-ΝΠωπ Φι:τύ$δι: 98Βιιι,.- νιιΙΒρ πιπιςιιΡέιτο Μ€τ‹

πωσ, παμε παπι-Οδιι€ιιιί$..3ΗΜΜ.@ΗΠωςεΜε· (Μπι 8ςί?ΡΩμμδξβϋ @ΡΜ

εαποΒιιιπι ., Μο1τιππΜπομπιιιιυπι ,παπά έ-Ρ1ξε,οιιιπ Μπι Ωδι1ουενιισ99!(ιίΠο δ!

μπι τ:οπθτωΦτατ μπ11ιιι:ψ Ωω!ΡδΕκδωι4·ε ΛΗδωμ ι ιθει1ΜΜ Η9Πες9·ι%ε

?τ9.πποπτιπι,Μπε·ιΒιιΩΝΡ01$ιθΩ επιφε5Μιπεδιε ωιε==νιι πι.Ω.ΜΜπΤιπ

|πὅὶππἐἱπό·. ΜΜπιιιΜδωιιιιιιιπ.ιτ<το<ιιἐατι94ιι€δτ€ιιΨιιὶ €υι[90Ρω.9069%σ #3

φΜαφ3Μ[ατσΦωΘΜΦ ςΜΜΪΘἔι°<ΕΞΡΡ##Θ##Ϊἔ° σει>ι1Ϊ4<ι :πιιιιπςιιἔοίιιφ/ῖ2ι#|#ἔ·

Μ: ΜιαπσσαβωσΑπισικωσιπ τ Μεφει Ηπα: ΜιππΩδιΖυπωειδ.πω

Μ”4==>ι·ιπιιαπί4πι!ΜΜπωπ ιτ4π,δε πέιίειιππειΕιπ4= ©επιφ92ε ¦99ε

δ” › ι :~ΜΜπιπαιδι£ιπ111ει @Με ειιιιιι€ίε εβαι·-ιε τ 4ΜΜ4ιπ Μπιω ,ι #9

ρω" δ;»πωπωυπποπειιαΜΜεικ.πι . ΜετὰΟδ20Μπαπισ › πι” δέ·

ιππωφμωπεε π· ποἐἱἰαἴἱπιιιπ ιθ"[8 , ° ροβἔβσυὶἐιιιθ εσιιισπεροπ/δικέ @σέ

βπ2αΜ;ρα2ιαπ «πιο ΩὶκὐιικἐεππσΡρσέἰπΜιΘηΜπισ2Μιεθ εδωΖιιιἐὶἔἐ89ΡιΜΜΦ

ΜιΜΜΕΜ"#δο υπο!ᾶιιιι1ἔἱεθπιίιπὲῖἐιιει>τιὶ4Μπ 4ππέιέ«πι ωίσιοδι Η

6«Μπωω«πι.πέρ |ρ5ωπ$ιιιββι·ὶ&ἑι- Επιασε: σπιτια,θ φ+ἱ<ΐ€Μαφ ναἰΜ Μ·

οπο #β:ί·σοςΜκποΜί84 Μικι<#ιιΙ<>ε£<ιἔ=ὶωω@σεωνιιο-Με 3!π!ιππόφ«Με

!φω-Ζωω,ωΙπι έ!έπιπαιια/έωεμφ/ιεκπ Μ:</44%εκρης@Ά : ι
. . . · ι ·; : _ _

ό”ω:μη:ιΜιέππω ό: έσωοδ'ίέ08;ιπιτΜά σκέ%4ΜιχΜΜΜπι 9νὶἔ>ισιἱρ ε· 2"ζΧΡζζ,ζ'::

ωἱπ/κιπίἰσιε¦ι·ιυτο·σε|σσπε , Μππ14||0/9ηθωβρπ[&ετρ: 2·ςρεμ[η9Ρϋέου ε/ξι]ιάκ.ι.Ορ'έ .ειδ τα νεται ;

πἱ:,9πσφτἱϋ_|-9τ4πΜ υι·γΙοακοπσβσα ὶπιἰι4σΜσιφρ @ΜεώςιιυτΜοΜβ;ιξηΟ!η

"πω, ι.ειιπω!ὶ:. Ε/ἰ σύ|ςπε διπαέπ (Μεεπιτξο(? πιεξαεαπ/ξ,ς«ΜπιΜέηΒ;Μέ `

@Η φρυίβωπ ,π14Μετο 1 :.#σωπιαΜΜάρκ τ. η "κ# ω ι · Γ - , ω

δειετο-ίεπθιει Πει εοοιείιει: ΩΙιιιιἰεςεπῆςρφππβιξ ,ίιι)ιοπςπφ βς:ιπ Ρε;;πιΑΡρβοΓ- .

Ιοι·ιππ ΡτιποὶΡιε Δα1ιωω, πι Με ποιτιιπε ;;ἔο Ο 1:11 ο “Νοε Β ε μ, ιι π, οι ,ροιιίοπ- .· »

τΞεπτε φωτο πιω δ€ ίτειττιΒιιε πιε:ιε , 8 τ· ιι κι Η Α π: ο ίφΠιςει; ι Ε· ιι ο π ε ,ι Β π.ιωι ι. πιο -

Β ι: ιι π· ιι .ι Ν Ν ο , απο ει[Βιιιιά εκ :είπω Ρ:οΡιπ:ταπε πιοιπ ,; πω:: πιιιι_ις8εμπο σιτ

άιπε ίιιεεεΙΤειιιπτ , επΗ.ιιιππιιε ιιι μηι€τΠΗΜ ΜΗ: πω 8€ ὸιῖἱΪἀΦΞΩιι επιπιυτοπ

ΞΡΩε :εε παπι Ρειτιιι:ι Δ:νει·πισιι , π: οοπιιτφ.τπ γ~~~~~ πι νΞςεπιο. δε: Αιιι·ειτει ,

ιιι ν111π πω» νοωιτιπ Βιιτιιοπιου8, πι @δι @ΗαπΙο @κι Γειπδιοςιπ: Εστω ίτιωμιι·

(Πει ίετνιεπιιυ.ιπ ίιιΡ::ιάι&ει: α:οΙ6Π8, τοπιπι οςοΙοΠ:ιιπιπ ιιιφποςεπιππάι δρΙνειτοι·π

εοπίπιιέϊειιι , δ: πι πιιο.πτι.ιπι ιο” Ιιετοδιτειπε πισω πι ιΡω Ιοεο πιιΙιί 1εμ8ιτιπ , δ:

ιπίπΡει· ιιπιππ πιειπΠιιπ , πώ ειπ:οΙπιπ ει Ι.ερτειι·δο (Πιο Θει·ω.Ιδι , ειιιαπι οΙὶπι ιιοι

πανιιιιιιε εδο δ: πιατα:: πωσ. δε ίτιιτπ:ε πιεί Ριτο ΓφΡιιΙτιιτει ίι·ιιτι·Ξε ιιοΠτι Η ι ς: 1· ε ιι ι π,

ι1ιιειιι εΒο Ροίϊειι επιι εκ ίπιιτιιιιιε Ρο.ττιβιέπιιε δ: ποπιιιιππιειε , β:ιποιιπιε «πω»

απ ΒαιτιΕΠιπι ιιοπιπιι πιει κπαι·τγι·ιε πιω ,: δε όοπεινιιπΡτετιο «πιω οδιπιιπι;

ιΡίιιτπς1ιιε ιικιπίιιττι ίὶπιἰΙἰτ ει· απο πιω διέΒιε 60ο16Πει,ποπ ίρΙιιιιι Ρτο πιο, ίεά σπιτι

Ρτο μια πωσ δ: ιι·ιο.ττε πιω δ: ίπι.ττιΒιιε :ποπ , πω παμπ: άεϊυπθ:ιε ,. δ; οπιπίππι

Ρατεπτυιπ δε· πωπω ποίιτοι·ιιπι Βιιιπε .ι ΙΙὶο.ε τα ίιιΡτε.άι&26 ε:ςππ ιεππιπ:Ρς όιδϊκ

εαπ: Με , σει ΓειΙΙαπ πιτιοπε,ιιτ Ριιίιοι· πω.παθω, όςιτιπιιιε ίοΕΙια:τ ΑΒΒε.Μ ιι- ι

ι ο 1. υ ε, πιπιπιδιιι νικεππ ίιιπιιιο οπιιιι τεπιμοτι: ίιιοπ:ίΓοκεε, 8; ἰΡίὶιιε €ε2ε1είιπ[ει·-ε

«πωπω παπεειπτ, πεποεπτ ; ειπα ΡοίΒόεεπιτ , δε @ποοεπιιιιι: (πωπω πακετο να

πιο :πιτ πω” τσιπιεπ ει ιεπειι·ο , πα: ναιδετε Ρτ2ίυπιαπτ , ΜΗ 3ά.ί:€1ττεε πις:οε.

¦

81 πιώ νετο ς φαι ίιιτιιτυπι ιπιπιτπα.πεδο) π1ιπιιιιπάοίιιτ:αιπιτ, ρΒο-ὶΡΓο νἱ+

όεΙιοετ ιπιπεπι νοιιιτιτατο, αυτ ιιΙΙιιε εκπει:τέιδιιε πιω , Με ιιΠει ωωιπ απ:: οοι»

ικα-Ροϋπι Ρεποπε , φωτ οοιιττει Ιιιψ.ιίιποάι οιιατευ1επήυΙΙιιιπ ωΙυπιπΒιιτι ἱιιηυἱωι·

πε Ριείππιίει·ιτ, ιπιπι οιππ3Ροποπτιε 1)ει.ιπι:ιιιππ δ: Γιιπ&οτιιπι 0ίΐειιίαιιιι& πιο”

' επι



556 Ει.06111Μ ε, ο1σιτζοινιε Α/ΒΒΑΤιε.

ἈΝΝ-©Η ευἱ Κατω ὶτιμι1ετἰτ ,'εητἰ Μπακ ι ο. εε;εμΈ'ει.ιε εδεοΙνειτ , δε Η σκιά Ροπεἰει·μ τοεΕι!εω .

Ι 049 Ετ ιιε δές δΙιειετυΙει ῆεφἰφεεω με Γιεεεεε!οηεέει εε·ω'Ροεριεσ εέπε:ιε νΙΒοτεσι , :παπα

" Μ' ΡτοΡτὶει ίιι!πει· επι Βτωεινἱ , δε ιιτ ε11δωωψΙτσευιΜΜΒάδυ; εοδοι·.¦ιεεευε ό.ε:ετε νἱ .

Σ.ΟὸἰΙοηἰε,ε1υἱ εΙιο.ετίι ΠΠ [ειάβετε τοΒεινὶε. δάἱἰτὸετἰειππιπεετὶε εῇιιε. δ.δεε:ΡΙιωΙ ,

& Εβοιιὶε δε Βετει1εὶἱ,δε ΒετττειιιηΕ ίεειτι·ι.ιπε εῇιιε. δὶ8ειιιφ ΒεεαΙἀἰ,ΙὶοτΙ:εεε,ΩοΖΈεε ε,

ννειεἐιιἰ,Βει·πετ‹!ἰ , ΜΕι·δηΕ,Βικι1εεεω θιιεεβαιε , εΙι:Ηιεπε εΙιειι·ωπι--Ω:ε8Ρβε. Δ

Μι" α 7. Μἰτεπι τύπων δια:: πια/ού: ε?? ωστπσπά , αε2:οπ.· 9ιωε επδπσ/ία›δίΡ”ο!Μ[ππάσ.

ἱωω :ἱοπε3Μ σιιηήπσε , @τα ε/ΐ ιΜπο 1 ο; 5. έκδ”ποη/οίκωδεσεε θέι!οηε:]επτε.ε ,βεί

Βια _8 ετἱωπΡἰστὶιμε εκ εἰ: περοτε; πρό τεεεπ[Επιπν:4απε ε” έπε:;ψεέουσκε εΡ/ἱΡτοΙἱκὶο

- σεωΙη·ο[εττε πο» άα&ίτα·υϋκικ, ακ()'δητα»·ζο ()¦απξαειφ εἰσβτφ:ποοτ,ἶ ε . . >Ν .

ΑΒ 0Ιτ1τ1ἰΒι1ε ΒἀεΙἰΒυε ι·εξϊε ίειηεΊειε*-ί@Ρῖεε1τἰΒυε ά116δεεεετι1εδεεοπ8ευιιω ,

υπ υηἰνετΓει ηοἔοτἰο. @σε δε! εδώ δι;!εύι5η δε ειδ·ίπει·εωδπτιεπι εἰὶεπὶεειτὶε εεεΙεΠειθΙ

ω: εΠ(Ρφτιιπιπιπ , ειδ ίΡΠε δω ειιιΕΙοτΙδω ΡοίεετΞεαεἰ ΒάεΙππει τεΠειωεπτΜεεεΗΒυε

δε Πττετὶε εέδτμπιεπάεπτιπτ ," €Ηο.ε)8ϊτιιε :ιι1&οτΞπετε Ρτωωωὶτιιε , ε8ο ἰκι Βεὶ πισω.

Με ΟΙιιτιὶεηίὶε εειοτιειίὶεεἰἰ πι6πειεΙ·ιιιάδεώΡκίδγεεε Ο ε” ι. ε», “ Ιιιψ.ε ι·ε:8«έοιπε δερο.-·

δω ειόνεηειε δεεἰνετε μι· ίιμεεεδειὶεἰει'τξπ1Ρσευπιίεἱω νοὶοϊδε δεδεδετο·ε εΙυοΜετά

δε.πεεωω- εηῶἰ,οττιτιὶδὐίε1ιιεεποίὶϊἰε ετιΜεΞε ἱΙΙμίἙτΙΙἰΪφι£εἱυΙεὶίΠπιαε1ιιιε .επεαιοτΙε ,

Β ε ιι Α μου ε ΑτύείεειΠε εεεΙεΗ:ε Ρεοε15οΐϊτι:ε; -δε~Βΐε`κ Φ ιι Α Ν Ν υ ε , `δεεΙοτιπιιιε·

δε ε υ με Νοε δοποτειΒὶΙὶε εφε” δε - νἰτ Μπα: ΒιιιΡΙΞοΜιεΞε Εκο , Μ δυοάειω

ἰδὲ; Ειτ:εδεοΙο· ει·ἰ νοτο Ρατἱε111: ὸεΐἰἐεεὶο δεεεενότοπΕ εοπίετυεεωποπαθεεΙο1σω ,

δε ΓεευΗδυάι Επι: ΡοΠὶΒἰὶἱταεἰε πιοἀυΙοΙιι;π αε!!ΒείοΜ-Μιεε ίετγὶτὶπτειτ εε ία! ε1ιεΙδεικτ1

ΞΙΙοεύω; Ρτο δοΙοι· ! αεετδὶίἱὶετιὶε εδΒΒιιε δς·επι€6ττι1ηΐΜωΡώΕε$, @ΜΒΜ παπα

:πατατα ίοετε; Ρτανεπτὶ , που Ροεὐ`ετέι11εὶιεεΕΡετε ε1ιιο‹ὶ όε:Πόεεεδαπε Ρει·Εεετε .
_1)οΠ_ωοεεεω·νεεο ειιοωω εφανεω9ι·ιιι·ιε πιεειιπι ΉΙΠεοτιιω , δ ειπα εΙἰὶεΞιιεΡοεἰΒιιΞε

@Με δε εδὴἴειῖἔιτὶπδἱε ,δε ΡΙιιτίδΠελθ.ιΒ θεζε:ΗΜε -: ·εωΡετιιπτ ετέειτ11 εοηι1ιιειά , εὶιιοά

4 :ο ·εκεεΙΈιδιιε Τιἔεειὸἰ`ἐῖστυεπ Πεεεωτι 111εοτυπ1 , Ρειε.ι·υπι δε Ρει·οπτιιωδε ίωΙοωεπ

δσηΠωπωπ 2 ΜΗ , νε:Ι ΠεΙίεΙυσεϊΡδίΐεπωε ὶεινειι1ι·ε εοπΗΠιιπι ,· ε1ἰιο‹ὶ εἰε ει

ε. ])οπήρο Ρωαεεεε ΐε1Ιι1τεεε τθτειεεΠεπω υ αιιοεὶ πι1ΙΙυπι ΜΒΜ Ροτυἰπιιιε ὶπνεπὶτε β.

]υΒιίυέΨεΙχεοπίεΊιτεπεἱιπε , ΜΒ σε Με ἰΡίιιτει Πιιδοτοεπιιε ὶτιεἱΡεκ-ε δε ίε·ευτι

“ εδω εισΠι:ιιω Ροδε ΡετΠεεεε3 ε1υοδ ἰΡίἰ :ιοΒἱε 1°€Ιἰε1υετι1Ι1τ Πι εἰεΙὶΒετατὶσιπε: : τάδε

Ίεε:ετ , ιιε 2.άΌνοτυπι ΞΙΙε:τιππ ω ει!εεΙυο Πω ΡταιεὶὶοΙο ει:άΙΠεεωι:ε πιοπείὶεεὶυι11 , δε

εΐεευπάιιαΜοΠτυω ΡοΙΤε: δε! ΒεΙ οεὸἰιιεττιιιείετνἱεὶυπι . Ηοε ετεπίπι εοπΗΠο δεθ

ζ πὶεο , δε Μ: οιηπὶδικ τιοΠι·Ιε @ΜΒ δε νΞεὶτιΙε εΙειειάδιιε νοοάΒιιε εοηΙεισάετο, δε»

[ Ρἱττιιιε εεὸἰἱὶεὲιτε: εεεΙεΗ:ιπι Μ εΙυοε!ειω ΡεοΡτΙΙ Με ωοιπὶειιΙοε δώ νοΙεει νοε:ιευτ,

ι;-.εεω,_ ει: ειδοδ ΡτεεεετΗ ιιεπτὶΒιιε Νώε Ηγ-Ιειτὶε *εΗιΙττι1πἰε,-ΡαεεὶΒιιε εκ εεὶΒιιε εοτιειιιεὶὶειιτε

ν δε , Με Με εΠεειπτ , ε1ικιΗ Πι·ιιιειτ1ω ἰπνοΙνὶτυι· . Ροίὶ Ροι·αδτωτι νετο οιΙΞειιιειπτειω

Ρειεεεετι εεἀἰίὶεὶἰ, ει1πι ε:οηΠΠο ΗεἰεΙ1ιιω νἰεὶιιοτιιω εὶεεεενὶττιιιε ἰτι ἐΡίο ·εεεὶΙΗεἰο

στειτοτ1ι:ετι εοπίεεεειεἰ ει εὶοππιο δ π· ε υ Η Α Ν ο ΑενετηοτυωεΡΙΓεοΡο νεπετεΒὶΙἱ ,

ε1ειοεΙ @δικη είϊ ι δ.ΚεΙειιεὶειε Οέὶοδτἱε ἰτι Ετεαὶτετἰοιπο δο:Μπάε:ιε (ζτιιεὶε , δε Ρειίἱὶο

Μ Βεειτί ΕοττιεΙΠ μμε , δε ΒεειτἱΙΙὶωΕ (ΞγΡτἐετιὶ νὶδἙοεἰοΠίΙῖττιΙ τιπειετγτὶε . 111 ἰΡίἰ

νε ηειτοε1υο οεατοτὶὶ εοπίε:ετειτίοιήε ὸἱε ,· ε:8ο Πι Ρτἰιυὶε ίτεεεε (πωσ , Μεαπο :ιε

` ΡοείΒι1ε πιεἰε , ίἱΙὶὶε ίεειετιιττι πιεοει1πι δε ίοτοι·ιπτι π1εειτυπι , άοπιπο νΜε!ίεετ ὅτε

ΡΙπιτιο Απὶεἰεπίἰε εεεΙεΠειε Ρτε:ΡοΠιο , δε εῇι1ε ίτειττε ΒειαιΙδο , δε εΙοπιτιο Ι·ΠΙόεεε

τὶο ίιιΡεαόίθεε εεεΙείἱεε εΙετὶεο δε εειηοειἰεο Βετο.Ιδο εΙυοεΙυε Πι τωιευ ίτειτεὶε πιεἱ

ΕΒοτιὶε ίΠίο , ννΗΙεΙιπο ετἱειτι ΗΠο ε1ιιοτ1εὶεττι ίτετεἰε πιεἰ ννὶ ΙεΙωὶ ΗοηείὶἱίΪῖπιξ.

νὶτὶ , δε ΒΙἰὶε εήιιε ; θετε!άο ετἰειω δε Κοτβεττο , Βει·ο.ΙεΙο , ΟεΠΙοπε: , δε ΗίδεετΙο ,

ε:ιιπ1 εοπΗΠο ίοι·οτυπι ηοΠτειι·ιιω, ὸοττιἰηεε νἱεὶεΙἰεεε ΒΙΙ(πιοεΠε νειιετειΒὶΙἰε αδΒετἰ1”

ία: , δε ΑΙεἱεἔεεὸὶε ίεευπάϊι Βι:ειιΙιπτι ηοΒίΙΙίΠπκε πιειττοπεε, οππιεε ΠττιιιΙ Πεο οττιιιἰ

Ροεεκιτἰ, νΞνο δε νετο, ὶηεοπιτπυτεΒὶΙὶ δε ε:τει·πιο, ίειοδΠΙΠωα δε ἰπἀὶν1εὶυεε Τι·ἰηἱεο.ρ

Η , ΗΜ δε ἙἱΙἰοδε ίΡἰτὶτιιὶ-ίεπδὶο, δε ΒεειεΠΠτιπε Βειιἰετὶεί Πεὶ δε Ποεπὶτιἱτιοίὶτί

ίεωΡεεεμε νἱε8ὶι1ἰ Μει·Ξε,δε ΜΜΜ ειιΒεΙἰε δε ειτεΙιεικ18εΙάε,δε οτιππιὶδι1ε εεεΙείὶΞε εμο

τΞειε εἰνὶΒιιε,Ρ8.τεἰετε!ιἰε δε ΡτοΡΒετἰε,δε ἀὶΙεᾶἰ;Ποωἱτ1ἰ]οΗατιτιἰΒειΡτἰίὶ:ε δε ]οΙιειτι

:ή Ενειπ8εΙΕίτω , δε δεειεΙε εΡοΠοΙΙε Ραπ: δε ΡειιΙο , εεεετὶΓΊυε εΡοίὶοΙἰε δε ιιΡοίὶοΙἰ

εΙε νὶτἱε,ἶπηοεετιεἰΒικ δε οπιπὶΒιιε ΜΜΜ ιπε-τεγτὶΒυε , εοπίείἶοεἰΒυε,δε νἰτΒἰτιἰΒιιε ,

οἰΤετὶττιυε @ΜΒΜ τεε,εΙυειε Ρειι·Ξτεε ΜΒΜ @το Ιιετεεἰὶεετὶο Ροί!”εεΙστιπιτ, ε1ιιειίεΙ5 :μπω

8 ίιιΕε ΒοηεΗἰίΪὶπιὶε ἴεπἱοτἰΒιιε ίὶικἱὶοίὶΙΠωο ίὶἀεΙὶεειτἱε οβίεεμιἰο ειεἱε1ιιὶίὶνετιιπτ.διιτιε

αυτό ΙΡία: εεε Πι εοιπΙτατιι δε εΡἰίεοΡατιιΑτνετπεηίἰ:ἰπ Ρτἰττιὶε ίιιΡεαεἰἰδὶιιε πιοπτἰειι

Με ,
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Με , ιιε εΠεϊιιιιι ειὶ , Με ιεπι ειει Βιιιιιἱιιἰε ιιινοΙιιτιιε δε εεεΙείὶε ειε εΙιε Ρεττε Βιι- ΑΝΝ. σε.

πήτήε ιτι Ιιοιιοι·ε ίετιδή τιιει·εγήε φαει εοιιίεει·ετε ; νιΠιιΙε εήειιι εΜειιι Ιοεο με. Ι 049

ικιι1ιε , ειιιει νοεετιιι Εοτίειιειιιε , δε ιιιιιιε ιήειιίιιε ειόετιι νιΙΙιιΙεε εοι·ιήειιιιε , ειιή να '° Μ”

εετιιι· ΡΙειήε ; εεεΙείὶε νει·ο ω νιΙΙε δει·εειεεο , δε οπιιήε ἱΡΓε νιιιε , ειεεεΡτε Με

.Ρεττε εεε: ιικίοι·τε ΓιιΡτεε!ιδή ννιΙΙειιιή ιιεΡοτὶε ιιοίὶή νειιιτ . ΕΠ δε εΙιε νιΠε Πι

Ρτεάιθεε: εεεΙεήεε Ρι·ωειπιε, εμε εήιιιιιιιιτινο ιιοιιήιιε δειεεειεεεΠιιε νοεετιιι·.Ηειιε

ειιιιιι νιΙΙιιΙειιι δε ίιιΡτεειδιιιιι νιΠετε, εποε! νοεετιιι· Έοτίειι8ιιιε, εὶοιιιιιιιε δε εεήΓ

Βιιιιιε Βετο:: πιεσε δτεΡΙιειιιιε Ρετ εεττετιι ἀοιιετἰοιιἰε εεΙ ΡετίιειειιεΙιιιιι ομε , ειιιοεΙ

με: ιιιειιιΒιιε τετιετιιτ , νινιιε εεΠιιιε δε ίοίΡεε εοιπιήἱτ , δε ει: Με νιτε εἰιΓεειιεἱειιε

ι·εΙιειιιιτ. Είὶ δε εΙιε νιΠε ιιι ι€ίο εοιιήτετιι, ειιή νοεετιιτ Μοῖιτειιἰεειιε,‹ι ιιε: ει: Βετε

άιτειε θοΙίεΙεή ενιιιιειιΙι ιιε τι εει εοε Ρετνειιιτ.διιιιτ δε εΙιεε Με εεεΙεΠεε,ιιοιι ειιιιι

διιεΒιιε , ΐεει ειπε Με Ρειοειήε εοιιΠΠειιτεε ιιι εΡιίεοΡετιι νεΙΙενειιίὶ , ιήιε ιιι Κο

ιιοτε ίειιδή ]ο!ιετιιιιε Πειιήιή Ρτεεειιι·ίοτιε , δε εΙιε ιιι Ιιοιιοτε Με Ρεττι εΡοίἱοή

εοτιίεετετε;δε ή νιΙΙε Ι.ιίεεο εετιι Ρεττεκιι,‹ιιιε. Βει·εΙειιιε Ρτε=:ΡοΗτιιε δε Βει·τι·ειιιιιιε

ίτετετ ειιιε »ή ήπιε ΙιεΒει·ε , τοτειιι ειε ιιιτεΞετο ; δε ιιι€ειιιΙΙιεεο Ιιοε ειιιοει ειοειιιιιε

Βετττειιιιιιε ΙιεΕετε «πω. είὶ . Ηειε οιιιιήε ίιιιιτε ίετιΡτε ειπε οτιιιιιΒιιε τεΒιιε εε Γε

ΡεττιιιειιτίΒιιε οδ”ει·ιιτιιιε , ιιτ ΐιήστεε!ι&ιιιιι είὶ , Πεο, οτιιιήΒιιε ίειιδϊιε ειπε Ρτο Πιε

ι·ετιοιιε δε ετεΡτἱοιιε , ΐεΙιιτε δε τεε1ιιιε ίιιΡι·εάιδεοι·ιιπι ιήι·οι·ιιπι Βει·εΙεή , Βει·τι·ειι

πι , ΕΙ:ιοιιιε δε δτειιΙιειή , Ρτο ειιιήιιιε Εεε οΜετΙο ίΡεειεΙιτει· Ητ,δε εΙιοι·ιιιιι ίτετι·ιιπι

ίιιοι·ιιιιι Ηἰξὶεήί , ΕιιΠοτ8ιι , ννιιιωιιε Ηἰδὶετὶι , Ρτο ίεΙιιτε ειιιοειιιε Ρετήε εο

ι·ιιιιιι Βει·εΙδι , δε ειιιε Βειιιτοτιε Ηιειωι , ιΙΙιιΠτιιήιιιοτιιπι νιτοι·ιιιιι , οιιιιιιιιιτιειιε

Ρει·ειιτιιιιι , εοιιίειιΒιιιιιεοτιιτιι δε ί:ιειεΙιιιτιι ιΡἴοτιιιιι δε ιιοΠι·οτιιιιι , τειιι νινοτιιιιι

ε1ι1ειι1 ειείιιιι&οι·ιιιή , ιιττἰιιίειιιε ίειειιε , ωτετιε δε οεεήιήε , δε εοτιιτιι , ειιή εε Με οιιιιε

Ρετθειειιειιιπι δε ειιΠοεήειιόιιιιι δε ΠεΒι1ιειιόυττι ιιιιιιε εοιιΕΠιιπι δε εεήιιτοήιιιιι Ρη

Πετιτ , δε Ρετ Γιιεεεειειιτιε τεττιΡοτε Ρι·εείϊιτει·ιιετ, δε οπιιήιήιι ίὶεἱεΙἰιιτή ΠΙιτΞΗιειιο

πιει , ιιτ ιτιιΐει·ιεοι·εΙιε ,' Ριεεεε δε 8τετιε Βοπήιιιιιιιιιε δε ιιι ίιιτιιτο οι·ιπήιιτιι ιΠοτιιιιι

πιιίει·εετιιτ δε ιιοίὶτι, ίιιΡτεεήθιιτιι Ιοειήιι, δε οιιιιήε ειπε εε ιΡΓιιι1ιΙοειιπι Ρεπιιιετε

νιεΙειιτιιτ,δε δειιιεεΡε Ρετ ειιτιθεε ίΡετἰε ίιιεεεε!ειιτιιιιιι τειιιΡοι·ιιιιι ε ΒάεΙιΒιιεΠΙιή

Πιετήε ω [ήεδώ δε ειιιιΒι.ιεΙιβετ τεΒιιε νε!. ο!ήετιστιιΒιιε ειιιεειι Ιοεο εοιιεεδιιτιι Ιω

:ή , Με Ρι·οτεδήοιιε δε τιήήοιιε Βεετοτιιιιι εΡοίὶοΙοτιι:ιι Ρετι·ἰ δε ΡειιΙι , δε άε&ιει··

Ποιιε Ροιιτήιειιπι ει:οΠοΙιεεε ίεεΠε , δε ΒιιΒει·ιιετιοιιε εΒΒετἰε δειιιοι·ιεε!ιοτιιιιιι (Πε

ιιιετιίιιιιιι εοιιΠιτιιιιιιιιιε, δε εΒ αυτήΜΜΜ δε ειιεθιειιε Ιιιιτιιειιεε ιιιιιποιήτετιε Π

Βει·ιιιιι εΙΪε εεεεπιιιιιιιε . Οτεἱὶιιεπιιιε ιιεπιειιιε , δε ειπε οιιιιιή εεεεωιο οι: τετιιιιε,

ιιτ (Πιιιιιειιίεε εΒΒετεε δε ιιιοιιεε!ή ιδιιιιι Ιοειιιιι τειιεειιτ ΓειτιΡει· δε ΡοΠιόεειιτ , δε

ιιε Πει ίετνιτιο ίεειιιιειιιιιι ΚεειιΙεπι ίειι&ιΒειιεόιθι,Πειιτ δε εεεεεε ιτιοιιείὶετὶε εὰ

ή: ΡτοΡι·ιε Ρεττἰτιετιτιε , ιιτ ἀἰᾶιιιιι εΠ, εε! ειιΙτιιιιι εεε” κεΙιειοιιιε οτόιιιειιτ δε Μ·

Ροιιειιτ . δι ειή ίοι·τε Πεκ: τιοδτε ίετιδήο . . . ίειετ Ρι·οίεδϊο εήειιυπι ιιοε ειιιιειίΤε, ιιτ Π

1ιιιε Ιοεἰ Γειιθιε εοιιει·ε8ετίο ειε ιιοίὶτε ΡειιΡει·τετε εΙιε1ιιιό ίεινιτιιτιε ΙιεΕιει·ε Γε απο.

Ιετ,Ρτομει· ειιιιιε ι·ενετειιτιειιι δε ιιιει·ιτιιτιι εΙιειιιιε ει: ιιοίὶιο 8ειιει·ε Ι1οιιοτετι1 ε.
ειιτιειιιιτι Πειιιιι,δε Γεειιιιάιιιιι ίεεειιΙιιτιι νιίιιε είὶ οΒιιιιιιΕΠδε, δε ΡετειιειΒιιε ετιεπι εο

Πι·ιε δε ιιοΒίε ἰΡΙὶε που Ρετνοε ιστοίεΒιιε εοι·ιίϊετ ενειιιίΐε.Ξετετιιιτι Η ειιήε εεινετίιιε

τεΠεπιειιτιιιιι ιιοΠι·εε ειιήεήοιήε εΙιειιιειιι εΙἰε1ιιειιεὶο εεΙιιπιιιιετιι ιιιίεττε Ρτε:ίιιιει

Ρίει·ιτ: , εοιιττε εειιίιιτειιι άινιιιήιιειιειι δε ιιιιιιιόειιετιιιιι ΙεΒιιιιι ειτε ίε ίεειίΐε :εεε

8τιοΓεει: . δι Ροειιιτειιάο ειιιειιεἱετε νοΙιιεήτ , ιιιειιιΙ8ειιτιεπι ΡετεἰΡὶετ; ε νετο ε

1ιιειιάετε ιιοΙιιεήι , δε ιιιε8ιε Πι ίιιε ιιιεΙιτίε Ρει·Γενει·ετε ειιΓΡοίιιετιτ , ειιιοεΙ Ρωεω

πιοιι νιιιεΠεετ , Γεει εποε! πιει·ετιιτ ΡετεἱΡἰετ; ιτε ιιτ Με Ιε8εε Ρτο τεΙι ειήιιιιιιε με»

1ιιιιΙ8ετεε Ρει·ίοΙνετ,δε Πι 2τετιιιιτιι Ροετιεε Ρει·Ρετιιεε Ιιιετ.δι8ιιιιιιι εϊοιτιιή ΟεήΙοτιιε

εΒΒετιε , ειιιιιε νοεε δε εὶείἱεἱετΙο Εεεε ειιει·τε εοιιίετιΡτε εΠ , δ. ιιεΡοτιιιιι ίιιοι·ιιιιι ,

δτεΡΙιειιι νιειεΙιεετ, Βει·εΙεή, εΙτετιιιε Βετειάι, ιτει·ιιπιειιιε ΒετεΙἀι,ΑΙὸΙΒετΞὶ,ννΙΙ<

ΙεΙιιή , Οδήοιήε , δ. Ρεττι, δ. ΒετιιετεΠ, δ. Ροιιτή, δ. ΠεΙιιιετή, δ. Ροιιήι, δ. ΒΙἰίιιιο

εΠε, δ. ΑΙεΙιει;εήε , δ. .εωειιε . ΐε&ε ειιτειιι είε Ιιε:ε εΙιει·τε ειιιιο ει» Ιιιεετιιει:ιοιιε

Βοι:ιήιιι τιήΙΙείὶιιιο η.

ΙΙΙ. ΟεΠΙο ιιτ ιιιοιιεεΙιιιε (Πιιιιἰεεἰ, ειπε εΒΒεε.

8.ΟεϋΙο, ω· ἰοειιἰεισηοι/εἰιἰιιε, ΡοΠ δεΓΡεθεεε Βι·ινετειιΓεε δεΑιιἱεἱειιΓεε ει·- Η Μ...

. . . . . .. ιι ο _
εεε , Με σε πτωεκε "δε απ: εεεἰεβα διέπιεσεε:Ρεαειεκπ:#υε Ψ[ε,|ἱ·ι›ε Πει-ειε "

απ:
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Ι 04.9

·ι . ]οιι.

:/α:][απαπια οπ:ἱπ:::π:3Οπαπια:απιί:::πΐ:3πιοπα/::ι·ιαιπ/απδΐί:α::θ' Κ:πίέΐοπ::[α

πιαΡ:: :ο:απι οι·π:ιπ ::ἰ:π:::ἱιπαιπ3απὶ α π:α:ο Μαἱοἰο/απἔἰ#πιο αππα::3:αι/α:πρ::

α πο:α: ::α: 3 ιποπα/?ι:α ·υ:/ἰ: αοπα:α: :# . [α αππο 99 1. :οπ::έω: :ι·ααι: Ηαέο

.πααυιπ:α::πα: αππα: :π Ο'πι·οπέ:ο ”:ααπ:πα3 :αι αα/:έ9απα:α: Οπι·οπέ:οπ Οπαπα

::π/: 3 α :ιο-παο δ::|›παπο:ἰο ε:: :/α[α:πι :παπα/ανα ιυ::::ἱπα: πι:πιπ:απέ: α:[::ι3ο:απι.

Η:: :απι:π π::ποαπ:|α:α:Ρ::/ααα:πι: 3# υ:ι·αιπ/ἰ: Οαἱἰοπ:π: α: ι9/ο ααα: 3 α:: α:

αἰἰααο: Οπαπι: :οἰἰἰἐἱ9ο#: ·υια::α: 3 α π:α:ο Μαἱοἰο :π αππα:ία ::33ιιπιπι: :οπ/ο:::ϋπ

α//αια:αιπ[αΜ.·.0:::: πααα πιαπ:απι απ :α[:π::π::α ::::α::: ·υια::α: ι9/::π::]ο:/απ·

α... 3 (ΤΙΜ/ϊ :ααα Ρ:::α: Βαπααπέ 3 πα: ::|::απ:/απδίαιπ Μαἐοἰαπ: : ααα: Παω:

ο ααα:: ααα:αο:-[:ι·: :·υοία:έ:Ρο/:αααπι θααο αα :οπ·υ::αοπ::π ·υ:π::α: . Ο:παπα :β

'Γιατι ΑΒ.

Με.

$ἰπτιιΙ ω::

δ. Μεἰοὶο

αα::πι εαπ: ααα: 994. οπιφ:. Οπα: :σα/Μπα πιο:: 3 πααπ:α/α:ι·έ: π:α:ὶ Οααοπι: πια

:αι·ι:α: ααπ:α:π·υ:: α: π:::ι:α:π αἱ απ.: π:: π :α: (Τ :πι ο :::ααΚ:πί
. Σ 9 ) ). . . . ?Ϊ > . .

ἔιοπ::πι::ἔι·:#α3 Μπα: :οπ8::33α:ιοπι: ::έιπ::π: απ φππι::: [απδίο Μαιοἰο παπα:

χω:: παπί:α: .

9. .Επα:Ροια·ο :ἰ:έῖἱοπ:π: αἰ:ι·α αππαπι 992. αἱ#:::·ἱ ποπ3υο//:Ρι·οπα:αι· εκ :πια

:ὶ: Οπα::έ:3 πο: ποπ αππ0 αα:ι:3 ίπ παιπα: π::π3ο: θααο αππα: παπ:α!τα:αι· . Ια

Οπα::α:ιο Π. ›ποπα/::::: Οἰαπἰα::π/ἱ: :παπα 9 38. :απ:Ρα: ααιααπι ίπ ω:: Β::/ο

πια:ο/Ζ:α: αα:αι· πιοπα/ἰ:ι·ἱο (:'ίαπέα::α/ΐ 3 ου: Ρτα::Π ΟάΠο ειΒΒει:3 ααα: 3. Ηα3:ο-.

π:: ::έί: Γ:απ:ο:απι 3 α: :β αππο|αἰ::πι 992. Η:: ι3α/ο αππο ιπαπ/ὲ]αἰὶο απ::

αα: ·υ:παέαι: Ρ::ἰοΙ:.1τι :απι3οἱ ε:εια-ααα 3· :παπα 339. αοπα:ιο :# :α::αι: Θ" παπα:

ΜΜΜ: Μοι·33οπο ιπΡαέο πία:ι]:οπ:π-β 3 |α:ΐα Οααοπέ αππα:ἰ ααα: ό. Ηα8οπι: :ε

(ει: : αα:πι :απια:πι αππαπιΡι:α[::: :παπα 7 3 3. ααα ίπ: πα: ::ιαπι Οαἱἰοπἱ: αππα:ι:

8:α:ία]αέΐα ::/:.Ηα: ααοαφαο/:::πα:: είπω: απέααο: Ο' α::α·Ρ:ἰ:πο ΒοααΘς Βα:3:377

αιοπαπι Μέι: ααα: αα:α3α α!ιαα οπιπ:: :οπ/:αι·:: παπ: ::33::π απ:: 994.. :πι·οπαπι :οπ.

[::πα:|/:.0 παπι: ααα:]α9:α πααααφέαπα:[αΪ:α8α:α: ααέΐο: <υ:::::: Οπαοπι:: 3ααοα

πω:: πο: π:απα|::έ9:απα παπ:πια: 3 απ: αα αππαπι 99 2.. πι:: παπ:π:αι· . Πι Βι1τ3υη··

:Πει Ο:ΠΙο ε:: :Ι::Ξεο Βτὶνειτ:πΙῖ πιοιπει:Βιιπ1 Ρτοί:ίΐι:: 3 ἰτι ΟΙιιπὶα::πίῖ εοε:ιοΜο

Ρτε:Η::τιιτ 3 :1ιιοό Ρετ ιιτπ1ο: 56. πιἰτο ι·:Ιὶ3ἱοτιἱ: ίετνοτε ::Χἰτ δ: Ρτονεκἱτ 3 δα.

_2αιπ (Τ' απ:: α:: [:ι·: οπιπ:: ααδίο::: Οααοπέ :ο:ία:πι ::(3ί:αέπέ: ααα:: :οπ::%·:

:·ιπ: 3 ::::απιαα: π: 3 α: (Τ έ π ::ἱαπι α:::/ἰαπ:αι· 3 :απο Καἰ:παἱ: ]απαα:α απ

πἱ 1 04.9. ε:: πο: [:::α!ο απι/ : 3 :πατατα παοαα: ααόΐοια:α:-. αα :οαπ:ιααπααπ:

:ιο/::α:π [:π::π:ἰα:π :α::ι:ο Ραο[:::παα α!. Ταπι:π .9ι8:π:::α: ια (:'π:οαι:ο τ:

8απίπι: Οαὶἰοπἰ: ίαι:ιαπι ααα: /:αα:π:ἱ :οαπέπα: 3 Ηαέο σε:: Επαυιπία::πα: αα

α: 994.. ::-α ι/:: αα Μαἱοἰὶ πιο:::πι /οίαπο α:::παι: .· παοα :α3οι·φα: παπ::αι·

ἔπ Ο πι·οπἱ:ο :γιααααφ 3 απ: οι: -[απόΐα: Μαἱοἰο αππα:ι αππο 994.. /α:ε#ἱ#:

απ:: . Ε: ααία::πΡι·.::::: Οπα::α: 3 παα:[α9:α αααααέπια: 3 :ο:πΡπαι·:: και:: ο:

:αι·ααπ: α: ()'πα::α:::: (.ααπ:α::π/ίπα: 3 ααα· Μαἱοἰο απ.: ·υι·υ:α:: Οαἱἰοπ::π Οἰα

πια:: αππα::ια αρ9:Παπ:. Τα!ι: :π :παι·:α αα:α αππο ό. Ηα8οπί: Μέ:: 3 ια :β ααα:

99 3. ααα ποππαἰἰα πιοπα:πι: Οπαπία::παπα: :οπ|::απ:αι· α3οαα αι]απαοπαπι. πίπ

πο9:α:::α:π:ί πι:π/: Β::::ππ:: 3 αοπα:α: :τύπω θααοπι αππα:: Οπαπια::π α: υα

α. Βαπιπιπα: 3 α: Μα:ι]:οπ:π/ἱ :οπιι:α:α . Π:πιαα: :οα:ιπ αππο 7. :ια/α:πι :.-43:: 3

πι:π[: Μαι·:ιο 3 Ρι·οἰπα:αα: ααα: 994.. ΡααΠο απ:: οπέ:α:α/απέϊι Μαιοἰι 3 Οααο

αππα: Π: Ιοεο Ϊ:ε1ττιΒὶἱ :::έ9ι: Θ" αα: :απατα α: παπα Οαέι·α:ο 3 α: :οαπ:α:ιι πω::

Μα:ιποα:παπ:α:π .

1 ο. Νοπαα π: :απι:π πιοπα/:::ιέ ::(Ψια:π :απ: :::π3υο:ἱ: απ3::::α: Μαἰοἰα:3 α:ἱΡ:ο

παπ: υα:α: :πα::.:3αππέ:/:α:ο (7βρ:ιπιο Ηαὅοπἱ: Ή:: αα:α3ααα φπα: ποπι:π9::

]::απ:3 :π απ:: αοπα:ιοπαπ: [απ/απδ!ο Μαιοἰο |α:ΐα:ιιια.[π :παπα 16. Μαίοία:

οιιαααα αππα: αι:έ:αι· αππο ό. Ηα8οπι: ::ἐἱ: ααα[ααπι :::[:πα:Ρ:: :οπιπια:α:ιοπ:ιπ

ααπαι/ι·υ#: ια :οπιί:α:α πα3αποααπ:π/ί.Εοα::π ααα: π::π[:]απέο [.απα:ααα σα..

πέα::παπα: 3 υΒἰ ΜειἰοΙι18 :Η :Μακ 3 ποαπαἰἰα :οπ[::: :πΡα33ο Μα:ἱποπ:π/ἱ_π:α .

παπα 7. :ια/α:ιπ Κ:8:: 3 Β::α:αα: :παω πιοπα/:::ιο (Παπέα::π 3 ιιΒὶ :Π3 ίπααι:3

ΜεἰοΙι1: :Μακ 3 Μ:αἱ::α::ιπ[ἰ·υα παπα: :οπ:α¦ἰ: . Ηία:ρα::: οαε2.Παα χαζα:

Μαἱοἰι αι:πα:ί ·υι:α:ίααι3 α:αα: α:: ::έ:παο ιποπα/:::ιο :οαα/α:ο:::π : ααα: α: :παπα

.Β::παι·αι :α]α/αα:π ω; ποπαι:3πιαπαπι::::π:ι: απιααο: :/αι:π·ι··υι: αα9:::::: πω..

π: 9:αροῇ:ἱ παο: π:: αα|ααπι :ποπα/:::ια' Ρ:ι·:ἰπ:ι·: :οπ::πα:πα:3/ι: παπ::α: : να::

Ρἰνἰτ Μακη :1ι1:τ:Ιο.ω φαω ΙαιΒε:Βειτ εάν:τίιι: (ΜΜΜ (Ποια Ιο:ιιπι 3 :ια ὸοπιτιυε δ:

::ν:τ::ιτἰΠὶττιι1ε Ρ:ιτ:τ ΟάΠο μπεί: :ΜΜΜτω: Ροπή: ΜειίοΗ .

ι :. ω.
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1 τ . Ηεύεακατ ίπ δΡἐτἰἰεὅἱἱ ΛΙεύει·έσπέ τοπιο ό.Βεστετακτ εἰεδῖἱοπἱτ/επὅἰὶρτἰἰἰοπἑτ ΑΝ.τΞΗ11

Μ αόθστεω Οίκπέσετν:/εωήποό ·υέτ:επτε εεωισε/απδ!ο Μαιο|ο19ιδίιωτ ε/ξ, ει9πε πε- 1 049

πο· εκπτείεπτ ΜεὶοἰιιΜ τα σεπτπω/ε·Ρτεεέέπτε /εριεω υτοπαεύοτ , στα· φ/ε Βειἰπ , ΕΙ269::ί8

Βαπω,τ," ατεύίε)ρί/εοΡα: , Μάθετε· εΙυί/το!υέ , εοσπΡἰιιτετ @Μετα , ό" οι" πούιἰετ ἀεετετιιιι1.

]άθβο·φ/ετακτ.Να Ζε καποτε οετιστο·έτ ίπ Με ίπ/Ηασκεπτο τε»τροειτ ποταμτά Κουία!

[το σπα· επτά 993.]ΐπεΜ Βατέαπόίτε π·έπτυπ πάψω: ποπ|αετπ , ρε14“0 497” Με·

έοίέ Μάτσα , Θεέ τω: τ ο. Μτιέ2 ωπήβ·επεπάτ εσπτὶἐἱτ ,[τιδΜπα ε/ἰ. Εεε εοεπτεττιΡατετ

·ΜάοΖωπβ·πίο τοπ[εε!ιυπ έ:: 0ιΜοπετκ /ε/ε εκοπεεα#ε , πε τεέιώετπ ιωειΡἰυπε υι

8οτ, στά ού Ρ›·ο·υεἄἱοτεΜ ατακα” ἱπυἱὅἱἰπτε,9πωπω πεεε#ιιτιιυπ επιτ,/ε ττοπΡοε

ω·είττ·εύσεω· Μάτι αφτι έτι Μοπα/ἔετἱο Οἰισπὶεεεπβ τεΡε/εετετ . Ξεο , απεαπ)Μειο

Με . . . . πειτε ὸείειτἰξεετυε , ΜΜΜ τ1τιοτ1ιτε εοτΡοτΙε τττιτΜπι1τιτε , άιιττι τετοια τπε

Ρο.ίτοττιΙτ ειπε ίάοηειιττ1 Ρετίειπϋεο , Μετά ΒετιεὸὶδΗ εεΡἰτιιΙετιττι εε εοττττιτυευάο

ειΒΒε.τε ίοΠἰεὶτιιὰὶτιε Ρττεττιοιιὶτιτε , ει1ττι οττ1τιΞΒιιε τ”τειτττΒιιε πτειε , ΒΙιτε δε εεττ

ίετνἱε , Βεειττ ειιἰὸεττι Ρετττ Ρττάεπι εΙετὶειπιτ , ίτε.ττεττι δε ΒΙἰυπ1 π1οπεετ1ι8 Οεω0·

τιεττι τεΙἰ8ἰοίιτπι εΙίετττιιιε , δε εΒΒο.τεττι εΙΤε εΙεεεττιὶττιιιε ; τπε τηίο!ετιτιει τοῦτο: ιπ

ΒττττΙτατΞε οτεἱο τΙετετείεειτ , δε τεΡυΙΒιττι τη ε.Ιττ1ιιο Ρτιτἱετι1τ Πεο ΡτοΡιτιο ΐετι1Ρετ

τιε! ττιεΙὶοτει Ρτονε!πετιάυε . Ε: εοιὶεω ω2”τωεωο ιἰι]εὶωιιτ Οἐἱ|υπεΜ αμεω”ώ· @Η

έκέπετεπι εεεερφε , ε·αοιί[ε :απο οπετέ ἱΜΡετεωΡιιτετετ , Θεων· &εωιαβ·πεκ σέ· °ιετἔ'°

υοεατί: ε!)ασ02%: θ" σὐἐετἰὑπε,ετειιε ετὶεω υἰτἰτ πο&ἱἰἱ&ατ , εεε έεστεειτακ εοτισοπ[ιΐὐ- :οτι ίετιιττ.

|ετἱΡτἱ0πἱύπε εοπ|ίο·πωτίΡεσε14Μ·υϋ . Ετ τιε, έπεισέτ , τεεΙυπιττι αΙιευμιε.εκειτίτιτιε

Με Ρτεετεπότιτ,τιεττι Ιὶειττ ετιιτε Ιτιάί8ττε τα! τε8τττιετι ίτιετιιιτυε εἀΓΡἰτετ, ιτα Η ειπε άι

Βτιιτε τεΓυΒἰτ , πτετἰτο εοτιίττττ18επόυε ΙιειΒετιιτ , εοπΒΙτυπι εΡ1ίεοΡοτυττι .δε ειΒΒε.

τι1ττ1 8εΗ1ίΒιιττ11ι1ε , δεε. Νοπιἱπε «απο εστικκ , επί ε!εέΐίοπεπε/επ[κ ύ|ετἱΡτιοπε τοπ

]ΐτ·υπευ·κπτ , π·τα!έωα: Μ Εἰοὅἱο/απδἰέ ΖΥίεέο!έ, δεεεε!έρωεεεάεπή: Ρ48. 7 59. ετα::

ἱιἰεο όέε αφσε” που/αυτι: ,βεί εοτιιτπ ἰοτο άκυκιστ α!έεισοτ ·υετ·[ατ σύ εισδτοτε, τι: τύ

ιἰετιστ , τηιωϋ, τἰε Με εἰεὅἰἱοπε εάέτο.τ , επί έκ εοτἰἰεε Μ|ζ Οἑβετεἱεττβ: Μοπκι/ἰετἱἱ/τώ

Με :Μάο , ΕΙεδὶἱο άοτιπιΕ ΟεΠΙοτιτε , Ζωάτπται· .

ΗΞε Ρ:ιτετ εττιετἰτυε παοκ είτ ιιτ ω πίττα νοεειτικ ,

(1ιιετιι ΓιιεεεΙΐοτεττι 1)ειιε εΠ8ετετ ΠΜ Ρειττεττι

ΗειικΙ εμε: είτ τιοίττο Ρετίεττε Ρετ οτππἰει όΙ8πε : _

Πο8ττπιτε , φωτ Ρτιιόετιε , τ1ιιειττι τττοτυπ1 Πεττιτττετε ΡοΠετιε , τδἱτ τ1ιιὶε ὶτι ττιιττιτιτιὶε τεΒιιε Ρετττετι1ιιε ίι1Ρεττιτε ; ε . .Η

Οο8τιττοτ είὶ ίοΙιτε Φωτ τπε ΗΜ Ι'ΠΝ·ΠΕΙ'8 ΟΙιτἰίὶιιε . ' °

αυτ εΙειττε Ρε.τττΒιιε ΡταποΒΕΠε Ο ο τ τ. ο όί&ιτε ,

Τεττε:ι το” ίὶι8ἰετιε τετιετ τιποτε εεεΙτεει τ1τι:ετεπε ,

Ρτιτττ Μ Α ι ο ι. ο ῇιτιυτἱτ Γε ΡττετΙιτεε (ΜΜΜ . · .- . . __

Α 8τε8ε ίι1ίεεΡτιιε , τἰιιδτοτ 8τε8ἰε τΡίε ίιιτιιτιιε , τ τ· . .Η _... η -

5εάιτΙιτε τττ1ΡΙενΙτ τ1ιιὶετ1ιιἰὰίἰΒὶ Ι(ε8ιιΙε ῇιιΠὶτ . ·

ΧΗνετε Ρτο τεΙτ άΙ8ττετιιε ἴετἰε ωτιετίττ1 τ - . . ·

ΈτετττΒιιε εΙεε”τυε Ρε.τετ οττιτττΙπιε πειτε ειιΡὶτιιε ,

ΡτεεεΡτο Ρειττἰε ειιτειττι ΓιτίεεΡίτονέΙίε,

Ηυἰε ποπ ὸΙΠὶττιὶΙἰε , Πεετ ειάτΠτ ειιΙττ1ετι Ηοτιοτἱε , τ · . .τ

(ζιιτιδἙε Πεο ΡΙεεἱτε ὸἱΪΡοηὶτ ειιιιι Ρἱετετε . . τ - τ : γ

νεττ›ο άτίετετιιε Ματια , :Με τεττηιιε τττοττεΠιιε ,

Ώεντιιε οτ @πιο που Ρετ8ειτ ἰτετ πειτε άε:τττι1ττι.

ΣοΙΙετε τιιΒτἱεαττι ττιετἱτι1τ ἰι·ι οττιπἱΒυε πρεπε ,

@ιτε εοπίὶΙἱιιπι τ1ιττετίτ εὶοτυἱτιετὶο τε8ιτττι ,

Αττ1ιτε Πιο ίιιττιπιί Ρτοεετεε ίι1Βάιπιτιιτ !ιοτιοτί .

δἱε εΒὶτ εδὶΞνεττι τ1ιιο ποπ Ιίτηιιτιτ ττιεοτὶεττι . . Η

τ δο!ει εποε Με , νετίετιιτ Ρεθ:οτε εεεΙο . ω ~ ..

δεεὶ τιε ΡΙιττει Ιοτ1ιιετ , που είτ νἰττιιτἰΒιιε ἰτηΡειτ .

Η Ρειτττ ΜετοΙο @ετ ΡΙιιττττιει ττ1Ετει εοτιτίεο. - τ

Μὶτἰε οτ ὶΠε ίτιίτ , ὸἱνὶττἰτιτε Με κ1ιιοτ1ιτε εοτιίἱτ , · ε ·

ΙΙτιπτι ειιττ1 νὶὸεειε Ποτε Ρτ:είτο τΠοτ τΠεο.ε .

Ο τ1ιωτιτιιττι ΡοΙΙετ Ιοειιε Με , ειιτιπτιιττηιιε τείιτ18ετ.

αιιτπ1ετιιττ τεΙεε ΙὶΒὶττιετ εοπτ1ιιίτετε Ρειττεε ;



56ο ΕΙ.ΟθΙΗΜ δ. ΟΠΗ..ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤΙδ.

ΛΝΝ.ΟΗ. (Ζω νεΙυεἰ ίοΙετε ΜΗ Με ὶττεὸἱειιιτεε,

1049 Επιὶωι: Με αι:Ηε , αΙτετι1ικ εοτυίο:ιι ἱη ειτνΙε .τ

..]ωω:ιτ. -

ΗΜ υ1°φε νξηἰίἶο ίυίἙὶεἰετ, ὸἱεἱτ ετιὶτο ίειοθει $ετὶΡτιιτει: Νε ΙαιιάεινετΙε ΕΜΗ

παπα ε.. νιτο. Πω .

1 2. Ροττο επτα ίτα τστ·τα(Τ τααττ#8/τα πτΜεαατατ ατὅατπετττα , ?Ματσε Οτἰἑἰοαττα

/απέΐο Μαίοίο ατίαασ/αρατ/τέτε τα αύ&ατατα Οἰααἱαστα]ααα σίεάαα”[αφφτοαατατ ,

Μίταττ]αθέτ Μαέο!αατ τα ατοαα/?αττο δἰἰπτἱαἱασταβ ταοττφτοχτατατη α/τατττατι.τ έα

τεττοέαταατ. επί ττἔἰταεα αωτατέα· τοατταττταπέατα «απο , ›τὶὐὶ!Ρτοτ/α: αε/ααδτο θέτ

ἰυασ τε/9οαάψε. Μ' απέι2:Ρα τε7τατατ δ/τα: στα: τἰτ]ὲἱιοτσἰατ Θ" κτα/έτέρτοτ·. [απατα ία

ήταν πάτα . ααα όαύετατ τα .άΡΡσααύσε αό Βέωτοταστατα Ο|αττἰασεα/ὲασ , ΖΡΪαὶοἰα.τ

τε/ροααΨ`α τω,... : Νου είὶ :ιοίὶτωπ , ΗΗΕ εΙαι:ΙΙΒΜ , νοΒὶε εΒΒειτοτπι εΙΙ.<τετε ,

ίεά ωειζετιὶ ‹:οτιΠΙΠ Απ8εΙυε ποπ Ρειτἱετιιτ νοε εΠιι ἰποιιΙτοε , δω. Αα ααοα Οιίέίο αα

ααα τε8ττττεττ [αβίρετε τααττατετ , τα πατατα” ρτασεάεαττ άέα·ύαατα: .. άτα τα πει:ε[

/ατέατα/ατο·έτ Ηττέσατε τεΞἱτ Θ· ΕρασοΔυσταατ ααδτοτττατατα τατηΡοαετ:3 (Ηττα αἰτί

αετττατα: τα (Ϊ/:τυαἱσο . αἰτ ΟαΕίσατατ ἰαυἱτατα Μαίο!ο[αταβτ , ατακα" Μπα αύ

έρβ Ηα8οαε ττἐε , αυτων: α σααδτα Οοαέο·68αττυπε σταέΐατα .

Ν. Αδὶει ΠΠ: [ειιαδΙο Οεωοιπε.

..Με (Μ [ 13. δαΡατἰυτὶΡαταἔταΡὑα Πααττατ α|τααοτ |αττα'αυτατατ ααττο 992. αατ/εαακαή

τω0=τε_ ττ ττατα: . ααα· τατα[ιώΜαἱοἰυ θ' Οτἰιἰοατε τοττυπααί ααατέαξ/τταττοαεβτφτα[αω·ίατ .

ΙΗΟΜΜΜ ττἱύὶί ττττττιτα α/τ'β αἰτεταττἰα: παταωΡτα[ετατττ.2ααατατα ·υατο[αύ τααττ: αὐτὸ· υτέε·

:Με .

?τα το·δέτσ ατοααβτσα . τοἰἰὶἔφοττβ ω· (ζ'ααττα Ρ”ωαἰτετἐἱ .ΖΕόαταβε φατορὶ ατάκα.

ταασΡοτε. απ'το ·υττίε|ίσετ ό. Ηαἔοαἰ: τσέίτ. πτσα/ξ:· Μαέο . ιίατα , τα ααα εσ:ποβίιιπι

(ῖὶιΜἰεις·εὴίεαίὶΒἰ Ρτωοετετἰε ειπ1οτε οοιήυηθυππ ααα , ιιΒ1ΡοΙΙετ τεΠείο . δω. τω»

Η ατωτττττ.""ααΜααέό αιί[έ υαἰ τα .ότεύίατ.ααοαυ:0εδτατε9υ#ατ έ» εστ!ε[έ: αα αί

ὁῖιττα τωαούέαταΡεττταεατίθα: , εκτι9 τ.ίε ΜΜΜ βαοτίαδύα: επἰοὅἱἰε. Εσσἰε/ὶα: ατι
τε›α βατ ωσ2ω·έταττ . [τέ!τα:τ τα ή αέτο-ταοπτε . α.- Ττε/ρεἰα , |ααἄἱ-[.εοτἰεὅατ·ἱἱ ,

Μοατττ-Μα ατἱἰ.Τετυξβ9 ?ΗΜ(τρωωΜατία . δαύ/τττδαατρ·ατατ τρ/ατα Ϊ/υαἰ

τετἱατα Εἰἰαατα'ω α»... , ταττφτα·ροβττ.ταατατ . Ετραττωααύα: , Πέτα αΜα.τ . ασπί

αιτε ατσαΖΡτα:ὸ9τετἱ Θ* σααοτάστ κ. ίαετα φτβομα:απαυ 29. 1.0τωαε τεέττ/απέτο

Μαἰοἰο αετίετατ ετεἰΙτῇαεῇιπέῖα Ματέα τα: ΜοατοέΜεπαντατ . ἔ9°|ααδἰα Ματέα έα ω!

ἰα-7α!ἰἰ:. ττεταοττ (Τ α!έσηποστατα: θ. έκατσα εττἰα/ἱα [απέτέ Πεττωααέ ω..

Τ9τἰαασἱ , κατ ΜοαασὐἐΌἰααἱαωαΪίε: Πι οΒοάΞειπΕα τ1υοπΙόΙο αΙΒΠεΒο.τιτ . Με· Μα

8αατεττβ αατ.·:τα τα:πούτο αποόίασατ αατΜε.τ /αττἄο Οιἰἱἰοαέ τασίτοτατα τα/τατατα πτυσ

τατττἰαατ ττατίττίττ . ἐα[ετ·ότι: αϋει·ατατ .· έτττετττα έωτοααττοαά&αε Ρο/τ/ατιδί.έ Ματο/τ Μί

τατα Οόἐἰο›:ἰ¦αδἰὶ: α(.2σαααω 910: ααφρα αστα/πα ύα/α:[ααέϊτ παώ τε(€τατέασ Ο[πατα

σταβαατ Μοαασὐοτατα/ααΒῖτατἰτ¦αατα πω: ατέαα:,ααατα/αοτατα ότσε/]!ατατα τατα1υαι·ε

τεἰα&τ.ἱ:]Γαετἰτ.αΡΦοΡἱ , αϋτ.7Ισς ατττέ αοόἑἰἐ: αοαἰτα ατε απατα εοασα#αταατ". εκ ααοτατα

σαατττ: ατα!τα α|Φααα: αεί /αι]τοτίαατ ἐἰἰα_/Ϊυ·ατττἰνττα αατσέΡατατα ατέίτα. .

ω.. .έαττο ι ι. Μαατα Βασέ<αααέα Τααα:/αταπα ΜΒΜ. Μετα/ε α]:»·8!2.9ο·ο2αέσαιτε

απαο 99 5. #` ·υετατα -ήτ Οοατατάττα Ραττετα ατα · 19. Οἄο&τἰ: απτά 993.

τ: 9292: εκσε#ἱ_πε.αίο·ταίαια:·ωΜαταΜττβαδοΟαωοστέ κσἰσ/αω/ααόΙἰ Ρεττὶ έαω

|α Ματο8ίτατο αυτ:Ρτεταρτατατητἰτἑτξταἰττθἔαπἰφἐτβε α!198αατείτε.0σ. Μ @το !.α8

ιἰαατα/ἱ Θ' Κοτίεα#, |εί0ττέτ9/σ ΗΜταΜττε αίτστα σόαντα . ααα τ717·βαστ έα

τα . αοαα·υέτ ·ιτέ!ία›α/ααέΒΡπ>α/εδΗ ΜΜΒοἰέ έτη: έο·Ρωτατατεαβ . τα? χατα”Μτ

Ροαττα: αΐείσατατέ τοαττττε.]ΐϋΜα α. α:;ύ ιτππο π· τ· -τ= · · τ ·« τ

ι 3. απο ι ι ι. τχαραα τε·8ίτε Π·Μαύ :Ηακαύτττα.τεΡαθοΙααιΟτατέααο9ο!έτααα:

αετ|έτ σααούτο Οἰααἱασεα#, ι1Μταφιέτ 0Π1τ1αεθτωο 3.ΒΒειε Ρ1°628α.τττεάέατατεατ τα

/ἰτέ τα ί/τ]τττα στα” τοτο ἔττττὅο .Θα·10ίακαίααδίαΜαάωατατα εσεἰε#ααα|ααδΐἱἰνἰαττἱττἱ

α'ε Ροατε-Κο/9 επτα τἰεσἱατἱ:.υὐἰατἰυτιἱύα3Θ ιπ:;Μίτατία. .ΐισαβτσ)α[εταπτ Ἐτἱτἰαύιττἐἱ:

ε]α[τἰἐ' εΡτ]σοΡἱ Μπεν. Ρυτέ0]κατατυ]α.σ.ΘΗα21%τω·1φτ[σφατε ιἰεἴ/αἰἑΐοἱα στα: παμπ.

ι ό. αέαττο 1. Κο&εττΕ τωατωατα τεμ.€9τ αα2]υ!αε ές[απ19ο :Μπα .τα-πο 996. Με

2.4. Οδἰο&τἰ: τε8αατε σαφέτ . φωτα». Μ96·σατατικ τττοντα/τατέυ οταατατεστῇ ατα. ατακ

[ατα τααοτατατεατατα έαΡαέτο Ματά·σααπ_/τ . αέττττο ααα τ. .Κσθεντί . Οἄἰἰο ατταααατ

σστπαταταπ:ττ επτα Ματσία ?τα @το ΜατΜτοαΜόθ : Λχαασσωωατατέο .τα π. Μα... .

9›·οἐατἰαααε αααο 997. α Ρ”·οτί Μαρ Ο 7υταοαατα99τούατα|αέτ . _.τ

17. .άπ
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17. .έκκο 997.σοκκέκκιιιι· σέκι·ικ Κοιἰιιθΐ ισἔἱ: ἰκ Βἱέἰἱοιέσσκ ()'έκκίκ σσκ/ἱ, .κι ΑΝΝ_ ςΗ_

ἰἰἰσ κκκο κοκο :σσω με , σοω9ἰιιιἱέιι: έσω: ωοκκ/ἰσιἱο Πέκκικισκέ σοκῇιωκιἱ: . 1 04.9

κοκκιιέικ έκι·έιιιιι· κά Εωωισ σοκικέι:|ιιισΡσιιιιοκσω . Βκικ σβ κρασί έκ/κικ σκίσω ι· :οπω

1 1. Καέσκάκ:]ιιέιι [κιίιδέιοκσ 3. θα Κσκωιικιἰιι: κά ·υισσω .έκ/κκ σΖ›#σοΡὶ :τσο

8κο·υιι. .ΐσιί ωκκι[σ/ι'ιι: σι·ι·οι· σ/ι.· σοκ/Ϊκι κιιφ9σ έκκσ σέικ·ικω σ#σ Κοιίιιθΐ, κιιι Οκ

ι·οέο διωΡέισσ ἐκ σκισσισ ιἰσισκιο Ρικκσοικω πω· κΡΡσἰἰκιιι: .κι κκκο 92 3.

1 8. Δίκκι 998.κιιι 1ωωθι Ή:: κιιικικ:-[ιιιι, εωω, ιάσω ΚσκΡο/ι σοκισπκ: :πω

κκισκ ἐκ Ο έκκικσσκ/ικωέικιικω κόκκοι σέκι·ικ:, ιικκω άσκιι.κιικ ·υκι·ικ: σι: Ρο//σ[

/ἱοκσ: σοκκιωκι έκ σοωἱικιιέιι: [.ιιὅιἰιικσκ# , Εστω-β (θ' Ϊ/ὶσκκσκ/ἰ . Ζ)κικ :ψ Η: Ρα

τεττι:εισο , κκκο 998. ιω.κκι πω: οιιικιο . Ρο.ά::::ι:ε σειπσεΙΙετ:ιιε :ιό Μεσα: Ρωμι

σ: :ιι·οΜσ ΡιΓεοΡι δ: ιικΜ:αποεΙΙειτ:: :σοο8:ιονΙτ . ]άσω πω: κκκο ισέκι[κικσκιο ,|ιιέ

]ΐκσω μωβ: «εμ/έσω κκκι 998. ιικοιι:[κισ Α8:Ιάτιιάιε ι·σ8ικισ , Θ" Ρατε!ιατά: κι·

ικιφκι-φι ικισι·υσκιιι σοκῇιωκοἰι οικω:: ΡτοκσΡτο. τε8:ιΙΙο. , (7 εΙισιττει: ίσο άσκο

τἰοτισε Μ: ΜΗ: ΒάσΠΒιι: (ΣΙυπΞειοεπΠ ωοτιειΙὶετὶο Μπα ι·σέκΕ[ιιι ]ΐκσ:[κέικ: . σκ[

?και :ποτε Ραττὶε ω: Μπι:: :καποια :κι οττπιὶΒιιε πιἱΠῖε ισκοπικι , ..ιμέιιιιιικ τσ

σσκ/σι . · ·

19. :Φακο ἱισω 998. κιιι/σοιισκιι , κικκ σέκι·ικ α'κικ σβ κκκο 3.Κοέσι·ιἱ Μέι: , καὶ

κκκο 996. ἐισ η.. Οδίοέιι: . κσ[κκδίο . . κι οιιιιιέσω σσκ/σωιι: , Ρκιισ/ιιο Ηιιδοκσ ωο

κκι·σέικω οέιικιιιι , Βσικκιιἰιι: άσόιι Οιίιέοκι Θ” τκοκκ/ισι·ιο Οέιικικσσκ-β κισιίισικ

ισω κέοάιι|ικ έκ ·υι!έκ Βιικσι·ικ:Ριο κκιωκ/_ικιι·ι:/κέ |/ικσέι: κάέιισ ·υι·υσκιι: . !άσω

Βσικκιιἰιι: έκ κέισι·κ σέκι·ικ ) ?και ιἰκικ ψ κκκο δ. Κοέσιιι :σοκ , ιίισιικι ΜΠεε , 86

ΐσειιτιόιπη Παω: ά:8:ιΞτειτσπι ν:: οΙοτὶΠὶωι:: , Θ" σιιω Εκιωκ ιικοι·σ[ιικ ιιοκκι σκ φωσ

έκέσέκι ἐκ ·υιέέκ Βιικσιάκ: ἐκ ΡκΣιέο Μκιι]σοκσκέ , ἐκ 9ί8κιι: Ρι·οιίιισσκιι: [οἰἐιἰι: .

Ωκικοιισκκιο Ρο/ισκ σἰκΡ/ο , κι σκ κκκο ιἰσσὶωο Μέι: Κοέσιιί . έά6' σκάσω Εω

ωκ Βσι·κκιόι κα” σιιω Μιιἰοἰο ωκιιιι[κι|ι·κιισ . Ρκι·ισκι[ιικω σιιι[ιἰσω ωκ- Βιωσ

·ι·ικ: . κιικω σιιω Ι/ι·κσέσ κέισι·ο Βσιιικι·έιβκιισΡκτιιικ[ιισικι, σιάσω ωοκκ/ίσωο σοκ·

σσ#ἰι . Βσκικιισ σκάσω έκ κἰἱκ σέκιικ ) ιιέἱ άισιιικ· Βστηειτόἱ οΙατὶίἱὶτπὶ τπὶΙὶτἱε "οι ,

σκακι σιιω/ϋιο|ιιο Οκιισσικκκο ἔΤ/ἱἰικ Ξωωκιοι·ο ]σΡιιἰιιιι·κ/κκ @κό Ο|κκισσικκ ,

π: κια:: έκέσέκι κι κέικ .ε477ΙΜΙΠ.”θ72β ικ9κέο Μκή[σοκσκ[ . Πιιάσ9κισι έκκσ](κωι

έίκω σι·έκ ε'έιικικσιιω έσκσ/ίσσκιωιωκωσ.Ηισ9οιιο Βσικκιιιἰιι: σέ Πιο σιιι|ιἰσικ

κοωικι: όι/2ικέιισιιάκ:) και σοιίσω ισωΡοι·σ κι σκάσω ἐκ ισέιοκσ ·υι·υσέκι, οιιικιισ σι·8κ

(Πιικικσκω έσκι]ίσκ:|ιιιι , ιιι9κισι σκ σκι: σέκιικ , ?κκ σιιω ιαοισ/ιικ κι.. σοκ[σιι

ικοιικ/ισιιο σοέοκικω ιικκω έκ κἐι·ο Μσκιοέκκσκβ έκ 9κέο Μκιι]σοκσκ-β .. ἱκ «Μ.

Οιιιιιί.ι: . Ηἱσ ιέίοέσω ιἰὶσἱιιιι· κιιο: έκέιιΨσ|ίέιο: . ]ο/κωιικι ·υιάσέισσι (9“]ο/σικκ·

κιιω . κιιοικωΡι·ιοι ι:|οι·ικβ·|ιιιι]οι/κ όιι:Ρο/ισκ (?έιικικσσκ/ί: ωοκκσέκ: Θ” έσκιἱ

Οκέιέοκι: ·υέικβιιΡιοι. Ηι: έκοψα: κιί/κκίοι Ροιικι Βσικκιιίιι:.κιιι οιικι ιικοι·σ[ιικήι

ικ , θ" Κοέσιιο σοιιιω](ιιιο κκκο κιικι·ιο Κοέσιιι ισόιι: είσοδι ·υικσκω έκ Μέι Νο(οέκ: .

.Ηώ6' κιιισκι οωκικ/ιωισέ ισ[σιισ ·υι/ιιω ψ , κσΡιο9ισι κοκιικιιω σοκ/οκοκιἱκω κι.

κιικ[κέοιιισικι1οσι|οκκικω σοκ|ιι-/ἱο . [σκ :πω κκκοι·κω [σιισ: τσΡσισκιίκ .

πο. .άκκο 999. ωσκ[σ]κκιικωο , Κακή? ισὅἱ: [σκιο , Οάιέο θ' 7ι·υικκιι:Ριίοι· έσ

σκι·ιικι/κέ κκκιιο ισ Πρ. Ρσιιο ω.ιέιιι ό" Ει·ωσκέκι·άι σκ: ιικού. σκ/ιι·ιιω (Ϊοκιἰοισσκ

[σ σκω/κι:ρσιιικσκιιι:, ισσσΡιἰ: ἱκ σσω σκ/κιἰοκσω ιι·ιέιι: ωκκβ:. ιιωιἰσκι κκκιιω

/σκιιιω Κοιίιικΐ ισέι:1ρισσ/στι σέκι·ικ Β ι]ωοοέι:,οιικ|σ ίστ11:ικιπ1 ποΒἱΙἱίῖὶιπεῖτ11 κακ

σιιΡκι, θ' ιἰοκκι σσσἰσΡκω/κκδικ Μκκικκσ οέσ Τκἰιιβιἰ:: Εέ87!ιθ/%&/6'ΗΒβι σιιω|ίίίο

κέιέιιικο Θ" κέικ ισ/ιιέιι: . Π

2 1 . Απ” σιι·σιισι· ωιί!σκωο Κοέσιιιι: τσκ· Θ" Ησκιἱσκ: , 9κιιι:/σι|ισσι [κι Ηκέο

Μ: Οκ1οσιι[ι·κισι , Βια Βιιι·έκκιίιοκιιω , ιίιικέοωκισ σοικωκκι ·υσιιισιιικι , ω: κιιι: ικ

ιι·κ σσι·ιο: δ' ἰιικικσσκ/ἱ: πκοκκ/Ϊσιἱι έιωιισ: . οπο: ιἰσ/ἱἐκκκι , σκ/ισΠιικι κιιιἰσκι σοκ

βιιισισ . σέπια σκ κέ/κιισ ιἰκικ ικ :ιο-βιο κΡοέι·κΡέο ,/σιἰ κέικ: κκκιιω 1 001 . Μίσι

κ κοκ Ροκ/ι . σιιω Ησκι·ισιι: έοσ Μ:: κκκο σ «και σκσσ#σι·ἱι ωσκ/σ Οδίοέι·ι .

2 2. .έκκο ό. Κοέσιιι ι·σέι: , ιό σα! κκκο 1 οο 1. κιιι|σκιισκιἰ,κ όσ ωοκκι·σέικ Μισέ

Π8κιικ· . Μκιοίιι: σέσιισιι: οιικ[άκω σοκ/ὶισιιιιἰἱκσ: ἔκ ισι·ιά: ωοκκ/ισωι (Ϊἰκκἱκσσκ/ἱ:

κι; ἐσέἱικ: σ/7σ σοκισκόσέκι./σιί σοικκι 7·υιέέσέωο Μκιω·οκσκ/ι σοκιιισ σιιι/κιισ ιικο

ι·σ Ειωσκιικάσ σκιι[κ σσσἰιἰὶι . Ειιικιίσω κκκικκ Κοέσιιι/σκικωΡιισ[σιι σέικ·ικ έσω

ικσκ]σ]ιικιο ,Ριοικιι'σιμσ οκκο 1 οο 1 . οιικ οἔιἰσἰ: ιίοκκι /κκόΐο Μιιιο|ο θ' ικοκκσέι:

σιιι:,ι:τ Ρε:: ἱΡΠιιε :καιω ν ειΙσειτ ειἀἰΡἱΜ Ρτκτιιἱο. εστστηει.Ρκι·ισκι ιἰσ ωσάιο!υ!κκιο έκ

Ρσέο ΖΠκιά·οκσκέ,·οι!ικ .Μκι·βκσο, έσω κά Τιἱωέἰκιἰκω κιδίο. δ: Μπακ κκκιι: Κο

κΐ:Ωκ δ-δ'.0. Β. Τοκ2.7ΙΙΙ. Ν!! έσιιι



56: ΕΙ..ΟΟΙΠ Μ δ. ΟΙ)ΙΙ.ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤ35.

ΑΝΝ_ @Η σε:::[επ:α: σ:: :ίεβ3εππ:α: ἱπ:σΪΪἱἔπ:α:ἄε :επφστε 3 ?ασπω: εα:πΡαπ::[ασ Ηαέσπθ

1 0.39 :εέππ·υε:έ:3εππ::π ἱΡ/π κα: ::ππαπ: 99 3. :ευσεαπ:ἰπ ετ::.·/εέ .4:ἰεὶ: Μσἱσἰὶ μπα ι:ε[απ·

1· ]^Π"”· :Ή 3 α: ?αἱόε:π ·υἰ:ἰε:α: 3Ρα::σε:πίαπ: α:πόέεσπ: . Νππ:/:π:έπα3υσ/: φπα: :πσπ:ε:π/αεπἱ

πσπσπε: ε: αεία::/απ: .

2 3. 35Ιππσ 1 004.. Οαπσπίεἰ Ήπ::::νεπ[: εεεἰεῇπ 9' ::σ:πσ: ?απ/έσω ασ Οι::|σπεπε
η Ρ . . . . . . . .¦ η θ'. :ιε:·απ: 3 Οπα/ππο όιπ::::επάσ: 3 α: Ψ! πἰ:π: ::σπσσ: ?απ: ε:: Κιέσπε θσα/::πα: ω...

Π!!α!.

:ἰ: ἱπ εσπφεπ/π::υπε:π πἰἰἰ: σ'σ:πίσα: 3 ?απ ε:: άσπα:έσπε 7·υἱἐσπἱ: 00:18: ττ10111οται:

Ρσπ:?ΐεξ:Ρ:συεπεπππ: . Κ:: εδ:σ[αέ: :η Α:ι!επηΠ εΕν1το.τε 3. Νοπει: Ἑεὶπυειτὶἱ3 Γε

τὶει 5. Ειπα.: 8. :πωσ Ιπεει:τιειτὶοτιὶ: : 004.. Ιικἰὶέὶὶοτιο π. .ΐασ[εο·έ-ρππ·απ: Βε:·πΜα:

Ρπε3υσ/::α: αΐπίε:επ[: 3 Κσσε::α: πόσα: 3 (9' Μια:: Κσσε::α: παϋ:αα: . Ησε :3σβ ?ππο

Κπ:σα:πα: ·υ:εεεσ:πε:3θ Ι/·υπΜπ απο: ὶ3σ/ἱα: Οίαπ:αεεπβσα: ::σππ·υε:απ: εεε:ε[σπι

/απδί: Μα:·::π: βπαιἰαιἰὶ: . -

η.. όππσ 1 005. Κσααθία: υπ· πσσ::::3 ?αἱ α.: :πσπσ/?ε:ἰἱ Ρ?:ε:πἱπεεπ/ἱ: εσπόί:σ:·

ε :ἰὶεἰ:α: 3 ?πε:Πα:π ?αππΜππ:/απ:π εαπ: π/:εππ ε:: :πσππ/ίε::: ΟΙαπέαεεπ-β:/α:σ

εσ:›ππα:?·υἰ: . Οσα-Μ απ:: ε/: ?ππο 1 005. 1 2. Κσόα(β :εέ:: 3 |π:ἰἱἔἰἱσπε 3. ?απ :επα

Ρσπ:: πω.: σΡ:ππεπό: εσσα:πε·π:3β ?αΜε:πΚσιίαζ[α: πππσ 993.Ρσ/:ρπ::::/-α: σύ::απ:

:πεπ/ε Οδίσε:: :ε8πσ:ε έπειερε::: .

2 5. Α:: παπε :Ρ[απ: πππαπ:3 σα: εε::ε π:: εππα:π 1 020. (|σἰπ ?αφρείπεδδίίσ 3. στ.

3.3:πππ:ε Κοσε::σ :π::ίεπ:α:) :ε·υσεππόπ εφ [.κππσε::: (ΜΜΜ: άσπα::σ/ππδίσ Οἐἱἰσπἱ

?ΜΗ 18 μα.: απὶα: :παπ/: :π ·υἱἰἰπ [.π:σππ: :π :ε::::σ:ίσ Με:)βσπεπρ . Βπ:π/ἱε ε:φ:::πέ:α:·:

62%.: -ΑΒιιτι1 Ρι:ΒΙΙεε ειΡυιὶ ()ειΒΙΙοπιεπ1 εὶνἰτιιτειπ3 το3πεητε ΚοΒεττο τε33ε3 :μιά πο: νε.

:ο Βοπήτιο ]εἴιι-(Πιτ1ί'το 3 οκτώ: ΑΡτὶΙἰ 3 Με ]ονί: 3 Ι:ιεΗέΉοπε 3.

26. Επι:ε:π/σπ:παΪπ α:::α: Κώστα:: ?αία'π:π ίπ Οόπ::σπίσ σεΜπα:πεπβ3 ει:: :πσ

πσ/ἰε:ἱσ 3 α&: :απε3υπεσππ: άσπσπα: Οιἰἱἰσ πΜπ:3 εσπ[επ:Ρ:σ/επα::α:π/απ ·υἱπεπ:π :π

:πσπ:ε Βσπεπ/επ:π:π . Οὐπ::π/ἱε εσπε!αό::α:· 3 Β8.Έ8 τε8:1ετ1τε Κ00εττ0 1°88€ Έτε11

εαυτο 3 ὶττιιηο Ποττιὶηο :ιορττο Ιείι1-(Π1τΜο . Ραπόπ:έσ Οππα:ἱπεὶ :πσπσ/:ε:·έέ3 ?ασά

σεΜπέ.:::επβ[ασ/εδΐα:π :β 3 :ίπ:π ε/:/ασ επόε:π[σπ:πα!π 3 ?ααα ἱ:επ: πάύ:σα:: Ροπ

::α: (Μπακ :π εππτ:π3?αππσ#ε#ἱσπε: πἰὶ?ασ: Π:απ:πεεπ|σα: ?σπα :π ρπέσ Τ:ε·υ::

7α:::π πἱ·υαἰα:π [.σ:π/ἱ:π: 3 ίπ Ζοσέ: κ!!ε:α: 3 Με:·:ία/πππ ό" Μσ:π .· /ε:ἰ ?σε ιἰἱυε:·/π :

σπ:πίπσ πΡ:‹εεε:ἰεπ:ἰ επ:σπσἰσ8ἱ.ε πσ:π: ύπσε:: απ:: ?α.ίπΡε επ ὶτ1 :πάτο Τοτε.τ10. 3

ίετἰει 5. $εΡτι1ει33εΠωπ 3 Ιτκὶὶἐῖὶοπο 7. ΕΡο.δΙα 15. τε8πει:ιτε ]εἴιι-(Πιι·ἱίὶο.δασ[ει·ἱ

Ρῇ: άσπσπα: εΡὶ/εσΡα: εσπσ . Πεπ:?αε Βεπ::ίκ απο: έ:εὐἱπιἐπἰώ ·υ:εεεσπ::::: 3 πιι

Ρετ 3 α: έΡ[α :ο?αέ:απ 3 ὰείιιπἐῖἱ 3 έσω:: Οἰαπὶπεσ 3 ι:Μ ΟεΗΙο είὶ σ.ΒΒα: 3 ιἰε πεὐα:/αἱ:

βή: ίπππ8ο [.α8άαπε::β3 :π :σεσ ?αἱ :ἰἱεἱ:α: δπσε:σ 3 απα:π παω/απ Ι)α:π ε/ἰ επι::

π: εωωω 3 ι·ε8ηειπτε Ποπ1ίτιο ]εΓι1-ΩΙπἰίῖο 3 πιεηίε Μειὶο . Ι:: :..7.... (7[παλί

|:α: πω:: ε)α/π:σά:/σππ:α:π:π πόπἰύἱ:π›πἶαξ#ε πσππαἰἰὶ εεπ/επ: 3 ?ασ:ἰ :απε :απρο

πέ: Κεπ/πε:ἱ: ἱπ:επιἰἰἔῖα: ερ: σύ Βε::έππτ 3 ?Μπα Ζἱεε:`ῇ`σὶ π17ίπέ:α:ε εσπ/απδππ: 3

ακοπε:π άα›σε:::: . δεν:: α: σε: εκβἰπ Βεα:::ε:: εππ::::3 ?Μπα :παώ :πααπ·υ:π:α:3[α:

3α:π ε#ε3σπ:ε: . Ηπε ?α?σ3πε Ρο/: Κσία·::: σύ::απτ β::ρ:αψ .· πω:: ΑπεσππσπΜα: 3

?ασ:π Βεα::ἱκ :ἰε[απδἰα:π απ:: 3 παπα: :π παπά: επι: απ” 1 037. α: ε:: ε3α: επα:·:π :π

[ε:ία:Ρε:εσ::3(Τ ?αἱιἰε:π &ίεππίσρσβεπ :πσπαεπσ: :π εεἰἰπ/ππἄἱ [.πα:·επ::: ἱπ/Ϊἰ:αἰ:.

δε:: ::Ϊε πεε[σι·απαία ή//επεπιίέ πσπ επ ύ:ε ἰσεα: 3 ?αππ: ?απ/ἰἰσπεπι πἰἱπ: ω:ει·αιίί::

|α/ία: π8::π:·απ:.. ·

3.7. απ... αεαπασ Κσσε::: :·εέΕ: Ι.ετΒΑι.ου: :Ρξεσπα: Μσ:ψ·σπεπῇ`: :ἰασ:[ε:·υσ:

σα Οσωσπί:Ρ:εεε: ?'σππ·υἰ: . Ο/πα·:π απ:: :β :ἰἱε [.απα υπεπ/ε αέα8α/:σ 3 Ρ:σέπάε?αε

σ:: αππα:π 1 007. πευσεαπάπ. Ρσ::σ α: εύ:α·:π ?Μέσω β'|απίπεεπ-βα:π :πεππεύο:απ:3

Ρο/ί Οάὶἰσπε:π σεύστε:π Ο” Ρΐ·υίαπαπα ρωΡσ/ἱ:α:π [.ε:σωα: επέ[εσΡα: [ασ[ε:ἱΡ/ἱ#ε

άέεί:α: απ:: πἰὶσ: πασππεύο: . :ίπ :.-.:..::... Μπ:#εσπεπῇ:3 ?αἱ πε:ίδπ/Με πἰὶ?αππ

?ο Οίαπίπεα:π |εεε#ε:ἱ: ?

28. Αππσ 1 008. !πόέεΐίοπε 7. σεΐπ·υσ (Μ!επόπ: ?Ζωα 3 Οιἰἱἰσ άσπασ: ?απ[:ἰπ:π

.:Ι:εία:επ:α: ἱπ ε:π3σὐ7:εσῇ:π εσπεε#ἱ: . Μαἰ:ἱ αἱ:: εαπ: :ο [ασ[ε::Ρ/εταπ:3 ἱπ:ε:· ?ασ:

Ηαέσ ό.: Οαἰυὶσ:ε 3 Θ' Κεάε:πιπ:α: ιίε Βσ:ε:π .

πρ. Απ” 1 :. Κσσε::ὶ :·ε33ί:3 πιω/ε πω:: 3 Ρ:σἱπιἰε?αε δ'ύ:?ϋ 1 009. ?αἱσΜπι

Κσαα?τα: Οιἰἰἰσπέ σε :πσππ/ι'ε::σ (Παπαιεεπβ :ίεά:: εα:::“απα Ο” α... ?ασειἰωπ :π υ::

ἰπ .4χ:σεσ Μπαρ Μα::βσπεπβ . _

30. αέππο τ 015. Ο Α Ο Ρ ιι ε 1: ιι ε Πσσἱἰσπεπ/ἱ: εεεἰε-βπππε α: /ἱπσαἰ εαπ: επω

° πιο:

θα: 3 πε?αἱπεπε?σσ#επ:/αἱ: σ#ἱεἱπἰ: π:πρ:?ίεπ:::::: Ισπσ/α:α:·π: . ΛΙππαί: Οιἰἱἰσ 3 :εεεΡ-·



ΕΙ.Οί51ΠΜ δ. ΟΙ)ΙΙ.ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤΙδ. ?η

κκ:: :κ ἐοκα·?ἰἑ εοπ·ι:οκα: :·οκόοπ: , επο.Ιταν:τ π όεα:κί: οσολφππο δο:κωποοπ/ο:κ › ΑΝΝ.ς;Η_

@με πάρκα:: ΟοΉοκέ: ?Μακ : ?αἱ ·:::ο%:π κ: οοκ:Ροπ/παοκο:κ ακί:: οοολ:κα/ππ- 1 α”

:Ζε ?ίπαπό: , ε:: ο/ί σ::::.::::: , εοοἰοβκκο ?::?:πόπ:κῇοἑ π Οο-#:::ίο δίκο:κατοπβ Ι· ΜΜΜ·

όοκι::ακ . :::6/ωεω:: α::κ Ο::π[:·:::'ο]:πε/::!ο Η::8ο οο:κο: Θ" .-Ρ?εφ::: ) /αἰὶοα ά::

τωοἄοποκ/ἱ:, θ ?Μ . Β:::π ?β ::κκο 26. Κοόα:: Μια: , ?::ἱ ΜΜΜ ακα:: κοκ σοκ

έ:·κ:: απ:: ::κκο 1ο15. ?πο και· οοκα8φο έ:α:κα::· .

3 1. ..έκκο 1 ο 1 7. Κοέκπκτο Κοοοπτο`,-/οκι°ο Νοκ::: Μακ , 7υἱἰἰοἰω::: Βια Α..

?κία:κο:·:::κ Χακ:: ποιών:: . έκ α·τ:::ο:ο Ρ::Ρκο ιίοκα·υ:: :κοκπ/ΐα:ο Οἰκκἰ?οοκ/ἱ :κο

όίααταπ ό? σαι/κ Ρ?ϋ:?κο ) ?αἱ ω:: ἱπ/αἰπ:κ Κ::οίο σ::Ρίκκ::::·. 8οοχε:-:Μ-:"ω άπο

πω::..::α:::: , 7ο: ο και:: (9' θέ:: .
- 3 2. .4κκο1 ο 1 8. :·ο8κππ:ο Κοποπο , Μα:: Ρνωἰἰἰοἰωπ: , ?αἱ :: κοκκπἰἰἱ: ο? ?ένα

έκ:: έΡβ::: άστο: Μπέκι:: κκκοκ2::::::: α: , αι:·τοκ: ?κπ:πό?κ: έκ ·υίοπ:·ίπ Μαοα:οκκο

α:καιἰἱτ :κοκπ/ἰο:·ἱο (Ϊἰκκἱι:οοκ/ἱ.(Ϊ ε??? απ:: Ϊυἱἰἰεἰ:πο άκσε/ποβήΡ/ακκτ .:2,5:κο:

αυτή:: π, 7·ι:έΠο!κ:::: ]κκίο:· , δ:: οπο:·:::: ο έ/οο κ: , Ει:|οο σο:πο: , (Τε.

33 /έ::::εω::: οιοψο2:::: κ: [Με εκατ:: :κο:·έο:·κ::ξ:: Ρίέΐ::·::έοπ/: οοοἰοῇωΡ:·:ο/οὅἰκ:

θ-β πκκο 97 5. ο:: (:π:·οπ:σο Μπἰἰο::οοκ/ἱ.· σπἰ/κοα·#:: ||οπ:ύο:·α:: /!:·ού:ό:ποοκκ: ) ?αἱ

εὶάακ ού:::·πο[κοβ :·ί?υ#: ,ΤΜ ?παοκ Ροπ:?ΐοπ::: έ:·πκ:[έκ: έκ ακραία:: :κακοπ

τι:: Βοα:κπ:ι::κ απ/έο:κ οεοἰο-βο πιί:κέπωπ:·::::. Ροκ” Μα:: Ϊ/πκἰἰοἰΜ::: :κοκαπ:π έ::

Νέα: Ο|ι:κέπα·κβοι:: οοκσι/]ἱτ , π: :σε πἰ:αοκ: απ: οππ:·:::ρ::το: . α:: απ:: :“ο/κο/α:

Ρβ·:·::π:: έ8κε: απ: απο: , κ:: άπο ε]π:ΐ:::: Ϊ/νἑἰἰοἰπαι:: Θ" Θέ:ίο .

34. ::ΐέπε: :κ κακ?πο ἔ¦:?:·ΜΒ7·ι:ὶἰἰοίἰ:κὶ ἔαεὶ:β::κο:ἔ:?ῇ :;=:::: απ: ::8:- ]2:3°, Α8Πε5ννΠ

Ο::ο::ΐ: :ο πο:κοκ:ο Κυ: ο κ:: απο:: κ: Μ:: : κ: . π:: ο :κακα ·υα·ο Ο ο- Μ?? ' ο;
κακ ωφ:-έ:::::: πκο:·ἱὐ:::[::/σφε:·πἶ 7·υ:Ποί:::::: ,Ρ:·::·π::π: κε:προ ο» .:Ή:ποοϋπ , οἰτο- ' Χ !

απ:: ·υο:·ο ο:: Ρ:·έ/:::: ,/εοκκιἰκ: :Ζοζ;:: απο” . Π:ο:·?::ο ::ύ/?ι:ο ἰἱἔκ::·ὶ: όαΓ::κό?α:[κί: ,/ο·

' κα: ιιε./::κ: :π κ:οπκ/ἰο:·ἱο Μ:: οποοκ/ἱ , ?καὶ ατακα στα· α:κάΜαπ: , ?::: ό" ε::

Σπκί!ί .απο ού:::::π :κοπ::/κο:: ·υε/α @παω Θ/φκἰ::::9πἰ:,οκκο 1 ο 3 ο. κι::/ο?::οπ

τ:: Οστο:·:::κ 198πο:?Μπεν έ8κοτο:κ]Π:απ: , φαι· Ηοκ:·:σο Ι:κΡαπ:ο:·: , οοέκο:κοκ:ο

Νἰἐπο :ΜΡ/κ , άπο: ο:κ:κο ?Θέα 7υ:ί!εί:κο Ρφα:: κ: έφο:·ίσ .:ί?κ::κκία οοΖούπο: .

Ηο: έ??? ασκοπα: έκ :ίοκκ::οπο ?απόσα :κοππ/ΐο:·έο Ο!::πέκοοπβ, ?οο/ἰ απ: :κ:::·ἰ:ἱ ού

ίαοκ [::έΐπ, ?καπ απ: /ι:ο/:σα·ο φαω:: ο/ί εκ· Οω:-.+:::0 Οίκκ:κοοπ/ .

. δο.οτο-Βιηθο δε εκοι·ειΒ:ΗΙοοο (]ΙιιιικιοεπΠε πιοι:ειΠετ::, ?ιιοά οί: οοτιίὶτιιδὶυτπ

› Η: Μπα:: :ιΡοΠοΙοτυπι Ρεττἰ δ: Ρειι:Π , οι:: ΡτεεοΠ όοππιιιε Ο ο ι ο ο @Με , 880

ΑοΝεε&ΕΙ::ωε:ννιω.ειΜυ:&(ΞΑυι=ι=κευι:ε,.άουειωι:: ΙιοΒἰτειτοτἰΒι:ε

και ὸὶξΗ Μ:: πιοικτο.πι τοτειπι , ?ιιο.ιπ ΜΒοα1ιιεάτι νὶΙΙει ?απο ηοττιἱπετιιτ ΕτιἔοΙἱο.

οι:: έ δ: :τι :Με ΜΗ:: , ?Με νοε:::ιτιιτ ΜοΙἔοπ? . οττιπε: οοπίιιετιιἀἰπε: , ?Με :Με

ίοΙεπιι:: Η:ιβετε , ιπίηάε Βιοἱοτὶ: αποτο ΙΕΡἰοοε , ?υο.: ίοΙΜ ετιιιτιι:: ?απο νοΒἱ: .

· Πτι?? ετἱειτιι ΡοΠιιΙειωι:ε εὸἴετἰΒἱ ?σούπα ΜΗ:: Η: Μὶίἱ-ειΙὶ , :τι ?υο τεεἰτειιπτυτΒο

πείει&οτε: νεΙΜ , ?Με πιωάτο::.:τι Βόικ:ο.ττι Βο.Βεπιιι: :η οτο.τΞοπΗου: νοΠτἰ: νοί)ττεο

?ιιο Εοπ8τε?ο.τίου:ε, 8: Ηοε ?ι:οό εοπνευτι:τ? ΜΜΜ: εττοικΙ:τε ΜΗ:: . Π: Με .ιη

τιο μ...: εΙ:&ει πιοΒΠ:ΙΠιτιο. οοπιἰτἱίἴει Δε:: ε: οΜαΠτ ω.Πτυπι ννο!νευτοτη , δ: , ι::

:Με ω? οοΜικτυάο., εεΡὶτ απ:: . '

35- 2:ιππα::κ ο:::0ρ:: ί)!κκ:οα·κ[ο: θεκε]ΐοέ:: τα:: ::[ο , ?ακα ::/:::: :οΡἱκ?κἱ:

οοἰἰ:::ἱ: όα:έκκ”ο: .4έπε: . Ραπ:: ο:: :κ/κα:ποπ:ο ?πο::'ππ:Ρκοίέοο)?κο Ο πκέ::σοπ[ο:

ο [.πκκαι:κ έ::κία::κ: έ:: ἔπκ::ἱ ακα: :κοκκ:κοκαιπ: , κ: Μάσα· ?β έ:: Οίκπέπεοκ/ἱ

σ:Μ::::ω . '

. 36. έκκο 1 οπο. 9. Κα!. Εσύ. Κοόαἰ¦::: πο:: α? |:·:κἱκὅ:::·ἄὶ: σοπ/κέ:::β::οΡοτί

αοπε:κ οοκα·::':: , εκΡ:οΡ:ἰπ πο:·εό::4:ο , :κοπ::ού:: Οίκπ:?α·κβα::, Κε.?ι:!2 ἴειοδἶὶ

ΒοτιοάΞέΗ :Μάο δ: Μίκα:: οΒειΠε:1τ:Βιιε , οσο/ο-βο:π /κκἔΪὶ Β!οῇέ , (Τ ·::έαι!π:κ

Μακ:: Μαρκ: .«Π:οκά:σί:: . Οο? :το , ?Με :πέσω κ.οοοα::· κ: Βίωέο:ποα: ΟΜακ·

σα: : Μέι:: σο!. 4.1 ι. ?και α! :η νΞΙΙ:ι ΤειΒεττιὶε , ?ια οι...: Π:Β.ει .ιΡΡεΙΙοτιπ ε:: Βυ

νἱο ὶΒἱἀεΗυοπτε ./δεό κ: ο? σκατα: οοπ:::κἔἱ::::· ακα:: 35. Κοι:'::Θ: :·οέ:: απ:: ::ππο

1 ο 19. Ικα::·κ::::οπ:: ϋοπσἱπἱαο,?ι:οιἰ σκοκάκ:κ ο/ΐ . Ηι:κ: :Ρ]:::κ :Μπακ 1 ο 1 9.ρπο

[απ (Μπακ: [.οο:ύ::!ικ ( ε:: πἰἱο προέ;:·ι:Ρ|:ο Τβοοο.<:Μ::: ::Ρρο!ίπα::·) ε·ρ?οο1ο: Μπα

/οοκοκκ:)?:::: :ίο:κκο Οιί:ίοκέ ?Μπα π:οκκ:οο#?κο Οίκκέποε::βοι:: ::::κ::::: :ίου::κκ:: ,

.::|:π/?κερο:αποκτ:π: οοοἰοῇιε/οκδἰέ δκἰρἱαἱ . Ποτ:: ο# κ: δ):κο:ίο σἰαἱοοπκ:κ ά:ο 4..

Ζακ:: Νο·::εκτύ:·:: . έ: απ: :απο είο/κκδϊκ: απ: ω::::::- , # ·ι:::|8::::: Π/[πτ:]οο

Μουτ-κακο ερ]εοΡο:·:κκ σ:::::ίο8:: ααί:::κι:: . Ε: ?α.ίάο:κ που Με: κοπο ρΖκ:ατα:π ἐποί

.ἄέῖο ΣΣ. Ο. Β. Τακ. ί/!Π. Ν τι ή απ::



563 ΕΕΟίξΙΗΜ δ. ΟΠΗ..ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤΙ8.

Α ΝΝ. επ. πω: είίπίταί· ίπ ποπ| οποία Οτίοπί: Μαίαποπππ/ί: ποπίίτί: 3 Ο" Οαα:ίίπί πδρζποΡί (παί

`1049 Ί.οίαπίπίο/απποβί απί πιί|αίτ Ηαπίππίία:ΡππΡο/ίία: πππίπ[π Οίαπίαποπ/ί.τ 3 παπί

' °·Τ“"""'· ·παπίαοππαί παίππαπ πία/ιίπίπ ίοπί ίποίίπππίε 3 ..α ·υίπιἰίπαππἰαί ίποπα]ίπί·ίο ααα/αφ

2 Ρο#ππίοππε 3 παω Καπαί/α: αιίβΡπί·πίππί·π ποπίππόπίίαί .-Νοπ οίίαπί 3 ακραίο 3 χω.

Ρίππίίαίπ3ίπ παο ίιίππί ΗΜπί·ία: παπί πίίααοί αἰίπ πίοπαππίε φπα' Μαπϋ.·οποπί ποί·πίπ

Οίἰοπο ποίπίτπθ' Οαα:ίίπο;ρί/πορο ποπααπ]ία.τ επ πάνοί·/α.τ ίίίαίίπίππί3 ?Με ποππαίίσ

πρωίσοίοπ8ία:3 πίίπ/9απ ίτίοπί: Οίαπίπππίί/ί: ·υίίία.τ ίπυπ/πί·πί3 παπί πίτα/α πεπίίίφ

]'ί· πίίπίπαί· ποπ/π Οδίούί·ί αππο 1 019. απο πίί·πίτπί· ίππίποίπ Ηα(εο πΡψοΡαε .4αίαίοπίο

ίπίίῇ: πίππίίί Ο ίαπίππο 3 υΒί ()πΠΙο @Με 3 ίπππίίπτατεπί παπί: πα: Οίω·ίππο ίπ ποίπίίπία

Βί·υίοπππ/ί 3 ίιίαίίπΡίο απίπίπ £απίαπίίίΡπίπίπ[αί 3 ποπίίπίτ/πίίίππί (?αίίίίοποπ/ί:3 Ο” τ

ίίίππί·ί:[απ 24πίππίπίαίε 3 απ· παίπα: α33ίί Οίαοπί· Κοιίααα: . .4ίτεί·ππί ίππέίπίαπείπ πέα/ἔ

πίππί Ηα8οπίεβίου· 3 Μαίπίίπίί.9 πίίέίπ 3/ίπίαί παπί υπο/πο (ίαα/πππίο 3 |ίίίί/παπ Οπα

μα.. 3 Ηπί·υπο 3 Οόοππ 3 Τύπίοα!είο θ' [.αίπίίπί·ίο 3 πατάω· πίοπα/ἰπίίο ποπίαίίπ . Πο

παίίοπί/αύ/πί·ίΡβί ίπίπίπ Ηαέο/ίίπαί παπί Εποπίαίαο πΡϋπορο Μπτφ·οπεπβ.!είοΜΗα

έο ίπ πίππίπ πβαίω παίπίἰπίπ πίοπίπίοίίπίπ ποππί·ίππυίί3παί παπί ...χαίρίπχεί-.- Οι” πο

πίε: 3 (ίαα:ίππαε π3υ#πο]ία: 3 απο ίυίπεποπίπε 3 έππίίπατ πω. Θ' αίίί . .Όσα π/ί αππο

ίππαί·πατίοπί: 1 029. Θ? απδίίοπί: ί·πέί: Κοίίπί·ίί 3 2. ο ·

37. ΔΓίίπο 1 7. Κοαίαθί πεί: 3 ίίίππ/π Μπί·ίίο 3 Ρί·οίπιίπααπ οππο 1 02ο. Τπίίίπί·έα

ποίπίπωπ πίππίίτ ίπαπ/απί απαίπ ίπ ίοπο3 παί πεί τ: απίπίαίπ όίπίπαπ3ίπΡαδο βαἐιἰαπππ#

Ρίο 29ί·ίαίιίί/αί/ππίοί·ί: 3 ίπίπ]ί πίαί·ίπί 3[πίαίο (Τ|ίίίοπαίπ/αοπαίπ .άί·παίιίί Θ Θεία!

πίί 3 παί :ίοππίίοπί/απ[πί·ίΡ/πίαπτ . Ηοπ ί3ρ/ο πππο Ρυίπαππία: Οίαπίαπί πκπ/ίππε πιο

ππ/ίπί·ίο πίππίίί ππΡπίίπίπ]ππδίπ Μαπίπε αΡαέ Κοππαίπ ίπ ·υίίίπ __62-αίππίππο: ?παπί :ίο

ππίίοίίπίπ ίίπίαππ ππαί·ίπ ιίοπαί αππο 33. Κοαππίί παπί: 3 ία .εφ 1 028.# ίἰπ ίποππί·ππίπ

ίπίπίίίέππαί.Ηπίππίαπ ίπ Ούπί·ταπίο Οίαπίπππίί/ί πιίία: πία|πίπίπ 7·υίπαίάί[αοίαίπαππ

α#ί πίαπί .ί...... 3 π.: πύ/παπ παπί: . ! /ία: ννειάίο.τοτπε πίοπαίαπί Οιίίίοπί ποίίαίί επ

πίπ/'ίπίπ/απδίί Μαπίπί ίπ ·υίίία α..! ί: ίπΡπέο [.α€πίαπππ/.

38. όππο 1 02 1 . Βπίππίααε πίπαίίτ Οίαπίππππβ ίποπα/ίπί·ίο δ`ίίίυππί .4αέα/ίππί 3 ίπ

Ρπι€ο Μαίαποπππ/ί . είπω [αίίβί·ί!ί/ίτ Οτίο ποίππ:3 πω· πίστα «ψ ]πιίίδίίοπε α.. απ

πο 3ο.. Κοτύπί·ίί ί·πέί.ι· 3 πα παο/πίίίππί παπίπατα· [πίαί ί·πέπαί·π πατρίί. παπί πίία: πίε

παπί 1 029. είπ/ί8ππίπτ ,πα@παω-ί Ιππίίέΐίο 3 πί/ί]Γοί·ίπ 1 2.Ρίο π. ίπδαπαί· . έππο

26. πία/ιἰπίπ ί·πζ3ίε 3 παί παπί πππο Ιππαί·πατίοπί: 102 1 . (Τ ρίπππππίππίίο]ίππ ποππαί·ί·ίπ 3

ιίπία π/ϊ Ε' ίαπί.ίπππβ ίποππί/ίπί·ίο πππίπ/ί.ί πίνω Μπίλι· Βπίίίπίοπίί.τ ίπ ποπίίταία σα
ίίίίοπππῇ 3 ίπ/ίππ δ`πποίο . ί

3 9. .π47280 1 022. ίππαπίπ 3 [ παίιίππί ποπίαπέίταί· παπί αππο 28. Κοιίαω ί·π8ί.τ3

Ηπἰπίίίαί·α: πίοίία/ίπί·ίο Οἰαπίππππῇ 3 ιιΒί ΟπἰΠο ειΒΒειε 3 ποπίαίίτ πππίπ/ίπίπ .πω Το

οί· 3 παπί πίππίπίί.τ 3 /π3οαίίαί·ί.τ 3 Ρί·ίίπίίίί: 3 θ'π./αύ|πί·ίρβίαπί επί/είπω άάπίπαί·ί|ίίίί

ί/·υίίίπίπία: 3 δίπιπ/ίππα: Μπα: 3 7·υίαίο 3 Ροπτία: 3 αΐί·ίίίαππασ . .

πο. αίππο 1 023. Βαο]θ·πίππ: 3 πούίίπε ·υίί·ί 3 [.ποιίπέαί·ία: Θ" Ροπίία: 3[πεπαίο π”.

παπίίππίπε 3 πίίπίίπίίπίππαί·ίππί πα/ίί·ί άίτοπί Οαίίίοπί α|ίπατί πίππίπί·απί 3 παπί: πίππί·πίπ

Ραί·ίππί πίοππ/ίπί·ίο Οίαπίαπππ[ ποί·αίπΡπίπί· ίαπί απτο.: ποπίαίππαί . Ούπί·ίπ ιίαίπ π”

.ίππο Ιππαππαίίοπίε 1 02 3./επίπ π.. απίπ 29/πππ[α Βοίπίπί 3 ππ8παπίπΚοιίαί][ο . Βοπα

τίοπί εοπ[·:π/πίαπτ ποί·απί]ίππίπε Ρπί·πίπία: Θ" Ρππία: πΡί]πο ί3 παρίππππ/ίε /πίίίππιέ3

α: ααίπίπίπ ίπί!ίί ·ιίίπίπίαί· 3 Θ" δπίπί·ίππ/ί: 3 .4ίπαθτα: 3 (ίπί·αί α: 3 Κοαασα: Ο' Καπί

ύπίπία: . Βοίίπίπ απίίο (.ίαα:ίππα: π2:ί]πορα: Μππί[ποπππ/ί: παππείαπί ποίππίαία·υίτ παπι

Οπίίίοπε αίίίίπίπ ίπ ·υίίίπ [.α3πίππο 3 ίπ3πα(εο Μπί#ποπππ/ί 3 πίππίίηαπ ·υπί·ίίε ίπ ίοπίε οίί

παο: ·υίπππίαπί ί·π/πίπί . 0 αίπ ΕΡί]ποΡο/αύ/πί·ί3ο/πίαπτ Ρωαίίπί·ία:πίπροβία: Θ' αίίί

π.ίποπίπί3 αππο Ιπππί·παπ. 1 023. απέπαππο .Κοαππίο . ' |

π. 1 . .πίππο 36. Κ οίπί·ίί ί·πέί.· 3 παί απ ίπίτο παπίΡαίί·π ί·πέπο ίπίπίίίέπππία: π/ί 3 α...

ππίίπ Μπι ίἰία/οία: ί·π8πποίί3ρίοίίίαπα; πππο 102 3. ίπεπ/π]απίο30ίαπωα: ..π-απ Οπίί

ίοπί αωπίίπίπίπε 3Ρί·αίπ 3 Μίκι: Ο' ίποίππείίπαίπ[αΡεπ/ία·υίαίπ Λΐίί|οπα: 3 ίπ ίίίαππ/ί

.πίαέα/ίοπίαππίίβ 3 ίπ ποίπίτπία .4·υπίππ-β 3 ίπ ·υίίία Μπί·πίπίαπο 3 ]πέίδϊίοππ 8. ααα τπ

πίππ παπί/ίπ πππο ποπ ποπποίαπί . ο δαύ/πίίΡ/πί·απί Επίπαίπα.τ πΡ]πο|ία: [.έαέα/ίο

πἔαπεπ#: ] [.αππίπίπαπ πωπω 3 Ο' Καίπαίπία: π/αεΐίίία: . ΕοιίππίΚούπί·πί ί·πέί.τ πππο 3

15. ΟπίππαΪα:]αίίί 3 Μπα 1 3. πίαπί]απί·απί Οπίίίοπί πΜπίί Οίαπίαπππ/ί πίαο ίπππ/ί ίπ

7ίίία- Ρίπίίποίαίπ 3 ίπ ποπίίίπία Μαίπποπππ/. Βοππίίοπί/αίί/πί·ίπ[πίαπί (ίααπίππα.τ

π3υ#πο]ία: Θ' κήπο πίππ-ποπίπε . ο ο 3

.+2. .4ππ ο 28. Κούπί·ίί ί·πέζί: 3 πίππ[π Μπί·πίο 3 Ρί·οίπιίπααπ αππο 1 03 3.

πίπεία·
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·οο:οί· Οοίίυπί πο...: (Ποπίοοοπ/ί οπ::ίίο: ίπ ·υίίίο (:οπ::ί: 3 ίπ @ου .ΐοίυ:::ίοου 3 ίπ ΑΝΝ. απ·

[οπου Μο:οουποπ.β.Οπο::ίο/πο/ο:ίο/ί: ()::ο ου:πο:3Θ“ οο:ο οίοί:πο [ποίδίίυπο 1 1 .οπο 1 04.9

οπίπ/προοβοίρ:ί: Οο:οπυίυέίο πο:ί: ποπ ουπ·ι:οπί: 3 ποο ο:ίο:π οπο: οίο[οοπί .Βο8ί: 1· ΜΕ·

πππο 28./ί οο:πΡο:ο:ο: ού ίπί:υ οπ:πιπο::ο οοέπο .

4.3. οπου 29. :οξεί: Κυπο::ί :ποπ|ο]ππίυ 3 πο ίοου απο ·υπίέο:ί: οππυ 1 024. Οοίίο

πππο: Θ” :ποποοπί Οίππίοοοπ|ο: πο:πίπί οπίοοπ: Ηοοπου3 πυ:πίπο δ'οίυππο πί3 οοοο:·ππ:

· οποίο ·υίποοπ: 3 οποπ:Ροο:ο:π 3 © ΜΜΜ :οπίο:π .ίπ ·υίίίο Πο:πίοου 3 ίπΡο υ Μο:ί

-[ουποπ/ί 3 Ο ί ο ίπ ου:π:πο:ο:ίοποπο οοοί: οί: ·υίποοίπ ίπ @ου Ροβίοου 3 ·υί|ίο Μυίυ

π που . Σο/ο:ίρ/ο:·ο Ο::ο ουπ:ο: 3 οιπποίο πο: που: 3 θοο/ίοπο: ορί]ουιππ: Θ" οίίί.

..άδίοπί οίο ί/οπο:ί: 3 π:οπ/ο]οπίο 3 ΕΡοέΐο 13. οππο 29. Κυπο::ί :οέί: . .

4.4. Πί::ο πο: οπππίπ 3 Ι .(Μ:π'ίίοποβίίίοο: οπο· 1 026. που Ηπέυ 7οπίο:· Κυπο::ί Κ Β
7ίίίο: οποιο-β: ο ·υί:ο3 ο.37ίο::ί πυποο:ο/ί οοο::ο3 οπο οπου ίίίί Κοέο: οο:πΡίο:·ο: ουπο- δ:οίυπο: ·υο:ίί: :ο:πουί·ίοπ: :πυπο/ίοοίυ Οίοπίοοοππ[οδί'ο: οοπ/ί::πο:οπ: . Νοίἰοπο πο- “επ -

πο: οο:οπο ίπ οπο::οοίο Οίοπίοοοπβ .

4.3. .ΐπο ίί[οοπ: Κο(οίοπ: Ο::ο ου:πο: Μο::]ουποππ: ·σ.›ίίίο: οπο: δ'ίοπίοοοππ πουπο

_|ίο:ίο οοοί: πο: :οοίί:πί:3 ο: ί3ο[ο ίπ οοο::ο ίυοπί:π:3 Ρτο :πωπω ΡειττΙ:: απο ννίοοπί:3

:καιω δ: οιν1 πιεί Οπου:: εο33τιοιτιοητο νν1ΠοΙπιί 3 δ: ιικοτΞε τιιου:3 δ: ΗΗΕ :πεί θειι

`ίι·1ό.ί 3 τοαΗο ειδ Ιοοιιπι (Πιιη1.ειοιιω νΞΙΙει:τι 3 Ατιί1οιιπ1 οι Ρ:ὶίοἱε εΠ&ο.τιπ 3 ίπ Ποίησ

- εΑτιιτίε Πανο Μοτο 3 οπο: οΙίω οχΙ1οτοόίτοιτο ίειοθεί νὶποοπτΗ (οοο!ο/ίο οοποποε:

Μο:ψυποπο:) ειδ οποιο (Σοτ:ιίωτιπτι :ιο ειπτίουίε άονοπίτ : Παπά πιο απτο οοπιο:

1.οοτοΙου: επανω: πιει:: Ρετ τοΠειππ:ητιπι1 ΡτεοοοΡτί Ι.ιιάονίοί ι·ο8:: άοδοτο.τ ίδιου

ΠοΙο Ροττο & (ΠιιηίοπΗΒι:: :τιοικιοΜε . Βυπο: ο:ίοπί ·υοίο:π οί:οπο:π ρουτί οοπ:ί

ένα:: 3 έ[πο:ίο: οίέΐοίπ 3 οπο: οπποποίοίύπ: 3 θα Ζ)ο:ο ο/ί οο8ποπ:οΚυ:πο::ο :ο ο

οοπ:/ίίίο/πο Ηπ8υπο. Ποσο: Ο::οπί:3 οπο: ποίποπ ίπ οπο:·:ο ποπ οπ3ο:ί:πί:οο3[πί: Εί

ζοπο:ο3 οπο: οοοο:π Κυπο::ο :οέποπ:οπ:ππί οπο: π:ο:·ί:υ/πυ ουπο·υί: :πυπο|ίο:ίοοπο

οίπ:π οποοοοπο ίπ ·υίίίο Ρο[οίοου 3 ίπΡοέυ Ζ.ίπέυποπ/ί 3 ίπ ουπίί:ο:π Οοποί·οπ/ο . Βο

πίοπο Ο::ο οο:πο: Οοίίοπί οὐοο:ί¦ οπο/οο:π πο: ουπο·υί:ίπ ·υίίίο Οο:πο·υο: ο3 ίπ ουπ:ί

:ο:π Μο:ί/οοποππί 3 ποπ: οποίοποίποπ:|οΡοοποπίπίπ δ:ουπο:πβ·οο: Κυοοίπ-οουο:

πυ/οπ: . δοοβοίρο: (ίυ/ίοπο: οπί[ουιοπ: .

_ 46. πππο 3 3. Κυοοπ'ί ί·ο(οί:3 ίο :οί πιο: υπίέοο:ί: 1 027. οο:[οοποπ:ί3 οο:ο ιοί Οοί

ίυπί οποο:ί οοοίοοο[οπδί (ίου: ίί3.ο:ο ίπ ·υίίίο-Βυ:πίπο. .ἴ:ο:π ·υίποο ίοίοοίπ3(Τ οπο

ουποοπ:ίπο ίπ 7οο8ο (ί:·ο:ίοπυΡο ί:οπο .

4.7. πππο 37. Κυοπω :οέί: .οϋποοοπ: οοπίο: 3με... Ηπίπποο:ίουπαί:ί: 3οπο! οπο:

ο:ου:ο]πο οίοοίοοίοο 3 οοοί: :πυπο/ίο:ίο Οίοπίοοοπβ3 ..οι 13:22:26: €ιοπ111118 Ρ2.τοτ (Μί

10 3 οοοίοπο:π/ο::δίί Μοποίοίί ίπ ουίίίο Μοί:οοοπο 3 θ" οίίο :ππί:ο 3 οο/οουο:υ [οί πο

/ποοο#ο:ίοπ:/οί: ]π:οπο:ουπο:ο: . Ηοοο οπο:·:ο ποοο:πο ίπ Βίίοίυ:ποοο Ε' ίοπίοοοπ-|ί

ουί. 4.1 2. οοί οο:ο οίοί:οί· οππο 37. οο3ποπ:ο Κοοιο/υ 3 ]ποο:·πο:ίοπί: Ποίπίπί 1 02 3.

2.Κοί. Νυπο:ποοί: [οπο 20. πιο οπο:·οδίο:ο: ού:οποίο(οίοί πυπ/ίοί οοίποοοπ:: ποπ:

πππο: 37. κυοο49 :ο(οί: οππυ 1 02ο. ·υπίέο:ίο απο π:οπ]ο Οδίυί::ί οπο: ί: . Οο:ο:πίπ

08ο :ποποοου: Οίππίοοοπ/ο: ίπ ·υίίίο Μοί:οοοπο οο(οοπ:ο: &οπο7'ίοπ:βί: ίοοπί Ηπα

πο::::: 3 ο:Ρο:ο: ο:: οο7οίοί οίπ: οποο:ο οροο (ίπίοποπυπο:π ίπ ρουπο:ίοπίοπ: Ηαίυοίο

οδοί:οποίο.ο 3 ποί :ππί:ο ουπ[ο:·: οίοο:π ίσου . Π::οποο οο:ο: οο:ο 3 #.·ο ο::υοίοοο πο:πί

ποπ:οί· πο: Ηοπίοο::ί|ίίίί 3/οίίίοο: οί:ποοοο: 3 .οπου 3 Ο Οοο .

° 4.8. .οπου 4.2. Κοοο::ί :ο(οί: 3 ο:: πουπ·ίίίοο: ο1οο::ο ίπ :οβοπί/υοίο:ο:οίπ-[πο:ο: οβ

/πίπ:ο: 3 οοΡ:υίποο οππυ 1 029. οο:ο: ο/ί πτυπο/ίο:ίο (Ποπίοοοπ-β οο::ίίο: ίπ ·υίίίο

δ`ο:οίοοο ίπ Ρίζου Μο::]ουποπ/ί 3 ]ποίοίίυπο 1 1. :ποπ/ο .Ρού:οο:ίυ .

4.9. πππο 33. οίο[οοπ: :·οξεί: 3 οπίβ οο :πυπο:οπίο ίπ:οίίί8ο:ο: 3 οί·ί: οππο: 1 028.

οπ:/οοποπ: 3 οο:ο[πί: (ζ'ίππίοοοπροο: οοΡοίίο/οπὅἰο Μο:ίο οπο: οοοί:πί: 3 (Το. ίπ

·υί!ίο 32πίποίοου 3 ίπ Ρο υ Ζ.πἐοοποπῇ 3 & το.τιτιιτο :απο @και αιωάοιτι οοιποίίο:π3

@Μο ίιι:Ηοίειτ εΙυ:τιι:1 ο: 1Βοοιπάοο δ: οΗὶοἰτιἱε Ι1οττοε1ικ τι1οποιοΙιί..οο ίοοίπ]το:ο :ο:ποπ:

:·ο·υοοο:ί οπο: οίίο οπο::ο3 οπο οοπ:οο :πυπο/ίο:ίυ Οίππίοοοππβ·Ρ:ο:π :·ο[οίο οποία-β

οπο: ίποπου Μο:οουποπ/ί 3 Κυπο::υ :οἔο οοπίβίίο Ηοπ:ίου οο8::οπ:ο . .οπου 1 027.

.Ηο:.:ίοο: :οέπί/υοίο: οΡο:οο οίδίο: ο/ί . Κ

. 30. πππο 1 0 3 1 . Ο::υ ου:πο: :υ(3ο:ο: ο Κοοο::υΡοίο:ο Οίππίοοοππ 3 ·υοπί: ίπ σ... _

Ρί:οίππί 3 ίπίοπο ο:πυ::ίπουί: υ:ππίο οπο.: οί: οο:ο 3 ·υοἰ οί: ίί: ου:ποο:ο:ο ποδίοπο:

ποπ-πο.: ίπ ουπσί:ο:ο Μο:ί|ουποππ 3 οοπία›οπο Οο:·υίο:π3 πππο: υίίο:[οί ίΡοπ: οπ:ο

οο[]υ π:: :πυπο/ίο:ίο οοπ:πίο:οπ:3 οοππ::πουί:.δοοβοίοβοππ: Ο::ο ου:πο:3Οοποί·οοο:
.οἔίο δδ.0. Β. Τοπ:. ?Πλ ν Ν Η ὶὶί με...
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ΑΝΝ.οΗ. π...: εμ: 3€ϋ° ποεαομε..: Θαπ/ι·εα'έ εοπππ: . Αδὶυπι (Πιιτιίοοί 3. Ιου: Αιιἔιιίἱἰ 3 .ειπ

Ι 048 :ιο Ιοοο::ιοτὶοπὶ: 1 ο 3 ι . 1ο:ΜΗοπε η. 1 5. :Πε ΡΜ: τι·ειοίὶτιιτπ ΚοΒεττί 8Ιοτὶ0ίὶ

'°Μ” ζΡ:ει:ιοο:ιωι :ε8ἰ: 3 ποσο οιιειά:ειεεΠωο :ε8ηὶ ὶΡΙὶιι: 3 ου: εἰ: και:: Η:: εῇο: ΡΙὶΠὶπιἰ

όοττιπί Ηεη:ὶοὶ 3 εκ οοο ιιοδτιι: οί: :ο Χομπυ ίι1Ρε: @τοκοι Έτοποοι·ιπο 8: Βιιι·8ιιτι

:Πο:ιιπτι . :...π....- πω;Ο παέαεπα :εέτέα: 3 :Πε πο. οποσ μ.. οιιΞ είὶ 5. Η:: 3 8:::.

51. Είπα:: αππο εοπβέπαπαΙα υἱέετιπ (ΜΜΜ φπα: Οιἰἰἰοπἰ: εοπεεπεπτέ: αποκατ

τεπαπ:/αο ::επ[α ]ο/εεἰἰπο εἰε›·Ξεο 3 (Τ :πωπω επι: πετειἰἰοπ: . Οοπβ·πβο·ππτ αἰπ :πο

παεπέ 3εκ φάει:: οπἱπαπεΡοβ Κοοεντιππ Ρο·έοτεσπ/πό/στποβτππτ3 τπποΡο/τ ἰἰἰο: Πέ::

Μπα: . Βατα επ αρπό-/απδταπο Μαπείίππ: 7. δ'α!επιία: Νο·υεπτοο·ί: 3 αππο Ι. ΗΜ::

σέ τεὅἱ: Ρταπεοτππο . .Ροττο ε/π/οποεἰὶ επαττἰ: ποπΡἰπ:·ε: ππαπτ απατα” απτ ππἱπππε

πιοπαεπέ|οίεύαπτ/αύ/οεέπετε 3· απαπ: ταπσεα!π·π τπαπἐοπ: παοεπιπ: 3 επί υἰὅἱπτέ πιο

παοπέ/πύ/επ3ο/εο·ε 3 /εοί ε] .απ/απ πατα .

μ. .άππο 1ο3 ο. !πκπέτέοπε 15.¦εσ·ἱα 5. ἐἶβ·αΡα/σπαἰεπο πεπαοπτα:ίαπα3 Οποαπίπ:

Ρ:·ε:επτετ απ ε οπυετ/ἱοπεπι ·υεπέεπ:3 ποπππ ία εοπτπίέτ παοπα/τε:έο 3 οπο: ττἱὐα: :πεπ

/ἱὐπ: εἰαΡῇ: 3 όλα ποοἱἰἱ:[επτἱπα ἱπΡ›πε/Ϊαπἰα›π/πο :επ/π τύιππ /οἰπἰοταπο οπτέπιπτ

Ρτο [πα αεοῖἰἱοτππο[ποτπτπ πέτα 3 παπά: ..ο επ ππαιἰπαὅἰπτα /0τταε:3 :πωσ νειΙΒΜε

(Σ. ειὸῇιιπδὶο απο ΜΜΜ:: . :ατχ..-:Ρ/πε Οείί|ο αούα: 3 κούπα.: Μ.), 3 εππτ πα:

πιπποπε αποπαεπἱ: 3 ε πιάτα: πω:: αΡΡε!!αύαταπ|ο[αΜπ:3 ἰη9π·τα#ε πιά πεατί ούτο

πἰ: οπταπτ εοπ/α·ίΡ[τ .

533. άπτε έάτεπιιοπ: πω.. Μπαέα.-απα Οιίέίοπέ αοοατἱ Οἰππἱαεεπ/ἱ εεεἰε/ἱαπι

[απδϊτ θεηπαπι σο π[ε#ου·ι:3βταπ: ἱπΡαὅο κεππεππ3 π: @το Οοτ|οτἱαεεπ/ἱ3ἰπ έτι/Μα

έπτετ Βα|οπσ·π' δ'Οαταβπ:π.Οπαττα ππἰἰαπο παταω εκπίοετ3[Μ εέ/ποβτέύππτ 1..-0α.-.

ἐπί” ατσπἑεΡπεοιοα: #έεππεππ:3ατππε Α/πιο εμπορω Βε1::ηδε3έπ επ Βατε...-αα:.

Μ. Ο απο ποεέρ/ο αππο 1 τη 2. Β οιἰπἰ|α: Βιπέππώοπιππ σε:: ·υίταπήΐπέεπτ3·υπππο

επ απο τε[εο·υ·ε α ἱαποτ επαττα: 3 οπο: ἱιο/ο τεέπαπτε 3 αύ[απε αδ.: τεπφοτἱ: ποτα πατα:

Ρα#ππ οεεππ·ππτ . Ε:: ω: :β :παπα ποέ8οπέ: ·ιπεεεοππτέ: 3 πιά /ῖποπί :απο Εα¦εαπἱα

ιικοα·ε/πα 3#ίία Ναο·παππ απεεεοπτέτί: 3 απο Οιἰἱἰοπἱ αποκτά οἰππἱαεεπ/ἱ 3 πεἐπαπτε

ΚοτίππΓο 3 τεσπα: :π εοππτατπ [.π(εάππεπ-β Θ' Ματπεοπεππ 3 πτα:[πΡεο· πωπω (θ'

ί/οἱαπαοπ/ἰπυἱο: 3 ίπ απ[ία Κοππεπεο . Ηαπε απτεπι άοπατέοπεπο[εάτ ΜιάουΡτο απί

πεαΡαττἰ:/πὶ Βεταταέ 3 Θ" σπαττἱ:/ἑπε Βἰπποοτἰἱ: 3 αε|:·ατά:/πέ 7·ι:ίεοαΜέ . !τεπα απέ

ιἰαπο Μτ!ίτε:/πο εοιἰεπι Κοιἰπαο σ·εέε (Ϊἰππὶαεεπ-β αποπα/τε:·ίο όειἰεεππτ εεεἰε#α:/απ

έΉ]οπαππί: 3/απἐἶἱ έπτοπέπτ @μποτ [.επτεο·π 3 π: εοππτατπ κπιία/εεπ/ί3 π: τεκί

το:·έο Οπποπτ3οπα: α[πππε[πο π·ιπί|ε!ποο εοππτε (υἱιἰεἰἱεετ Ρτουἱποἱα)θ πι:: απο

σ·ε βιαία εοππτωα αεεερεταπτ . 7υαἰτεσ·ἰπ: αποΞεπποοιππ: 7εβπτἰοπεπβ: αίτα:·ε θ'

α(εάπια: εεε¦επεε|απἔδ δ”τεπέαπέ π: :υἰἰἰα Ρου·τεπβ Ο ἰππἱαεεπ-/ἱοα: ποοπαεπἰ: Ρετεπ

@Μωκα#;! ›/#!'00 6°πΖοέιατα:π Θ“Ρατατοπαππ :επ/π . Παταφ τε8παπτε Κοιία#ο 3

εοπ[επ/εταπτ εαποπ:ει 3 Πεεαππ: 3 Κοεεετα: απο” 3 θε.

55.Ηκο οποοπε ίαπέατε ίίεεατ επατ·ταπι Οττοπἰ:-Ρ”υἱἰἰεἰτπἱ3οαοα παπε[ο!απι ε!απ

[πἔοτπ παύεατ τεο3ποιητε ΚοάιιΙίο :εεε .· παπο εαπ: τοπ: Οττο οοπσε: 3 αππο τ 027. Θ απ:

απέ ίπ εα παοεπτιπ 3 ¦οπέε απτε Κοατπωππ τεέεαπ οοἱεπὶπτ3 ποπ οτε/τ π/απε ..ο επω

π:ο: Κοιἰπϋί αππο: τε]ὶεἱ . [π επ στα” Οττο οο3οποπσεπτο πο: ἰεἰπσπ: απο :Με απ”

[πτιἰαΡπετεππ#ε εζαπτο:·επο /απέ?ἱ Μαἱοἰέ :ίοπιπί Οιἰἰἰοπἱ: /αεεε#οτἰ: φπα: 3 ιτε

τίπαπιτ:[απδίι Ρετ:: ΟΜπιασεπ/ί:3οοτε7τατιόπ:3.άτπέαΝασο/είπε” (9]π!έαεο ·/ειἰ ιἰε

εἰαπατ ταπάεπτ εα:[:· τε/ἰἱτπετεῇποπἰ εαπ: οποπἱἐπ:_ῇἰυἱ:3·υἱἰἰὶ: (Τε. ..ο εα:3οεττἱπεπ

τἰοα: :[πο/στ·ποβι·ε Οττο 3 Καἱπαἰαα: ε]π:]Πίπ: 3 Οττο 3 Παπ/Μπι: εππεορπ: Θ' έα'

|εϋππ: αούα: . .κίδτιππ [.εαοπ.ί τ·εέπαπτε Κοαπἰ|ο εποε . [π απο” ότι/π: Οπα,:·τα αρο

ε:·αρπο παοετπτζΤ απ” Οττοπἱ:-Ϊ/υἱἰἰεἰ›πἱ|ἱἰἱιι: 3 ποπππε ?Μάο ; (Ο' ὶρ/ε Οττο Ηεπ

ἔΞΞἴἔἄἔ:;ἔ?Ζἔτπ Βαοεπ:#ν:ιοτεαπ/παπο α3οιπε!!ατ 3 ›ππίταοπε/πο/απ8έτ ατ›·οεἰα πια

! πόσοι απο απο: 3 /ἱ αἰιαπαπιἰο/πεπιπτ3 απο ε:: ἰοεο επα:·ταπο παπι:

7θτο·α αϋπιππ 1 οο1 . απο Ηεπιπσπ: Βιπ·έπποπε Ππκ/ατο[ππδα: ε/τ 3 άόεο·π ποπΡο]

επτε ιέππα: .

· 56- Ρ0/Ϊ Βοάπθΐ τεὅἰ: ο&ἱτππο Ξτσπεπἐατιἰἱ: ο·εείπα 3 ε]π: εεἰἰἐῖα 3 ποοπα/ἰετἱο απ

°'Μα”π/ἰ› Πω: Μποστ 3 Ρ:οεείὶ άσκοπα: Ο:ΠΙο οΒΒο.: 3 ιἰοπανἱτρεπ αό·οοεαταπο [Μπαμ

. Μπππε Ηποεττπτπ 3 οπο: πταπ|ο: έπιπαέο (ϊεπε·τοεπ/ε 3· ππππο π: πο.. δὶἰυἱΞἰαοο 3 αἰ

τεπιπα :π ·υ:Πα ΟιεπΞἰατἰ: 3 ειππ οπ:πἱοπ: ακί εο:Ρε:τέπεπτέεα: εαπ:3 εα/α!ίοπ: 3 οἱ

πεα: 3 Ρταττ.: 3 (Τε. :πετ πατα . .

57- 207720 1036. μυὶἰἰεἰωπ: ποἐἰἰέ επτα: Ζ·οπσε: [ Ρ:·ο·υίπεπε ]3 Θ' πι:: απο:

: !.πεία 3



:ΠΕΟ 01.Π>Μ.τ$ 171311: ΟΝ18:Μι ΚΜ!! ἔ# :κι

κ μια.: Μσσικιικ Οέκκι4οσκ/ιικοκκβσκιω-ΒΜ988σι .-ικικικκις, όοκι:ιι:: (χω:

' σσω. , έσσσόιικισιο/σκέι·ιΜσιοἰι ώιιισσι Βιέισέσκαθ δσμιικιοκισ;: ισ.ιμωι.

ο ιι: Κσ8σσ:[ .Ασιοικ φαιΡοιιιικό0ιικκοκκιοκκβσιικικ-,]σιιιφ. Μισο !κσκικσιιοκι:

Η 408 6. ΙισάιΒιοκσι 8. βέκκοκσικωσικιοισιισ8καιιισ κορη:: ιισσικσο. Αιισπισέσκικ. :ισ

μι”. ισ/σκ:ισσι: 139:: Σωτι6: σιονιωσ.Ωοι::1τσ:. θιιυίεσόι:::ιηοσ.Βσσσωπο:,

.πωσ:Ρινστυοτ ΒσοΒοίκη·θοΡεπο ::1:::ι.-Μ, Μ. :Μισο (ΜΜΜ: οΒιικτι::ΒΙΙ.ισιόειω

. 8; 8σΡ:σφάοηισε . `Τσβσ:[κσσσιζσιωέσιάκ: σι·σέισιοψο7οκ: ·, .Έσσσιοικ: σράο1οκ:.,

σ-.Ρσιικ: σΡασο κ: .ΐσιιισιισκ.β: , Ει·σκσο σΙσφο]ικ: , θ" ..κι Μι:: κοέιισ:Ευισι . !κ κι

ισα:: ικΧισέσκ1ο οικισι· Εσισιάκω θ' Ρσιικω δσκισιισσκ/σω /κέβι·ιέιι κι” ιισω Ήσ

χ . πκ:-.σΡκεφκ: . σκιιι:έ:άσ: κοκ σ'σκέκκικι; Ο σέπια :ίσια ιιισιικι @κά δ`σιιικκκικ·

_ [σσω 5 . .ι(#σσκ-κοκι: Δωσε, ισ8κκκισ Οοκοκσ ιωΡσικιοισ σκκο 1 ο. Ροστο

(:οκο[σκ Οέκκο . ικ κι:: σιιι[έκσ ιΜκοιιι σέικ·ιι: ωσικοι·σικ:, σ/ι (ιοκι·κιικ: Μωσ

. μ”, , σο8κοωσκιοδκιισκ:. σιισκι Κοκκέτκ: Τι·κκ:ικισκισ .Βκιέκκκιισ ι·σεκι έσω

: Κ όσω.ικ/ιιικιι . ..4κκκκι 1 ο37.9ιισ/σιι κιισισ σέκι·ικ, κκκο ιισκι 1 ο. Ώ'κκοκι: ικωσικ
ι . πιω.: ιικικ ,ισσικεσκι- 5.[σσκκιιο Κκισκιικ: .Νουσκιέι·ι: . Μ σκ Ροκιικ: σοέκοωσκιο

. κσκωσσε:, (7'|σσισι σικ: κέιωκκκκ:. κι Κοβσέκκ: σοκ.[οέιικκ: σοι·ικκ. @κι :κοκκ

5·1ισι·ιο .Οικκικσσκ/ι , ιιΒι μισεί: ΟόΠο κΒΒειε , ωσιιισικισικ σοσκω κια:: έκέσκι ικ <υιι|κ

_ιξιιισ!ισιάσωστι ,κι μισοΟ σ Φο]ισικ .Οισκέ . _

58. .4κκο 1 ο 37. .4ι·σέιω κέικ: 7ισσσοωσ: και;» κοκικο οικω: κέέκιι σσσισ|ικω

Μαι:: Εκκισκιιι σκω οωκιέκ: σΒοσκάισιι: ικ7σκέο Μκιάσκσκ-κ . Ζ)σιιιι σκοοικσ ικ

9ι8οικ:[ιυκω Ρικκσσκ/ϊκκσκω,(9' ικκκ/κκιικ ωικ ”έο/σιο , ιιοκσσ ποστ]κ:χω::

_ σις]σικ.[κισω . .Ρο/ι ι·σιιιικω ιισάιι Ο σοκκι:κικ·ιιιι κοκκιιοκσω σκι·ιι: Μοωικκισσόι:,

· · 9κσκΦΗκΒοι1οβκ: “κ”,Ο σ3ιιισιιικ: σκι:ρκιση"σσσισκι Οικκικσο, ικοιιο ικικσκιΡ[σι

Μωβ!.- έστσιισ κιοι·ικικι . .4δικικ @και Ε'ιιικικσκκι «και 1 937. Ικιιιδιιοκσ 5.Ησκι·ισο

τ_τσἔκιικισ. 7·ικιιισσικ: σΡασο!ικ: Θ' «κι |κέ/σι·ιΡ|σσκκι . Μακ .έισέιωέοιιικ:τ σε”

= :κιο:Βο/ισσ ικ-σσσισέκ/κκιιι .[.κκισκιιι ικοκκσέο: εκκειωι, σκι/κο ιοσο σιισσωκ: . Ειιι:

-. Ήσιοκιιοικ κοκιικσ@πισω . Ροκ κκ.: σ:ιιικω _Ο_ικκικσσκκέιι:, σκιέκ: πω: οικω

. .ρισσωσ . κια:: κωκ/κικ κκκω ἐκ ισσο , σκι ισιικτ δ'σΜ·ικικ, ιι: 9σιςο 1.κ8ιικκσκ

_· έκι:ικ κι:: σ/ξ "ικά δ' ικκικσκ' ικσκβ Μκιο)ισέιισκισρσικικο κο!ιι·οσ|κ-οέι·φο.

_ 1 κ. 39.έκκο 1:13 8. σσω άισιικι· σέκι·ικ ιιοκκιιοκι.8. Οιιισηι-/κόΙσιικικ: . ©`#ϊήέἱ-? Ο

_ ισικικ ικιικι·κω :ισ οικω ικ Ρκέο Μσικσοκσκ/ι . ικ:οιιισΜσκΜσσο , ικ .ίσιο Ιιέισσο,

_· |κκκκιιι,ικόιέΐιοκσ 5. @και σκω κκκο/κ1οισκιδιοκοκ σοκσοσιικι) [σι·ισ οκκι-.

Νικ ›ιτσὅκκκΕσ ()Ιιοπο:ισ ιικρσι·σιοισ . Οσισκκω·σκκι.έοσ ι!ι|ο σκκο δοκικιικι ιικρσικ·

ισιοι;|ιιιο[κο Ησκι·ισο Βκι·έκκιιιισ ισέκκω :κιγω: ., έκσ ι·σ·υοσκωκ: σέσι€ΜΜ.: @κά

__ .σοιισικ Οσιικωκ ιω7:σωιοισ ι·σέκκκισ , Οσιιιοκσ κέέκισ ,. ·(5Τ'.[.σκι[τικοσοωιισ . _ .Βι

σέκικκ: Θ” ιικοι σκκ: Ζ.κκιζσιισ ιισιισι·κκι ικοκκσέι: Ο ιπικ ισκέβέκ: ικΡσέο Ο:ρωσικ

( σκ .Ϊκκισκ[σ σκκι·ικω σσσἰσῇισ σ.: Βοκιέκ-βικ Θ' σσσισέισ·ιισ (ιικΒιιιιιιιι. .. : .; . - . .

__ 11: 6ο. Ακκο 8. Ησκι·ισιΈικκσοικω πέσω ?κι ,κ :ισ κιακσισέισ ικισιιιέσιιι_ι. .κι :κκ

; κια:: ο 38.κκι|σοκσκ: . Ηκέο .4κιφο οισκβ: σρω·ο!ικ: .2σιιιιοσειικε κέέσιισσσισ-.

_ Σέικω[σκέιι των:: [κ]οσκ (ιικοκκσω . σκωΡοισ7ισισιθ|οσσ/ισ :κι σσω ρσιιικσκισ .

:Α κιασικο/σισΚοέσιικ: Βια (Τ]οέκκκσ: σέέκ:..4διι7! άκιι/ιοάοι·ι. ιιιέισκισ|οι/κΜο.

χ. Ρ ό1·. σΙκκο : ο 39. ιισιιι[κιι ωοκσ/ισσιο Οέκκισσσκβ σσσίσβσ/ιικίιισ Μκι·ιισ σκω :ισ

_ δσιωι:_.ἶισισι: .βι·υι:,(9'σ.. ικ .κκ διι·υικέο . ικ Ρκδο(ισκσ_υσκ/ . _ Ε”ι κιοκκσέι ικ·υσ

__έιιι|κσι·κκιΡσσ¦κκσω./Ξἔκι σσσισκισ Πωσ σκ σκκο .Ϊκσσικκιιοκι: το”. Ησκιισι

_·ωεσ8,ι: Ρι·ικιο . 2κισκικ'σω Ι·ίσκι·ισκ: ιρ/σ σκ δοκικιιι/ιιικ: , Νιέσιτσιιιικ: .β σκιΡκιι·ι

_”ικιικ9_σσιο θ: ικ ισ8ικο.Βκι8κκόιισ Τισκάκισκισ/κσσσπι . Εοάσκα "κο [πιο ιι079.#··

_έιιι_: 0ιιιιοκι σέέσιι δ' ἰκκισσσκ# ιι·σ: σο11όειττιιυε:κια ικ υιἰικ_διι4υικὅο.Πκικ σκ σκ?

_ βιο ικσκι·κ. 1 ο 9. κικισιωισ 7. ι·σέκκκισ Ησκιισο ι·σ8σ ,7ιιιο β'έκκοκι: ιω7οσικιοιι: >

_κκκο τι. ιωρσιιι σ/κ: . Τσιωικι σοκιικικικσικω ικ σέσιισ-κ οκιιικοι ·υσκιι: ιισ/στιέκκ

·-έικι· ; σκιι|σιιισσι ·υοσσ σοκ/Μι σιιέκκω ισσικσΡοιιιοκσω εισΑιέκκιι . Εσωιἰσικ ιικικκσ

έκέσι ιιοκκιιο κιισσιε , σκοιι ιιισιικι· (ισιωικκικ , ικΡκέο (ισκσυσκβ . Α.Εοιισκι ιικκο

Βιικιιικκ: [κκι::ισκ: ικοκκσέισκικ έκέιικω ΠΠ: 90:17:12. [εξηξἱι Μ:: ε1_ι1Πιστώε σ?

μοΒιι , κι Με ιοσκιικι·, ι·σ:[κκ: κιοκκ/ισι·ιο σοκικιιι σκκο .Ϊκσκικ. 1 ο39.[κιιιδιιοκσΣ! Ι-Ισκιισο ι·σἐσ κκκο 1 . ιιἰσωιοιικ#σ ι1οβ σκ Βκκάικκ: . σκι ικ κιισι·ο κιοοέι·κΡέο!)ι7

·υκ: :καιω . κι:: σκκο Ρσιιισι 1 ο 39. Θ' .ικάισιιοκσ 7. 1. Ησκιισι ιωΡσισιοι·ι:(Ϊκκοκι: , κιοκκσέκ: Οικκικσι][κζικ: ωσωοικικι· . /κκ σιιικιι .4κ/ικσκω ·υιιικω

ικοκκ/ισιιο ιικιιιιιι|/σ .

.άδισδδ.Ο.Β.Τοικ.ΡΊ!!. 1ἑΪ11 11η . ό2.σικ

.ΑΝΝ..ΏΗ.

ΨΩ4-9

Π: ._ ]:ιιωπ.

Οοπο Νιιιΐ

(ιοπιι·οοιι:

ιιτιΡ. δ: τω:

Βατευι:4ισ.
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ΑΝΝ.0Η. 62,Αππο ι ο4.0./ασ 2:33: .Ρ:::πεο:·απ: Ησ:::ἱεο3Ρ”υἱὅο7ῖἰἱα: ΡΌἱἰἰσσπἱ ιἰσάἱ: απίσ

τω:: . π: πσσπ:ἱ έ:: Οἰαπἱοεσ εα::ἱἱα:π ἱπ ω:: .Βσ::ζἱ::εο 3 ίπΡ::έο Μσ:?σοπσππ . Πσππ:ἱο

"·Ι””ἶ"°· πσπ: εσπῇ:π·:::υἱ: (;πα[:·σσα: εοπ:σ:.Ξοι:σ:π ?ππο Βσ:π:::::α: :-Ρ?εφ::: Ο:::α:σσππ30

σ .Κοσσσ:α: ἱπβα:|επ:σσ 3 άσ:ίσεαπ: Οιἰἱσοπἱ σσσπ:ἱ σεοσσπππ:/ππέδ .ΐπ:α:πἱπἱ σσσ Ο::

:·σπππεο. [π ?πσπ Ο'σπ::π:ἱο σπσσπ:α: σα:: σ:.::.-π Βσ:·π::σ:ἱἱ εσο::π3:|οπππ:ἱ: σ::π:;

ω:σεείσπ:::π]σπσΉ .ΐσ:α:πἱπἱ εαπ: ο:ππἱσα: ἱ3σ/ἱα:πσ:·:ἱπσπ:ἱἱ: Ο:ί:σοπ: ::σσσ:: Ο σα

π:::εσπ.π ο:άἱπ::π:ἰπ:π:?αἱσα: εσσ::ἱ:Ρπ:ε:σ:· εσποπἱεο: ::αο ::σσ:::σ:3.ΐ:σ7:σοπα: 67.4!

σσ:·:α: 3|ασ/εσἱΡσ·:·απ:3·[σέ/απ: ::σ[?ασ σπ::. Ρο:·:ο Βσππ:·:ία: ἱπ ?ἰἱ: εσ::::ἱ: π:σπ:ο

:·:::α: άσπάσ:σ:α: ἱπ επ:πἰοὅἱ: Ο::έα:·εσππαπ: ε3οπεο3οο:α:π3 :απ: φα:: Ο:·αεσαπ:3 :απ:

ἱπ θπἰἰἱ:: Οσ:·ἱ/?ἱ::π::. Βε:πο::ία: ?αἱΡΡσ ::σ σε:: σαὅἰο:ἱσα: π:σπ:ο:·:::α:3/::π: :απε/-ο

:ο[απέ:α:[ασ::::3 εαπο ?σε :ἰοπσ:ἱοπσ:_|πἔἰ:σ/ασ:απ::·/ἱ?αἱ:ἰσπ: Οσσ:::::α:3πα:σ Πσα[

:ἰσόἱ: σ3α:/ασσσ-#σπ ?ππο 1 028.ἱπ:σ:3[αἱ: εἰσαἱσπ:ἱοπἱ σεεσσ/ἱπ/ππὅίἱ δπἰυπ:ο:ἱ: ?Ραπ

Ι.σ:πουίεπ: 3 Ο ?ππο 1 03.3.. 3οσ:·οπ::·υ:: π: δ):ποπ'ο 2. Ζσ:πο·υἱεσπῇ ; ?αἱ (9 ::ππο π..

εἱ:σ:· 1 οπο. @Με όἱεἱ:α:~ σπα:: σ::α:::::ο: ::αέϊσ:·σ: .

- 63. αθππο 1 2. Ησπ:·ἱεἱ Κεἐἱ: 3 ?αἱ 3β :ἰσ π:σπ:::οσί:: ἱπ:σἰἰἱὅ:::α:·3 σ:·ἱ: |πε:::·π:::ἱο

·πἱ: 1 04.3. Βπ:::/αἱ: Οσἰἱἰοπἱ σσσπ:ἱ Ο απἱπεε:3σ ε::Ρσσσο/::πέΐ:σ Μ:::·σσ σ: Β:·::επ:::εο

ἐπΙσπ8ο οπ:;:Μ:ππ 3[ασ/ε::Ρβ:απ: Τσσσσ:: σα: εοπ:σ:Ο π:: .
64.. αίππο Ι 64.6. Ηα3:3σ σ:εσἱσΡ]εο3οα: ΟσΨ/σΡοσἱ:ππα: εσπῇἱ::π::0ἱ: Ηι18011Ηπο

32σΠο 1°€1ἱεἱ0Ϊ0 δ: εἱστἰεο 3 π:?ασ απἱπἱΡσ::πἱ|ἱ: σεεσσβ:σ [.::α:ἰσπσπ/ἱ 3 ?απ:π ἱΡβ· Ηα

ἔο εοπ/::·α:σσ:::: (Τ ππ:Ρσπΐε:::·::: 3 σεεσσπ:::/σπ:9:σ πω.. σε· (:'::σ::· 3 /σπέῖἱ πω:: 3

3|σπἄἱ δπππρσοεἱοπἱ εαπ: οπ:πἱσα: σ:::α:π οπρσπἐἱεἱσα: . .·ίδα:π Βἱ[απ:ἱἱ Ιππἱδἱἱοπσ

6. Ησπ:ἱεσ σε33π::π:σ 3 ?ππο 1 04.6./σ:: ::ππα: ποπ εοπεοεοσπ: εαπ: |πάἱὅἰἱοπσ .

65.Ροπ:ἱα: εο:πσ: Θ" Κσ:σ::::::'α: πσἱἰσ: .:.......: σοεο Οἰαπἱσεσπβ3υΒὶ άοιτ111ι1ε οόὶ

ί!ο Ρτει:είί :ιΒΒειε3 σεοἰσῇπ:/::::δἰπ Μπ:ἱπ ση:::περσσω: εαπ: σσεἱπ:ἱ: δ: ΡτσεΒγτσ

1801 :στο 3 (σ' έαοιἰσεἱπσ/σκ:σσ:: 6ἱ: :πσπ 3 έ:: σοεσ ?αἱ :ἱἱσἱ:α: Η::οπ 3 ἱπΡπ3?ο Τ:·σ·::ἱ:3

π: σΡ:Ρ·σΡα:::Β:σπβ . Οσ::::ο π:: επ :πωσ ι ο. Εγω το33ε3 ::π ίσ8σπάα:π πω: 3@α

Ησπ:·ἱεο? δα: σ:# ἰσΒπ:απΗσπ-:ἱεα:3 ἱπ?αἱ:·σπσσα:π[αΡσ:σβ σ:: Κ σ:: Κ:·::πεσ:απ: 3 σα: -

··Ι:πρεσ:::οπ 3 ?αἱ Βα:·ἔαπἐἱ‹σ :απο 3 α:/::π: ιἰἱπἱπια: 3 :απε3ο::σσ:·::: 3 - σ:: :ίσ/:8πσ:α:· .

·Ώἱ#ἱεἱἰσ επ σαπε πσα'απ: πσ/?ασ ::α:ο33σπρσοβσυσσσ .

66. Ηἱ:[ασ/ἱεἱ:πα:::ἰἱ?::ο:εσσε:::.:/ασ [.:πδ:ο Οόέσοπσ εσπ[σδἰσ:3 πσπ:: πω.

Ε/α[:πο:ἰἱ ο3/: οσ:::::: (ἱσππἰάἱΡαπ:: .4σπ:.πππἱ σΡ?”εορἱ3::: Ρα:ο37ἱ·τ::::ἱσπ.β: 3 ?αἱ εαπ:

απο:·σ[α:: Ρ”::σ:πσ:ίσ :ποππ3/ἰσ:ἱο Οἰαπἱσεσππ 3 υΒὶ Ρτε:εθ ω:: :ιΒΒ:ιε3 ::οπ::απ: σεεἰσ

ῇππη/ππσΐἱ`|οσπππἱ: π: ω:: Μ.-πρω 3 ἱπ σ3οαεσπ:::α Ϊἱυππἱσπ/ἱ . Ηα:π:::πππ:|σα

.Ησ:π:::ππα: ἱπσαπ:σ|:σεαἰσ απεἰσεἱπτο Ϊ/ἱππ::ἱσπ/σπ: σεεσεππ:π σά:πἱπἱ/ἰσονἱ: . α9]σπ:ο

.Ρσ:::σ[ο:·::: 3 ίπουΙσ.τσω ωἱΙἰτἱ:ιω 3ετσι·ιε 3 ω:: εαποσέο Οσαππ:εσπ#3 ει1ὶ Ρτπείὶ

όοιπ:τιιιε ΟεΠΙο σώσε 3τσ33ἰ Ρ:Ι:ΜΡου: 3 ·υ:!!:::ππ:σ:π :πΡ::έο (ἶσ:::ἱ::πσΡοσἱ:σπο π:

εσπσἱ::::α δ:::ο8σππ 3 εαἱ ποπ:επ π: Μοπ:-Ε::πσποἰ:ἰἱ 3 εαπ: ο:ππἱ.σα: ?Με πο' σοπ:έ:σσ

:ἱπσσσ υἱάσπ:α:· 3 υἱπσἱ: 3Ριπή: 3 (7 Μωβ: . .ΐασ/επἱρβσαπ: Πσσ:·:α: εοπ:σ: δ:: πω·

:ἱἱ:σ) :ἔ:πσ:ἰσα:]ΐἰἱα: πα: 3 Βασε:::::'α:3 Ο:ἰο θ" π:: σπα:: Οαέ:σσποπσπο π: Ρ:·οσ:::ἱοπἱ

σα: ΗΜο:ἱ‹σ .ΐ::σ::α:ϋσ:σπι?? 5. πωχ::::: ?αἱ:ἱ:::π ιἱσιἰἱ: :ποπ::/:σσ:ο Οἰαπἱσεσπ/ἱ σε

εσσ-σπ:π/::πό?έ Ν:Ιζ:Η'::3 εαπ: σἰ::::·ἱ θ” π3πΡεπάἱεἱἱ: οπ:πἱσα: Θ ?α:::αο:· επΡσἰἰἱ:/αα:::

Ροπή: ἱπ πέσο .6α33α/:σσαπσπβ 37α::::: Βοπσοπἱαπ: επ/ἰσαοπ 3 ?α::π: σεεσσπ:::π ::σ Η::

8οπσ εο:πἱ:σ ἱπ σσπσ/ἱεἱσ :σπσσ:::. Βσιἰἱ: σ:ἱ::π: σεεσσ/ἱπ:π[·:πἔἰἱ Κα:: :π υἱἰἰπ [.σα:ππ3

θ' ε? εσσ::π:|ππ:Ή Ρ::σ/σὅἔἱ ἱσἱιἰσπσ3 Θ" σεεἰσ/ππσ[::πίἰἱ Βπαάἱἱἱ: ἱπ Ρωἱεσἱοπο3 (Τε.

δασ ο:ἱΔσΖβ:ε :ἱοπ:::ἱοπἱ Ηα3:3σ εοπτε: Θ” Τσσσσ::σσσα: εσπ:σ: . [:σ:π Κο:σ::σσ'α: ππ::·εσἱσ

ΟἙἱπ:ἱ ό:: πα: απο: (]Ιιπι1ο.εο3 ι:ΒΙ σα σώσε άοτυπι::Οά:Ι03 είσπ:::·απ: ε::/Ϊ:·::π: .Ρο

ιἰἱαἱπ-Βσἰἱπα:π σ:: ἱπ:σὅ:·σ εαπ: ο:ππἱσα: [αἱ: πρπσπεἰἱεἱἱ: 3 :π εσπ:.ἱ:ο:α έ:·πα-βεοπ

:απ: . δασ|εσἱο[σσαπ: εαπ: σα: 3 πσπ:: εοπ:ἱ:?/α (Τ/ἰἰἱα: σ:: αω:πω::: 3 Κοσ::

33πα: ::σ :::πω,ππ:α:πσ: ωἱεσεουπσ:θ'-πἰἱἱ.Τσ:σπ π:αἰἱσ:· :πο::::/ἰσ:·ἱσ(.`ἰαπἱπσσ:Μ3

:ΠΠ ΡΙ'28Π ΟάΠ0 2Μ388 3 ἄσιἰἱ: Βα:πππαπ: :ΜΜΜ |επι:α:π/ααπ: . Βσπσ:ἱσ::ἱ εσπ

Ισπβ·παπ: Κ·υσσ:σήα: σ:#εσΡα:3Ο 7<υ:::ασ[α: πια/έσω σπψορἱ[σπ:σσ. Ι)σ[απεΐο άσσ

:·ο Ο:ϋσοπσ 3 σε ἱπ πα: Ζωα:: εσσεΐο Ηα33σπσ3 :απο ::Ρα::/ππδία:π Μπ:εσσία:π π: εί:σσα:

@απών σ/ἱππσ πσπάσπ:σ3 Ρ::σεἰἱἄππ: όσπσ:ἱο::σπα εοπ]ΐ::ποεαπ: ἱἱάσπ: Ρυπἰ:ε:·ἱα: Θ'

7·υ:::ασ α: 3 (Π' πσἱα: Ϊ/υπἰ:σ:·ἱα: σ/α|:ἰσπ: 70:::1:Μπσ:α:. [::σπ: Ρ υπσ:σ:·ἱα: εο::79:ππ:

π:: :ἱοπ:::ἱοπσπ: σ π:::::σ/α:: Τ:/εσπάσ[::δ::::π-ασ πω:: π: ·υέσσ:: Ο ασσσ: 3 [πο ππἱππ: :

7υοἰ:ε:·ἱἱ|:::::ἱ:/αἱ ἴ/υπσαθτἱῇἰἱἱ.οοπβπ/σπσ σ3α|εἰσπ: σΡἱ/εοΡἱ πσΡο:σ: 70πἰ:σ:·ἱα:3

.Βσ:π:::·:ἰα: Ο::ο 33ο::σ/σπ:σ ΗαὅοπσΡ:·ἱσ:σ Οἰαπἱσεσ:ψ .

· 67. .Ήπ
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67. ε;» Νεά: ε_/ΐ Ρ·υει·ριτιο ιι .Βοβιιε[ιιδα άι: οοιιιειικιει ειε ΡοΠιειεο , 91ΜΜ ίάεο Α ΝΝ.0 Η

· ὅτι: άε[ει·έειιάάικ ειικά·ιιιιιιιι: σα: άρθ8,'άΡύθ Ο'Μπιπειιβ, ιάιιΔβε |ιιιίιειιιι· κιύ/9ι48 ιά|ιι Ι 049

άστα. νειιιτ Βοίοω ΡΙειειτιιιιι, ιιΒι ειιιιι θει·ειΙεΙο εοιιιιτε ει·ιιιιτ ιιοΜΙιίΠιιιι Ιιοιιιιιιεε, ώἑτ]ἱ°:ζ

8ι ιιιι·ιινιτ Βοίο Ιιοε ί:ιει·ιιιιιευτιιιιι πο. ιΠεειιε ιιιιιιιιιίιιιι ΡιοΡι·ιιιιΕ8ο Βοίο, ιιεε πιεσε “ιι ιιιιξιιιιι.

2:οιιιϊιιδιιιε , ιιιε ιι.ιΒειιτε , Μαιο , πει: ίειιιιιιο. επι ιιιεειιιι ειι·τειιι , πει: :ιιι ιιιειιιιι ιιι€ε

ιιιιιιιι , ιιι ΡοΙΙΞειεο πει: ιιι ειιιε οΒεόιειιτι:ι εοιιιιιιιάειιιι ιιοιι ι·εςιιιι·ειιιι , Ρι·ειιΠοιιειιι

ιιιιΙΙιο.ιιι ίσειιιιιι ει: Βονε , πιασει. , διο. Ετ Β ε8ο νε! ιιιειιε ι:οιιάιιδιιιε Ιιοιιιο νε! ίειιιι

ιιει αΙιιιιιιιιιι εοιιιιιιιιιιιιιι νεΙ Ριειιιὶοιιειιι ίεεει·ιτ; Ροίι ι1ιιιιιόεειιιι ιιιεε Ροίιιιιιιιιιι

ίειει·ο 1 νεΙ αει ι·ιιτιοιιειιι ιιιιίΐιιε ίιιει·ο , Ρετ τε , θειειΙειε , νε! μι· ιιιοε ιιιἰΠιιιιεοε,

ω: Ρετ ιιΒΒιιτειιι ι1ιιιιιιοάο είι, νεΙ ει ιΡΓιιιιι ειιιι ιιιιιιιτεει ει·ιτ,νεΙ Ρετ ιτιοιιειοΙιιιιιι

«μι ιΡΩιτιι οβεεΠειιτιιιιιι τειιιιειιτ , αμεση ειιιειιιιειΒο , δ: Ροίιεει π! τιι:ι.ιι·ι ιιιιΓε

ι·ιεοι·ιιιιιιιι , θειιιΙάε , νειιιιιιιι ; Πνε αἱ ειιιΒιιιεπι νεΙ πιοιιειειιιιιιι , @ιιι ιιιοιιο είἰ:

-νεΙ ιιιο.ιιι:εο. ει·ιι .

68. Ιύἱάειιι|εάιιὶιιιι· σέπια αύ/9ιιε ιιἰἰιι ιειιιΡοι·ιε πο” Κιιἱιιπἰάι σοιιιἱιἰε,άιιἱ άοιιιιι

Οἰιιιιἱιιεειι/ἱ 27707Ιά/Ϊ8Ρἰ0 ειιιιἱιιι·Βεἰιιιοιιιἰε , σιιιιι εστι: , υἱἰἰἰε θ'φ ειιάιειέ: ,βιιιιιι

έκΡι180 Νιιυειιιειιῇ`,ἰεἐειιάιιιιι_|'οιιε Νιιιει·πειιβ,Ριο ιωωΡωιιι ιιι .[..σπάι·ισι, πια

»ωμά Μάιύι!άι: , "Μιι/ιά «Μωβειρωεφιε 7·ιιιάοιιιι . ΙΡ/εΚάιιω!άιιι εισαι

ιικοι·ε·|ιιιι άά·υφι θ' Ϊ/υὶἰἰεἰιιιο εοιιιιιι|ἰἰιο/ιιἰι|ει·ἱ #2 . Ροι·ι·ο Ι.σιιάιάειι.ι ὑἱε Μειωσ

ι·ιιιιι: ει·έά ιιιοιιιισίτο: 914628 &ειιε ιι#εἄιιτ/ιιει·ἱι, σο 68;Ροκ/ι ε» άἰἱιι είιάι·ιά,άωι: πιά

ἰιιιιι άιιοάιισΡι·ιε[ει·ι ιειιιιοοτἰι ποτάκι , ιιι ει: αιιιειιιβε ¦οάισιτικ : δειιιΡει σΡτεινι πιο

ιιαειιιε τιιιιιιιιιιΙΙειιιι νιτειιιι ΙιειΒειε , δ: ει!ιίι1ιιε ιιιιΡειιιιιιειιτο νοτο. Με ΡειίοΙνει·ε ;

Μεο:1ιιε ιιιιετε!ει.ιιι , φωτ ιιιοιιε.εΙιι (ΣΙιιιιιιιεειιίεε ειιιιι ΑάεΙειάε ΜΜΕ ίειιιιιιει Μ·

ΙιεΒιιιιτ , ιιι: απο. ειιιιιιιι ΑιιιεΙιιιιιε ίι·ετει· ειιιε άεάει·ειτ ειε ιιι Ρειεο ΑιιΒιιίιοάιιιιειιΗ ,

Μ γω;; ΡωιΠειιυιιι εοιιιΡοιιετε, διο. διεύβιέρ./ειι·ισπι Κιιιιιιι!άισι Ζωιιάι·ιι·ιευιιιιιιι

με" , θιιιιζ[ι·ιάιιι ·υιι· έά:ίειάι: Ο" ε/ιι:]"ιι θάια/ι·σάιι.τ , .Κούει·ιιι: Θ' 7·ιιιι!ιε

κέικ; Θ” £άε!ειάιιβέι Πιι!ιο!άιι: , Ούιι·ιιιιιιιι.ι , Οαιιζ[ι·εάιι: , ί!έσ , ιιοιι Ηάισιι

ω; εοιιιἱιωιι .

όε. Ηάθειιιιιι· ιιι (ζ' &ιιι·ιαι·ιο σεμειω.-Μρ , άιιοάρι·ιε ιιιάιιιόιιι ύιι|ιιιιικιι:, σοιιιΡίιι

π:: εύκιι·πε άοιιάιιοπιιιιι/ώ Με; Οάὶἰοιιιι ι·ε8ιιιιιιιε ειάειιι ¦060|άἔἶάι°ι4Μ , /εά ιιι ?ιιι

ω” %ι0Πά!878 οεσιιι·ι·ιι άστα : ιιοιιιιιι“ιε εκ Δ» Μπα σἰάιι[ιιἰιιιιι ύιιύειιι εισαι τ88ιτιιτ ,

Με!ω ιε8ιιιιιιιε ΒειιιιΠιιιιι Ρο.ιι·ιε ΟάιΙοτιιε: Ρ[67σ.99248/ιιιπΡΡ0 οά2ιπεπάο[6Ριι!Μια

ιιιι·ε . Εκ άι: πω: ε/ἱ Ηι48οιιιι άε :πάθω δ? Πιιι·άιιιιι Βειύάιιιο , Θ' ά!ιοι·ιιιιι , ενά άσιιι·

_ Ρι·ο[εριι!ιιιι·ιι Βοιιι στι: άπο: φΡειιάιιι·ιιι: , (Τε. [ιι ιάιιι διεΡὑιιιιιιι Ο Τβεοιύει·έιι

άιιιπ ·υιιιειιιιι ιιι οι ία άι· ΣιιιιιιιἰάσοΡιο[εΡιιἰιιιι·ιι|ιιιι . Χοιύει·ια:Ρι·ειύ/ιει· άι:: ?ιιιε

άάιιι , ιιι/ἱ ά!ιάιωιιάο ει , Ρει·ιιιίπειιιε Ποιιιιιιο , υοἰιιιιιιιι[ιιει·ἱι , ιιι ιιιοιιιιώιιι #42 ,

ι·εειΡιάιιιι·,/ιιι ά$428Μ θ' ιιι ἔσω ακούει", ει; οάιιιισιιι|ερισ|ιιιι·ιιιιι. Ρ·ιιιίίείιιιιιι άεάιι

ιιιοιιιι/ιει·ιο Οεωιιιάσειι/ί εεεἰε/ῖιιιιιιιι |ιοιιοι·ε Μπι Ρει·ι·ι σοιι/ιι·ιιέΐιιιιι ) φαι ·υοσιιιιιι·

οά[ά-ιιιειιιιιιι απ” Μάρ, φρειιάκιι·ιι.τ, (πω: ι·ειιιάιιειιι Μάιο Ραπ άι: Οεωιιιιιιιικ

ιιι ειόνοε:ιτιοιιε ίειιιΕὶι Ρετιι όε Κοιιιει,ίιιιε ιιΙΙο εοιιιτειάιεειιτε,8σε. Βειιιειιε, ει: Μιά

κοι ω” οιιιιιιιικι , Βει·ιωι·άισι άε Τιιι·ι·ε σεάἰι ἰοεο σι-φωπι-Μ, φα ι·εΒιιιιι· ίιιΒ 8ιι

Βει·ιιο.ιιοιιε άοιιιιιι ΟόιΙοιιιε :ιΒΒιιτιε , »πάω ιιι ·υά!ιι Ρ|ιιιι/ἰιιεο , οικιι6Μάι46 ιιἰοάιιι›ι,

ιιιιειιι , ιάφω, μπει· ιιιειιε θειειΙάιιε ιιι ιΡίει νιΠει ειε ΡΙειιιίι:ιεο ΙιειΙιεΒιιτ, ιιι ιΡίει ιιιε

(μια. ιι10ιι2ειιι18 £ωε Πιιάε·ράτει/α»ιο[ιιιιι ὶἰἰιιιιι 060°ά|άιιΜ άε Τιιι·ι·ε, φαν” ἰἰἰιι/ἰι·φ

[Μπι όοάιει·ιιοι·ισιιι Βιιἰἰἱειιἱοιιιιιι Ριιιισὶιοιιι›ι[άιιιὶἰἱιι ιιοιιιιιιι:|ιά (Η: ΤιιττεΡι·ιιιιιιιιι

Ρά7°2ιιι°8Μ ιιΒιιοβέι, Ώ!ιιιιιάσειι/ιβικι!ια: ΜΜΜ άεάω”ε, φαιά(ΤΡ!ειέάιιε εκ @κιΡο

βετιι|εεειε , ιιι εκ εοάειιι (:'ύιιι·ιιιι·ιο άάσιιιιιι:ι Ηάιιά ἰευἱιει·Ρ πετει·ειιιιάιιικ ε/ΐ, φαιά

ιιι ά!ιειιιοι ειιι|άειιι ἰοει σύιιι·ιι: στο” Οάἱἰοιιε σωσε- ΟΖιιιιιάσειι/ἱ Μεικοι·ειιιι· άἰἱικ

Οάιιο, άιά[ει!έσει σεφωεεωρ ιιιοιιάβει·ιι Μπι· ει·ιιιΡι·ιοι·: 9ιικιι·ε β 9ιωιιάοάιιε οι·

σιιι·ι·ιιιιτ σέπια: Οάὶἰοιιἱ: ποικειιΡωε[ειειιιει , άιιιιι·ιιιιι δ' ἐτοιιοἰοὅἰει εύιιιιιδἰειει σπιτι

[ειιἄι Οάιἰοιιἰι άτων πο»ρω· Ε0!7ι2ΝΜ72! , ιιοιι-β” οὐ ἱά ιιι άιιύιιιιιι ι·ευοσιιιιάιε , βά (ΜΜΟ μι

` ι·ι·άσισειιάά Οάιἰοιιι ρι·ίοι·ι . ΜΜΜ ίιιιιιι|ιιιοάι εύιιι·ιιιιιι ειώιύει·ε ιιι/πωψ . ::ξ°ΙΠ"ἰ°°

Πι Ι)ει ιιοπιιιιε Ο ο ι ι. ο εωωεΠω ιιιοιιο.Πειιι ιιιόι8τιιιε Ρι·εεΒγιει δ( ιιειιΙι8ειιε -

πιοιιιιεΙιιιε , Ο ο ι ι. ο ειιιιιιι ΠεΙΠιιιειιίιε ιιιοιιειίιειιι Ρι·ιι:Ροίιτιιε , δ: εετειι ίιιιτι·εε

Ι)εο ιΒιιΙειιι ίει·νιειιιεε , Νοτιιιτι είΐε νοΙιιιιιιιε Ρι·είειιιιΒιιε δε ίιιιιιιιιε , ‹ιιιἱιι ιΠιιό

Ρι·εόιιιιιι ειιιοτι Μπι: ιιιειιιοιιιε νι: ιιοΒιΙἰε , ιιοιιιιιιε Ειιίιοι·ειιιε , εοιιτιιΠι Πεο&

ωεω ΑΡοθ:οΙιε , δ: ιιιοιιιιίιει·ιο ()εΙίιιιιειεειιίι , ιιοιι Ροτιιιιιιιιε ι·ετιιιειε Ειπα Επι

εε , ιιιΠ ΒοιΒει·τιιε εινιιιιειιΙιιε ειιιε , νιι· ιιοΒιΙιε δ: εατιιο Πειιε δε άεεειιιιιε Αι·νειιειι

Πε



.οπο ο;ι.οοεοΜ ε.οοι.ιοπιο οι: οπο::

·οοΝ:08· ·ιο-ωειοοο-.«ωίπω οπο:: ΗοΡοτἰ5 -ίοΙ;-οοοοι·ωπο ;· δ:ω::Ρίο::πω..

1 ο” ω:: 3 τοπιο δ: ία::ω:: .ΒοπονοΙοοπο δαΙιιΙοΜΜο απώτατο .· ΙοοίοοοΒιοι:Ι:ιοι .ΒΑΣ

δ' Μ' '6 @Μία εὶυκἱτπι::οἰἀο111 1ο:Μοτο3 Γκι111Ρίο-θοάοίε οιπ1ΗΠ1ο:* οιιπτοτο3 το8οοε δε ο!»

:ο ίπποι:: 3' ο: ΙὶιίεὶΡε1οπου: «πιο» οι ίσοίοτο:ο-Βεττοπι ποί1τοτυπι 3 δ.: Ροττοπτε3ο:&

ωο.τ1οπι δο·ίτο.ττοε3οοποιοοιιο Ροοοπτο:.7Νοε ::στοειά Μαιο:: οίι:: δ; δοθάετο.1εωά:

τωπίο11το: 3 οο:·ίο·οο!Μ:.3 ίοέ:Ξεξοτοδ6 £τοτο:ο1τοτο ίιιίεοΡ1ιοο: 3 ο1ποπτοε 3 @τοπια

δ: οοίοοτ:ιοτο:3ο: ἰποιοπἰοιι: :με 282162 να! :Ποετο-Ροιοοι·ίτου: :ιοεδε ο:οτι1:1ιοΠτώ

Έτοτοτο1το.: 3 ίοτο:οοοοπτο Βοοεο-Ροετο οΡοίὶοΙοδ€ ο1οπίοι:: ίο:ιδιά: 3 Ροττεοιο.::δς

ίοεἰοτοτοω εοοεοδοτ οππιίΡοτοοε Ποιοίοι:: 3 οτ δ: νίνίε ίΡ:ιτίι:οιΡοεηίςοοτΙοδτίω

οι:Ι3επτ1ο111:Ροεαιτοτικο οοοεοόειτ 3 δ: άοίοι:ΗΒ τοοο1οιπ δ: κάτω:: ::οπίοτειτ ΐο1::Ρί:

:οι·οοιιο.81 :Πο ίοοἰοι·_οο:οοι:: Βοοοπιι: Πισω σο οτὸἱπί ί:: ίοεί:ι:·ο νο.Ιοοι·ίτ 3οτοο
30 131·πο1Ρ11111183 δ: Ρι·οοἰΡὶοο:ἰο το8:ιπ1ι1ε 3 ιιτ απο οειτ1τοτο ίυΐοίοίατοτ 38: απο ο... ί

οοκο δ: τονο:οπτίο τι·οΒοτοι· . δὶΪ€Ρι1Ιτ1112111ἱ11 ποΙὶτο Ιοοο Ι1:ιΒοτο νοΙοοι·Ξτ 31οίίο
ΡοΙΙοτιπ 3 :ιοί :Ρίο 3οΙΐοι·Ιτ. Ψ . δ ί _

. . 3 . 3 . . . 3 ;

-· ·~ ‹ - ν. νοι·ἰο πιοποίὶοτἰο. μι· ίειοθιοπι ΟἀἰΙοηοπι ΙοίΗτιιτο 3 - 1

· · '· πο: ι·οΙΗτιπο 3 Ιὶνο τοίο11112τ8. . · -.- · ·

3 7ο. @πιο π:ο::ο/τοί·ίο πππο 996. Οίαπίποοπβα:π ποί:πταπί ί:::·:]άίδίίοπί %·πτ

]αοίοδίο3 ::'ί/οίπ:π: ο:: ί:αίίο (ίτο8οἔίί π Ροπτπΐοί: πιππί:πί 3 ίπ .Βαίί:::·ίο Οίαπίο

σο:: ::·οί::::: οπο. 1 ο. ίπ πα:: ποπ|ο απ: υποίπΡο/]ο#ίοπο: πό :ποπ::/ίο:·ίαπ: ί/τ:ί:ί π_οί:ί#

ίφί:παπορο:τίποπτο: 3π:: οτί::π: οοίί:ο 3β·α3 ατ ·υοο::πτ3 Ρ:ίο:·::τπ: 3 πο οο Ρ87Πίδ7”“θΙΠπ

ίίί::τίπ: :·οοοπβπ:α:· Ε:: ίί: οοίίί: ποππαίί:ο|αί: οοπτί Ο::'ίίοπί: :ο ί:πίπο 3 οίίιουοο·ο

ίοπέο οπτο:: :ποπο/ίο:·ίο δίππίποοπ/ί [αὐίοδίπ [αοί·απτ 3 ό:: ίί: [ο απ:π:ο:ἰο πίοοἔοπ

:ἰαπ: πω:: Ο:ίίίοπί: το:π3οο:·ο Ο ίαπί::οοπ/ίοα: ::ττ:·ίοατ:ο /απτ3 παπ:β·:··ι:οτο ούτω:: θ8ί8

οο ο:·:ίίπο 3οπ::πτππ:οκ ::πτίππί: π:οπαπ:οπτί:|::: οτί: 3 ποσοπ/οοί:πο: . 4 ' Φ; 1 ο

Μο333333_ 71. Ε:: οπίίπ Ο:·οέο(οίί α. παω:: :πο:ίο ί::α:ίποίπτα: 3 Ροτοτ Μπέ::ί:ί·οπ/ο :ποπ |ίο~

:ίσοι Μ=ι- :παπί ίππ: οππο 994.. (:ίαπίποο ::3%ίοέπταπ:[πφ.·3 οτ παο :: ::πποίοδαπ: 3 .[ποτά

88ΒταΜ'· πο:: ίίπαο·: παππ:οαοπ: οο:·τί[απ:α: :: τοπ: ω:: παπί Ο:ίίίοπί: οοπτίζοπίο3 οτί οπο.

Με:: ο:: 7·οπίτο:ίί ἔζιίαοπῇ: οπ:]οο3οί ο των: 3 πο: οοοιίβοποτπ Θ' :·::τίοπο: φα.:

ππίοπί:[::οίοπ:ίω ίΡ οπ:οτ οπ3οοπίτ ; ω... ίΡ[:::π ο:: :υοτα/ίο οποίπ3οίο:ί 3 πίπππί:πω.

το: παίπέοπ:ί: :αποτο 3 Ροο[οί·ίπ:α: ίπτο3:3:·οπο. : -3

:.ΌπιοΕοι1: ΟΙιτΙΡοοοΙἱ: Πιο ποιοι:: (ΣοιοοΙϊαι: πιο άο8οοτΕΒι1: πού: οίΐο νοΙοτου:3 .

οιτοοίοι:τι ·οο3ο :ο Ι)ο1 οο:11έπο ν ο ο ·1· ε 111 ο : 8:5ιτίο Βοί Εᾶυο:οπι.οΡὶἴεοΡιι: 3 ό::

που: εα:Ιοϋπ :ΜΒΜ Βοο οοωτοἰΙΤο: εο33ίτ:ιο:3οοοπτοπι πω: ο1οίοΙ1ο:τοο :φοί

ΗΜΙ1τ:Μ Ιε:81ι·1οΕ3οαοΞτοτ3 οοΙΙ18οτο άΙΓΡο-:ίο3 δ: οοπίοτνοτοεοπ8:οΒοτο. 3 ποσο(

ί:ιτίιιοι οιικ1ειεΗτο οοοίὶΙἱυπι @απο Ο ο 1 το Ν το οιΒβοτίε ΏΙοοίοοεοΓι: οοοοοοϋ 33

δ: οοκοι·ο νἰνοοἰ3 οοτε:οτοπιοοο ίτος1·ιιο1 ίοοπιο1&ί οιοοοίὶοτἱί 3 δε οοοάειωοοχ

ΠτοκιιοοοΠοτίο 3 νοο::.ΒιιΙο Μοοοετοοίε 3οι1οό οίὶ 111 Ι1οιιοι·ο ίο:16Η Μοττὶοἰ Με.

επιτυπι 3 οοτει:οΠοτοπι οοίἱτοτιἰιο τοωΡοτίου: 3 ποπ ΓοΙοπ1 1 3..Ιοτ1οτά:ιοο 3, (οπο

-οτἰειω μπω οπού ιιτΠ1τειτο άοίΗτοτυοι3τοΠουτοτο οι1Ρ1οπείοί. ο :ο Ράδίοι1π11Βοη

11:1ί11::2 :οΙἰ3ἰοοἱ: 8τειάιιο1 . Ιοεοοικ πο:: ίοοἱ3 οιιοοἰο:11 οι1ΙΙιιπ· πιο.: απο ίοΙοοτο3

::οοΠΠοτπ ἰπνοοἰτο πιο Ροίΐοε:τοάίοϋ3Φωτο ι11-Ροτοτοπο ίοοΜ1οιη ο Γι:Ρεοά1&οάο3

:οπο ΟόΠοιπε ΟΙοπἱοοεπἱὶ: εοεοοο11 πω:: 3· δ: :ι νοοοτειοοίέ ο3οίοετ:1 Μ:: ·Ρο:1·ί-3

Βι::3 τω: οο το33οΙοι·1 τι·:ιτο1τοοο3οο:1Βο:3 ειτοοο πιο όί&υπι Μειέο.Βτεοίο οοεοο-3

Μοπι εστω:: τ1·οοοι·επι ὸοωἰοειτἰοοἱ 8ι:Βοι·οοπάιιτο . ΠΠ ὶτοο ιιε οοίὶιτἱε-Ρτοοἰοοε @ϊ

ίοτιίιπο Ρι·ποοοτε: 3 Ρι·οοτ ΡοΙΠΒ1Ιἰτει: Ιο‹:ἱ οπο: 31όοπ1 πιοπεί1οτίο111 .1681.3Ιο.::1οτ,

δίΙοοοετο εςΡοι·οοτ3ίτοττο: Η:: ο111111Ροτο11ΕΠ)60 Π::νΞτοι·ο: οποίοο.οτο: . Ωο;ο:οπο

νετο οονοποι ειιο6Η πιο: Ρ:::ίοοτο: οποιο Εοι:οι·13οοοοΞειοι ο: :οτοοτ1οοοοοοοΒοε,

:ο οοοο13ουοτοοι:: :ποστ δ: ίοείο-το: ίοοτειὸἰδὶί ()ΙοοΕπει:Η: Ιοοἱ 3 › θα:: τοπ1Ρο1το

νεοετοοοε: τοοπτο:1ο: όο111:1Ε Μ Α 1 ο ο 1 πω:: οοί1:ο Ιοε:ο οοτἰτοτἱ: νἱοοιιΙο εστι-Ϊ

Ιἰ3οτ:ι 3 Ροι·τοοοίὶτ 3 Πο οτἱοιο ει1ο&ο ε.: ΡοτΡοτοι1πι τοπ1Ροτο ίοοοονοΙίο δ: 61111::

- Ροτιη:ιοοι·ο ΡοΠὶτ . Μείτεο πιο: ά1&ιιο1Μο8οοτοπίε ωοοείὶοτὶιιω ττ.:ιοΙο Θοττὶ :ιο

Πτο άο11ιοο Οά:Ιοοί πιω:: Γοεοοποτίοοε οῇο:3 οοτιοΒἱοοι1ο ΟΙοοἰοεοοΙῖ έ:: Ρετ-Σ

Ροτιιοττι τοΒοηόιιπ1 3 δ: το3ι1Ιοτἰ ο1οίοο οίίΡοποποοιπ Ρετ οοοϋΠιιιπ οοί1τοτιπο εΙο

:ίοοτυπι 3 & εοτοτοτιι11ι ηοΜεο Πεο οοοποιίΠά οοοΙοίὶο: ΗΙἰοτυπι3 οι: τ:.ιτΞοπο 3 οτ

111Ροτ1111ι18 πο, ο: $οείοτει.: οοΠτἱ Ισα: δ: ΟΙοοί:ιεοπΗ: οοποοϋ οι:: ίοοεοὸοο:ἱο. τοπι

Ροι·ιιοπ
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Ροι·ιιιτι ἴΡπτὶπ ίεπιΡετ Ετ επτἰτπτἰε νἰτιειιΙο εοηΙἱεπτπ δ: εοηὶιιπδἰ:π , παμε ἰΒΞ οπιπὶ ΑΝΝ. απ,

τεπιΡοτε τπι11 νἰνοτιιω σ.1ιιππι δείιιηθτοτιιιτι εεεΙεΙὶπ ι1οΒίε :οιππιὶίἶπ; ε!ετΕεοι·ιιιτι ! 048

πεπτιιτ π1επιοτὶπ :Πετιπ . 8ἰπ1ὶ!ἱτετ‹1ιιε εοι·ιιτιι πιετποτὶπ ἰιι ποίἱι·π εεΙεἱπετιιτ εε:Ιε- 'Ω Μ"""·

Μ. . Ηοε νετο πέετιε που ιιτ νὶὸεπι· , :μισά πΒΙὶτ: , Ιοεὶ :τιμή εοπιπ1ΗΠ δείΙτιιδ:οι· , δο:ἱεεπε.

ῇππι ὸἰἐἙυπι ττιοιιπίὶετἰιια1 ποπ π Ροτείἱπτε ίιιεεεΙΐοι·ιιτυ πιεοι·ιιπι δ: ίππ&πε εεεΙείἰπεΑυέιιΠιιόυπεπϋε πιιίει·ο , θα! μπω ἰτπ οτὰἱππι·ε :ΗΓΡοίιιΞ , ιιτ (ΣΙιιτιὶεηΙὶε πΒΙππε 8: £“ΕΔωμ

ίικεεΠοι·εε ε3ιιε , ίτπετείειιε ἰΡΠιιε 1ο:Ξ Ρετ εοπίἱΙὶιππ ιιοίὶτοτιιω Πιεεείΐοτυπι εΡὶί- ω

.::οΡοτυπ1 δ: επηοπΞεο:ιιω τε8ιιΙπτξτει· οτάὶηεπτ , τεπεππτ δ: ΡοίΠάεπιιτ. ΙΡΗ:1ιιε :ιο

ΙΜ ΓιιεεεΙἶοτεεΕΡὶίεοΡἱ δ: επιιοπἐ‹:ἰ μέ· πιοΠι·πω :ἰεΡτεοπτὶοκιεω δ: οΒΓεετπτὶοηεπι

Επι: ι·ιοΠι·πω δείαΕΡιΞοπεπι ίυπ ΡοιΜΗεπΠ :ἰἱετιὶτπιε δ: πιιθοτ1επτε , δ: ιιτ ΜΜΕ

νοτὶ Ρπττὶ:ἰΡεε Επι: , το8πιτιιιε δ: :!εΡτε::ππιστ , ιιτ ΓεωΡει· ὶτι αιεΠιιε εοι·ι·οΒοτετιτ δ:

εοπΒτωεπτ ,, δ: ίεει1πάιιτπ Βεὶ οπω!ΡοεεηεΞε νοΙιπιτπτεω δ: Ιιιήιιε ΜΒΜ :ὶείετΞ -

τἱοπἱε εοι·ιετιιπιπ άΙΓΡοΒτίοπεπι ΒιιΒεπιεπτ δ: τε8πιπ , 8: ὶΡίἱι1ε 1ο::ί , π: :Π8πι1ιτι εδ,

ίεπιΡει· ίἱιιτ πάνοεπτΞ , δ: :οικω πάνετΠεπτεε 1ηπΙοτιιπι Ιιοιτιἰτιιιπι πάμιτοι·εε ίστ

τὶἱΪἱ111ἰ σ Πο:: νετο Ππτώττιπεδ:οπ1πΞπο εοπτ:πάίπ1ι1ε, ιιτ τιιιΙΙι1ε τιοίὶει· ΓικοείΤοτ

ΕΡἰΙ-εοΡιιε , παμε πΙί:1ιππ πΙὶειίιιε Ροτείἱπτἱέ Ρετίοιππ , πΙΞ:1ιιεττ1 ὶΒὶ πΙ:Βπτεπι πω:

Ρι·π:ΡοΗτιιω οι·:Ηι·ιπι·ε Ρ:πεΓιιιυπτ πω Ιὶεεπτἱπ δ: νοΙιπιτπτε ΓιιΡτπ:ΠδΗ πΒΒπτἰε ΕΙιι- ·

πίπ::ε:1Βε δ: Γιιεεείΐοι·ιαπι εῇιιε . (Πι1πίπεε:ιΠε :1ιιο:1ιιε πΒϋπε δ: ί;·πιτεε ἱΡίὶιιεΙοώ , δ:

ίυεεείΐοτεε εοτιιπι, ΞΡίιιπι σπιτι δίδευι11 ετπεποΒὶιπη απο εοπίὶΙἰο ποΙὶτο:ιιω ίιιεεείΤο

:οπι εΡΞΓεοΡοτιιιπ δ: επιιοπιἱεοτιιπι , νΜεΙΞεετ Βοποτωτι ΟΙπτΕΠο:1υε όενοτε ίππω

Ιππτὶιπη ,οτεἰὶτιεπτ δ: :ΗΓΡοπππτ . Ηπηε νετο ποίὶτπω :ΙείετὶΡτἰοτιεπι :ὶἰἴΡοίιιὶπιυε

τοΒοτπτε ,ν 8: Κοπιπτιπ: πιιδὶοτΞτπτἰε ΡιπνΞΙε81ο , δ: τε8πΙὶ Ρεπ:εεΡτο . ννπΙτετὶιιε

Ρεα:π1:οτ εΡἱΪεοΡ118 . Π: “παο δισ/ισ.: :Μπα σσΡοἐυσιυὐο απ: 7·υπίπεύο Ρεσεπστε

εΡΦοΡο , πι· ἐσσὶσ άέσέτιστ/σσό|σήΡε Μεσποτωπιστ Ησσπσύσσωσσ.τ εδώ:: , Ηεπσει·έσισ.τ

εδώ.: , ..έκτισε πεσεπσου· , θ' .&π[σύστσισε απδίόσποπσσ: . ΜοΠώ Μ·

72. Κοιἰισἰ :σε δ» 7206222: σοπὅἱἐἱσ Μοπα/ί:Μσω Βεωσεπ[ε , πσσοιἰΡαοΡτἱἱεΡοπεβ` Μπιτ: .

/ἱοπὶὐσσ.τ σἰο:α·ι›ἱ£.Εσσπιἰα:ἱππἱε οσσαβοπεπι σΡ[ωπετ .Κοσἰισθ·ισ: εκ-ροπί: σε: ·υσ·υ·ύσε. Ε8ο

18ὶτιιτ Πι Βεὶ ποι:ιΞκιε Κ ο ο ιι π. υ ι-ι ο ε , πιιάΙεπε :1ιιο6:Πε Ρετ ίπστπτικιι $ετΙΡτιιτπ

Μπι πιιἑῖοτἰτπτεκτι πιπΙε πεεπτὶΒιιε π1Ξππτίροεππε , δ: ΜΗ: οΡαππτὶΒιιε Ρτοπιὶττἰ

Π:Ιετεπε η·ιππΗοπεε,άεΠόετπω ἰιινεκιὶτε Μποστ! εοπίιι8ίσω, ιιΒΞ ΡοΠὶπι δεεΙΙππτε

ἐτιίὶὸἰπε π1εοι·ιιοι Ρεεεπττιὶτιιιττι ,· πωπω :πει ΓπΙιιΒι·ε Ρ0τι1ἱ1°εΡε1°ἱτε εοηΒΠιιαι .,

:μπαι Η πιἀὶίἱοπτεττι @καιΡοΠὶΒὶΙἱτπτεττι πωπω , πΙὶςιιο:ὶ πιοτιπΠετίιιιτι ιπιοτιπίὶἱοπε

:εΙἰ8ἱοι1ΞπΡτιιιπ, Μή :1:ιοτΙ:Πε Πεο δ: Σπτιδὶὶε εμ: εοπ8τιωπι εκΜΒετετιιτ ίετνὶεἰϊι.

Α:Ι Μ:: τπκτιεπι π:<;επάιι::ι δ: ΡετΠε1επάιιω,πά Ρπτεττιὶπεεηίε ττιοππΠετΞιιω,νεπετπ

ΜΠε Ου1ιοΝιεπΒΒπτὶε εεποΒἰἱ ΟΙιιπίποειιΕπ ίτπ.ττιιιτι:1ιιε ἑΒἰ :ὶεἔεητὶυτιι Μ εκμ

τάτιιτυε πιιΧἱΙΞιιιιι : :1ιιοι·ιιι11 εοπί.ΠΙο εοπίοττπτυε , πωσ πΒ Ιτιεππιπτὶοτιε ΠοπιΙιιΞ

998. :ιιιἰτιτο νΜεΙΙ::ετ πωπο ΒοάιιΙΡΜ τεεἰε τιοΒἱΙὶΠΞτηἱ , εοτινο:πν1 άοιαιτιιιπι

ΑΞπότίειιω Ι.πι1ίπι·ιἱεπἰὶε εεεΙείὶπ: Ρι·πείιι!εω, π‹ὶ δεάΙεππάιιωάΡίυπ1 ιτιοτιπίὶετἱιιτη,

:ΙΜ ιιτ είὶ Βοηιπε δ:ΜΜΜ: , Βεπἰετιε δ: ποΒἰΙἰτειπιοίὶτιιω π:ΠιτιΡΙε νΙτ :Ιείὶόει·ὶιιπι .

ΕΠ πιιτεπι ὶΡίιιπι πιοππΠει·ωπ1 Βιμ: τὶΡππι Ιπεἰ ΕνετάιωεπΠε Μακη, Πι εΡΙΓεοΡπ

τι: νἑὸεΙἱεετ @θα εεοΙείἱπ: Ι.πυίπρεπΠε ὶκι εοπιὶτπω ννπΙδετιΠ , ὶιι Ι1οτιοτε ίππιδή

πΡοίὶοΠ ΡεττΞ ὸὶεπτιιπι . Ηο‹: πικαπ ττιοππί:ετίιιω :ὶοποΠεο δ: ίπτιδϊο- Ρεττο. Οστι

εε:Ιο ε:ἰππι ἰΡίὶ πιοππίὶετὶο Με τει·ι·πε ,δ:::. Ισ: άκου ω”εδωσε σφο8σ·σφδο ΕΡΜ

:αμα Ζζαισ[ασσεπ/ἱ: ύἱ:: σκεπιστωσσε σσΡΡεἰἰσσΠσ7° .άωεόεσσ: , [Μ πνσπεπάκσ-εβ σσο/ἰσ·ἱ ωσ

σπσΡ!ω·έ: ἰεὁῖἱο . !: «ψ επὶπο Ηεπσ·σσιστ , ( ?από ποσκεπ «Μρωπδο Αἰπἀτἰεσε Με” Αὶη

τὶειιε ,Μ ·υε:εσ·ίδισε σύσσπτἱ:/:τἱ1υτισκσἰεὅἱτιστ) 9·ισέ εσσἰε/ἱ.σω £σσσσ[‹σπεπ[εσπ|ωσσσἰο άσ

άσπο ε:σεισπτε πώπσπΜπσύστ .

_ 73.[4δεσπ[εσ·Με πεπτΡοσ·σδισε[απόΐο Οσἰἱἰοπἱ άστα στεἐἱτισσ· εσε!εβ.α/απδίσ Μπισσόεδ Μπωκεπ

ά:Μσ!πισεκα , πω:: άσε Βιστέετο, Μέ ›ποπσπύέ οίισπίσσεσσ/ε:|ισεπσπτ ἱπ/ἰἰτιστἑ, ισηωσ- Μ'

σε: σ:: συπσ·Μ Ηισσπδνεπέ σουσἱτἱ: :, θάσκεάεέ εμἱισε]'ἱἰἱὶ σἰσπσ:ἱσπἰύισ: Ρο/δεση”σέΐσε › πω:

ἱπΔρτοὐωἱσπἱὐισ: δωοΜε 866ΒΒόυδσθ σ ()ισίσβεποπε σσἰἰτσε/ισπτ. Ηαύετισσ· έ:: Βἰἰσἰἱοι°έσ

:κι Οἰισπἱισσεπ/ἱ σοἰ. 4.1 2. εδωσα Κοδισω π:€ίε ει: σἰε σε απ” 1 024.. :Μινι . ΜοΠώ 8·

Μ.. πέδ Μακ:Μαρκ , ισ: σκέδέ πισέόστπ ·τ:Μετιση σ·ευοεαΗΡοτεβ Μοπασδοπσω ἰπ/ἰἱ- καπ::

τιστέο σφαιί/σπέΐσσω κ:ΐοσ·εσπ ίσα "Με θεπσ··υεπβ . Επι: δισσιυΡε πω: σεἰεὐτἰ: εεε!ε/Μ 0””Με'

ι22πρ"κ197250ω , πισω» ππτἱΊι1π111 δ: ηοΒΠεπι φΡεἰἰ‹π αισδΐοσ· Ρΐπε/απδϊέ Οπωσ

Μ:: (7 πσσὶσἰεω έσα Ρτεόπέατέσ Πότοπέσο εφ. : π. σωφσ·ισέΐα.πωα δεόεΙευΒπ τε8ἰ

υπ Πι ίιιΒιιτΒππο δειππνευΗ: :μια 8€¦€Ισδ4|07°07[Ι4ἱΓ ()'ΠοτσΜέ.τ ισκω·έσ (Ϊἰοἄουεἰ πω.

έκ!)



Χ 57: -ειοειτ:Μ ε. ο111ιοΝ1:ΑΒΒΑΤ1:.

”ΆΝΝ. 011. ὅπἱ3 σ:επαπα Βπ:ἔππαὶο::ππ: :απ::/ίπέα.Ηαπο αα:οπ: οοεπεπαπ:Ραπο:: απ:: ία :::π

Ι ω” Ρα: αππ:: ·ικΣπ:απ: .4απα!α:: ::πρα:α:::π 3 Ραπ:: ιίαβπα:α:π :οποπο:α: .# ααο:ἰ .εέ:·α/α

π. Ματ,

ἈΜεκ-νοΕ;

:απ: 3 Ηπέοπέ α/α3Ήε·:π :έ9::α::: ο9έ[οο3πο3πο:/παπ: 3 π: Μπα ·υοπα:απ:παπ: ποσπ:π 3 :πο

πα/?:οα· ::πέέέοπέ ἱπ/ἰἱ:πα::α'α α9:://::πα:π 3 παπά παέπέ8οπ:ο: ::αδία:.·:: . ΡΜ:: ΑΜΘ:

Ρ|ία·[α·υ:: οο:3πο:·έ: πω:: Μα::9::: :π·υαπ::ο 3 απ:: :απο ::·:πΡο::: εοπ::έ::. Επι” απ:ΡΡα

/αε:α :πα:ππ:·α 3 απ:: α.. πα:πε:απ:3 πα/οίο απο .τα/α :πο:ακί: π:α:πο:α:α: απ:ψα:3 παπα::

Ρ:α/απ:α Κο:ίαπ[ο :απο 3 απ:: επι: απο:: Ε8:πα,:απο απ:#απα αππα!»·έπιο::πα:3 Επων

Ρ:: Θ" οοπ::::ππ: 3/οί|επ::::/πο:π α 3[π π απ: α)α[:ίο:π παππ:οα :αυο:απ:α: οοπποεα·υ:: ;'

αοαἰ:α:α:3 α: ἐπὶ πππα: :π/ίί:α:Ροπο: 3 ααα:: :Μπιο.ά: ποπ ο:απ:/α::: απο3ππα οσέ

τει:ιόι1ττ1 3 ·ι:α:πα[απ: φπα: Η::έοπ:: α9]οορέ :π :παπα αι:α:π πα α: π:: σοπ]”εσέ: 3 (Πυ

πΞεκιΠε οοεηοΒἰἰ ειΒΒατεπι ΟεΠΙοικιπ :ιό Με ΡετειΒεσόι1111 ε:νοκ::.ινΞ 3 8: Ρετωἱίἱὶοτιο

:ΜΜΜ ΒοάιιΙΗ τοἔΙ: 3 εοκιίετιίιι ετἰειπι ίτειττὶε επι: ΒιιτοΙιετὸὶ Ι.ιι8άυποπΗ: ειτοΙιἰε

ΡὶίεοΡἱ3 εετε:τοτυπηι1εΕοη1Ξτυπι & :ιοΒὶΙἰυπι νὶτοτιπι1 Ιιοι·εεω3 Ρτεεἀἰδἴυτ11 Ιοοικτι

ίειιιέΗ ωειττγι·Ξ: Ψὶδὶοτἱε επι: οπὶὶηειτἰοηἰ εοττιτηἰίἱ. . . . ιιτ Ρτο:τΠθι1εΙοει:: ὶτι ΡετΡε

τι:: νειΙεετ :πακετο τεΙὶΒἱοτιε 3 δε πω:: ιποΠτο: ίιιεεείΐοτε: 3 Πιιιιἰεηίὶίεἰιιε εσ:ηοΒΗ

ειΒΒατε: εειτἰτει: εκεε:ΙΙεπτΙΙΒιτιο. Ητττιετιιτ 3 δ: :ιΡιιά ΠΙοε τιοίἱτο. ιπέτ11οτίει ἴΡεεἰεΙὶτετ

οΒΓετνετι1τ 3 δα:. Οπα::α παο 3 απα:π δα:οπ::πο :π Β:ππέο:πασα δεπαβαπα α:π:ππέα 1.

παπα. 1 3. Μ::ϋ:3 :ψ απ/απα ιἰα:α3 παπα ρποἰπ:ἰα πω:: ·υα:::: αππ:: οοππέπα:απ:. Ηπ

3εοπο:π αΡψο3ππ:π (?οπεπεπ/επι ο:: π:α:πο:α:ποπ αππο 9 3 ο. ω..πρ α:: :πα :παπα ἱπ|ε

:πω .ΐαωπαα::παπἱ|πα:πε: :π σα:αποέζο θαπ:~υοπβα:π απ:αί::α:π3α: πο! π:: πο: πο: αἰ

ἰποἱπα:ο:ο ου:πο:3οο:απ 3 πασααπ:: 3 σα: παο οοεα/:οπο οοσπποα[α πάπια.:

|απδπέ Ϊ/ἱἄο:ἱ: αοοἰαἱα3 ποππω αππο 992. αα:9:αοα::απ:ί 3 :π παἔἱπσἱπἱ: οοπ/ο::έππι

α πεα:ο ΜαίοποΧααπ:: αα/ο::::: . Εα:πιπππ αππο ο::οπο: 1 ο 19. :ία:α:π[πΜ.· οοπ):οί:

(;πέοποπο . δ: :α:πεπ[απ[α ποππ: :ία:α :παπα Κοαππ(ί Μέ:: :π Βἱπ|:ο:παοα ΟΜπέκι

εαπ πο!. 4.2. :::πα:α 3 αππο 1 019. αἔὅἰΖ::π:ἰἰ:Ρ:ἱπ:α Κοαππσί απο: 3 απ:: :π οπα::αρ:ο

[απδ!ο ἴ/ἱέῖο:α παο:πο:α:π: 3 αα/α::δ:α/α:π απ:: .· παπι έ9/α Βοαππ|α: 3 ακο:α:π/αα:π ἐπὶ

Ί:α:ππ παπα α3ο3οαππα: . Ε: :α:πο:: Κοαααπ: απ πκο:έ:/πα: έ8:π::πά:: 3 δΤ[:α:::: πι:

°Βα:οπαΜέ 7ο:]οο9: 3 ποοποπ Θ' Οιἰἱἰοπὶ: αππα:::ρποοο: 3 οοππέα σἰππἱαοοπ/ἱ: :ποπα

βο::: Ρ:ἱ·υὶ οξεία α 9:απεες#ο::πα:/α:: :οπο/Χα οοπ/ίπποα/]α :ἰὶ:ἱ:π: :π αφποσπα:α3

απού αππο 998. αα:π:π πω." . (Μπα/κακία: ·υ:/α:π :αἱ α:ίμ·:ο:ο: :πα[αοπ: :αὅἰ: απ·

::ο:Ρ:α:ϋδπαπ:[απόΐί Ρ?δίο::: :ίοπα::οπ::π :α·υοοα:τ.

7 3. απ” 999. Ηα(πο Απ:Μο::'ο:οππ: αρ:]οο3οπ: (Τ σο:πο: 3[ο:πίσε: Οαπέποποππ:3

Π: Μ: Ρατε- :ποπα/ἰε:ἱπ:π Λ!απ:α-παππί: 3 απέα: Ρα:ι:απ:π 3/απο απ::·α α [.απ:πε::ο σο:π::α φπα:Ρα

‹ὶἱ ιποικιΠΦ

π...: .

Μοτι:ώ. δ.

Μ:ιτα:Ιω

ο.ωιω. .

απ· 3 :οο9::απ:α /απέΐο Μαὶοἰο ααπΐοα:α:π3[εα παοα/απ9:ο :ἰο αππα:α ο#:· αππαπα:3

:ποπα#α:ἱο Οπαπίαοεπ/:Ρο::::α:/ππ/ασ::3 Μπακ: ε:: πι:: Π' α::α 3 παω:: α:: απ:οέ:αε·

Ρπο οκἰἱιἰἱ: Ρε:·απ:ία: :π :οππεδί:οπα οπα::α:απ: Β π:έππ:ί:οα:α:πΡαέ. 1 όό. Β2τε1. :τα

πετώ: ΜοΙο 3 ΙοεΠ6Ηοπε 1 π. “πιο Ι πιοειττιειτἱοπἰ: Βοπιἰηἰ 999. ΚοΒεττο ΜΒ:: :πωσ

α.. τ€ἔηἱ επι: . ΠάεΒοιΙάυ: 3 Παπ ίιιώ8ηιιε ίεκετάοε δ: τηοτιο.εΙιιι: ΓετέΡΗτ . Αδ:α:π π:

|απα:πίο δ'απϋοπαππ 3 οοιεποπ:ο παα:ἰ Μα:οαππέ έπιπ:α[οπ::α :α8:: Βοπο:::3 απ: :α:ποπ

ποπ ποπ[απ/ο:ἰιππ: 3 πωπω: απ:: Ηπέοπα/απ/ο:φ/ο::π: Ηαπ::οπ: απ:: 3 Θ” απ:: εο

:πί:α: πο ω:: ποπ:πα: 3 ο:: απ:ππ: Κοαζ3τζο:ίπ: Θ" Κα9παπ:ία: α9:πορ:[πε:ο . Ρο::ο π3ζαβ

πω: πω.. απε:πΡία: παποπ:π: 3 ειπα: ο9ο/π3ο9πα::3πο[ππ: απ:απο: ·υο:πα 3 απ:: :π

αα:οέ:α3ππο Ρα:απαππ: π:3πο:α πο::Ρο:α:: 3 πποόΡ:οοπἰα'απἰο ποππαπ|:: :π παπί: πω»

2απ:Ρ:α υα:ι:/:1α:α][πε:α: . ίπ εοεἰοπι πο/ἰ:ο α3υοέ:αΡπο Αὶτιτὶειι:ΡΜ Η9πτἱουε[σ:ἑπἰ

απ· 3 απο:ί ίπ ·υο:ο:έπα: οπα::ἱ:Ρα#ἱ:π οοοαπ::: 3 :πα:α: αποφ:: Ηπέοπ:: ορφο3ο: ποπ

ΑάοΙ1€τόίε 3/ο:ἰ Αὸ6Ιεγἀἱ: απ::::::: 3 απο:: ο:ία:π αἰἱαπ:ἰα ποπ:: :ο:π9α::π:π απ 3 (9' α:::

:α...-χο:χ..π.πα. πρι:: Ρ::αἰαα:π Μειτεἰι:: εοπ1ε: 3 :π πο/::ο Μο.ιιι·Μιιε εοτιιο: αΡ

Μπα.: . πἱπ (Τ :π αοαοπ: απε:πΡπα:: ποπ” Η:48ο :πεπ::οπαπ:/ασί: :ίοπα::οπ:: οο

σπαπα/απόδ Μαποοππέ 3 α (?απρααο :πα::ἰ:/πα· πσα:::ο οπέ:π/απδίο Μαἱοἰο[αδἔα . δἰ::

επέ:πΡο/ί παο ·υα:·πα 3 ιὶοπἑιτἰοτιὶε θα: 3 παπα: :παπα . Εοάεπ1 :Μακη νοτο δ: άεΠόε

τἰο 3 εοπίὶΙἰο & ειιᾶοτἰτειτε ΙιιΡτει επεαιοτειτοτυω ΡτὶποἱΡυπι δ: ΕΡἰἴεοΡοτιπτι τοΒς›

πιω: 3 ττειάΠ: @τη ὸἰδὶι1: ΑΡοΠοΗ: εκ Ρτει:Βιτο ΑΒΒατΙ 3 Έτο.τήβυίεΙυε ΠΜ οοιπιιτιὶίἱὶε3

Ρι·ειεΙΙΒατυπι ΕΙιιπἰειεεηίε οςποΜιπτι ὶτιεοΙωιτὶΒιι: 3 πεοποπ ίι199ε:ΙΐοιάΒυ: ΠΙοι·υπι ὶτι

ΡετΡετιιιιττι 3 Ιοουιπι ΒιιιέΗ ΜακεΙΙὶ Πι ίιιΒιιι·Μο Π:ιΜΙοτιεπΠ ΡοΠτυπι 3 ίεἱΙὶεετ ιιΒἱ

ὶΡίε Μαη τω... Μο.ττγτ τηυἱεἴεἰτ εοτΡοτε 3 απο οτπιιἰΒιι: εκ! [ε Ρεττὶηεητἰὸιι: 3

Μπιτ οΙἰπι ει Πειυίΐτεάο οοπιἱτε 3 ιτιο.ττίε ε3ι:Ηεω ΡταίοΙΕ: ω::3ι18ε 3 Γειτιδὶο Μειὶο- ι

ο.ταυεΙσ ίι.ι1ίε1ικ ίιιοοεΠοτΞΒιι: ΠΠ: εοττιπ11Πιιπ1 3 :ιό ΡοίΠάετιάι1ιτι δ: οτὸἰηειπἀιηπ 3

ο :Μισο
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"_

ὸὶ€Ροηςτιἀιιπἰ ῇΠτε 1σει·Ρετιιο Με ειΙἱσιἡυε οστιττσἀὶδὶἱοιισ Ξ ΡΙσσι1έτειιιτεω Ιιιιὶ‹: τσ

ίϊΔΙ118πτό 3* 18€ἙΕ°^-ὶστεἱσ-σιἰὶτἱ:: 9σστπ ιστίσέτίσση» @στήσω πσστ_σ%: στα στο Πόσα”

Τἰνασὐσἰτἰἔσσωἱτξε Οσσἱ¦σσσσ|ἱ: 3 Ηαέστστε σΜτέ σεμνά: 3 έκ στ” ἰἰ σ· τσ/τστστ σωστι

#στϊτττττ]σσέϊτΜττπσΙτέ σ θσσβσιίσ σωστα3 =σσέ 1.4σίύστεέσσσσ Εσπσσεττἱ σ·υέ|ιά τσ!έ

τω» ταστστττ άσκστστ 3[σσότσ=Μσέστσ σσωπρεπάστσωσ, τ -σστσῇστἰσστὶσω άσσο·

Ι:Μσ3Ο Ηιτέσσσ πώ: 0Ιστἱσσ 3Ρ0]τεσ .ΒΡϋπσΡο ..Ροίωι 3 ίσσιάτ 3 τσ8τιειστε ίοι·σηΞίΒ

Μό τσ8ε ΚοΒεττο 3 σνυπειιΙυε τ:1σι1ε ὰσωπικ ΗιιΒο εοωσε δ: σΡὶἴσοΡιιε 3 Ρωίεπτε

ΞΡίο Β68ε 3 σστπΜΒιιε δ: εΡἰίσοΡἱεΠάωΡεττἰιιει3ίιιΡτεὁἰδὶἱ ωοτιειθεώ άοηιιπι αει

σΙΜΙτόοππιο ΟὸἰΙοτιὶ ειΒΒειτἱ3 ίιιεοεΙΤοτἰ εισΒατ3ε ΜειὶοΙἱ 3 δισ. φωσ: σσσστέσσωσ σωσ

]'ίτσαστ τρ[σ Τύσσόσωπε 3 στήσ: ::ύσττσ σσ σου: ίστε(στσ σσίτσ σ/τ δτσσσἰσ/σΡστἱστἱΡσ3€.

95ο. Ρσττσ τπσσσ/τστἱί Λίστσσ-υστττ: [σε Ρστσιἰέ ιἰσπστἱσπσσα Οἰσσἱσσσττ/ἱὐσ:|σ

δω» σσττ/ίττττσ·ιστ Κσύσττω τσκ .Ρτ·σπσστσω 3. στ σύ/στυσπάτ .άττώ·σσ: Βσσὐσ|σἱικ ἐκ

.Νστέε στ! υἱτστκ &σστί Ηιτέσσέ.τ 3 σσσύσύσπτστ ἱττ στο[σσσάίσσ Βἱσἰὶστύσασ Οἰισσἱσσσσ

/ἱε3 σο!. 9 3 .μεΟ τόσα Ησεσ σΡτ/σσ3σσ: (7 τοσα:: «ή Μ: σε 7ἱυσσ: (7 σε Μσσσσἰἰσ στ

σσσ σἰἱσ σιτσέσω σσττσ σἱιἰσω τττσττσ/τστίσ σσστσ|ίτ 3 στΡστετ σου σἰἱσ σήτα σύσττσ σπσσ

2ο. Κοσσττἱ τσὅἱ.τ έστσ .

7ό. Ησσ ἱΡ|σ σπσσ 94.9. Οττσ Π!. ΪτττΡστστστ Μσπσβστίασσ ύσστσ Μστἱσ φαιά Ρσ

Ρἱσω 3 φωσ ·υσ!έσ Ο ·.·ἰἰσ|σττίτὶ Μσέστέφ9σττσύστστ3 Οτωτέσσσσβ ωσσσβστέσ συσ

ῇττττσυὶτ.Βἑσἰσ:πσ [τα σε τσ σσπ|εο9πτττσσύστατ ἱττ Βέσττστύσσσ(ΗΜέσσεπ/τ σσί. 4.09.

Ηέσ απο Μακ τιοΒἰΙἰΙΙὶπιιιε ἐὶσὶτσυ· Μ ·υέτσ[σσόττ Οτωσπέ: 3 (7 111ιιΙτιιπι σύ ωστοσο

[σσδτσ ·::ἱτσ εἀειυἔΪι18 . .

" 77..άσπσ 15;Κσσσττἱτσἔἱ:3 Ματ/σ δ'ερτσωσττ3 μ·σίσάσσσσ :πωσ στσ· ·ιτιστέσσίε

το Ι 1 .β σε στσσσ:·σστσ ίστε ἰἱἐστστ 3 Ι/·υτάσ πσσἱἰἱ: ·υίτ πτσσσ/τστὶωττ Τύἱστπσττ/σ-σ

ίιιἰε ΡειτσπτἰΒιιε ι1ιιοτιάσ.ττι ἴασιιΙειτἰτετ ΡοίΤσίΤιιω Ώ!σσέσσσ[σύ/σσέτ 3 σ#σσστἱεστσ Ρε

ττσ σ]σ[άσω ἰσστ σωστσ3σιά τστσ ·υέτσ/σσ τστττισστ·σ τσβτυστσ[ωτσἰτύστἱσ‹ὶ8τσ(5°·!:τσ

τσέσττά:σ . Πε· τσἰὶσσἱἱε/σσἄί δχτττΡὐστὶσσἱ έ:: σττσττ σεστε3βσ Τστέσττισττβ.τ τσσσσάἰ

τὶ: σἔἰτ θτ·σ8σττω Τστσπσσῇ: Μ. 1. σε (ῖἰστἱσ Μσττστστττ αφ. 52. τ): Οτπσ/ἱἱ ωστ

τστέ: !π·υσστἱσπσ ίσλίστκ[σδίσ σ·σΡίτσ ό7. @ισ/έσω ἰἱστέ . τ

78. Εσάστπ[σσσίσ σπάσσττπσ τσεστττσ 3βείίσσεττωσ σιισ σττσσ 3 σστττἰὅἱτ Μπιτ/τσ

τΖέ φωτ σἰσστἰσἰσστ τσ φζσσΑρστσ Κσ8σσ/ἱ στσέΐίσ . Ηιάσ σσσσβσσσ:τσ άσσίτσσπστίσ

επτά: ἐκ σστίστττ ἰσσσ 3 στι/σε τσεωέπίτ Οτσὅστἱσ.τ 5. έ:: σσἰἰσ ῇστπ σ πσὐἱ: Μπάστα : ασκ

σκέτη ἰΡ/στπ ›·σσσσ/ϊστέσ σκ/ττσσσιἰσ σ3ρτστσ ῇιιτἰἰσσ#στ ἐσστπ.τ Οάἱἰσ3 σστπ: ίτυσστέστττ σύ

σ3σέ[σσσσ Ρετἐἱτ Θ' σστἱσσὶτ 3 στΡστστ σα· ·υστστ·ί .Νστἱτἰσ 3 σιτστττ σ:: σύσττστίσ (Πισπίσ

στσ/ἱ σε/στέιστσω @ΜΜΜ 3 Μέ στα· ἰσὅστττιστ : ΟάίΙο 8.Μ.328 Μἰττἰτ τ11ο:1εκ:Βο5- επι Α τ·

Μ ε κ Α ο ο Μ Κσ8επίσω σΡἰΓσοΡιιττι 3 σοὶ ΡοΠιιΙσι·σηι: Ιἰσσιιτἰσω ττιοπσΠε:τΠ 2ίΕ69

εειτιτ!ὶ @στα εσεΙεΙὶεπι ὶη Βοποτε τιΙπιἱ σοηΓεΙΤοτἰε Μεκἰπιἰ ειπτὶε1υὶτι15 σουίεοτειτ:ιπ1

Μ νΗΙει νειΙετιτὶοΙσ. . (ζώ ι:οπίσηΠτ 3 άα:τσ:νΞτι1υε3 στ πιιιΙΙει Ρετίοτιει ΙιειΒεειτ ἀοωἰτιει

τἱοτιεω αυτ σοπΓυστιπΙΜετα ἱτι εΠθο Ιοι:ο 3 σωρο ίι·εττεε ἰΒὶ σοτι1τ11οτειπτεε Ροίΐεπτ

Ίσα σ. ίἰὁεΙὶΒιιε οΗΕπεητιιτ ειεεἱΡετσ . Νισίίσ σρ σρισσ/ὶτσ άστσ 3/στί 43% :ο σσσῇἰσἱτκιτε

:Ποστ στσιἰστσ/σσσἰέ “κάτσω ἱσἱτἱσ σσσἰσ/ἱσ Βσέσπ-β·στσ[στπσ 3 φωσ Ζἱτὶσσσ/ἱτΜσ

σσ/τσττσ 3 στά τα” 7·ιαστ·σσττπ: σύσσ:Ρτσ·στστ 3 σίτσιτστ ἔσω: σ:σστατστττ . Βυστσστἱω

σστΡΡε τσ [.τττπσσβ: Μσσσ/ἰστὶέ τσέτωέσσ/σσδσω ΟάττσσστπΡτασψτ . [ιτστττ Δώσε

τσσ'ιτε 3[σσ 3 στ τσέ/στέσέτστ 3 Ηστωστσάσ: 3 ίπ σύσττσ σσσιτσσα 3 σ8σστσ τίσσπισ μυστ

σστἱσ Οἰττσἰσσσσ/ἱ ΡτσΡοβτσ 3 σ(επσυίτ Μπεστ τσἰἱσσἰἱ: Μι έσω ἱσσ/σττδτί Ρσττ·έ σοκ»

τσπτἱε-ῇστ τἰσσἱτσσ:Ρτσ3ρτἑὶ ἰσὐστἱ: σο» τίσύστέ τσ τσττἱε 7σἰσστἱσἔσ3 Θ” σἰὶστιστττρσ#`σβ

[σσσω σ Οἰσσἱσσσ Ρσστἰσστἱπτττ . Οσσττσ άστσ ε/τ τσ ἱρ/σ σσσἰσ/ἰσ 7σἰσστἱσἰσ 3 [σέ

σ/τ' σσ[σσε άστσ 3-βεστ θ" τσττἰσ 3 σύὶ ἰιἰσω σίκττ/τσ.τ /σσά'σ Οτωστά τἰἱστἱττἱτ σστπ4σ.τ

σσσ[όσω τσόσττσ:3σσσ: σα:τσβσΪσἰσστὶσἰσ|σἰσσστΕΡΦσΡσ/σωστσ.Βεσέ93άτ·σσίω

σετττω· σσἱσσστ θ' Ρσστὶσεΐἱἰἰσε στα: Οἰσσἱσσσσ/ἱύσ: σέωζστε3 σστέσστό |τιέ ]τιτττίσ

τωί|σ 7σἰσστἰσἰσ3 (Τε. ι·%, σσπτσστίσύσστ. Ησσ σέτστσ σ/τ έκ σσσστ!ίσ σσσσ|σἱτ Μ 92111

Ριπυ 3ῇσ βσσετ πσ/ττστπ σΡσὅτσΡύσω 3 στ: ἰσἔσστἰστπ σειωΡο 3 σστ σεΡίτι1Ιο ? |σσδ!ἱ

Χ στπσστ 3 Ρτσβστσ`|σ/σσἰτπσ σ·ρ#σσΡσ3 (Τ σ Μ· σσστσΡἰστἱσσ: έτι σΡὶ[σσΡστσ Ρτἰσιἰσ

'ἱτσττ/σ . έσπασε ποπ σκΡτἰτσἱτστ .· σσί: ωστσ-βτ φἑ/σσΡστσ.τ Γτὶστἰσπσττβ.τ 3 στά ωστστω

/σδτσετσστἰτ 3 πω· τστστ ; σω-[σττσ ἰσἐσττάσστ/ἱτ Ρστοῇσἰἰσσβ 3 από στοά/τσ σἱτσσ στα

τστττΡστσΡτσστστ δσσσάτκσ:βωσ Πσσσίτσσ: 3 στά σπιττσ ύσσσ [.τάσσ:τβ Μσσσ/Ϊστἱσ

Έσστσἰωσ έέσέτστ .
Η 79. έστω τοπ π. Οσἰἰσ Ζἱτἱσεσ|σ τττσσσ/ἰστἰσω τσὅσσάστυσ3[σβσ3σἱτ 3 :ἔσω στο

τω:

ΑΝΝ. ΟΗΕ

1049

Ε. Ριου”.

δ. ΜΜΜ

ΒΡΩ .

ΤΜετηιιιυ .

νο.Ιαπ Μ;

ιἱτἱοειιἴθ -
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ΑΝΝ.€Η. [πέτ απ ππππππ 1 ο28. ππο π: επι: |οεπτπ/π#-εἄπ: επ .4π:απ·ίεπ: 3 πτ πἱ/εἱπππ: εκ ππο

Ι 04-57 π.. π.....π.. οπ3επεπε: πο: παπεπιπ: 3 9ποτππο επποπέεοπππσ οπο· επτεππαπππ: επ

1· μι' Ϊ/ἐπεεπτἱπ: Βαπεπ|έ: εῇπ/πεπο τοπ πεοπαεππ: 3 πιά Οπποπεπτ [.π·.ίπεππ ἰπ/ππεραπἰἰο

Ροπ/αππ'έ Μπἱοἰὶ οπίτπεπρτοε[εδππο [πψ/επίππτ π: Οπποποποέέπ [από?οι·ππα [.ἰ

εέπεπππω.Ππα: έπεπτ απδίοε επεπ·τα: 7ο:/87!34πε8 Οπιἰοπεππὶπεπ/ἱ αππατε πατα·[ππτ.·

[επ ππ”απτ πππεπτ τεπ:ροπ: ποταπι 3π:πτ πο: π. Βέπποτπεεα (.”!ππέαεεππ 3 πω πε

πω: επίτο: παπεπτππ .

8ο. Με” πππε:Ραπα ε/ξ]ππίαεεππ: εεε!επα3 πππε πἱ#ἱεἱἰἰἰ›ππ›π επί τεπ:Ρπ: αβ

έπτπ·ε3ππο τεπποοτε α εποπεεπί: Οἰππὶαεεππππ:Ρε·ἱτππτπ ἱππαπέτπτα-[πει·ίτ.Οεττε/α›π

/π3ω·α ππππα·υπππ: επαι·ταπτ Οττοπἱ: εοέποτπεπτο Ι7::ἱἰπεἰ›πἰ3Βππὅππππε ππεἱ:3παταπι

ο·ε3οπαπτεΚοπππ[ο .· π: πππποποιεα:π[αππ: ]πιφετ/ε Μπιοπί(Τ' Οπέἰοπὶ: αππατππο

π·οσε:/πεπα απεε πὶπ αππὶπωε 3 εοππρππδἰπ: τ·αππεπο]π|έοεππο τεπέτπ%· πέεέτπι· .

8 1 . πωπω οπ/πδπαπτ Ο|ππίαεεππππ: ]ππασέ πεαΪέτπτέοπεπε απ Οττοπε ποεππ

»το 3 επποπεπα οεππο ποπ:τιιππί/εεεππατε: ω.-τμπ ατττἱππεπε τεπτπ·υεπππτ 3 πποεππ: εο

ππτπ: π οππξ/ἱ αΪτετὶπ: τετπε παπ3οέτίοπε εετπππεπε 2:οτπέτ εοεπε: Καππαίππ: Οττοπἰ:

πππ: . [π Ρτοπαπιπ: ε:: @από ποτἰτἰα 3 πω:: π: επαεταε·ἱο Οἰππἱαεεππ παπε·τππ π: πετ

π: . Οττο εοακ:: 3 (ΙΜ εο8ποιτιὶηετιι: ννΗΙεΙ:τιιι:. 3 τεόὁἱἀὶτ πιοτιο.οΙ1ί: 3 Π: ἴοτοοίἱΠὶ

:πο εοετιοΒὶο (]Ιοτι:επΠ Βεο Ϊε:νὶε:1τἱΒιιε 3 ΡοτεΠο.:επτι 3 :μια ὸἰεἰτιιτ ]ιιΙίοου: . ΕΜ:

2ο τεττιΡοτε ττειοΓο.&ο ΓυττεΧετοοτ Αγπιο δ: ΟτΒε:τι:: Μ:: ΑΙὸοτιἱε 3 Ρ:οοΙοοπιιπε:

απο ΡοτεΠειτοπιίοο.:τι Ιπετεπίτοτειο πω: Γεό Ικα: οοΙιωπήει οείΪονὶι ὶο Ρτεείειπὶο

ΙὶειγτιειΙ:Ιὶ οοπιὶτἰε Η Πἰ ἴιιΡτεὁἱἐἘὶ ννἰΙΙεΙππἰ 3 :1ιπΡ:ο Με εοὶιιττιοἱο ὸεὸὶτ Ρτεεἴοτἰ:

.Αγττ1ο:ιὶ & ΟτΒεττο ειΠε.ιτι οικιπτόοο·ι Ροτείὶειτε:τι 3 παει:: Π:ία:Ρετι1ητ3 δ: οοετοΙοτυ

ἐεΡοίι:ετιιητ . δ. Βο.γοε.Ιό: εοτοἱτἰε. δ. ΑὸΙιεΙεἱἀΞ: ιικοτἱε επι: 5. ΑΖεΙππ οΒΒειτί: πε

]ιιΠ:ιει1ππ .

Μοοτε-ίοηθ::-]οΙ1οποΕ: . ΛΗ:: Πιτ:τ!1ο::: οιΡιιά ε.πιθτυπι Ώὶνἱοτιετίε οποσ 1 ο”. Ι:1- ο

ὸἱδὶὶοπε ό. Κοτοεττο τε8ε 1:τειοεο:ιπο . Νοππππι ταπ:επ αππο 1 ο 2 2. πεΪππΗπ: ετατ

Οττο-7·ι:έππεπππ:.·π·π εποε· επ πετεπε. Πτύπ/ππε «απο σεβ: πτἱοπἱ: παεπππίτ Κ οπετ·

τι:: Βππἐπππἰοπππο Βια ἰπ ·υετετέ ππαπαπι ποτἱτἰα3 εκ εοπεπτ επαπτατέο3τε:προτε Ηεπ

Νά τε ἱ:β·πττἱ:/πἱ πατα: π. πω: ππἱπετπποτἱτἱα τε/Ϊατπ:· Κοπει·τπ: πω.: τπππ2 ε/π[

-ππεπω. Κα/παππππτ3 απέΐοι·ίτατε (Τ ῇππππατεἰ:ῇιἰ Κοπεπττ τεὅἱ:3_|πἰἰαεπ›π ΟΜ

πταεεππ πωπα/Ϊεπο εεπἱτπψε 3 εππι εοπ/επ/π Ηπέοπί: εοππτἱ: Οαπέ|οπεππ: απο·

ε·ππιππε υποε·ππε ηοἱοὶΙὶοιτ: ιπ:ίοίοοε οπίΙίτπε3 οποπέ3ο[ε εοπ/ττπ2ατ (Τ' εοπτοπο:·.π . `

82. πίππο 1 02 3. πεατπ: Οππο πιοπαπεπιππ πάτα· ὶπΡατεππο [πππο εοπ/?τπκ.ίτ .

Ηοε επἱπτ 3 πποπ α|πατπἱππ:/πἱ: απτε εοπφπεπε: αππο:Ρποπ:ωπππίπεπατ 3 πεε/ατἱ:

[αεετεποτπεποπτ 3 ἱΡ/ε εππο περοτἱππ:/πὶ: 3 εοπππ:/ίί|.ί: 3 απἱπφἰευἰτ . πρ...: ετίαπο

πππε 3 πτ τε/Ϊπτππ πίππτεα: Βπεπε/πἰπ: έπ ποτέ: απ κταπ:/ππέτέ Οπποπί: 3 ..Μ-πε .

Βέπίέοτπεεεε Οἰππἱπε.3οπ3€. 74.. ·υει]π:/π3οπα ]αππατπ εεεἰεπεε ε/π[πεπο ποεί3πππ απἱτπ:

επ απ πιω/πππε ἱπ/ἐπἰΡτπ: 3 ππέ ποπ έππέεατπαπώ: Μέ: ·υε:πέ: .

Ηοο τ1ΒὶΙὶεΧ:ε8ι1π1 . . . . . εοκκΗ:Πτ ()όΠο τετοΡΙιια1 .

Ϊ/π·ππι τοτατπ τεποε/πεπ:πίεπτ εεφοπέτ ίιοπεποετ/ππδππ: πω." έπ έτπιππτπεπτοπιπππ

τέοπέ: 3 οποπ/ποτ·απατπ8ε·απποπ.·επππο ἱτττεὅ›·πτπ πεππππ: .

8 3. οπο.. πω: τεαπΡοπαΚαποπεππ: ·υίεεεοπτε: επ›π πκοτε/πα @Με πωτεεπε πε

ΜοΠα:. ε. πἱτ π:οππ/ἰετἱο Οπππέαεεππ ποσππο 3 ππέ πἱεεπ.ττππ .ΐαπδΉ-|οπαππέ: π.- Μοποοπε3επ/π:

πεἱ εοτπ Μπι έππππποεπιτα επ/πτω-ε εο2πω...: εκ ·υαππ: ποτέτπ: 3 πω.: ίπ Ο Ζππἱπεεπ

έ:: . “ ' /ὶππ: ε αττω·π: επ π ›·ε παπεπτπι· . Ηπα· ποποτέο/αέΐπ[πέτ τεο3ποτιτε ΚοΒ:::το τεμ δ:

Ρ:πίὶἀετιτε Αοο1τειτιἰ: νν:ΙΙεΙωο Ποοε 3 πιετιίε Μειἰο . ε›χ..εχποοπ Ι/επιπεππ:

ε3οπεο!οπ: Ρέέΐπωεπ/ί: 3 ππέ/επ Ροητὶίὶεεπι Αι1υίτατιοτιιτο ππρεπατ 3 (Τ εππο εο]οσ·

παπί: ε3οι]εο3οπ: [.εποο·υΕεεπ/ί: (Τ Κοπο Επεοἰπποεπ/ἱ: . |τεπι]οπη·εππ: (Τ πεπεππ:

·τπεεεοππτε: 3 τπ›π ί/απππεπποπ: πε Ραπτεπαεο. Νπ/ππιππ υπο Καποἰεππ:/ππ/επἱρ/ἱ#ε

ἰεὅἱτπτ3πποπ|οπταπε ποππΜ3οοπ ὶοππ: πτοττε*ί:ψπππτπτα ω... εεἱ εοπΪεδἰα/πετἱτιτ.

84. Νοπ ποπετ ππο τεπφοπε ἱπεεοεπἰπτ ποοπασπέ ποπαππι ..ο δ`ατΖαπο ἰππαπἱτατε

5°'· Ιπ Μ.:[πα πεπετ πεοπε3εατέο επἱπαπι ποοπαεπο (Πππίαεεππ 3 οπέ π: Ρ:·ο!»·έο !αποτε εε

- :πε-παπι εοπ/π·πκὶτ : ππα ποτατα 3/αδίππα ψ πτ έπἰ πεοπαεπέ ἱππἱτπει·επτππ . Βἱεατα επ

εαπ-πα α Κε3οππππππο ΔΠ·επατεππ ππεπἱεππεοΡο3 ποπ πππο εἰτεὶτεπ 1 ο3 1 . ππἱε εεεπε

πεεμπώε σε2πτ . Ηοΐ6' π:]επππ: ε:: :υετετὶ ππαπππο ποτἱτἱα 3 ππα:πΡεπε: πο: παπεπιπ:3

π: ··υετεο·έππ: ποεπεπταπέ: πε/ετποτα:π 3 ..π3οπεπεα/α πτε·οέ/οτυππ|α πωσ Ζεἐππτππ:.(1ι:ἱ

@πιο Πε: ίειωιιΙυ: 3 πωπω:: 1. ε ο ο ε ο Α κ 1 ο : 3 (ΠοιύεοΠ: ωοιποίΙει·ἰἰ Πει

τε: δ: :τιοικι::Ιιι::3 πο:: νοεοτιι: 5οτ:ἰοηἰ: 3 οικω: ννὶΙΙεὶοιυ: οιιοπάοπι Πως

Ρτο

νοΙΙο -

Η
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Ρτο κάποια δ: Ρατει· μαπα , ίατιδ:οι·ιιπι αΡοΠοΙοτυπι ω.. δ: Ραι1Π δ: ιηοΠαΠεΠο ΑΝΝ. οι:

(ἱΙιιτιὶετιΠ δ: Ιο::ο Πι :1ιιο ἴε ίεΡεΙΜ το8ανΙτ, δ: Βεατο ΜαίοΙο αάΠιιε Πι εποε νἰνετι- Ι 049

πε δ: νινεπε άεΙε8αν1τ,δ: π1οτΞεπε οΙοπατι:Ιο αττι·ὶΙ›ιιἰτ,εεεΙεΠαω εοηΠτιιετε ΠικΠΠτ, '· ]°Π"”·

δ: απο εοπίεεται·ε δ: :ἰεὸὶ:α::: το8ανίτ α :ἰοπιηο δ: νετιεταΒὶΙΞ ΚεΒἰωΒαΙόο ΑτεΙα

τετιΠι1ιτι ατοἔιὶεΡὶίεοΡο , α:ὶ Ποτιοι·επι Βεί δ: ττιεττιο:ίΞ ΠοπΠΠΙσπ δ: νὶέὶοτἰοΠΙΠττιαε

ει·υεία, δ: ίατιθ:οτιιαι αΡοΠοΙοτιππ Ρεττἰ δ: Ραι1Π. δ: Βεατὶ ΜατσεΙΠ ΡαΡε δ: τιιαττγ

Πε , δ: Βεατι δατιιτιιἰτΠ :τιαττγι·ίε ἰπιεΙχτἰ , δ: οπιιΠιιιτι ίαη&οτιιπι νΞνειπἱιιτη δ: :ε

Βτιαπτἰιιιτι :πιω οαΡὶτε Πιο (ΣΠτΙΠο Ρετ οπιιιὶα ία:ειιΙα ία:::ιιΙοτιιτ:1 . Ποτιατ :Παω Πι

Ρταὸἱδὶιιε Πειτε: ίυΡταἀὶθαε ε::εΙεΠαι :Πε εοπΓεοταΠοτιίε Πω: π1αυΠιιτι αποφ , αδ Πι

Πεοτατιοτιεπι δ: ιιτΠιτατεπι Ρε: Πκεεἀειπἰα τεπιΡοι·α ΠΠΙΠ Πεο ίει·νΞεκιτ1ιιω . Ε:

ίπ7ΐπε ιιδ/9πε δίδα επίπ/διιππι/ιιδ/σίί ιίοπε δώσω· δια είιιιί/ίιδιι .· ναΙεατ1τ ::ι111θώ

ΠάεΙεε ΠιΠιιε ΠοΠτε οΡετατὶοηὶε Πω ατοτεε ,

85. .ιίππο 1029. Κυιίιι6[ίι: Βιιι·έππόία: Τίππείπίππω τω: πίδρείίιίοπείπ Κείποί- Μ Η

π” σοπιίιί: ,ρω Οιιοπίε σο5ποπίσπιο ί/·ιιίίίεδιπί . εοπα:Μ-ί Ο' ίππίπσεπδδω πιοππ/ἰε _.

ί·ίππι Ρπίδί: ίπ ιίία::εβ 7ε/δπιίοπεπ_δβιαιπ , εοπ7ΐίπιπιδιίδ εί οιιιπίπ , δια:: ιδιοι ιιδ Οι

τοπε-μιιίδδείπίδήππιπ π Κείποδιίο ίΡβπ.τβδίο σοδίπιπ/πεί·ππι. Οδπι·ιπίπ ίπιδέι·ιιιπ ιτ

[ει·ί Ρείπι·άιι:,ρπέ. 177. πω: ιἰδίπ ειδ 1.οέίε πππο 1 οφ. Κοιίιιαί ί·ε8ί: 3 5. !δί ιι'ίείιπί·

ιτιοΠαΠεΠιιπι Πι Ποτιοι·ε Πεὶ δ: $αΙνατοτὶε ποΠ:Ι ]είιι-ΟΙιτἰΠἱ, εῇυίΒεωςιιε :Ξεκιίτι·1

εἱεΜΜΜ , ΐατιδΗ:1Πε Ρεττὶ αΡοΠοΠ , πεοποτι δ: Βεατἰ ἰεοΙαἱ αΙτι1ὶ εοιιίεΙἴοτὶε :οτι

Πτιιδὶιιω , Πτυπι Πι εΡἰίεοΡαιιι ΒὶίοπιεὶοτιεπΠ μπα Ρο ΠιΠαειιπι , Πι Ιοεο :1ιΠ ποδι::

ναΠὶε νο::ατι1: , ::οτ1Πτι1811π1 . Ροι·ι·ο πιοππ/ίεί·ίπίπ ί/ίιιιί ιιδ Οποπε-7·ιιίδδείιπο π [απ

ίδιίπεπιί: πιωΐσιιιπίπε ιίίβ·ίπιιι: ει: εδιίι·ιπ Ηιι€οπί: ιιίεδίεΡί/σοΡί δνε/ο πιίοπεπ

δ.: , ιιδί σοπ/ίι·πιιιι ιίοππιίοπείπ ιίεσίιπιιι·πιπ , οδίδιίοπιιιπ Μεριιδιιιι·πίπιπ, σπΡείίπι·πιπ,

(Το. ίπ ·υίίδιι, πω:: όίσίιιίι· Μεάίοδίιππω; Θ' ::πΡείίπ[ππδίί Ϊ/ίδἰοίί.τ πΡπιἰ Μπιίι·ίπσπίπ,

π ΪπιιιἰιείίοΡίιείἰεσεβίε/πο/πδίππι επίδβι.·: ἰοσί πω. , διππιπ , ίππ· Μ: , Οιιο-7·:ιίί

δεδπιί: εοπ/ίι·ίσκει·δι (δ' ίΡ/ε 7·τιπδίει·ίιι: ίπ δοιίοι·επι δειιιιε Μπι·ίιε συπ[εείπωίπι . [π
πδί0 ιιΡοέι·πΡδο δι86' οίππίπ ίπιει·σεάσπισ Οιίίδοπε πδδπιε σοίίσεΜ]δε ίἰίσίίπι· ίΡ|ε Ηπ

8ο . Βιιιπ ε/ί ιιππο 103 3. ιἰίε /ιιπδίί]οδπππί:, θ' [πδ/σι·ίΡ[είππί Κ. Ρίιφο/ίίπε ,

Κ σδει·ίιι: ίιδδω· , Μπι άι·σδίάίιιαιπί :ίδο , Κπιίπίιίπε πδδιι: θ” ιιίίί εοιπρίπίε: σπποπίσί

(9"[πεπίπτε: .

86. ΑΜ” ιιππιίπι 1 α”. εοπ_β8πππιίιι εβ|ππάπιίο ιποπιι/ϊει·ίί δε· Οδπιιι·ίπεο , ?και θϋαντὶα

κι $$8ΡδίΗ20 Οδπι·οπίοπτεπ/ί ειυ#τοΡο [ίιδίπ ε/ί/πδ π·8ίιπίπε/ιιπέίί Οιίίδοπίε , ίπ έξι·ιι- ω”

:ίδιοι Οεωπίππεπβε ίποππ/δει·ίί . Ευ διίίΡΡε ιιππο μπι Κεπσο δ`ισΡδππί 4../κσε:7/οι· ,

εσείςδιε ()'ίιιίοιποπτεπ/ίΡωσίπί , 9$ΜΜ .ποδι/Μπι πιίδιισ ιιππο 1 052. ι·εδεδπι . Ηιί]π:

Ροι·ίο[ππιίπτίοπί: ποιίιίπίπ διίδειππ: ίπ εδπι·ι·πι·ίο σεΜπίαπεπρ . 8τε ΡΙ'18ΙΉ18 Ϊατιδἶαε

Βεἰ εα:ΙεΠεε (ΠατοπιοτιτεΠΠε εΡἰΓεοΡιιε , δ: πιατα· Πιο. δ: ίταττεε ΠΠ, ΠοωΙ:1ιιε Βοτ

8ἰι1ε δ: ΠΜ: είσα ΉαταπιιιιπΙιιε , δ: Μια:: Οατιο:ΠεΙ ίαηθια: ε:: ΙεΠα: (ΠατοπιοπτεΠ

Πε , όε:Ιει·ιωτ θεο δ: ίαπιδὶο Ρεττο δ: αδ Ιοει1πι (ὶεΙΠπἰα:εΠΓετυ, :1ιιὶτε8ἰτι1τ ΠΠ: αιι

Βεττιατἰοπε :ΜΜΜ ΟάίΙοιαίε αΒΒατἰε , πεε εεεΙεΠαε δ: Πει: αΡΡεπάατΞαε; Ρι·ίπια ε::

εΙεΠα νοεατιιι· (ῖΙιαιιτὶαευε , Π: ΠΠ πποηαΠετΞιπτι ::οπΠτιιατιιτ; ίεευτι:ὶα ίαηθεα Μα

:ὶα , τεττἰα Γατιθεα ΜατεεΙΙα :Πω :ΙεεἰωατΠε , ΒαΡτὶίὶετἰἱε , ίεΡι.ιΙτιιτίε, εαιπΡἱε , μα

τἰε , δ:::. Έαθεα εΠ Με :ὶοπατὶο τιιετιίε Βει:ετπιΒτίο . ίετία τεττΙα , τεέτιαΠτε ΠοκτΠηο

11οΠτο ΙεΓιι-(ΞΠτὶΠο . α

87. διίδ ι7π/π'είπ .ΐιεΡδππί Ροπιδιίεπιπ,διδαεί]όειπΠίε εοπόίιίοιίίδιί:,[ππέδιπίπ

αδ ιιιοπιι/ίει·ίπιπ /ιιπδίί Ρίοι·ί πΡιιιί έι·αισι·πο: , δικιά Οίππίπσεπβδω ιποππσδί:/ιίδ

δειιιί Οίίίδοπί: ίεέίπιίπε ίπ πιοππ/ίδι·ίο σεδΠπίππσπ/ί ιίε8επιίδιί.: :υποψιν .4ιπδίαι·

ιίιί: (δ' Επ/ίοι·έίπε ·υίι·ί ποδίδέε . διίοι·πιιι ιίοπιπίσπί: ίπ/ίί·ππιδπιπίπ ίπ σεΠίπίππεπ/ί

£δί27°ϊπ7°ί0 διίδειιίι· . είδιίε σιιπι δοπιιιοι·ίδπε/αδ/είίρβίαπι διφδαππε ε· .7εοΡπε δίπ

ι·οπίυπίεπδε θ' Κοδει·ίπε υίσεσοίπε.:. Μοππ/ίει·ίπίπ/ππόΐί Ρίοι·ί/πδ Ο ππίπσεπΠ: οι·

ιἰίπί.τ οδειίίεπιίπΡεί[ευείπυίτ π/διίε Μ ιιππιίιπ 1 31 7. δια: , π·Ρπιίίπιπ κι δείπι·ιίο αδ

δίπε άπι·ίίίπσεπΠ ερ]σσ1οιιίίάί8πίιπιε , Κπ/ιπππεία: 7εδεπ:1υι·ίοι~/‹ιπ:ΐί .Ρίοι·ί .Βρί

Πο1οπ:[ιιδίιί: ε/ἰ , (9' @ο πιοπιι/ίδι·ίπίπ ίπ επιδείίωίσπι πιιιιπίπιπ . Ιδί 76292822 Ρ871/δ,226°·

Μίνι:: ιποπιισδί π[9πε πό πππιιίπ 147 ό. ανω ιι δίκιο 4../α:επίδι·ίε ιοέςπ είε ίπιίιιδιιι σ/ί.

88. Απ” 1 ο 37. πίοππ/ίει·ίπιπ/ππδίί Μιίπεδίί φπα' 8πίσίιππιπ , ίπ :·Ρί]σοΑππίπ Θ"

6οπιίιπιπ 7πίσπιίπο εοπ/ίπιδίωπ . πιοιιιισδί: Οδπιιίπσεπ/ίδπε ιι·ιιδί:πιπ αδ' .ιό ίπ/ίπιι

ι·ιιππ'πίπ ίδί κίί]αΡ δίπιιιπ ι·εέπίπτειπ . 9%ι8[$$δ πδδπιίδω ίδί σοπ/ίίιπιί: /επτιπι·ί ποπΡο

ιπει·πί . Ηίιδειππ: είπε σοπα·βοπί.τ εδιιίινιιπ , ?παπι ει: Οδιιι·ιιιι·ίο Οίππίπσεπ-ΠΡίο[ε

ι·ίιππ: . · · Ρτἰττιο

8αι::ἰ:ι:ιιΜ -



576 ει.οοιι:Μ ε. οπιιοΝιε ΑΒΒΑτιε.

ΑΝΝ. απ. Ρι·ὶπιο ποτπίπε ττειοπΓ8τεὸὶεπτε , δα. Εεο Α π ε Μ πι: π ε εοι·πεε , δ: ιπ:οι· πιω., πο

Ι 049 πππε Κ ο π· ι ι. ο π ε ,ο ππο επιππΙϋε ποΙΜε , Ροππο νέάεΙίεετ εΡὶ1εοΡο , Ηπ8οπε ,

'· Μ" "° Ι.ειιπϋεττο , θοπεπτάο , θετει!όο , πιιεπι:Ηιτπ Ιοεπτπ , δε.1τΙο.επτπ πωπω:: , Πτιππ ὶπ

εΡὶΙεοΡειτπ δ: εοτπποεπ νεΙεπτὶπε εἰνἰτειτὶε,οοπίεετετππ1 πι ποποτε Πικάπ ΜειτεεΙ

Η πιπττγτἰε,ίπΕ› πιπΒιιί:Ιειππ δΒΒειι1Βι1εΙιαδιεππε πι πε8Ιὶἔεπτὶει απο: :ιπὶιπετππι Ρο

πτυπι , π: ειδ Ραιτιππ τπεΠοπε τεδὶἑτιιἀἰπὶε νειΙεειτ εοπνεττί , επιπ οτππἱΒιιε :μια διά:

έΡίιπτι Ιοεπιπ ΡεττΙπεπτ , νΜεΠεετ :εαπ ,Ρπίειιὶε , ΗΜ:: , νιπειε , οι:1υπ 4) τπο!επ:Η-.:

Με , Ρι·:ιπε , δ: ει1πδὶὶε πο, :ιΡΡεπόΙππε δοπειτππε Πεο δ: ίο.π&Ξε εΡοίἰοΙὶε Ρεπο δ:

ΡαπΙο , δ: τποπειεΙπε ΩΙππὶοεεπΙὶΒιιε ,πι1ώπε μπεί: όοπ1ππε ΟάΠο ειΒΒειε ,ειδ ΡοΠὶ

δεπάιιιπ δ: οπϋπππάπιπ , δ: ,Με πετε:Ι1το.τέο πιιὶἀπυὶά π,<δετε νοΙιιετ1πτ ο8επάιιτπ.

]πεο ειιιτεπι ποιο Βιεἱιππε , πι1ειτεππε :επι πο5 :1ιπιπ1 Μπι ΡτοΡ1π:1πά δ: ειπ1ἰεὶ πο.

ΠΠ, ειπἰτπο. ετἰππ1 ὸοπ1ι1ΕΕειτπΒεττὶεοιτιὶτΞε, νε! ππἱκπα: οιππὶιππ ΗἀεΙὶιιτπ εκπαιδ

ποτιππ ππετεππτπτ πειδετε Ιεεἰετειτειιι δ: Ρειττεπὶὶοτειτὶοπιιπ1 ίετνοτιιτπ Πεὶ , (πι)

ΩΙιιπὶπεο πιοπειίὶετὶο , νεΙ Ξπ ειιπδΗε τω, οΡΡεπ ὶεἰὶε (Ππ1ίὶο ιπἰΙΙτειπτἱιιιπ. Α&ππ1

μπω ειππο :ώ Ιπεπτποιτὶοπε Ποππτπ 1 ο 37. τεεπειπτε (Σοποπε ΙππΡετοτοτε,οππο

πο. τεἔπ1 Γπἰ. Τείὶεε Αδειπειτπε εοιπεε, δ: πω: Με. ΚοτὶΙὸἱε, :μή πεπε όοπιιτΙοιιεττι

ίεεετιιπτ , δ: πεεεπι ιιπε1ο.ε ειπτὶ οι τποπειεΙπε ,στο επ ειεεεΡετιιιιτ , δ: ΕάτοΙάιιε πισω

επιιε ιπε8πιππ ίετν1τΙπιπ εἰε ίεείτ, :1ιπεειτπ ίειπδἰο Ρεττο πεπιιἐΠνὶτ. Ροπποε εΡἰίεο

Ριιε δ: πατα εῇπε ΗιιΒο , δ: Ι.οιπΒεττιιε , θοπτειτάπε , θετει!όιιε ίτο.ττεε εοι·ιππ. Καέ

ππτάιιε Ρτεεὶητετ Γει·ΞΡΠτ :ὶὶἔὶππτε ἱ)ειἑ7τετὸο . Ροἔπἱο: οΡι]οοΡο: 79δεο2οοέ[!έω,

οἱ Μ δικ οόω·Μ Μουσοτοοκο, εἱοοε ο α·ίΡβο , ?ο οοπέκεπ/εω οσο :Άπω ο/ἰ διά

ἔοποπο οεκἱτ.δ`οἄοοοτ οιίβασ οπου εο4.7. το: ε:: ποποοπέ: ΜΜΜ· εο!!έ8ίοΜ·, οξπισ ο οπ

οπο όοπσ[οιίεω ἐπἱοοἰο οπο άπαξ/επι: , οπο:: σοοφοο·τπω πο:: ε/ΐ .

δρ. Ροκ” [.οσκοοοτιι: σοοπο , έοίιίο7π Μεοποοοιο: , |οΜεοποτ·έ :ἰοπο:οοἰ: Ροποο·[ο ί: ,

οἱ ΜοοποβοοέοΜέ απο/οπέΐί Μοπο !έ σκάκι.: ιίο/ο απο: π:βοιπού οποο·υεοπ , ο:

2ο: κι|ἱο σύστοπΡοτέ/, έκ οοοῇο οπο: ποσἔῖ·ο/ισο Γο!ε:νοδο ¦οοιάτι"·: Ποπο.π1πε ό:: τε

-Επε ΡτοΡτἰετοπε ποΙΜε Πεο δ: ἴιιπἔὶο ΜετεεΙΙο, δ: πποποεΙπε Οάδοπἰ δ: Ι)ιπ·:ιππο,

δ: πό ΗΙοε :1ιπ πό ΗΙππι Ιοεπιπ νεπετὶπτ , πωπω με ΠΙΠε ποίὶτ1ε Αόεπιειτο δ: Επιτι

Βει·το δ: Ρο.τ επτ1Βιιε ποίὶτἱε, πτ ΜΜΜ δ. Μειτ::εΙΙΙ Η:Ι τεακΙὶΙὶεετπτ, πιοποιίὶετΞπεπ

:με Μ πω, πυΙΙηι1εΙοεοψίεΙοευε πὶίὶ Γοπδὶο Ρεττο ΡτὶπεἰΡἰ ΑΡοίϊοΙοτιππ Ετ Μ:

ῇεδἱιιε . ΑΒΒειε :1πο:1πε ἱπ άίδϊο Ιοεο ίειπἔὶὶ ΜειτεεΙΙὶ :ὶε Ρε1ΗπΞε , ποπ ΜΒεειτιπ·

πε:1ιιε εΙὶΒοτπτ , πἰΠ :1ιιΙΚεε;πΙο.ιπ ίαπ&1 Βεπε:ΠδΗ τεπεειτ δ: πωπω , δ: ειδ Με

ίτειττεε ΠΜ ΜπΠτοε εοτὶτπτὶνε εοιπΡεΙΙπτ . 0ο !οοετοαπ[ο!έωκ ιἰοΜ πω: οπελ-πο , ίπ

οπο: πυκοπ :ὶτιιἰο¦οέῖοο ιἰἐοἰτοο/ιώ τε,ο·ο δ' οποοείο.Επ οαΜοοπ @Με άοποτέοποπο

τοπ]δο·πιο·υέτ πίσω (]οπσ·οο'πε οπου 4.6. τοέπέ/κέ , Μ ε/ἱ απο ποπἰὅοοἰ: οπο:: 98 3.

Μοι›:ιίἔ. ε. 9ο. οίκω 1 ο39. οοπ-βέοιοπάο ο-β[απάοιτίο οοἰἰιε/οπὅΪἱ βοου·εοπίί ίπ Ραέσ Βίοοἰ

1ξΐαΐ·Ξεδ'" βοποπβ,ιπραπ:: ο:: σέπια .έπύέπιδοΜέ υἱοοοοοπὶτἱ;,οιιἱ όσο ίΡ[ο οποιο Μάὶἔΐἱοπο 7.
Δ ι οο8ποπτε· Ηοποίοο :νέο , :ίοείέ: Οο'έ!οπέ οοοιπέ ποσο/οπο υἱποαἰο ΜΡοζιζο Μοτέ/εοποπ/ἱ

#τωπ , οο/οὶἰἱσο: οοπόέτ.έοπε, π: Μ εοεἰε#ο/οπἄἱ βοοπνεοέέ, 9144722 ιο[: ,απο οπτειι_

(Δ' Μπέασοπύ ακοποβοοέο οοπτΜοτοτ , σκοποσοοοιωπ/οο είι]οίΡΜπο (ζ' ίιοπέοσέ οούατοπι

ΦἱυεπϊἱπΜ οοουοοπο: ἰπ/ἰἱτιιεοοτιιο , έ» οοοποπ @οκ οπου/ουσ έΠιαί απο σε:οι·έ: οιἰ

εσωιίοσπ οοοἰο·/ἱοοψεοτἰοοεπτἱοιιε οΜεοοτ .

ε_ Μ,-Πο.· 9 Ι . 1422220 1 04.3. σοὶ πυκοπ [οπἰἱἔἰἱο 1 Ι . 92ΜΜ Μ προέτο!οδο ώσπο Ροκ/εοτ , ποπ

Μ Νδω"· οοοποπίοτ , Μοπο/ἰοοἱιωα [οπἄἱ δοΙ·υοτοοέ: Νἰυε›·ποπ/ἱε Ο/α::έασεπβύπ:/Μ]οδΐιιω

[οπο ού Ηιι€οπο επι/έσω ω·οέ: οριβορο,κα#επτέε"τέοοε άιἰοἰεἰΜο ἰοοέ οοδίου·ε,(9“ Παπο

πἰοὶε εεοίο/πι·/οπδέ Ο/›·έοέ , πό οποοποπ με οπ:εοΡεοπέ:ιεύοτ . [π/ἱοοποεπταοο ει: ό:: ο::

οοπ[εδἰοω Μ οδο»·οοπο (Ποπέοσοπβ οκ/έοι, ιίοοποφποίίσε ὶπ/οπδἔο δ]ποάο οπο::

Μωαβ. π· 1 ο”. !πάιδέιοπο 1 1 . οδΜ·υο Μια: Νο·υο»οδοι: . . ” -

ω1υ,,,ι,_ε _ 92. διά: Ηοποπο πρ ΡΜποου·"Μ, οτ εποεττπω ο/ί οπο οποιο, Ρου·π.τ-Κ οἐοοιι σφι-β

το|9Μ 'Γοίο/ωπα @ακί Οἰοπἰοοιωπ οκ/ἱ/ἰεπ:,ωοποο|›οοοΜ ίδέ δο8επτίο:π[οπέϊέτοτοω

κάτσω: , οοποο!έτ Μ· εοοἰε/ἱοοπ/οοέῖα ΟοΖουποσ ίσα/ισα έἐωοο/ἱῇτοω . Ιύἱεἰοοι σκοπο

οὐο:/ὶι#]·ε ἱπ/ἰἱτιπο: οοΠέ8ϋποιε ποπ [οΪιυπ οπού καί »δωσε εοοἰοβοπο οποία: ΗΜ· αυτ:

Ρωιίέέ: Θ" σΡΡοπιίέσέοοε οπἱπεὐοοπ , υοο·ιυκ πέσο: ποσό έκ οϋΡίο»ποτε Ρο/εύοίέ: π.. Μ

Βἱοἰἱοτὐοοο (Ϊἰππἱοοοπ/ἱΡοὅ. 57 1 . ἱπ2εσ· οἰἰο οπο· Ο|ιικΜοεπβύο: σο›#ἰοοκοτ , οσοι”

οέ: , Ιπ εΡἰἴεοΡπτπ ”ΓοΙοίο.πο ιποπειίΪετὶπτπ ΠιπέΙο: (]οΙππιδεε . ΕοοΜο»: οοοἰο/ἱοοσ ,

πο/οἰο οποΡοέΐο,ο Οἰιιπἱοοεπ/ἱόα.τ ο!έεποποοπ,έ4ο[ο οο/ἰἱτπἰωΐοσοἰἑιι: οΡῇὲοΡιι: 'Το/ο

[οπο: , Ροπτέο :απο Οἰοπἱοοεοβ οΜοτο,επ ε:: οριο οβου·οοροκ: , οπο: «ππο 1 06 ο. π·

ὅποπ



ΕΙ.Ο(ΠΠΜ δ. Οί)ΙΙ.ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤΙ8.
δ??

Ρωοτοί· πίίπ Μπα· πσπίτπ , πιω ίοπι ππτεπ/πό οία.φποσο:||ίίπίθα: Ο' ίππίποο χοίρεω , π:

/ίππί·π·υίί, πιπΡίππο π·πουπ·υί2, α: το/ίπίπτ ίΡβπί «άπο ποδίοί·. δοάΡοποιοτΜ, ·υπί·ίπ

πεί:: πίίπ πιοππ/ίοι·ίπ, οπο: 2επφοπίπα ίπίπί·ίο, πο: ίποίπίπ πούπωπί π ό]οί1οίίπω πεζοί:

ίπτί:/επτίοί·ο ιίο[εσεί·ππί , πι! ίποίίοί·οτπ[ί·πέίππ πουοσπ··ιίίτ Οίίίίο , πω·ΜΜΜ (Ηίσπίπ

εοπποπ:/ποίοο'ίπ ποπ[απο . Εκ πίε οπ/ίίτεί·ο οοίοοπ/οπέϊί Βίοπ/βί πιοππ/ίου·ίππί ,

πίίπππο &οπο πσπίτπΡοί· Οπίίίπ:)·ίπ φάω: πἐοπτοΡοτίῇίτπππί Ηπέοπο τοέο,πτ τοτ/ίππ

τιιί· άοίοαππίπε , θ” οικία ούτοπίοί/ππδίί Μπποπ:ίί , ·υίί·[ππέίπε ό]οίΡίίπππί ημία

σ·οπί πο/ἰίτπί# . ί/υίίίοίπσπί ?κοψω άπαίίπποί·πίπ Βία , ισ ίοἴοπο .ά:ίοπαππί.τ π#οί·ίτ ,

ποπππίίπ ιίί:ίοπί:/ίω πίοππ/ΐοί·ίπ Οιίίίοπί: παπ8αίοί·ίο επάοίπ πί- επίί/π οοίπίποπ:ίπυίτ.

.Ηίπο ίπ πιοππ/ίοί·ίο .άπέοί·ίποοπ/ί Κππίππίπίππο ΜΜΜ» ίπ/ίίτι4ί επίπυίτ. ίπ πππω

ίοοππί , οπί[πίο[ππδίπε είν:: , (ΤΡί·ο Κπ/ππωορπσ·ίππ· ιἰο/ππὅίο έ)πποί·ίοιίπί/ποβί

κά:: παππωί: Κπίππίοίο (ίο2]ί·ίπππο/ποος#ί]ο πω” Οπί·οπίοί Μπίίοποοπ/ί: ποδίου·.

Τππίπ ποαπΡο απο οοπτί Οκίίίοπίε (θ' παοππσποί·πίπ δίππίπσεπβαππΜπο ίΡ/ίπ.ί τοείτπί

πο· υί·υοπ:ίπίπ, πρωί οποποί οιοίπίο, πίρίοί·ίππο πίίοί·ιίπι ίοοοί·πίπ πποπποπί , πιάσω είί

/οίοίίπίε ποεπίπί·ί: ίπποι· ίποί·πησίππίπεοπ/ίπίπ Μοτο: πίπΡίοδίοπεποπτ , ίπιπίο θ" Μάο

ποοπίο: ποοίροποπ2, παπίπνί:[πί ίιπ·ί: ί·οίππποππτ, που πίίπε που πι:/ίοι·ί ο Οί ππίποοπβ

[πο/Μ ·ιίοίίοπτ . ?ποπ Μπι απππίππο]'ίούπτ , #ω Ρο/ίπίπτεπί ποοπποπί , πατΡίπσείοι·

Ε.ρ#οοΔοί:›ῇυοΡί·ίπσίχ›ίοπ: , [πο πωπω: έϋρο/ί:ίοπο οοπ/ίίτπίπ “απο οίπ/ίποιἰί παο

πί/πίπί.οπ Πισπποίο , ππί οοπβίίο ΜΜΜ· Π' ίιίπίποεπβί , πίίοί·ίπποπο Οί·πίπί: σούπ

222 , δ`πυίίίίποεπ/ί: ποο” οί·επιπ:[ποί·πτ,[αΪοδίπε ο/ϊ !τοί·ίπε πτοποοπικ Οίππίπα·π/ί:,

οοπ-βίίο/ππόίί Οάίίοπίε , οτί το/ίπτω Βίσπ·ύπί·έπ.τ [.πέόπποπβε ππίαίο: ίπ απατα επ

ἐκ: το σοπ[εί·ίρίπ , Μία: ππίπεπτίσπίπΡία παππίοπε πποεπίπε . ·

94.. Νοπ παπί: εοπ:ίπεοπίπο ίπτί·π Οπίίίω·ίιπι]ίπο: ποοππ/ίοπίί δ' ίππίποίοπβο πει/

παο/ππδίωίππί Λίοοπτί:[απίπ , ποπ οσοπβοποαπΡωοπίτ Οίππίποοπ[ο ίπ/ίί2ποπ ίπ ο»

του:: ππίίοποί Ρί·ο]οσέπποί.!ίίπ/Με πισίω πεί οκοπίρίπίπ πποείππε ίπ δπποίο Ρππίπ

παπί ί·οέο)ππί οποία αποππ/ίοι·ίοί·ππί ίπ|ίιο τοέπο ί·οδίοί π/ίίτιίοπέοπω: ιἰοβιἰετίο :οποίο

2ιπ· , Οίππίπσπίπ,επ ο·ΡΜ:οροι·ππί Ο” ο2πίπίπίππί οοπβίίομπίβι· ππππί ο-[αί:,Ρπτοί·παπο

πο›πίπο›οπί ί·οέπίπί·ί όι]οίρίίππ,/ππόίαππο ίοοί ίίίίω οοπ/παπόίπίππορτούο ίίποίπω,

οπερο/ίπίοίίπίπ τοπία ίπ ΗΦοππίπίππί παοπο/ίου·ίίε οο[οιουπί·ί επί·πτετ . Ιοί άί]οίπία: σα·

είπ/Ζίοοπ Κο(οίε όίΡἰοίππίοΡΜ ίποππ/ΐοί·ίο Οπίοπ/ί , οποιί πο/ίοτἴεροζίίσε ίπ πΡΡεπιίί

σε κοπή 5. ΔΙπππίίππο Οπίίπίε πο/ίί·ί οιίίάίτ , ποίΡίΜίππί Ρί·ίπσοο:/ίο ίοοπίτπί·.· (Ποίο

ωοπο.ίίίευε , οπωίιιπι οοεΙείίειίίίοο.τιιω οτείίπιίπι ΕετίοθίΙΙίωιιε , απο τεττιΡοτίε ο

ιποί ποίίτειε Ρωτώ: ετειτ ίετιοτιίε . . . . τειπείεω, ίπίΡιτοπτε Πω , ο Ρτιίάε:ίπίΒιίε ω: τε

Ιί8ίοίίε νίτίε ίειΙιίΒτε π:Ρετί εοπίίΙίιιτίι , οιιίΒιιε τοίετεητίΒιιε άίιίίεί ,ι1ι1ίει Ρετίεδίίο

:και ίιιιίιίε Γειτιθτεί: είιιειιτι τοτ1ιαίτείιαπι ΡτοΓείΙίοπίε Μαιο Ρετίεδίίιιε οίίεκκίοι·ε Ροκ

πιτ , (μαπα εοη8τε8;ίτίο ιτιοποίίει·ίί ΟΙυυίειοεπίίε , οσοι ίπ εοσίοπιτείτιΡοτε ε:Ιειτίιιε

οετοι·ίε ίίιοτιείίετίίε Γειιιδίί Βοηεάί&ί Ροι·ίε&ει ΗοτοΒειτ· το8ιίΙειτί τοίί8ίοπε, ειιικίΙίειο

το Πω, δ: νεπετο.πείο ο.ΒΒείτε Ο ο ι π. ο Ν ε ειιίωίπίίίτεπτε . Ι ίτιίι· ίαΡετ Με ποΒα

τίο ειοε:οΡί ει!) οπωίΒιίε ΕΡίίί:οΡίε ποίίτίε εσυΗΙίιίτι1 δ: οΡτίίιίειτίἱυε , δ: ιιπιίπι εκ πιο

Πτίε Ρειττίοτίε νίι·ιιω, :ρωταω ΙιοπιίτιίΒιιε ΡοίίίΒίΙο είί ει‹ί οο8ποΓοεπόιίπι , ί·εΙίεςίο

ίσιο 8: τίπ1οτατιω1 , νοοίι:ειτιίω Ρ Α π· ε ιι Ν υ :ο , οιιι11 ὸενοτο ε:οτι1ίτειτ11 τείίείοίοτιιτπ

ίοοίοτιίτη , πιίΙίωιίε επί Ρτακίίθιίω (Πιίπίειοεπίε οοεποΒίιίπι , ο: ίο ίΡίο Ρετίο8;ίο

παπι πιοπειίίίοοε πω οο8ποίοει·οτ ει: είίίοετετ : οπο ίιίΗίοίετιτει· ίπ:Βιιτικ ο.‹ί Ρίιτι·ίειιιι

ποίίι·ειπι τοάίτετ , δ( Πτίει1είΡατι·ίω 11οίίτω Ροτιιίπ ωοποίίΕοπ Ρι·οίεΙΙίοπίε ΡτοΡίι·ία

τετ . ααα! άοπο.πτε 8ι·ειτίε Ποί, ιιτ οτόίωινίπιιιε Βιέ)ειίω είί . Νοτια ίίείσπι νίι· άο

έίτίηο. ιίίΐοίΡΙίπε τεΒιίΙειί·ίε απο ίιίίε ίοείοίίΒιίε ΡετΓεξίε ίτιίίτιιδίιίε , Ρτοί οτε επί Με

τενετίιίε είί: οικω Ρι·ίπτο άο&οτεπί ωοτιειίίίο; κάτω ίπ ωοτιαΠετίο Ωω ίΙοίιοπτιίε

‹ίο Ρεπει εοπίίίτυίωι1ε , δ: ιιτ ἴτειττεε ίι.1ίοίΡίο τεΒιιίοι·ίτετ νίνετετιτ , απο ΡειΠοτεττι

οτιίωειτυττι Ρτε:Γεείπίυε , δ: Ρτο:είίθιίω ωοποίίετίιιπι ιιτ Β:ίτιίτα ίπ ίί:ίιΒίΙίτείτε τε

.άδίπ Π'. Ο. Β. Τοπ». ΠΠ. Ο ο Βιιίειτίε

8παπίο !.π:ίο·υίοο ί·οέοΠαπ ίππ·έο·π παθετε” ίπ Βίο!ίοτύοοπ Οίππίποοπ/ί σοί,578.άπ- ΑΝΝ_ @Η

[σώσω οοποπίοπ: σοσίο/ίω βοοπίεπ/ί.τ ίπ πω [εφ-πεί οίιι|άεπο εσσίοπποοπτωσπίπ 1 αφ

οποία· 53.[ω·ίοίί , πωπω Οοί!οποπί, είο/πίίε[ιίεσο[|ῖ›ίε: , ΡΙιιι·οε εοοΙοΠειε ίπ Ρεπο- '· Μ·

_ οίιίει Ι.εοόίεηίί ποππῇί·υ#β )· ίπ τρώω , ίποιίίτ , τεΙί8ίοΠ ίτιοπε:ίιί Μ» ίΡίο ίιιΒ πιο

πιίπε Ρι·ίοτο.τι.ιε ίιίίπ Πειωτί , ε1ι1ίποδί€: δ: είίε Ρίο Ποίο εοείοίί:ί: αυτα όίνίπισε π1ίίε

τίοοικίίεε ποπ οοΙΤειητ ΡετΡιιίίειτε .

ρ 3.Ηπο[πεί·ππίΡίποίραπ τποπσ/Ιοί·ίπ,πίπε,οποπταπο πί/οεί·ο·Ροίπίίππ.τ ο:: απτίππί: ΑΜ “ω”

πιοπαπποπτί:,Οάίίοπίε τοίπιοοίο,ούέπίπίπ Ο'ίππίπεοπβίίτπ ί·εέίποίπί οοίπίπα]π[ποί·ππί: Ραπ, Θ”

0Πε Μ (Με

ΠΊ:123.

8:ινίκιία.

επιπ.



578 - έ εισαι:Με,οοποΝιεΑΒΒΑΤιε.

ΆΝΝ. (ΠΙ.

.ϊ Ο4.9

1. ]πο.

ΡοσυΠΐειιο1

ΒιιΠ;.

8υΙο.τίε νὰ:: ΡετΠΗετετ , τε8οΙΞΒυε ὸοτιἱε :ιτε1ικ: ίἱτπιἰίἱἱιπἰε ΡτἰνἱΙεΒἰἱε ππιιηἰνἱττιιιε .·

δα. Ηοε ετΒο 111οιπιΠει·έο τεἔυΙετἰ ὸὶἴΡοΙὶτὶοπο ὸεεετιτετ οπΗπιπο, οπιπεεΕΡί

ίεοΡἰ δ: ΡτἱτιοἱΡεε τοτὶυε :εΒτιὶ εοττπηιιπὶτει· εοΜὶΙἱοπι Ξπιὶετιιιιτ,& :ιό πιο νεπἰεπτεε -

στι οτιΙιπὶτετ , ιιτ εοεποΜι1ττι ίο.πΞΗ ]οΙιοπτιἰε εΙο Ρεοει άεεοτενετε.το ττιοηειίὶἱεειε τοϋ

Βὶοτιἰ , Πο ετἱειι11 Ιιοικίϊειτοω εο.όετι1 τεΒιιΙοτἱ Βεατὶ ΒεπεάἱδΗ ΡτοίεΙΒοπο Οι1ὶεοίε

:τιοικιΠει·Ξιιω, οιιοικΙειω ο τεΙὶΒἰοίο ΣειιπΞο εοτιπἰτε ω Βοοοτε ίο.ηδΗ δο!νο.τοτΙε εοφ

Πτυδὶυτο , 8α:. οι! ττιοπείὶετὶιιπι ΒιιιέΗ ]οΙιειτιοΞε άι: Ραπ ιιπἰίὶ , δ: άοωτιυπι Ρεεε:

ιπιπτι , οικω ὶΒἱ ειΒΒοτειτι νεπετεπόπ οοτιΒτεΒειτὶοτιὶε Ρτεεΐοοετοιττιοε , α! Με νο

Μτε απο αΙὶοιιειτιτἱε τεΙἰ8ὶοίὶε ίτειττἱΒιιε εΧΡοΙὶιιΙεινΙ . (ζώ Βεπί8τιε οΒαΗεπε Μετα,

@Με ΡετἰτἰοηΞ , εΙυοά ε1Β ΕΟ ΡετοΙ:ειιτι Πω: Μερα ὸἰΙειτὶοηε: ὶωΡοττπνὶ ; ὸεΡιιΙϋΓ

ςμιο πιοΙἱετἰΒιιε ὶτι (ΜΜΜ τι1οποθετίο Ειπε οΙὶουο. τονετεπτἰει ΗοΒἰτοιιτΙΒιιε , οστι

ίουίυ δ: νοΙιππειτε παμε Ρετὶτὶοτιε οπωίιιτη Ροττὶεε ιιοΠτο: ΕΡὶἴεοΡοτιιπι ω: Μακ

οοτιιπι ,` Ηοτοὶωυε ὶΒὶ εοηξοτεἑειτἰοτιεττι τεΙΙΒΙοίοτυπι τηοτιειοΙιοτοτυ , ε1ιώΒιιε Νώε-ξ

πωΟ Α κ ε ε Α Μ ηοπιὶτιε , Γεοιπιάιιπι ΚεδιιΙοπτι ίειπδὶ1Βοπεὸἰδὶὶ, οοτιπωυηὶ ετἰειπι

ΐτειττι1ττι οικ:οΙο.ιϊωτΞοπε ΡτπΡοΪυὶτιπυε . Βοπιτ1ι.ιπι νετο Ρειτοτυιιπι , ειΒΒειτο Ιο‹:ὶ όΠΞ

Βοιπετ ἰτιίὶτιιδὶο , δε εοη8τεἑειτἰοοε ΒοτιοτἰΗΩε οπΗπειτο. , Μ Ρτο τὶυιτι πτ1οπειΠε

Ποιο τειτ1ὶΗ ο1ιιε.Πτ ετεο Πι οοιινιιΙία,δα:. Ρ!ιπ·π ποεω·ππ .ΒεασΡτο ε· οδίέοπε ποοπτέε ,

σε πιοππ/ΐοσπί ἱπιππππἱιπτε, ποσά ππἰἰέ ο,ππίπο/πύ/::δΐππι ο#Ϊ;· από: , Μ: ποπ ποοπ: πἰἰ

παππιίο έππωιππ :ἰοἰὶδἰοτπτπ πω:: ιἰε/ἰά τπετεπ·2πσ·,Μ/ο!απαπωάυ#πτ ἱπ (?οποί!ίο.σο

:παπα Ρπτει·ππ: ίπ ΒἱΡἰοπσπ:ε οοἐἰο πποποοσ·πιπ: , Λ έΡ[ο επ , πό οποπο Ποπο πάψο

ΙππιβήΡπο ἱπ δΡἱοἱἰεἔἱἱ τυπο. 2.ρπέ. 386. οοποπτ , πω εαπ» ὸἰνἰι1Ξειπιοτἰε ΐε:τνίάιιτι1

ὸοτιπ1ιπτι Ρειτοτουω, 8τε8ἰε (ζΒτὶίἰΙ :ιίΐεδέο Ρειτοτηο Ρτοοιιτειτοτεττι Ρτονὶὸυιπ φοί

ἔκ. Εκ επάοοπ νετο οΡΜοἰπ|ποἱ|ο οοΜίέφοπε/2 οποπτιππ $ππάο ν·ο8έ στο” ο]π:]Πέο

Κππὶποἱπο όο·τππδίπε ε#ετ Οιἰἰἰο , πιά οποτέιδοπίε Ρποοϋπε πεί ο›ππο: ποπ:: Ηὶ[ρππἰπ

πεέπιππ ίπΡιιωέσο σοπ<υεπτπ οοπσππεπεἰπ›·ἱ υπο·ποπτ . Ηαοππ οποοπε Οἰππἰπσεπ-/ἱε ω·

ιἰο πσοππ/ἰοπἰπ ίπ ΗιΖοππἰἰε οποπἰπο[πα/ποί/έιϋδίέοπί[πο)εδέπ , στἱπ›π τεποΡοπο/ππδἰὶ

Οάἱἰοπἱ:.Ε.>σ ὐἰ:|πἱτ οοίεοπ:· πιοππ/ἰοτἰππι[ππδἰέ Ζο έίέ ‹ἰο Οπτυ·ίοπο,ποέάτππσπε ἐπὶ

τππ: Ζοοφήοτ πο ἱΡ/ο/ππίἶο πω”ἱπ/ΪἱΜΜ: έίσπππ προκἰπωπω Ηἱβοπἱαε/ὸτἰ

πιστα . δοέ θ'Με πιοππ/ἰοτἰο εοππιοἰπππ πἰἰπ1οπτεοππτ , οπο: οπππἱπ ΟΖιιπὶπσιππ , Μέ

αππτο·οπτ υεποππποπτπσ·.δοέ πππο 1 4.3 3.Ε"ἔ6'72ἱ%.$` οοπττπ: (Ϊπ›·›·ἱοποπ/ο: ΡΝου·ο: Οἰπ

::έποεπποη:[ποττπδίο: , ποοπτοί: :Μάο έοππυπ .

νι. δαπ1111οτοιπ ΡοτιτΞΗοιπ11-, Κεἔιιοπ οΙΙοτυπηικ ΡτἰηεἰΡιιιτι

° ετεει ίοτιδὶιιπι ΟὸἱΙοηεω ειΠΕ&υε .

93.Τοποπ οππτΟἰι:πἱσεοπ-βππσ πιοπποποτππο[πο ἐεπτέ Οάἱἰοπἱ: το(€ἱ7πὶπο/απδππ

ό:[ππιπ,αη?έο!ε: ?κήπο πσΡύ@ή σο: ύοπου|ἔσἱἰ: πι:: ιἰοππτὶοπἱ&πε/ἱύἰ πουέπάτο σπ

Ρου·επ2 , τού πἱύἱἰῇύέ άε/πτιπαπο , ιΜπτοι·π›π υπ·οπιππΡτοοίύπε θ' ρπη·οσὶπἰο @πό

.Βοποπ πήπυπτ·οπτιπ·. Ηέπο το: Ροπτπΐσππο έπί|πε , το: πο(οποπ θ' ]τπροο·πτοταπο οϋ2Πο

αποτο ίπ εοπστπ ἐππτὶπππ άστα Ζεέπππ:, οπελ πια ποσοστο: ρπίποί!εέέπ εοπ]ΐιππποεπτα:·,

πο: πο·υπ οοποοιίου·επιπα· ; ποτ2οήπσφυππ , πἰἑοππσποπο υἰ›·οι·π›π , ποοἱἰἰππαῇπιπί (Τ ἱ

έποοϋίιυπ οοπττπ:, οπο” ποπ ποσο ί:ΜέτπεοππΜπ οωπούέπ π (Ϊἰιωἱποεπῇὐπ: πασπα

οπὶ.τ ἐπύποέκππόπ ; π” απτο οπο: ποδι:Ρτ·πιίέίε)υπ:·ί:]οω:Ρο//φοπὶ&π: παέσοππ:πη

π: έπ οἰ:/οἰτοπτ ποσπσβεπο:Βεο/πο :πω/ππδίπ εί]σ|[οϋπο/οτυέοπτέιππ πιέπετπε.εοπ

:απο υἱκἰούππτω Ροπώ'ίσε: Θ' .Κοέε:,πκτί οοπιππ 6780 Οἰππἱπσεπ/οε :ππἐπῇἶοεπτἱοπεε

ε!έπτ. Ρο:οιήΐσε·: ἰπτοτοοἄοπ:ἱ&π: [ια'24βρΡἱΠΕἱΡἱὐΙ4ΞΡΙ°ἰΉἰΖΕὅἱά ἱππΡεπἱεύππτπη έ/ϋ

απο σοαπΜοποπ:έοπο Ροπΐ9€σαΜ,/απ οπδϊοπέωτε &οππ τποππ/ΐει·ίο ]πσπ1οπττπ τποοππ

τιπ· , πο·οι]οπο έοππιποπϋπ.τ υοτεο·π πσπΡΘΐοποππτ .

96. κόπο ε/ξίπ Βπἰἰπ Οπε8οτίέ ?απτά ,οπππι[ο ἱπτεπυεπτπ Οποπἱ: ππ1οεοπτο:·έε

σοποο#ἱ#ο τε/ἰπτππ , ππππο πσεω·πτο Θ” πύπωπαΜε οπιπἰπ (Παπίπεοπ[.τ παοππ/ἰο›·ἱἱ

οοππ σ·στοπ[ποτ·ίτ, πο πω: ο#επτ οπο: @βια σοπ/ίππιπάοπο σππ·ποπ:ϊ. Εάίτπ ο/ἰ ίπ Βά

|ππἱο ο!απέπα:π-β Ρπ8. 1 ο. ?Μπι έιίοο πποΡπο[οι·πο ·υ#ιππ ποπ ε:/ϊ . 'Οο/επποπτἱοπο :ἄ

ὅππ/ππτ , πω: έωέοπο μπε. 1 1. δἱἰυο/ἰεπ Π. (ἱτεἐοπἱἱ/αοοο#οτ πο πεπ2ιππ Οιιαοποπο

πω» . δὶΙνείἰετ . . . . ΟεΠΙοτή άΠεδΙο ΠΠο , δ: ειΒΒοτἱ Ρτει:εΙειτο , παρε ιιτιἰνετἴετ

εοη8τεἔοιἰοηἰ ίἱΒἰ εοωπ1Μπ οειτοπ1 ΓειΙιπεπ1 δοΑΡοἴὶοΙὶεετπ Βεπεόὶἑῖὶοοετ:1 . νε

ίὶτἱε Με ίειηδὶἱίἱὶτηἰε οπιιπἰ τοπ1Ροτε εοπππίττΙτηι:ε οτοτὶοοἰΒι1ε , δ: ιιτ :ιεοἰΡετε: ὸἰ

ἔηειτιἰτιἐ ΗὸεΙἱΒυε εκοτειτοιιε ΡετὶτὶοηἰΒιιε: φαι Πι οιιοοιιι1ηικ κιοΠε:τ νοΙιιετὶτ

Παοκ, ιπιιΠο :Μάο νείΈετ άεΙ”ε&ιιπι ἴετιτὶετ ΡτοΗ:&υε, δα:.Ηποεππω πω” Βοπο

όίέΐί ?Πλ οΙοωοἰπ.τ πέυει·[πε εἰππἱποοπ/ἱ: π:οππ/ΐοσ·ίέ οοποποπ έπυο|οπ·ε . ]πΡΗο

Η φα?ο!π πποοππτω έο:Μπππε , Βππὅππόἱπ πο Ρπουέπσπε ε|οζοορο: , φάω” έρ/π

ἰπ/εοφ:π
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ίπ[οπίΡ:ο @πιο υἱυ·ἰἰἱτω· @απο ίπ τποπιἰοοἰππἱπο.πσοππ/ἰοτἰο,πποιι' κι 7·υἰἰἰοἰτπο ποίπ- ΑΝΝ. (11.

ἰῇἈπιο έοπέτπποππΜΡΗποφε οοπ/ἰτπδἰπω,ϋ πο οοφποπἰππο ἰππιἰπποἰύπε θ' φ]»·ο- 1 αφ

οοπτίοπ: Κοπιπποι·πω ΙππΡεο·πτοο·ο, πιο Ρυ·οποοο·πω θ" Βπτέππιιϋοππω Ήεοπ:/ππω-. '- Μ”. .

οὶπἰέ Κοοποπο: οοοἰοβα :παπιΡο/ἱτπω|πετπ: . Ε:: οπών» φαίο!π οοἰἰἱἐὺππ.σ Κούστ

Ιππι Ροπποου·πω πομπο ο]π/Μο:ίί πποπποβου·πω ΟΙππἰπσοπ/ὶππι οεκπτἰοποπ πέτο πό

Μοιἰππο τπἰφο , #ππίιίοΜΡοπτπτοκ το/ίπτπι· ππεποἰπ: αν έκ: π· πεί[σε πωπω:: Πι

Ρτε:ίετ1τπι Βοο όενοτὶ ὸοπιἱτιὶ ΒοΒεττὶτεἔἰε Έτειοεοτιπτι, ΡτἰπιοΞΡιπιπ ςυε @Η δ:

οΡτΙιτιοτυτο , τ1ιήειΔω σο νεπετιωτ :ιό Ιἰαιἰπει ΑΡοΠοΙοτιιπι. πέἰτοππ ΒοποπέδϊέΡπΡω

ει;υφοίπ ὶπ/σπἱΡω ε/ἰ δτοΡύππο πἔπυοτποπ/ἱ φά·οοο, σπἱ Μππόπτ,πτ ποπππἰἰο: ω: το

οοπῇεπ ὶπ/πΡοτἰοσ·ἱ ορωοἰπ ἰπυπ[οτἰύπ.τ , ππο.τρ·ορτέί: ποαπίπέύπε άε/ἱὅππο , ού έπο

πειίέεπτον· πο· ἰεόῖπο·π &οποο·ππτ (πππέποεπβ: ωοπο/!επέέ πεπέκπιθοπερπ ο:: σουυπππέοπ

τίοπέ: ·υίπσπέ έπποπ'απ »ο όΐοτομ|οποπποε 19.πη»·α:[εττ τέτπ!π: πι Βπαπτύο ΟΜ

πἱποοπῇἴοἔ.8.έπτοτυοποπ/πποΐέ Ηοπσ·ίοέ ίπσΡο,·πτοπέ:αππο οποπἱο_:ᾶ'ὐἰτἰ2ππἰἱπ οπο'

κοποροπο π: τποπο/ῖετἱἱ Οἰππἱποοπβτ π#οτπἱτ ἱπ @Μάο , οπου: επ π.: τε/οπἱΡ/ἱΙ θοδ

ἰοπἱ. Εππώππτ ἱὐἱἄοπι πἰἰπ ε/π/ποπτ Ροπ:#ίοέ: φψο!π :, οπο έπτετνεπτπο οπτπιἰί ἐπα

Ροτπτοή: , οπσπἰπ πιοππ/ίω·π Ο¦ππέσαοπβεποπο @πιω εοπ]ΐππω . Ϊιἰσπτ Ροπ:πτοκ έκ

φωοίο πεί Κοοεττπω Εππποοτπω π·8οσπ , οππο , π: επποποπο ίοοπτπ οοπ2Μ ἱπ·υπ|οσ·ω·

“κοπο” , Μάτσο . δα·ίΡ/π Θ' πόΒππππόπω βπέάπποπ/επε ππσύἱε·ρ#οοΡπΜ , "πιο πό

(ῖοπ/ἱεππ›π 2'ν!πιψοποπ/επο , Ρτο π#_οτεπάπ οῇπ[ιἰοτπ πσοπο/ίο σύ έπιπαππππτε πο σκοπό

]π:·φίέδίοπο οιοψοΡπἰἐ.|π φαίο!π πωσ» πό ππἱυοπ/ο: |ίέο!ο: άπεδΐπ το/ἱπτπτ/ε απ·

τεσο#οππππ/ποτποπ ·υο/Σ28έέ: ἱπύπτοπιοτπ) οππο εοπ/επ/π πτπἰτοτππο ΕΡὶ/ἑοΡοτπω πω:

Βοππο ίπ δ)|ποπο ἱπΡιπε/ἐπτὶπ πωπω Οοπι·πιἰἱ [Μποτπποτώ· ππΡοι· οοποππά οοπεποέπ

οοτπ',οπππἱπ(ἶἰππἱποθ°ῇπ' Ρήπὶἰεἐἰπ Θ" ἱποπσππἱΜπε: οοπ]ΐπτππ#ο,Βπ:πφ ππἱπτο οπ

ίσπάο: ΑΡτὶἰἰ:,πππο]ούπππἰ:ΡπΡπ τσιπ, Ιπόἱἔἰἱοπο Χ.οπο: οππίέ' οὑτοποἰοὅὶοπ πο

υ:: οππο 1 ο27.ορτππο εοπ8τπππτ.Βοπέπποε!οΜοπ: [!.ππΈΡ]σο·ροε, .Ρύποφε:@Μπ

8ποτε: (ῖπ|ἰἱπ|ὲι·ἱΡ/ἱ: , π: οέ:Ριπποτ δ' ἰππὶποΡῇ: Μοππ/ἰοπὶέ :πἱιοἱοπἐ' οο:πωθ"όπποτ .

97.2” πικαπ |οσο πρπά/σοπαοϋπσφο: ύππέτπ:[ποπέτ ΟκἰἱΪο,1υποὐππ›° οοπσΡ!πτο: @Η

ιἰοππ:ἐοπππι σοοπα πππ:/πο,·π ίππιίο·υίποπο , Θ' 4Μ1°Μ ιἰἱΡἰοπποτπ ίπ ο/π: 8ο·ποδοπο ΡΙ.ἰ:ΙΞΡΤΒιΒ

έσω . [άπο πο/ἰππ:πτ Ροπτῇἴοππα ύπωεππ οπίοπ: .ΚοποππἰΡοπτῇἶοοε ΟΖππἰποεπ/ἱππο Μοοκιω5

επσ·παπβ|π[σεΡΨε τψππ:πτ,οέΜΡοτωππππιΙππΡεπτοτπω απο Κ 6'8%77'Ι ἱποετυοπτπ

ΡοτΜοτέ.Οοπο Οπου τοπτὶπε,ππο ἱτπροτππ:ο ΟοΉο Μ αποππ/ἰοτἱἱ Οίππίπσοπβε τοὅἱποοπ

οπππστπ: ια? , εοπ|'ίπππυίτ ἰοβ αποππβοπίππσ[ππδϋ λἔπἰοϋ πΡπό ΡπΡἱποπ, π: ω· ιἰἱΡἰο- Ή>ιο”ο"=

απο:: οι: πο· π: εοπ[εδίο]ωστοπ , πποπ σου Βέο!έοΜεοπ Οἰππἱποοπ/ὶ /ο›π|πιο›·π ¦ππόιι·υί

Μπ:.Ρω οστού: οππο Οιἰἰἰοπεπο οοίππ· Αιἰὐοἰπὶε ππ8π/Μ,Οττοπί: [Με 6°ϊ£8`07ἱ$ Μπα:

απο «Μπακ ἱΡ|ο υπ·/οπδ!π: οοπ/στποπο . Ππέοπω ἰοοπΜΡτοΪεΪπε/πΑἱε:, επ· οπο2Μ- Λο Α‹11ω

πω» ?πωπω θ" ππππσ/ἱποοππ¦ποτἱτ παπι· ὐπ/π:[ο7πἰπ‹ε επἔπ/ππἄππο ποοπτοπι ·υοπε- Μα'

τπτὶο.δ`ἰο οπέΡΡο επ πο· π· ίοππππτ ἱρ/ε Οιἰὶἰο , ιἰο/ε , :απο έσα ποππίπε λβε ἰο παοκ:

Επιτ ε1ι1ω2π1 ὶΒἱ ἱτι ΡΓ2(€ΠΠ8. ἱΡίἱιιε,ρππἰἰο[σἱἰἰσετ "ποπ οπππι ο-β·πο «απο εκππο·π,

πιοικι:Βιιε , ι1ιιἱ Παπ εΙΪετ ἰπἀἰεπιιε @Με νοεΞτειτὶ , πώ αι τοπιο:: ΡιπειΒοτι:τ ειΙἰοιι)ιιε

οίΤο πιοιιπτπτὶ : ςι1επιοιιιτι ἰΠετεΓΡΕεετετ , δ: ἰΡίε απο είΓετ ἰιπυΞτιιε, ε;Ρἰτ οτε:

κ1ιιε Βετο ιιΒετὶυε . Πἰοοιπ απο ΡΙυε ΓεοΗΤε , φαω Η ὸὶοετεπι απο πιιιΙτοε ΙΠΒτιποε

ίειτιοΙΤετ νοΠειτι οπου Γειά: ΞπουΙτειι:ι , οι”. οτο.τ Μάιιτιιε , ουιτιΙΙὶτει· οΕΡτεΙ1οπόπο,

δ: ίειπδὲιίἰὶππιε οοιιΙιε , δ: ΐοι·επιίΠτοοε Με ίειοιοι οΐοιιΙεπεΙο ιπτιΡτεΠὶτ , ειοικ: Βιιπιι!ι

το: 8< απο ΒΙουτΙο τΠιάτ :Μεπιετιτο ιι1εΞ, ΠΠ , Πι οοπτεωΡΙοτἱνἰε , & ίείειε πιο ποπ

οπιΡΙἰιιε το νἰΓιπειω οοτΡοτοΙὶΒικ οοιιΠε.(Σιιω οπἱπι Βιιωοτιἰε τεΒιιε εκε:εΙΤοτο , στει

τὶοοὶΒιιε Γτοττιιττι επί τοπιο :Μαιο εοιπτώττο. Μάο με; πω· ουσ νεπετειτ , Ρετνεπίτ

:ιά Μακη , ιιΒὶ οτεΗτιεπτε Πεο όεοτονοτειτ Πω Ρατειτἱ ίεΡυΙοτυω . ΞΖοὅἱπΜ ύπ/π.τ

]ππδΜ[επιππε πεππππ: δα:οπίο /π-ροπἱοπέ πό πππποπ 999. Ρα. 86 τ . ΟοποπέέτπΡοτπ- Α 8 ω"

707°ἱ|π£0ςβ#[ππἄπ: Ηεπτέοπ: ›ποποούο:·παπ :ποστ , πιά/πισω οτ·έπ Οἰππἱπσππι π#-ο- Μ): -

δϊππι ποτά: πππἔπῇΐσἱε οοπτρ·οοπυπ . [που οι: οπο:: , πο νο[οπ άάπππ·πε ἐκ Ο&ι·οπἰ

σο , ία5Ρττιπτι ο.ιπειιπι , @Μοτο οππο, ντ:ΠΙωεπιτυω ὶττιΡοτἰειΙε ο.ιπειιπι , οοτοποί

@τα , ετιια:ΙΒκιιε ειιιτειιε , Ρεπίοπτἰο. ΙὶωιιΙ ΙΠπο.ε κ:ετιτυπ1,δε Μπι ωιιΙτο.δοιἰΘ° , πι·

Ρτοβοπίτπ:· Μιὰ:: π; ππἔἱοα· , απο ΟεΗΙοηε ειΒΒο.το εῇιιίὸετπι Ιοοὶ οτοΒι·Ιυε οοτιΙο°

ερωτα ἙοιτιἰΙἰοτε εκετι:οβειτ , δ: ὶ:ι ειυΙαΡειΙειτὶἰ Γιά απο ΡτἰωοτΞΒυε όιιεεΒειτ . Επποπο :

πορεοϋ ππδἔου οὑτοπἱοἱ/ππέῖέ Μπκοπείέ βιο Μπἰἰοποοπβε .

98. ΒἱΡἰοΜπινι ·υπο·ίπ Ηπ8οπί: ΡΜπσοππω τοὅἱε ,Ο Κοοεπτέ ο]π:/ἱἰὶἱ Θ/ποος#ο- ΑΒ ΗΠΒ°Π°

. . . . . . . α 11 ο .
σ·ι.τ8πίπομ·οοπιπ οπο' κι πποποο·πτιοπο π2οπό ου: ο/]οπτ Οάι|οπ::/ππόΐιτπ: θ' :πωπω ιπ- ,ο ::έ,":ΐ

.άόῖ'π .ΣΣ Ο. Β. Τοπ». ΡΙΠ. Ο ο ή ποοοπτἱπ .



58ο ΕΙ.ΟθΙΗΜ Σ. ΟΙ)Π.ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤΙ5.

ΑΜΝ.(ΞΗ.

1 04.9

1 . ]ευιιοι·.

›οοεοπ2πί. Εππο οπππ οἰἱἰ: ποἔ›:ἰ εφέ τορί: (Τμ·οοο:ἱ&:ι: πό:#ἐ· υοἰπἱ: Βοοεππ: ΤΜΑ·

ἰπτἱοπέ σοφοι·ί:/οπέΐέ πωπω πΡπό έππο!έππο: , ππππ:Ρέαβπππ:μ·έποφ: οι·ίοοοπτέ

ππππ ΜΕ· ·υοΖούπτ . Νου εὶεΓυἱτ €Εἱυπ1,ἱππιιἱτ Ηοἰὅπόπ:,Ρτι=ε1ουτὶυ :ΜΜΜ-δε :κουσο

ΒἰΙὶε (ΜΜΜ: ΕΙυυίειοευΗυυι υΒΒετὶ: , δ: ειΙὶοτυπι Βουοτυτυ νυ·οι·υυι που ωὶυἀτυἱ

πιετἰτἱ , αυτη ουἰΒιι: ΓουιΡετ άεΠάοτειΒοτ εοΠοι1ιιί . @παπά υπο Οόέ!οπέ:/ππάέω

τοπ: ωοπιπππο:πο Κούσκο: , ω: Οὑποπὶοο Βὶυἱοπεπ/ἱ ἱπτεἔἰἱἐεποπο#π:ππ: ,Μέ ἰοὅὶ

πω: οποό Μπα ποειπππωποε Βεπἱὅπἱ πωσ: ποοφωοτ Κοποπππο :·ο·έσπ: π: Βιστ

8ππόέπ οπαπίπ όουπ/Ϊππτοπο Ζ)έ·υέοποπο ποοεόοπ· από: , ΡτεεΪπτυ8 υΒΒει5 ννΗΙο1τυυ5 ,

π: Οοποπο2ο:·προπ: , τυουειοΙ1ο: Ρετ :Με τυουο;Πετίο. :υίυτΓοοευετο . . . . . . Ρειυείε ου

ευθοάυιπ1Ιοοὶ&ΙΞιυδὶὶΒουἱΒηΞἴετνΞτἱυω αυτ:: όοτυπο ειΒΒειτο ΟὸἱΙουε :υ :1οε:|ο

::ο ὸὶτυἱΠὶ: : οικω ω! Με ειοοε:ίοτειτ , υτ Η πω: Κε:: :ιΙἰοιυεΙ που οουττ:ι Βυυο Ιο

ι:υτυ τυοΙὶτετυι·, ἱΠὶυε Ρτα:ΞΒυ: εκοτειτυ: άυυίττετε:τ . Ε: π: ἰρ/π Κοοοππ: πω: πεπίέ.

υποποβοιάο ἰπι|πἰἰ:.Κοὐου·:π: Βππέππόίοπππο όππ,ο)π/όεσπ Κοοεπέ υφ:πιππ,/πό:

έϊππι Οόόοποοπ ίυε: ίειΙυτΞε δ: Ηουοτὶε όονοτυτυ δ: ΒόεΙοιη σ.ιτυευτυ ππΡοί!π: . ?πό

πω” £ππἱ:πποσ·ππ: όπκ έ:π οππι ·υοποι·ποπ:πη Μ, το/ἰο Αόοπ:πτο 9/8 π: 6ο ΒΡὶτὶτυ5

ἴυυἔΗ τοτυΡΙυτυ εουτεττιΡΙει:ψπιππ· όὶοποπ , ία1υε εἰ ἱυ τυυυὶΒυ:.οου1τυευὸ:ιτυιυ

ττευετοτ , επί Μου , πτ/πΙο›·π ούβ·ι··υποέποπ:, πἰἱοποτ όπίοπέ:[πό αποππ/ἔεπἱπ[πἔῇεοἱτ .

99 . ΚοόπΘΓπ: ΤΜππππποπο Βπτέππόπε· το:: , |σπ]π: ποποέπέ: τοπίπ: , π: έ2:/ο πέπἱ

[Μ έπέτίο σέπτ·Μπα οόέόέ:,οιιπ όοσίοππ:/ε πιοπο/Ϊεπὶέ Ο' ἰππἑποοπβ: υεἰἰο ω:: τυτοτου1

ὶυνὶδἘὶίΒΜιιυ1 , οποπο/οπο Κοἐπἱ/πἰρτοοοπε: πο/πόἱοο: σοπ:ο/Ιπτππ , π: έόοπο έΙυ#][π

οἱππτ . Ηποο2πσ· πο: όί10|οποπ π: ΒἱὐΖἰο:ὑοοπ δοἐπ/ῖπ›πι οοπτππἱπ 1 . σο. 55. Ρ|π η: ό:

που ΡπἱποἱΡο οοπἔεπεπο/πΡοπ#ππππ οβηοππο ·υπσ·ίο: @βια ούπι·Μ:Ροβαπ/πΡω Ζαπ

όπυοπἱπππ: . ΗππόΜέσω:: αν:: πιοπό οκτοππ: 6722:: Οόόοπἐ:[π›ππ ) όπππτ πΡπό ΟΦΣ·

ίο:.Εππ: δπποἱο ίπ ΗαΡππέπ που: ε/π/πποπίο Κπππππο ποοερ:Μποππα [πό]”ε οοἰ/ἱ

έίΡοπο/ἰ ο:: έΔοβπ: Οόἑἰοπἱ: :Ρφο!π πό Ρπτοπππσπ,οιιππο/πΡ π:: ίππόα·υίσππ:. !όοπαρα

το: ε:: πἰτοι·π :1οφο!π πό διπ·βοπε δπποἱἰ/ΐἰἱππι θ/ποοο/|οπεπι Μπα, ποἱ/ἱο ¦οοπέτπ:;

δεἰτυυε ἰτυυυεοκ ὶυὸὶΙἶοΙυΒΠ1 ΓυυπἰΙἱειτιτειτε δ: Γοεἱετυτε,υυει οΙὶτυ Ρυτά νεΠτο Ρτο

Βατυυτ υοΡιι1ετί , :το ἰυ νου:: ΗὸοΙὶτειτο όονοτἰ, δεσ. Εμ” 2›π2›ἰο›·π: φα:: :σόμπα/π

πό: , πω: :ειπα ο ύἰοππἱο π: Οπἰἰἰἰ: :π·υιόποτπ: .

ΙΩο. _6&πππω ππ:οσπρο!ίο:·ο: @πόΡπἱποιΡο:ῇππό ΘΡοΡπἰο: οὶ:/πο/:ἄο: ππέΐο

πέ:π::2υο·οοπτέροτοβ οπ¦ππιο[ο ἰἰἰο[οοόεπορποἰἱσο πποό ·υπίέο Ττευνυ-Βεί προϋπο

τω, π έΡ[ο Οόόοπο οετοπι]ο)· π: πο[οπ2°Ηπέο Ρ!πυέπέσπ·πβ: έ:: ()'πι·οπίσο πό πππππι

1Με. ·υπέ:ρέέ: ὸἰνὶυἰ: τενοἱυτἱ0τ1ἱΒυεὶυίἱἱτυτυτ11 . .4ϋπό οκο»πΡΙππι υπέΐοπέτπ:έ:

ο]π: ἱπ Ρορπ!ο:/πουεόέτπ: όόοπππ·π: ίπ Ούποπέσο , ποέ το/ει·τ οέυο: Βἱ:πο·ἱοοπ/ο: Πο

:ϋπο,οπέ ω: πωππούο/ππἄἱΒοποόἱἔἰἱ|οἄπ:/ποππτ πΚοποπο :εεε πσ·οπέφόσοππ: Βἱ·

τπ:ίσεπ/:: Με: ππέπππ:ππέππι :-ππιπρ , οποό (;ορίππ: :τῇ- οπ/ἶἰπρο το8έο, σκ/σου·το

πππε:: ππ:π:[πἑ#ο: ,π·ό ΓουυεΗτο τειτιόου1 ΟυίΙοηε,έπππέ: όίε αποΐου·,Κοέέ: ·υο!ππ

το:Ρπευα!πίτ . Οόόοπέ:ΜΜΜ ππδοπέ:πα·επ :κο/υπο ποπππ“έ ύποποπο . Τπἰἰ:|πἰι·

π9όπἰ&οπο !.ππόπποππ: οπξ/δτορπ:,οπί π: οπτπ:έπο πό Κοοει·:ππο το8οιπ, πποό όο ἰε/ἱπ:

οόέόέ: , ΟόέΖοποπα 1'88θΙΠΡ87° όοπἱόἰοπἰπσπ ππποπΡπ: .

1 01. έ: ποπιο εκφπποτ Ρ:·έπσφππο 8:·πιπππ Οόἱἰοποπι πόπἰπ:ὶοπἱοπ: , ππ: πτοἰἰἱ

π#'οπ:π:ἱοπο , υεἰοτἑππο ιφπό#:πΡἰἱο::|π/ἰπ/ἱοὶ οοποόίο/Ρ· , απο ο οοπτππ·έο Μωά

ππιπτ ίπποι· οπδίου·::πτοπο/ππδέεπτο :πωπω ό” &οπί/?πό:ο Ρ:ο:πουεπόἰ,οτὶππ: αδοπππ

όο/οποήοπίοπ: υ:τἰ:ἱ:)κιω·ὶἰ›π: πεΡπεὑοπβοσεἰἐπ:,πο ποἱπἱ: ό: όέ·υππο )πόίοίο ἱπτεπτπτἱ:

/ἱύἱ οοαπρπππ·υο:ίτ. Το/?πιππ Οπο-μυέίί:όποπ: όπου Βππέππό:οπππο , ω: αἰοπ·πτπ :ιππ

Ροπππτ ροποπτψοππ: , π: οὐκπ·το πω: π πούἱ:/πιυοτἱπ: |ππόπω , /ε όέπτίο: Ϊυτὸυ ουκ

ΓειυέΜ ΜειίοΠ δ: όουαυἱ ΟὸὶΙουἱε εΙειιποτε ΡτεπετίνΙίΐο , οἱπ/οπο :ππόοαπ ποοι·οπι (ζή

ο . Νότππτ οποππε (ῖἰοὐοπ ΚοόπῇΓπ: Η:βου·έω/πο:· πο” π. οφ. 8. ὐοπ:π›π Οόόο

πω:: Κ Μαιο ποὅἐ Μπα εποποππ/πο πό οοπόέοποπ: Μππωοε δετπιππέΡτοΡο άπό

βοόωππι π›·ύ:τπΡ:οΡοπππ:ἱ οοοπτΜ· .· [επ απ:: , π:ὶ ἱόοπι ππἄοο·Ρο·ο/Εππἱτππ , :Έσω

·ο]π/πο›ο1ο:·ἰ:ππ:ε: υπ·/ππδ!π: ποόπο·ἔπψτ , πποό πό·υοπ[π: Μπτππο ΒεἱΡοπι°ῇΐοο›π ,

[ππέἰπω δου·ππ:πππο , οο/Πϋ πωπω ἰπ/ππὅοποπτ )· ίπποι:: Με Πού ,πωπω οοπτοπ:ββ

[απ ,/ϋπίπτ ποοιόπ όἰυἱπἰτπ: :πππε οπ/ἰπππο οπιπίπο εοπτεέΐπαπ[πέ: , πω: :πππὶ:ἐ οο

|φ ππιέπιππ οο/ἱόεπτἱππο/ἰποἐοαπ|οοοτε.δἰπσἱἰἑ[οπο :πππεπἰο,7υὶἰἰεἰποπ:,οοὅπο:πἰ

π: Βποοπ-ππδίπ, οοπτο: Μπτξ/οοποππ: ) Μπα οπ/ϋπκφοτ οπ/π·ππσ οοπτππ Ο|ππέαοππο,

ποΡοπι°ο οἰππόπ:¦πέῖπ: ο/ἰ' ) Θ' αφ οοπτο: εμ: ύο/ἱἰ: οπΡτπΡππἰἰοΡο/ἰ οό/ίο·π ἱἰἰπό ό:

ππἰ: , π: παπα:: .όόοπππππ: ίπ τύποπίοο πόπωπω: 1 01ο. Ευ·ποεποστόοαπ οοαππό|οπτ ,

9!ΗΣδ
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πιιπ Οπἱἰοπο›π πκίιυποσπππιππ ὶπεἱτπ/Ϊπ κἰἱοἱ:π:·,ἱ:π[ε/π[πΡεπ οπ,·όοππ: πιπππ:ε: απόπ

τππιἰο πε:πσ·:πίπ , π: όπεΡἱἱῶΡεπἱόπ: ππἱπ έπτετ·ππ παπππ όοππ πποππ/ἰεπἰο εοπτπόα·π.

Οπσ·όοππ: ἰἰἰί επίππππππο π#`ει·υππτππ ἱπ/πσππτἱοδἰἰυὶπὶποεπβ: :ποππ/ἰππἱἱ.[όἰιἰἐ' απ

το Εππππἔπτάἱ: πππέφετ/πήπσπβ|όε:ππέτετ επόεότππείππτ πτεπποππτπ:· ίπ Νεσποόοὅἱο

θππβ·πΐέ (ΜΜΜ πππο μ” π. /α·φά, ίπ πιω όπο !εέππτππ . 1 1. Κα!. ΟΗὶοἱιππ ΗΜ

ΡΙουυπι Ρτο άοπήτιο. Ετι11οπ,πειτόε ΩοττιἱτὶΙΪει, πω: όοηιιιτι [8.πέΗ Μαυτὶεἰί απο αι:

Ρεικὶἰοὶἱ: ἴιιἰε :ιό ΓετνΜιιω δ: τεοτεει:ΙοηεωΕ”τεττυπι ὸεΒὶΙἰιΈ δ: ΜΗι·ωοτιππ όο οστι

νοητιι 8ὶΙνἱτ1ὶειεεπΠ Ρετ :πωπω ΒεειτίίΠιπί Ρ.Ν.Ο‹ἱὶΙοτιΙε Ι)εο δ: εα:ΙοΠαι $ἱΙνἱτιἰει

εεηίὶ όοτιεινέτ. Βετο άοάίτ ετἰειτι Ροι·ωπι όε: Ἑὶτωὶτατε Γι:Ρετ ΑΙ8ετὶτιι . Μοτο άαΠε

ωει8η:ιττι απατα ειιιτε:ιπι . Κατι (Πιο αιτιάπω:: :ιι·8επτοπ . Ιτεπι ὸοο: Ρειωιο: Ριπ

Ροτειτο:,τιιοΙτειπιιο :Με Μπι:: Ιιιιὶο ιποτιειίὶοτὶο ίεοὶτ δ: άεάΙτ πι καὶ: & Ρτειτὶ: .

ν11. Μοπειίὶετὶὶ ΙὶΒε:τειτο: τιιοτι:τ, ετοΙιἰοΡἰΓεοΡειτυπ1

Ι.οδόοτιοηίεττι τοοιιίο.τ: .

1 ο2.Τππ:π:Ροπ:πΐσπ›π Όππ·έποψιππ οι·έπ όππτπ›π Οπέόοπεπι πο Οἰππἱποε›:β: π[

]εδϊπ: οοόίόπ:·π ποπΡο2πΞ: αποπποόου·ιππ πτππἰπ:οσ·π:,ππἱπ απ: πεεποπίπ[πσφ'επεπτ, πω:

οό πεπ:Ροτπόπιπι όοποτπτπιπο#π#ἱοπε: ) πω: οό ροπίυέόοέέπ π: σοποε#”π , πιιπ ποπππἰἰἐ

σοποπόίστε κά: ΜΜΜ: σοππ:έ /ππ:.Ρππ·πέ:πΡόο /πΡοπέοπἱ όπόόπ: πόίππο: Ροπτπΐσπ'

|ππππ·υπππ: , ππεί: οπο: ίπ [ποπόο1ποπ.·πτε: πειίππέπεόππτ όοπο:·ππι αποππ/›Ιοπέ ίππω

|οτε:..έτ :πιάτο ππωπππιπ: Μπτι]οοποπ/ἰπαπ ερι]οοΡοπππσ σοππτέόπ: υπό-βετ:: ) πι::

πέτσ[πτ·εόππτ πεοιιπ/ἰπτἱπππ Οόππίπσεπ/ο) ἱπττπ/ππ έπεσπ/πο:]'ίπε: οοπ/ϋ·πόΐππσ,π/ππ

ἱπῇ'π:/ππππ'ἱδἰἱοπε επἰππἱ.ίἶοποπ#πππτ πππ>Ρπ .Ροπ:.Κοτπππ:ΡΗυέ!πέέποόππίπσοπό

όπ:,ππίόπ: ε:: 7·υίΠε!ππ σεπωω τε/ἱπαποπτἱΡτπ|επἱπτοππεΚπὅππσ ἔΤΡτἱπσἱρπτπ σοπ

σο|/π ἱπππππππ: οπιππποππ :ποππ/όεο·έο Οἰππἱποππό π#π·όπ:ππ : /οἱἰἱεπτ π: αποπποόἱ

Οίππίπσέ'β: σποππ/ἰεπἰέ π πποεπ'πι4π ΕΡποο ο μοι:: πόόπ:έΡἰπσεπο:,οτ:ἰἱ›:πτὶΡο/]Θ": π·

απο ππἱππππππ/ιπὶ: ίπ όοοο ἐόόο όπόε:·ε: ειυἱ/ἐοππ: Μπτἱ/οοπππ/ἱ:, ἰπππο που πω πό πό

όπτε έπυππιπ: πω ποσοποτπΡοβ2. Ηπα: πόϋέν·:π όπόθ'επ:· ίπ Βπἰἰπ (ἔππὅοτἱί ππἱπτί π

ποό::Ρπσ·πέτπΐόο/πΡει·ίω·έ ίππόπιπ,πππ π/πό/πππέ':Ξόπ: Ροπτπ'ίο.οδό:·ποπ:π [πιππ'2.

1 ο 3.Ρά·ιαί οπ(πέ:: Μ:: πιππππ: Οπέόο ΒππόπΜπ›π κεππεπ/επα ππσόέπιυιβοπϋπ›π ἱπ

··υέτπυί:,πτ ο:·πόέππάοπε: πποπά (:'όππέπειππ επόπότπππ.· πποπ απ:: ὶἰἰε¦σσψ:,ἐππυἱ:οπ

οοπππΜπ: επ δππ/ἰἱππ: Μπ:]οοποπῇ: ειυπεορπ: ππ·υππ/π: πιππ, π·πιπππ πω!» πά

δ/ποππππ /?π/πππ:π , απ πππο 1 02 3. όπόίπε 2ππ·π πἰὶο: Ροπτπΐσε: ὶπτεππτπ: πποππσ

Βπτ·ι:όππόπ:,πιπ Μπι π θππ:όίπο επ πι: π· οοππππΡπτΜόπ: ποεπ/πτ·οτι:ηοπό πω οπιππππ

έπ Οπ'έίοπεπο πήεοπ . άεσει·βτπ: ππππε /ππόΐπ: πόόπ:,οιππ πόίππο: ε [πί: πσοππσόό:

οο›π1ππ›·πἰ:, Ρ:·οτπόί:ππε έπ παππέπτπ ΡΗνέόπέέπ πιιπ πποπο πτσπ[εόπαππ: , ππεέ: !ίσπππο

ε/ὶ πόόπιέ Ο' όππίπα·πό,π:Ρο/Μπόέπο Μπιποοπεπβ ερασοπρο,ππιπποπαππ; αππόόοτ ερπ
6οπυπ'Ρο27Λετ ποσα/Μο· πεί επόπότππόπ: έπ πποππβα·ίο Οόππίπωπβ οπ:'|ππτέο:ιπ:.πϋΡπ

πε: , ππἱ ίόἱ ππει·ππτ , ¦εέΐ|: δ/ποπϋ Οπόοπείοπεπβ: σπποπίόπ: , πόέσππε ππιπππο:·ιππ

σοπσέίέοτππο ιἰπεππἰ: , σεπ/πει·ππ2 σἱ:Ρπφοπὶ ποπ πεόο·τ·π ποιο-πό οότεπππόπτιπ· πό Οιἰἰ

όοπεΡτἱυἱἰεἐἱπππ.°2ππππΒππόπιππ: π Οππ[όίπο οότππ:π ··υππέπ,Ροόόίιππ: Απόψε πω?

ιἰἱπ έπ πω: πέπτε:, τππ:π' οἰοὶ/π/ε εἰ ρππ/ΐέτπΝ2', ππππτ'π'Ρο·ο εόπἱ/πππτο[πετοῇπἔπἰἱ:

πππέ: οοπόσπ·ποόο ποπ: ε#`πτ. ΕππΓππ ο-οσπ-/ἱο , πέ/πόόοπ· , επ:]οόπππο·: 19. Κοτππππ:

ΡοπτπΓεκ πό (ἔππ/ἰἰππτπ,τπ›π ε:έππα πό Βιποόπτππ' [.πέπππεπ/ε:π ἰἱπππτπ:/οτὶρ|ετἱτ,

οο:ἔ›·πυἰτεπ τπΡο·πόππόπ::: , πποπ τποππ/ἰππἱπαπ ΟΖππΞποππβ/Ρποἰπἰἱ .άΡ ο/Ϊοἰἱσπ· :πί

2έοπέ ποτπποω”π:π) Θ" Οπποπεππ/ππέΐ%ππιππ πόόπτε›π παππππεπτ. Βα]ππδιΐο ι°ππποππυπ

π!ἰο ποπ (ῖππ/ἰὶπο,υε/ἰἱὅἰἰ:ὶ βπ: ίπ/ίππ 7·υπότπήπ: π/ιι:/ποε#οηπτ ππι·τπ: Ρεττπ:

π/ππδἰο]πἰὶππο πἰὶἰππεΡπ ιπσβτπ:τοπ:: :Μπιτ ππ/πππ/ππιβη πιά οΜε:πη παθω::

όπππε: Ροπιππ[εκ Κοόσπο τεἐὶ/ὲτὶόεπιἰέ , πά·υπ:·/π: εο:/παπποτε: ππἰΡπἱυἱἰεὅὶπΡππ

με”, .4/›οβοόίσππο Οόππἱπεππ/ἱ παοππ/ππ·ίο σοπσε#π ουπ·υπό!επ: τεπ:πόππτ. ίπππο Μ'

πο' δπποπιππ πει; Κοπω: πππο 1 ο27.όπόίππ απ, όπόπτππα [πωπππτετ ε:: ε]π[πεοπ

Ροπήποἱ: εΡξ/ἰοἰπ πό π›:ἰ·υεπ]ο:]ΐ:ἰεἰε: , π: πω: οοπό:·ποπή: π: οοπό:π[π ππ/ἰππτἰπυπ

.Ροπτϋαππ υποππ/ίπο·έέ Οἰππἱποππ/ἱ:Ρπἱυὶἰεἔἱἰ:,Δρτπ/π·πτπ επέππα Οοπτππο Ιππποπτπ:ο

π:ΡΜ!!ο ππτεπ εου·οππιο , Ρτοόὶόο: , πε πω: υποππσόο: δ'ἰππἱποεπ[ο: εποοπσωππέοππ:

πππεπτ , πίέπππο[πόπ: εκροπἱτ , πω: υἰἄο:·ἱΡο#`ππ: !πΒπόόπ:·έο δ' ἰι:πὶποεπ_βιππ(π. 9.

Ω'επόπππ όπτ σοππουοτ[π/πΡἱπ: Ρο/ἰεπ/πό Οπέόοπέ: /ποε:%»·ἱόπ: π.·ω·πππέ: : π::

πππἰ ιπππεππ επ οεοπποπε ίπ οοποἱἰὶο Κε:ποπό/πό (?πόίωο Π. /ίππππππ[πεύ: › όπέπ

π: πΡπό Ο:·πεπάσιππ κεπόπ:π .

.κίδίπδδ.Ο.Β.Τοτπ. ἴ/[Π. 00 Π] 1οπΕππο

ΑΝΝ.ΟΗ.

1049

:. μ".

ο¦ι1πἰ:ιεἰ

ΡτὶνἰΙοει:ι.

Ια 5γιιοόο

ΑπΕιικι ά".

τιιδΐ11ιτιιμ

Ε:ι ὶυοτυι·

Κοιπ. Ροπ

Μία.
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ΑΝ. 01-19. 1 04.. Εππσ απο ποοππ/ἰοσ·ἱἱ/πἱ ίπππππππτί: οποπ:ίοο [οἰἰἰοἰτπάἰποπσ4 οπο: 2οποοπ

1 ο49 απ· υπ/ππδίπ:4ποποίποπέ ποοποοποπτ ο-#ο οΗοποπποπο υπ οκ οο/οίοοπο: 4 οποπ οπι

'· ΗΜ· |ῇ#ἱπω: πἐὅπἱ:οοο: Μοτο π; οοίποπο οοπ/ἰππτοπ κοοπροοοπ.Ηηκε πό οποωιρἰπω π.

ο.ΗΙο ω. Σαβα- /πρ πάω: ποοί: Ο πω·Κοάπσωπο. 3. Ηε/ίοο·πο [ποο οπο, 4, πο: 4οο/! α·οίποπ.τ

ἶ:ἔ:ιΐ:ἐ“_ υππίπ: π'έ οοΡ:πτἱοπο:4πιωοΡοβ Βιπ·οποποθ Ι.πέέπποπ-πε ορ#οοΖπ ›ποπτο:π ιπ/ποοφο

τω. πω. π. οἰοἄἰοπο οποοιπο[ποτππο4ύπο/πο/ππέέο .° ©1122 ΟΠΙΠ18. ά11π1 Ρ€1°1:1τ8 οπο. Χωρα

ω· Πο Ροτπ1ῇςἰ4[υ8ἔοίὶμω :Η οἱ ο. νΜε ίὶἀοΙΙΒυε,ιπ ίσοι ευθοιάτειτο Ρειττοπτι ΟάίΙοποττι,

ΕΙιπιἰειοοκιίὶε :τιοπείἱοι·ἱὶ ιιΒΒοτοτπ,ὶΒὶιἰοιι1 οΠ8ετοτ εοτιίοοτειτὶ Ροιπίδεοπι: Πο οπἰπι

τοτἱι1ε οΙοτξ ει:: ΡΙοΒἱε οΡτει11ε εε0Ιοπ1ειΒοτὸονοτἰο . @οἱ Ροοτἱτιοοωἰττοπε οΜοι1ι Ρο

ττί ΡεΙΙΙιιττι Μου! δ; ειιιυΙιπ11 , ὶπ1Ροτονὶ; οιιππἰοπι Ρτεοόι&π οινιτατὶ ίοτο οτοΒὶεΡἰ

Π:οΡυπι . δώ νἰτ τοΙὶ8ἱοἴι1ε Για ῇακ114Ιὶτο.:ἱε εττοπάουε44τοΡοΠτυω 4 οπ1ΜηιοιΠε το.

πιιἰτ Ηετὶ 4 ΡειΙΙἰιιωβ; οιπιιΙιιπι ίιιίεὶΡιο:ιε , ΠΠ οι” Πεο 48ιτυε οΧΗΠοτοτ 4 τείοτνεινἰτ

Π1τι1το Ροιπἰίὶςὶ @πάση [οάίε.!ποπι Μοτο: Ηποο πω. Ρ!πυέπέοοοπ-β: ίπ Οὑτοπἱοο

?π·π'πποπβ 4 πύὶ Μο ΠοοἔοτξοΡπ4οπ [πέΐππύπφ·|οποίο 4 ππο›π οπέιίοπο (;ο·οέοΜππι

πι” ποοπέπέ:[ΜΜΜ[π]ο πο/οπ «παρε οπδ!οτ Ούποπίοέ Οἰππἱποοππ: πώ έ: (Β·οέο

απ:: πππο 1 04.4.. ο!οδίπε @Ζ ἰπ Κοπτππππορο:2τπΐοοπτ 4 οπο τοππιποπο/οπο πο πποποι ππ

πέ: ΟΖποπίοπ: πιά ποπποπή Οπί|οπέ /πο/ίπποπε ο/Ϊ 4 .[.π8άπποπ-β οοο!ο/πο ρπο[οέΐπε

[παπι . Ε: ππἱποπο Ηπέο @β οο/οπο ΟΜοπέοπσπ πο Ηοππὶοο ππΡοσπιτο:·ο [.πέ:ίππιππ

εαπ: οοπππ2οπτἱοροπὡΐοπἰἱὐπ: πππο 1ο4 1 . ιίέι·οδππο[πφ -; οποίο απο οοπτπ›π επ

Ο:ίο!πίοππι 4 ο:: 4πο π: ο4οφορικοπ π#ππππ: ο/›ι|οποπα4 [ππο ποπσἱπο οοποπποἰἱοοπτο το

ππαΪο . [Μάο (;οπ·ποήπε ¦π ποτά πό εοφ. 4., Βέποπἱ Κοπαππἱ κά: 4 Οιἰὶἰοποπτ ο Βοποάἱ

όΐο πο ἰπ άτοπξομ]οο4οππε [.πέόπποπ/οαπ/πφ· οίοίΐιππ. π.π 4 π: οπίποπτ οοπ/οΜπε4

ῇ‹&]οὐπππΞ: Χ!Χ.Ροποπίοποπ οοπτέ8%> υοοΜΜἑἰἱπ: ο/!.!Ρ/ο οπππ|οοππποε έ:: φέ

4βοίπ οπ Οάέ|οποπι8α·π·υο; πάσα/πο οππο πποτοἰπε ποσα, πποέΡο/ΐοποίοπ οποπσπω

πο: Ροπτύοέ πουοποπτἰπ4οἐἰποπ›π οοοἰο[οο [.πέέπποπβε ποέίπποπ οοοπ|π#οο. Ε4οφοίπ

ω: πο πο έ:2το(,οσ·π πάπια· τοπ:ο ;. δΡἱοἱἰοὅἱἰ .άοποπίππέ 4οπέ. 387. ?ποπ ¦ο(οφο ποππ.

πονπΡαπποπέτ . .

1 ο 5. Νοπ4πιπ·ππ πππουι Ρπρο οποπίπ.τ Ο:ϋ|ο4 πώ οπο ἱπβἰπ ποΡοπτῇΐοιππ παππο'π

ή: ποπ οποοπ4οοποπο |έοπππι ο//οπύΖ οπωίποποπο : πἰἱπ: 4ιπορο,πωπωΖίοοτοΡποπ

πο: πο/οπο οοοππι ·υοπἱπ 4 ι πο: οφ: πἰἰοπ)πε οποοποποί . Ηίπο οππτ οοπποπἰπ οππίππα 4

πιά δτορποππσπ Ο!πο·οοποποοπβπα οοοξιίο:·πτ4(:'ἰππἰποππο/οοο/|ἱ#ο24· ἱοὶππο πποποοοπ:

|πό?π:Ρα:2ίτοποπο ¦ποπ/απέ: οοποπσωππο οππποπ οϋίπ[ο ποπππ ἰἱ: υἱἐοποοππ4ἰπππο (Π'

ού οἐποἐἱπ οπίοποπ Μ|οπι οππο ο#ο εοπ|οποοπ 4 4πἰ πκἰ/ποοπἰοτἰπσπ έοποποτΡα·οοπουοπί ;

Μ ποπ ο/ἰ π:4ῇκ]9ἰ#πτπ: .4Μπε πο/πποροοπἰὶππέΡοποῇΐοἱ: παππιίπτο . @π ιἰο πο ίπ

ιοκτο(οπταφο:2οποπ,έπ' ποοπποποπα]ΐοπέΡοα›πέπο.[πέ: .ψ ›·οοπ:4β ὶἰἰἱ οοπποπίπ 4 το

:ο οπο: [Με @φοτο οοπππππἱοπο/ππἄπρή·υπτο4ίτ1 Φώτα κάτσε 131,0 Ιπἱἴοτὶεοτόὶο. νἱε1‹

;ὶει1τπ όοτιιτ4 πι· ιο7Σπποποποιτο: οοποίίπ Π. Ζ.οποουἱοοπ[:/ο#ἱοπο ο ./πο]ΐποπο .

ν111. ΟάΠοΜε νΙττι1τοε ΡτποἱΡυπ.

.Μο μ." - ι ο6. Ηιππἱἰποτἱ 4 οποιο ·οπ·οποππο ο:ππέππα]Γππόπωοποπσπ ο/ἰ 4 οὅποἔἱιππ οποπΨἰπ:π

[ΜΜΜ · )ποπ έπ αποπο πόπποπήβιπαπ:44ιιέ :πέπέ:πτο: οο ποάοπο πο/πὅἱοὐπο4 4πο4ρἰοπἰοπο πἰἱέ

/οἰοπο οι:: πποππού.2ποπτπ: ἱπ οστά· :Άπω πάσο: οδΜπΜα παπα” 4 οο!ΖΈφοπ:#

οκ π. πιω πρ πό Οπππππα παοπτοπο οέ οο:::44οα·ο.ε'ππο οπέπο πἰἰππππόο παπι: ·υπ4ιπ !ο

ἔτι” οριο! [.οοποπ: Μοπ/ἱοππιππ ἱπ οἔπ·οπἱοο οπβποπβ 4 Μ2.2. οπρ.5 3. ἰἰἰπιἰ/ποοππι

Οπϋπέ: πο-/ἰπέ αιμα πιοππ/ἰοοἰππα ἰπυψοο/ἰπτπΜ:τ 4 παοποοπι :Ρ[απο οπ ροππποπ

Ροπή: πο·υοπο:οποπο ρο:ίο: ἰποοὅπππο οοπβοπείοπο υοἰπἰο.Τπποπππ ·υπ·ππο απο οο Μπο

το οποπι οκἱὅοοο ·:πάοοπεπο/ποπσπο ο)π:]οπέΐέοποέ:|παππ4οκοο4οοι·ο Οπ/ἱππ:ο: 4·/οέ οιππ

έ:: οπΡὶ:πἰπ›πΡοο οποίο” οποππ/ΐοπέ οοπ/ποτπόἰπο όοκἰπέῖπε 4 π; π Τποούπωο

πο” ππποπποέέππτίππο οοποοκίέ ο/ππέίτπυέο 4 πο[οἱἰἱοοο οτππἐππσ[τπ:οπ›π ·οο]Εοίί.τ

αΗΜΙΠ Ροο·υοίπτο οοπππ49οσίο: ο/οπΖοποποι ἰιοοποοἱ οποπ' οππι 4 απο ¦ιοοο4 ιπσ!›οοππ#οο 4 ιπππ

444.” βππαππ Μπι πιιππι!ιοπτο πο π'ο·υοποπο ππιππ ο:Μοοποπ.τ ο/Ϊ. Οοποι :ο οι: έιοοπ:|ο/ίιυ:

:πινω δ. Ρ. Βοποἐἱἐῖί οοΖοοι·ποί4 οποπο οοοπ/ξοποπο πποΐπε Τίτοοέο!ο'πε ποοω· τπτἱοπο

πππποποὶ πο ΟοΉοπο ·υπΜπι ποΡοπἐἰΡΜπἰποἱτ4πο/οὶἰἰοοο ἰΡβ ίπ :απο βέππππο

:ποπ ἰἰοο π: οοἰο&›·πποο ἱπ/πο:·ο πιοποο : οπἱ Οἄἔἰο 4 οποπσ·ιώ ππίποο πο ἰπὅἱπποὶ ,

οππιἰοπο ποππέο·υπ . .Ρποποίε πποπο οποπέοπ: 4 Μπα .ο πίτππο @Η Ροοὅτοἐἱοπἐποπ ,

Τποοοο!έπε οποπἰππο 4 πποπτ ΡΜ ποοποππι Μοτο ἰποοπ οοίούΜπόιππ 8οπποπο 4 @απο

` . . . οπο
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το” (,τ,,,τι οι ωἑ";£Ζθ Μ- ιιιτιστωοτω τιισοιοιιοιιι ροτιιιι ιτάάιτοτ , [οτειιοτιτοι το» ο/[ο ΑΝΝ. οι::

α2%τωιιττ: , τι: τιοβτττο οτα:: Ριιττι: Βοποιίτδίτ κοιτώ , οτ4ἰ σωσττττττ οβοούκε:, οι4φ ο Ι 949

Μπι ττίιιι: ού τ:: ΟττέΘΡοβοτο% ιιτοτοτιστ ; ἱιἰοιτο οοτιτί ω; οιιιττι!ιτιιτι ττιόιιζοοπέιιττι '· 1""""·

[κιτ . Βοπέοιτο οπο: αβατο πιο τπτ: άφοάοπτουι ΤύοοοιιΜιι: Θ" ττιιι!τι @τατω: έυκο

τοῖοοΡτο/οοιιτἱ[ιιτιτ , ο οιιο ιιτιΡοττιτυοτιιτττ , :το οτηοτοττι|ιιττττι οΡετττττι ιτττοτροτιστοτ :τά

°ούτιτιοτιέιστιτ τκοτιττ/Ιοι·ιο Οο/ἱττΜ/ὶ τιἰἰοιιἱό ο[ιιττἄι Μαιοτι τοἰὶοιιἱἱ: .· οιιοά[·.·ρτοποιο

Ρο/ίοπτιιέ!ιστο ο/ἰ . Ετοττιιτι οπο: ο: οτιτούτι|οπέΐι Ματ: τι ο#απο/ὶὐιι: [οι[ιιι/]τ:τ

οοποοοιικι, ὶἰἰιιιἰ στξοσιττοο τι: τύπο τιτοίιο[τιω[ωσ ο·|ιιτ:/τοτττοι4: οοτττττιωτ , οπτ πο:

τ:: Ο'οβιτοττ[ο Μοτιιτ/ίοτίιτιοι άετιι|οτιττιτ .

1 ο7. Νοκκάτω: “τοπ 'Οιίι!ο στο: ιἰοοιι οιιττιτίι: ιιιτοτ/ιτο: , οιιιιτ›ι @τοαπτο: : Η:: Ιστο

·ύττιι: 728!ξ'θ&ά!”$$7' Μοτο οποια το: οιιιβέι[ιιο/ιοτούτιπτιιτ ιιιιιιτ/ιιοτιιιτο, τι: «Μοτο ιτοιτττιιἰ- π” '

τι οἱ ·υίτιο «κάνετε οοπατέ|ισοτιπτ , οπού το ιιέεττόο υιιίττετιιτ , οιιτιττι ιττ|ιφέττοτοτπ άο

α·τοτ , ιττιίτι!8στιττοτ . έτι [ο , "τι Ροττιι: Βιιττιιιιιιι , τι!έτοιιοΡο/τ οπο: τιιιέτ'οτο:βτο:

τοκοι· , τοβοτιιΜτιιτ .· Εἰ ἔειπιοατιὸιιε Μπι , τιπει!ο άο.τ11πειτί Φ: ωΙίετιεοτάΙει ε1ιιειπι άο

ἀυτἱτἰει . ΗΜ:: , "τι το[οττ Μοτο καίτοι· , Μ ιττοιοποπιτ'ι: Ρο:τιιτοτττιιι: τττοιἰἰ: , τω: στι:: σιτ

σε οττατιτο: οοποροτιοττ: , ιιτ ττοοιστιοιιιιττι ο'ωτιέΐιιττι οστά: έττοιοτιιιω , [οτί ττιτττετιιιιττ:

Ροτιιι: οκοτθετττ ι:#'οδἰιιττι : οπο οιιἰιἰετιι @από υτοτίο , ιιτ ού/οτυοτ Ούτοιιο8ττοιοιι:

Οἰιιτιἱιιοεττ/ἱ: ) τιεοίιιτωιιτιιιοι ΩΙεπιετιτὶίῖὶπ1ἰ ·υττέ τίτιτίιιττι οοττ[:οιιτιι: ο/ἰ, οποιο τοι

άστο πιἰἴοτὶεοτἐίἱὶπιυιτι Οάἐἰοτιοττι ιιΡΡοἰἰοτ. Ηιοο οττικιτι ΜΜΜΡτιιιτοιιτέιτ, ·υτττιιτιιττι

Ματια, έτι: τοτττροτιτοτττ) ιιτ πο:: οιι:[τιοιίιτιιτο τοέιι!οτι: ιἰἱ/οἱοοἰἰττω οιοοτ άψεττάιιιτττ

τιἰἰοιιοιἰριιτετοτιιτ . Οοττο|ιιοποιοττι οτιτ:ρτιιιίοτιττοτττ !αισάουοτιιτττΡοττο: οοποιίιι [.ο- χο

τιτο·υτοοτιή: «που τ 03 Ι . τ:: σαιτ/τι .ἄΡο/ἰοἰοτιι:[ιιτιδἰἱ Μοτττοίι: οοπέτοέτιτι ο [ιο/ο «τοτο _ . ο

έτιτβοέ ιιτ ·υι!ο·β·οοοτ , ιιτ οι υιτττ[οτιότι: .4ιίέτο!οιάι: σιπιδ'τοτιιτι1/ο Ρ:τιΡΐεπ1ει ιίοο!ο- ·

τω:: ΟΙιιτιἰεπΠυτπ ΡιιιιΡετιιπι . '

1 ο8.Εο ιοοτωἱιττιιιτι ττιτοττέτοιιτ πιἱτ/τιιιἄιι:,ιιτ τοι-τω: ἱτττετ/ιιο: ἰἰἰἱὐιοτο τονισ

ἔστι: ·υτοοτετ , ύιτιοοιιο· τιιἰοο τωιιιι-τω τττο!ιιττιαΜοττώιιτ ) ιιτ[ιοΡἱιι: , 2οβΜ278 (Πο

ότο Κοόι4“ο τέύτο 3. Ρ!ιιττοετο/οτιτα:/αετττ ) του: ττττττιιιττοβοίιι: οριο, ποτττιιι!ίο: οτιἱ

τττοιιιι/ττοιο ρτο[ο :οπτ τιιί/ττιέΐι στοπ: τοΡοτἰτἱ.Εο: «τοτο οιιι οτιτἱτιιτοτ›: Θ' ιιτιιοποιτι το'

ο τοτ|τιιττο·: ίσοι· οδίατο/ιι/ιιττιι: οπτ ιτοἰιι|ιττἰοτιιύιι: οοτιούτιιιττιτλβυε οιιἱ ιπ·υοιτιού.ατι

τω· ττιιιττοιιτιιτττο: , έτι: υὶτ/τιιιἔἰιι: οισ[οοτοοπτιιτ , τι: ω: ο τιιοττοβοτιο τοιοτοπτίο: ο#ο

σοιτ/οτοτ, όσο/οίκω έτι τι: πιτ/τοτ”. Η το/λιτιιτ Λ!ιοο Ρ!οτίτισοτιβ: σούτ:: τ:: οροι'οΜ το

·,ιτιοττοούο: Μἱοὶττοοττ[ο: , :τοτ οιι/ττιοιἰι ΜΜΜ:: όοτοβοτιιτ , οπο: ιἰοτἰτἰοτιιίο Ηὶίὶοτὶο

ΒτειΡΙιοε τ7ΒΡ8“σ2°, οιιοιίοττοττιιτττβιοτιτω Μοτο: τττιιίιιοετο/ο!ετοιιτ , ἰττ Μοτο: Μισό”

ύεστέ οτι οπτ: οια·τορτιστιο , οπτ ιτἰἰοιιοτ ο/ιιι: οπο· ἰιιὐο έττοιτιιτιιτο: ο #ιοζτι: οιο[ο: ο τυο

τιτι/τττιο τω; )%-#ι90°ο2' . $ἰι1υἰὸεω , »φωτ .4Μο , δ: ὶτι ΜΗ:: ΡτοίεΠὶοηε ίἱηἔιιὶετἰ.:

.Ο:ΗΙο (]Ιιιτιιοπίιιιω πᾶσι· Ιιιι)υΓπιοόιζ ΗὶίὶοτἱοΒτιιΡΙ1οε πι1Ρ6τ άατε&οε , ο:: Πιο ιππο

πιιίὶετὶο Βιιέτι: εα:ίο: εΧΡιιΙιτ , δ: ίεττο ειΒΙοιίΠοηΙ: τεττὶΒὶΙἰτοτ ὶιιυΠὶτ .

1 σρ. Οτττττοτι: Έκι· έτι: ειστε/Μποστ ·υιτ/οτιδίιι: , ιιτ πο8οτιοτιιτττ |ισοτοοιοτιο @το ατο” ω

τοτιιττι τιιιιίτιτιτάιτιο οὐτιιτιι: τιιιττιοιιοττι οΜιττοτοτΡιετατι: οιι·οτσιτιο ) οιιτοιι: ιΠιι τιἰετο- Β""" ° _

:ιιτ . Νεο έτίτπ:τιιτττ άτβοιιίτοτο: , :τα ιτιοττο/ἰοτἱοτιιικ απο , ποο τω οιιιο!ιοετ οοοιιῇο , τι

στο» ού οβοτοττιτοοιιοττάιο/τιστο-/οπέτοΕιιεύοτοΜο[ποτοςοιο ιιυοοατοΡοτοτοπτ,οιιοιί

/οἰεἰτοτ αυτ: οκιιοετοιτττ Μοτοττιατιιτττ αΪισβοπο οτα/τοτε; ττοτττοττιτοτπ ιπἰοο τιδίιοποπτ

εκτιιοτι:/σοτι: )τοῇιιτιἱἱ: , οἰἱο-οιιοοοτροτι: (Τ ι277τ77ΙΦ ττιιιοετοτιοτιτοιι: τιο·:ιοττττπ: , τι:

Ριιτιοτ ι2ἄ ιιἰτοτο [τπτ :στο οοοεο'οτοτ . Ήιτέικέτοτοττι πέτο σοἰιιἰτ , ιιτ σκέτο νὶτοἑο ατοπι

Πτιτἰυε ιίτοοτοτιιτ , ιιτ ιι|]οϋπιι: οι: ούτοτττοο Εοτττουτσοτιβ, :που στο· δοποποττβ/σπδίτ Ρο

ττ·ι-·τ.›τυι οι :Ρετιιτέει :στου 2. ἱτπἰο τιο[τούατιιτ τ:: ττοτττΜικτιιτι κτ(οιττοττι οάοο[οτυοτι: _
ιτ'ο·οοτιο) ιιτ οιιττι Μποτστατ έτι οεοίο/τιι σετ/ιι: ὶἰἰο,Τιι :ιό ΙΠοετειοόυπι Γοίοι:Ρτιπιιε Μ· ἔιΘιἩτΖἔἙΞ

κήποι , ποπ Ηοττι1ιίΗ νιι€εω ιιτει·ιππ ,/ϊιιττοι , :Με Ροττο Πωτιιοιιι, έτι τοττιιοι τι:·- πω·

τυοτετττττο σαιτ/οοι τοπια: οοττιτοτοτ . Οο/οτ·υατ]οτ]ιτ|ιτιι: ι:: Ρίοτιδτιτ τττοτττοο ό: ο/ττ|ιἰοττι

@Μιά «Πτι ούτω, αυτι :σκετο ο#οἄιι οοπτΜττιιιττι ί/ττοιττοιτι/οιπΡοτ οο!ιιφο; επι/ιι: τόσο

ό” ιιίιοτιιτιι οι/ἱιι: τιιτ.ε·ἰ οτιιιτιο Ροττοοιτιιιιιττ ιττοϋοττττ, ιιτ οπο: ιίζοποπτιιτ ττι]ιιι/οεττττι

τοιττ_ιτέττιτττοτο .

· · · - · οατἱτει: ετ

1 1 ο. @τοτο στο: Βετο: |ιποούτττ '027/τ2728%.8' οοτιτιιτοιττ , το οτοκιυιιιιοι στου” , άουτ 83 Ρ,ω.

β/ο ο#·:τεοτιτ οοοιτ#ο , ιι?ιπιιτιιίοτο πτυποτιτττκ οττιαἱτ : οιιοόΡοτΦτττιιττι οτιιοσιτ τοτι:Ροτο Πτι-ΗΠ

]ζιττιι:,οιιο ιπ·υττίο/οεπτο υιι/ο/ιτοτο,οσΡτετιο[ο οιιιοοιιο οττττιιτιοτττο,οιιιοιι: οι: Κίρα

τ:: Ρτιποοιιιτττ ιἰοτττιτἱἱ: το9ΐιιοοατ (Παττιαοεττβ: οοο!οβτι , ιτ'έ/ίτοοετο σε υετττἰοτο πο»

έιιοίτουττ)ιστΡιτιοιοτιιττι ττοος#ιτοττοιι:/ιιουοπιτοτ.Ο οτοτττιτ›ι του/οοι τττιΡοτττ:¦οοι,οιιιιττι

· .άδ.οδδ.Ο.Β.Τοτκ.7!!ί. @ο Μ) β”

Ριιι:ιιαπιοι·
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ΑΝΝ.@Η. οπο": Ηοοπέα4: &οποπωσ αοοβοἰοπιακ Ραο·έ (Τ Ροο!έ άπό ἱΜΡο/ἱκοΜ ού.: είπε/ο

! 049 στουετο:,οο οοοο/ἱοπο σοκοαόοείέτο·οια: πίοέ!Ροο:]α: ο/Ϊο ΜοΜίπου·πω Ο&π]]έ@ω

'° Ι“"""° οπτοΡοποιἰιιΜ. Ε: οπωοπο ο/ο[Μοάέ βιτέίτίουέ&α.τ ΟίαοΜοοπ/ο Μοπο/ἔοτἰπΜ άώΐοί!

δού: ὶἰἰἱ: τοοφοο·ίδα: οο'οο οκύοα/ΜΜ/ιώ , π: ού οοοτού: 8οπιάοικ οΡοΜ ο6ΐοδίωκο·ο

χω;» σοοοΐα: , απο πέόέί/ο/ίοοπικ.οέ: @σε ¦οοἱ|ο·οοε·ίδα.τ,01οοΙοαΜ υἐοἰπἰ: »σέ/αναπ

ιίέ:/οφοτο]ρτ . Ιά·οοτοι ω: ο/πε ορέ/ἰοἰο ού θοοβοσοσ νοέουτ , Μέ σο ό: οο/ἱο[στἱοἱι.:

Πεο: ποπ Με τιιΒοι·ο Ροοόοτο οοΒὶττιιιτ νοίὶτο ίοΒΙὶπτιὶτοτὶε ωιιοἰἱἰοἔτὶο οοί":το Μα

Ρο οοοοΙΕ:οτοιο , :με μη] ΡοικΙοοε δ:ω οωΡΙἰιιε οποοε ειΠΙΞ8Ι:ιιι· οοτιτὶοοο. Νοοι

8οοοτοΙὶε τοτἰιιε ι·ο8το ΡειιιΡοττοε, ίοιτιὶε :1ι1ο:1ι1ο δ: ὶοοΡὶ:: Με οΡΡτἰιτωἰτ οοΙοτπὶτοε,

Βου: δ: οΕοε τιοίὶτο νΙο1τι1τοτὶε οοοαΡοετΙοποε,ουοό Ροτ1οιιΙοιο οι: ο νο:Ιοτο οίΠοιοε,
νοίὶτο οπιττιἰιιΙουΙο, Η ΡΙοοοτ, ΡοτοοοωΡΙιιτ1ωοτη1ο:ΠΒο-ωοε . δοἐ·οὶύἰἰΡωοὅἰ: Ο

:ἰὶἰοηἰ; ηοὶ|ο#ἱοοτἐὶοΜ ἐο 2:οαΡου·ο: οοωπκοπώπ , "Με .βοά έΡ[ο οπο" ΜΡο·υ|οδο πό

7έσου;/οκδϊ'έ Μοἱοἰέ ο[ο οοπ/οτέιοτοπο , αὐί|οποιοτ ,[ο Μ: Ρτονἱποἰοτ Ωοἱοωὶ£ε1τὶΒι18 ,

ω: Ροι:Ροτυω ἔτοοὸ1ΙοτοοοτοοἀΙἰοοο ὸὶΓΡοηὸΙο α]5τοδιιΜ[α”ο,αϊ που» Μάο.: Ρου

Ρἰατο: έκβοακο,εον·οο/οέοο·έι.Βοοίοοο ασκ οἰἱοαοοιἰο ἱοφοοοἱε ἐΖἰἱ:|οΜἱ: :οηφοτἱοο:

οπο: αέι*: όπο:1οκοοο:|κυκο οπεἄο: Μοόέέ: έ» @Με οοροσ·@τ , οοΜΜο2ο[Μπ ·υι]οοπι

εμ: , Θ" οπο.: ιπίύια: ·::έ·υοπ2οήαυοοο ποπΡοτιαΜτ , Μοτοπο.τ ἄοποὅῖἰοΡνοΡοἱἱε υψί

οιι: οία·οοκοποίέυ_:χ21ωοοε επτο·οέτ .

Ποιοωοπιοτοτίο θάοΠιπ11 ΒοΓυο&οι·ι:ιτι ο Μάϊο Ο:ΗΙοπο
- Ρ:Ιο1οπ1 ἰτιΙΗτιιτο . ο

Ρι·οοοε Ρτο

όοίι1ΜΉε. 1 1 1 .(?οίοοΝο ο/Σ έ:: :οτα Εοοἰοῇο οποοκοΜε ύεο:έ Οιϋἰοπἱ: , ?Μό Ρώπα.: οοπιίουκ

ζωο: οοτππιουοοτοτἱοπἰἐοποτοἰέ οκοπίατκ οἴο[οπδἰοτοΜ /οί2οπικίπου· οο!ούΜπάσ Ρουπ

|έου·ίποτ ἐοδίσοδιρησ οοο/ϋτοοοίο ; οπου: Μοτο οπυκΡαἱΜο/ὶώ έ:: αποκο/ΐοο·ίέ: Μ/Μιιέ/1

/οτ,ροβοο οπέ·οου·|ο!ίε που: ›·οοο·υέο Εοοἰο/Ϊο,ἔΤέοποα·οίέ @απο αὐέοιιο ούβ· "ασκοπα

Ρῦ'ά1[Π'ΞΡΩΜ θπἰάοοο οπτοο έ:: βοά/οπο ἰοοἱ:]ΐο!›οτ οϋοισο κοπο όλο οοοαΜοωοτο

οδο άο[οπέΐου·πω , κτΡαο2 ω: Μιιἰιοἰ:Ρο`#ΪΜ υοπτἰοα: Μοαυτοίο8ίέ:) θ" Νοοτοἰοὅἰἰ:,

ίου” (Τ οκ Πιίο ἰτἱοο , οιά ίπ Οοο/ισοτιμἰἱοἰὐπε Οἰοοὶοοοαψ`ὐιι: οοβο··υοωθολο/οοκω

άαΡσβ|οβαΜ/οοδίφΜα_Τοέπέτοτξε , οοπποιεωοτο:ὶοοοω οο[οτιδοπσκ @πιο ΟΜ

πἱοοοπ[ο.τ οοἰοὐτοτὶ]οἰὶτοπποἐ/ἱο οι ωοκιι/ἰ@`πιο Κοἰοκιἰοτὶο άο:Μοο!οποοβ

Μ.: ι:οΜυποΜοτούο 1 ο.Κοἰ.Ρούοιιοσ·ἰἱ Μοωοοοπιηθ ¦οπέζο «πιο ἱεί 28ΜΡ%.9 ίπ εφ.ιι|

:οπο Κοἔαἰα ὁοοτἱ Ι/Μού,οποτοπ::έ:[οσούίοέπω οίκων:: α'ίορο/Ι Ροποοοο/Ισπ οπε|οτέ

ύἱοισοΔρτο/Ιὶοἱοὶοἰὐπ.τ άο[από?οΜω]οό ο)ιι/οκοοϋ ρτοοο:Ρο·ο ίβε/ο!κΜΜοοΙο |ίοοοοπ , οδό

ο:: οοόοακ Ο ο::8οοέοτέοπο,οπτ ο¦ἱ914ο/Ζ2|!8Μ|0€ἱ8$οτο ζο-β σοπ]οπέϊΜαοτ·οπ:,οατ σετ::

οιά όπωςέτο:ίοω @οποίοπἰοιι:>οο›ι/οπὅιιἱπέτοτομαϋοωἐἰἱοτὶτοτομἰὶὶ/οοι· ύοπο/ἱοἱἱ:

Μοο·οοκοπτ.·οι Οιἰὶἰο , οιι/α: 6°Μ°ἱ2ο.9 Μοτο ίΜπέτο: οιἰοο οπέαβοο οοοποο·ί ποπΡο:οτο: ,

όσοι· πό σκοπο: οπτοὶπο Ιΐιἰοἰοε άο[ιιπδίο: ἔσ·οτἰοΜ οκτοπιίί σάκο: .

5· 1 1 2. Ηιοιω· (π/ιοδοοπέζο οοποποσποτκωοπηοοοοκἱοποπι [οι/ο. ἐοβο·ιοοπτ ]οι/οἰιἰιι:

ωο;Μα . Θ” Ροπιι: Βοοποπι :ο δεν:: Μ" κτ:: .· Φωτο/οή: ·υι|ευκ ο/ἱ όιο]πο[οττο Βιιτούοτάέ

ωῇιι/:ἰκυκ π:οποσόέ οιοξ/ἰοἰοω Με έ:: ο·ο[οι·φωπι ,οιιωπ ω: οοόέσο Τ|7%8228:2 Βἱ

θ|ίοούσαο άοδοπιι4: . _ _ Έ

Ποιο1οΞε Ρο.ττΙΒιιε δ: ίουΙοτΙΒοε (ζΙυοἰοοοκιίὶε οοοοοΒἰἰ Βυκ::ΗΑκουε Ρο.ιιΡοτ δ:

οι:Ψ)ιιυε ἰΡἴοτοοπ Πανο: δ: τηοιπιοΒιιε , ::2ΙοΐΗε 8Ιοτἰο: :πωπω . @Με οτι1πι από να:

ίοτνοτιτΞίΠοποε οοτοιτιυτιἰε :ὶοπιἰπἰ δ: ΡοττΙε οοίὶτἐ Ο ο ι ι. ο Ν ι ο οοτοπειε ΒΙοτΙο:οιιο

ΡτοΡοΙοτοτοε δ: οοοποοΜοτοτοε ; ίοτιδΗτετΙε νοΙὶτω ειιπἰΒιιε ὶιπτἰπιοττιιιε , :μισά :ἰο
ο ῇιιίἀοπι Ρτεοοοοὶἰ Ιου:ΠΒιιε νοτΕ:ΙΜε τοίΊτὶΒι1ε τιι1Ροι· οιι:ΗνΒτουε . Ηοιπο :1ιιΜειω το

Ιὶεἱοίιιε δ: ιπὶΙοε οΒΒοτὶε νοΙτοτιίὶε Ροττοκἰτ ΗἰοτοἴοΙγιτιἰε οποία οτοτἱοτιΙε ει:ὶ ΓοΡιιΙ

οτιιτο Βοπιάπὶ : οιιπι:1ιιο ἰἀοπι-τονοττοτοτιιτ ειά ΡτοΡτὶει , Ροτ:Π:ΙΕτ :Μαι ι·οδύ Μπιο

τίε : :ΙΜ ἱοετοίἱὶιε ὶι1 οιιειάειτο ΠΙνει 8τοη‹ὶἱ οττοπάο νο8ο.Βοτοτ τιοίοἱοπε :1ιιοίτοτ .

Ωοπτἱ8ὶτ ουτοο1 που: Ποἰ :Μπι οποτε: ἰτι ΠΙνο,ιιτ ω νοτιἰτοτ οιιοπιόειω ίοτιοτο Ηο

τοπιἰτοτιι ίειοδ'εΞίΠωιοπι νἰτιιπι . (ζωο οτεο νἰὸὶίΐοτ απο Γοιιο:: ΠΙο , ἱκιτοττοΒεινίι: Π.

Πι :1ιιΙο οίΤοτ,ο.ιιτ :ρω οιιοετοτοτ, νο! υπάο νοηἱτοτ, :μονο τοοοτοτθΑτ ΠΙ:: ΙιιποὶΙἰτοτ

Ιτιτὶτοονἰτ οἱ οοιιαίο οττοτὶε,δ: Μάο οίΐοτ,δ: :μισό :ὶο ΗἰοτοἴοΙγπιὶε τοὁἰτοτ, ίο:1ιιο νὶΞἱ

τοξΠ ὶτὶτιοτἰε Ρο τόἱὁὶίΐο.Αυὸἱοπε ειιιτοπο ὶΠο ίσιο:: Ηοτοπιἰτο :μισο ό:: ΟοΙΠο οΙΤοτ ,

ἱοοιιἰίἰνἱτ ο.Β οο , ου ΗΜ :καιω δ: οοεοὶτοε ίιιὶἱἴοτ Ιοοιιε ()ΙιιοΙοοιιο , δ: ΑΒΒο.ε 1ΡΠοε

Ιοοἰ ,
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Κκε: Γει·ι&ιιε @Με ιιοπιίιιε ο Επι πιΠεε Με Ρετεξει·ιιιιιε τεΓΡοιιόιι: ,ι ειε ειιι:ιειιι ΑΝΝ. @Η

Ιοει.ιιιι ιΡΓε:: δ: ΑΒΒετετιι@ΜεΜε :Πε ιιιεοειιιτιιιιι,ίε:Ι :επι Β·ε:1ιιειιτιιιε Γε ειι:Ιιί- 1 04,9

ίε ε Με ίειιιοι·ε ΑΒΒετε ,ίειΙιεε::!ε νοΙτε,ίιφι·εάι&ι Ιοει επιιιε ΑΒΒετιε ίε είε. Αι! · ἔεεω°

Μ:: ίειιιοι· :Μάτ ει : Εεε , Μαι: , :μισό πιώ: :ιε εε :Πνιιιε ΡΞετεε ιενε1ενιτ , ιιιιιιεε

Ι›ο ιιΒι.ΑΒιιεε ίιιΡι·εάιθι εειιοΒἱι ίετι&ιιε @Με :επτα εκεεΙΙειιτΞε: δ: τειιτι ιιιει·ιει εἰ:

ειιιι:Ι Ι)ειιιιι , ιιτ οΒιιι·ιιιετιτ εε @ιο , :μισά ιιιιΙΙι ίειιδιοι·ιιιιι ιιτιειιειιι εοι·ιεείΓιιτιι , ω:

εποε ιιιίιιΡει· :Με , νιάειι:ετ ίεειιιι:ιε ίετιε δ: τει·τιε ίειιε , ΙΠ;ιει·ε: Μι: οιιιιιεε ειιιιιιιε

όεΐιιιιδιοτιιπιθάεΠΠΠ1 8 ΦΠΙΜιτοτυτιι ετιι::ιετιι , δ: ει: οιιιιιιΒιιε 8εΙιεκιιιιε ιιιεειι:Ηιε

ετ:ιιιε ΓιιΡΡΙιειιε . Τα νει·ο νιει τω: :Με@ειπε , :1ιιιιιτΙιεεε ειι:Ιίτεε ε :ιιε , νοΙιιιι

:ειε Πει εει·ιιιιΠιιε εε ΡειιΙΙιιΙιιιιι ειε νιε επεΙΤε . Οιιτιι:1ιιε 1η Ρεπιε :ιιε ιενειίιιε

:Με , ιιΒιευ111:1ιιε μπαι: ιιοπιειι ιιιιιιιε Γειιδιι Ο:ιιΙοιιιε άινιιΙ8εΒιε , :ιειιιιτιειειιε

ειιιιιι!ιιιε ιιοιιιιιιιΒιιε , άινιιιΒιιε δ: ΡειιΡει·ιΒιιε, ιιιειο:ιιιιιε δ: τιιιιιοι·ιΒιιε ιιτ ιιιιιιί:1ιιιί

:με με ίιιιε «Λεω οι°ετἰο:ιεε δ: εΙεειιιοίγιιεε Πιι:ιεειιτ ίεεετε Ρτο ΒΙοι·ιθεετιοιιε Π

Ιιιιε ετιιιι·ιεε , ειιιιιε ιιιτει·εεΙΙιοιιε ΠτιΒιιΙει·ι ετιεπι :ιείιιιι&ιε Ρεεεετοι·ιΒιιε , Πνε ετιεπι

:Ιετιιιιετιε , :επι ιιιειιιιιτε δ: :επι ΒειιἱΒιιε επεσε ιιιεεΠιιιιεΒι1ιε ε. Πεο εοιιεεΠε εΠ αιι

ίετιεοτάιε . @Με ιτι:ἰε ίεειειιάιιιιι Π: ίεΡιετιε ίετιδιϋΠιιιι Ρεκτεε.8ειτοιε τετιιειι :1ιιἰε

ιιυΙΙε τειιιειιβε εεεΙείὶε Πι δειπιειιιε , ειε που ΡιιΙΓετιε οιιιιιιιιιιε Πειιιε ιιι ίιιιιτε:ιι

:Με :ιιιοιιιιε :ΠεΒιιε ΡιιΒΙιεε δ: Ιει·ειΙΙιτιιε Ρτο :ειε εΙιει·ιτετε Γεδὶε Π: εΙεειιιοίγκιε.

1 Ι 3. ΗΜ: φαίοΜ[κύ/κπΡωα: Βεστεπσυσ έα Με: σε|εύι·ί ἰπ/Ϊἱιωἱοπε ο άπο ιώ

|ια:ε[εδϊκικ , με: εισέάεπε εάέπωσ ε Ούε|πἰο ίπ Βἱ&ἰἱετ·ύεεε Οἰωπὶεεεπ/ἱ.ῇ·ιἰ ἱἰἰιιά έτικ

Ρτο[ετέπιπ: ει: «ιεπει·έ πώ Ο¦ισπέαεεπ-β.τ πιοπε/Μ·έέ , έ:: ειιο~βε βεύεται· .

Ι)εε:ετιιτιι ει: ε Βεετιίϊιιιιο Ρεττε :Ιοιιιτιο Ουιι.οΝε , ιιιιε :επι εοιιΓειιΓιι δ: @μια ει εε τ::

οτιιιιιιιιιι Βετι:ιιπι (ΠιιιιιεεειιΒιιιιι , ιιτ Η:: ιιτ ιιι εεεΙείὶἰε Πει , :μια Ρετ οιΙιεπι τετι·ε- ω”""""

:πιο Ιοτιεε Ιετε:11ιε εοτιίιτιιδιει: Γεω , ιτι :Πε ΚειΙειι:ιετιιιιι Νονειιιιιι·ιιιιιι ε(<ιιτιιτ ίεΙΗ

νιτεε οτιιιιιυπι-δειι&οι·ιιιιι , ιτε εΡιιιΙ εοε εεετιιι· ίεΙΗνο ειιιοι·ε εοπιιιιειιιοτειιο ο

ιιιιιιιιτιι Μειωω άεΐυιι&οιιιτιι,:1ι.ιι εΒ ιιιιτιο ιιιιιιι‹ὶι ίιιετιιι·ιτ @με ιιι Βιιεπι , τεΙ1 πιο

:10δΡΐο ὸὶε ἴπΡ1°8ἀἰεἴ0 μια ειιΡίτιι1ιιιιι ΐε::ιετιτ εΙεειιιοίγιιειιι Πεεειιιιε δ: εεΙΙει·ετιι

:ὶε μη:: δ: νιιιο οιιιτιιΒι.ιε ΓιιΡε:νειιὶετιτὶΒιιε ΡειιΡει·ιΒιιε Βου: :Με εἰ: εεειιιιι ιιι (Σε.

ιιε Ποιιιιτιἰ , δ: ςιιι:ι:1ιιιόιΡίο :Με ει: τείεδιιοιιε ίι·επι·ιιιιι ι·ε:ιιειιίειιτ ω Ρι·ειιάιιιτιι ,

ει: ιιιτεει·ο τεειΡιετ εΙεειιιοιιηιετιιιε, :Μι τειιτιιιιι Ρειιεττι δ: νιιιιιιιι εεε: με :εεε τε

ειΡιε τ.Ι Ρίο ετιετιι :Με Ροίἰ νεΓΡεττιιιεΙειιι ίγιιει:ιπι ΡιιΠειιτιιτ οιιιιιὶε ίιΒιιε,δ: ::ετιετι

τω· νείΡει·εε Ρτο :ιείιιιιδιιε , Πι ει·είΗι·ιο ειιτεπι Ροίι Μετιιτιιιεε ΡιιΙΤειιιιιι· :Ιειιιιο ο

ιιιιιἱε Π8τιε , δ: ε8ετιιι· ο!Ηειιιπι Ρτο :ιείιιιιέΠε ; εε Μιίΐεπι πιο πιετιιτιτιεΙεπι ίεΠινο

:ποτε εεετιιτ οΠιειιιιιι,οιιιιιιε @ιιε ΡιιΙίετιτιιι·,τιεθιιπι ετιιιοΒιιείι·εττιΒιιε εειιτετιιτ .

(ΣιιτιέΠ ίι·εττεε οίΐετειιτ Ρτινετιιιι,δ: ΡιιΒΙιεε ΜιίΤειτι εεΙεΙπειιτ Ρτο ι·ε:1ιιιε οπιιιιιιτιι

ετιιτιιετιιιιι Η:ιε1ιιιιιι ιδ::ιιιοόε:ιιιι ΡειιΡετεε ι·είιειειιτιιτ. Ε: ιιτ Με άε:τετιιιιι Ρετ

Ρετιιιιιι·ι νι8οι·ειιι οΙιτιιιεετ,νοΙιιτιιιιε ,δ: Ρετιιιιιιε, δ: ΡτεεεἰΡἰιιιιιε , ιιτ τετοιο Ιιο‹:

Ιοεο :1ιιεκτι ιη ειιιιδιιε Ιοειε εε Πισω Ιοειιιιι ΡεττἱτιειιτὶΒιιε ιετνετιιι,δ: Η εΙιιιε εΙιειιιε

ει: Με ιιοΙιτε Βόε1ι ιιινειιιιοτιε ΓιιιιιΡίει·ιτ ει:ειιιιιιιιιιι , ΡεπἰεεΡε οπιιιιιιιιι Βοιιοτιιιιι

εΙΐιειετιιι· νοτοτιιιιι . ΕτΒσειιεΙἱτετ οτιιιιιιιιιι ιιιειιιοι·ιε ΠΙιτιίΗεο!ει·ιιιιι ίετιιεΙ ιιι επι

ιιο εξεετιιτ , ιτιοτιιιιιιιιιε δ: ΡιεεεεΡιπιιιε , :ΠΒιιιιιιι ΡτοἘεδὶο :ιιιειιιιιιε , ιιτ Ρτο ιιοίιτο

ι·ιιιιι ίτετι·ιιιιι ειιιιιιεΒιιε Μι εΙτιιι Βετιε:ιι&ι ιιοι·πιε ιιι εοετιεΒιιε Ποιιιιτιο ιιιιΙιτειιιι

Με , ιιτ :Πνιιιιε εΙΙ:1ιιιιι οΒίε:1ιιιιε ΡΙιιε ιιιοτε ΓοΙιτο εάειιεεετιιιιε , πεεποπ ιιτ :πεπιε

1ιε :Με ιιοίιτι ΙτιιΡετετοι·ιε Ηειιτιει ειιιιι ειΓάεπι ΡτειειΡιιε εεετιιτ εοιιΠιιιιιττιιιε , ιιτ

πιει·ιτο :ιεΒειτιιιε , πιιιΙτιε εΒ ιΡίο :ιι:ετί οιιιΒιιε:ΓειΙιεετ εε νι8ιΙιειιι ιιιοττιιοι·ιιτιι ΡΜ:

ΡἴεΙιιιιιτιι , Διὶ Βουπέωυπ από: τ0°ἱἔισἰπτε#· , :1ιιἱ ΡοίΗεθιοιιεε ι·εείτετιιτ, Βο»αέπε :μιά

ιπεἰ:ἱΡ!ὶεωἑ[απ:,ὸιεεπιιιε.·εά ιιιετιιτιιιεε Ιειι:ιεε Ροίὶ Περεο[ἐ1εἰἱε,Π/φιεειιοΒοωὶπε.

Α:ἰ νεΪΡετεε Ροίι .!.ππάε Μέσω καει: Βοκύπωπ , ΝΜ` (πώ: Βοσκέπει, ω μι: Βοικιίπε

εε[ιιὅἱισω , Βυπιέπιπ τε8ίτ Με . Αά Ιετειιὶειτι ]ισάέω Με Βεια: θ" εψει·πε . Ε: ιτε Α1

νιιιε Γενεπιτε έτετιε,ιιτ Ρτειιιιιίὶιιιιιε,εοι·ιιιιι εΒετιιι· τιιειτιοι·ιε Ρετ σκοπια ίιιτιιι·ε :επι

Ροτε , :επι ιιι Μ:: Ιο:ο , :1ιιεπι ιη οιιιιιιΒιιε ε:ι Με: τεΐΡιείετιιιΒιιε.

1 η.. Ηιι/ισ Μ/ϋτωί ιπεπιὶπἱτ Πόιώ·έσω |έδι·ο ι. Ποπ[αετιωίίπιυκ ΟἰαπἱσεεπῇΜπ Μ) Πω _
- π . η η : π . ΠΠ..

αφ. 4.2. Με απ” ε8:#ετ άε[ε7ι'αυιτστε οΜπιπω/από?οτπω,|αύοϋτ άε/εεπεππ :ία , ι!ε- α, _ δω ΜΡ

ει·ετωπ ε#ε :Ζ Ρεττε Οάέίοπε .· ισ/ἱεω ίπ ΡΗοι·έ :ἰἰε εοαππκεικοτιιτἰοΐἱετὶ/οἰε2 οικπέωπ Μαϊ·

/)ιπδίοτπω , [ο (9' ἐκ|ε9αεπά /ίει·ετ εοπεπιεπεοπτέο ουτπέα»ηΐό:Ήεω άε[απδίοι·ιυπ .

?Γεω είε :ποσα-βια ίπ/ΐέτπεπειε ύιήιι: εοπ[πεια:ΜιέιβεΡκο[εφιέωι·: Πτι:ιε εε::ιόε

τι: :μαι Με ιιιιιε Ρετε: :οιι1Ηιιιιτ , :με ειιιε νιτειιι Ιεεειιτ , Μ Βειιε Με ιΡΓυιτι

:ομο
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ΑΝΝ.ΟΙ-Ι. ι:ο8:1οίοοτο Ρστοίἱ. _2αιο.Π::α:::σ: απο:: σοκα::ικακ: σα, ααα :κ α::οααο οσα::Μ:: αέ

Ι 049 τα α· οασ :ο οαοσκ:α: . δα-#αααα:α: ααοααο θαα[::::α:Ρ::ο: αοααα: :α σο:οκ:σο

'° ]'"”"'° οφ. 1 π.. κο: α:: Ο::::οκο:κ σΙ:ν:ικι τονοΙοτ:οπο :κ/ἰ::α:#ο ίεΒιιττι άοίι1η&οτοιω , ααοιι!

ΡΜ: ίοίΗν:ιετεω οτιπιὶιιπι Ειηθοτιιιτι οοΙσοτειν:ι , δ: τοτἱ Οτἀὶπἰ Πιο οο!ο!ποιτιάιιττι

:πό:Χ:τ , ααα· :κ/:::α::ο οπο: αρκά α::α: ααοαασ οσσ:οβα: :κ«αι:α:: , α: απο: αο:ο::σ

/:α:αι· δ:ὁ '·σ::α: δοκτοοασοκβ: κιοκοσοα: :κ Ποι·οκ:σο , αο:ιοο/: :οία:α:κ α:: ακκα:κ

ρ18.[αΡ:·α :κσικοι·α:::κ: «::/:οκσκι › Ο' Ο::::οκ:: :ἰσ σσοσο:ακάα ιίο/ακδ:ο:α:κ :κοικο::::

:οκ/:::α::οκουκ,[αο:ακέ:: : αι:: ήτο: :ιό φωτα: οσσΙσίὶειε ττειτιίὶεπ: , θάοΠιιιπ άοϊυτι

&οτιπι1 τποπιοτ:ειω ίοΙΙοττιπί2ο.:: ία:: . Η α Νο:έσ:ο σΡ:/σοαρο :κ :::σσοβ :ααα-αρ

αοσσα:ακο ο κ:οκο: ..άκβι|καα: ο/α[όσκ: οσσοο/:ιο (Ϊκκοκ:σα: σααυ::σ 5 α. :κ (ασ/οὐ

Ροκ:αΐσα:κ Ι.οοι::οκοακο, αο: Ρο/: οοφο/::ιακ οα:α:/οοοοκκ:::α::: α[ακδίο 0ι:::οκο :κ

/:::αοκώσ οσσοκοκσικ ,/αο/ακέ:: σοκ: «:α:::: :κ οσσ:οβ::/:α::ικ :·οσοα›:α:κσ , :ακα

Μπι › :καα:: , οοτιἴυοτυὸὶηοω οτἱειπι οΡἰἴσοΡυ: (]Ι1::ί:: Νοτζαοτι:ε Μ Ιὶιειι11 :Ποκε

Επι ττιωθιιΙΙτ , οο.πιαιιο ίοΙΙσττι:ι:τοτ θα: οτά::ιειν ἰτ .

(Ν.) κ” 1 1 . Τ:::οσ:κ:α: :κ απο:: σα:::οκο Οο:οκ:σ: Η::[κα(α:σ:ψ: ::οσι·σ:ακ: οι: :ἰσ :ο κ:

Ρο". ε., - ]κκδ:ο Οα:οοκο[αδ:αικ σοκΑααα: ακκο 1 ο τ ο. ααο κακο και·:α: οΜ'ο::αακ «›αοαα:οκ:

ΦΠ' · Ε:ο:κ::ιο , αα: οα:ο :κβ::α::οκ: οσσα-βοκσκ:Ριποοα:α-ο :::σ::α: . Βια:: «αστο :κοαο::α#ο

[σ::ο:: οι·ο:κα:κ/ακ:α καοκ:σκ: αΞ:οκ:ο/σα :/α:σ::κ: :κ δ:σ:::αβ:α:κ . Η:οσ σκάσω Μο::

Ρααοοο/ακα:, τσοκ:: :κ κου:: σαι/όσα Οο:οκ:σ: σ:::::οκο δακέα::οκ/:, κα: ααα: :οσο

Ει·οκι::ιο κ:οκασοακο αασ:κ::ακι Ρσι·σαα::κα:κ σ (Πακίασοκα |ιακ:::α :κι:ασ:: . Σαοι:::

::ο:κόσ :κ/:::α:ακ: Μα:: ο ]οοακκο 1 8. αυοκ:α:σσ Κοκιακο σοα/:::κα:α:κ /α:#ο , ααοιο

Ρο::α: κ::|οοκκκοκο 1 :·ο[σ::: άσο:: , # ο‹οσ :ΖΩ/α σοκ/:::α::ο 'οσα Ηοκα:σ: :Φαρ/δ

οο::ακο , α: :κ Οοσ:ο:ο ο κοο::[αα›σι·:α: :κα::κι:ο οψιν:: οπο:: οκοο:α: , [κο:α[αο::: .

]: αα:ι:ο:κ]οοακκο: 1 8. αεκ: ο σου:: οασσ#ο:α: :ο α::ααο:α::κ:: ) ·σακ:/κκδ:α: Ησκ::

σα.: σοὶ:: . [.οκ(α:α: ο ·υοι·ο :εοφ . ααα: :κ απο:: Μαι·αι:ο:οζα:ο α·ίι:οκ:: σ:: Οο:οο:οκ/:

βαδ::·βαα:οκ:::Ρ:αΡο/::α:α οαοσ:α:· α: «:σ:·ο::.· α. Νοτιο.ε Νονεπώτ:: . . . . ὶτεπι :Ρ

ίο :Με 8οπεπιΙὶε πισωοι:: Η:ΙεΙ:ιπτι όοίοηθοτιιτη,σοπΗ:τιιτει ει Βοετο Ο:ΙΙΙοπο,ευθο

:ἰιειτο. νοτο δ: σοηΒι·ωο.τει οι ΒοατιίΠιτιο Ραμ. Ι.οοπο, οποσ Μ: Ιησεωει:οπο Ποππὶπ:

π1ἰἱιοίἱτοο-ἴοσυτιὸο . Ηοσ αι::Αοσ ακκο δ::«:ο/οσι· , κοκ «:οι·ο [.σο Κο:κα/σι:οοα: . ε::

οπο: ο/:|ο::α ο α:κακαο'.α:, αα: ·υοσοικ €1Ι1:Ι161Ι188θΠΙΠό :κσαα:ο οικ:/ο:::,ακκο αα:ρέ

Ρο οα:α:[ασα : α·σακ::ο/ααο:α αα:καακίασ/::κακο Δ:: ρω:: /ακοί:$κτα: Χο:κοκα:κ

οσσ:οβακπο8οοα: .

'δ.

ι

Χ. Ο:ΗΙο ΠικΠοι Ρι·οπ1ονστ. Πι:: Γσ:ὶΡτο. =· ·

Ο(5Γααψ 1 1 ό. Ο::::οκοκι ::::ο:οαα:κ/σ:οκ::ο:κ σα›κ οοκο/:α:ο κ:ο:ακ: :κ[ο α:: σοκ:ακα@·,

(Μ, ω:: _ Ρ:οοακ: σ:: ααα μα:: ::ο αρα-α: «::::α::οα : :::α:κ:α: , (Τ' απο:: ααα οι::αοι: . δ:α:::α ·υσι·ο

σ::ακι :κ/α:: α!α::οοα#ο ::ιΡ·:κια: σ:: ::: , ααα α:: ::οαΡ:οικουσκαα :ιο σο ¦αί:κο

:από «ακα/Με ααδ:ο:σ:Ραβακ Βέκκα: . Οσ::ο ::ίοοο Ρίο::ασοκβ: αοοα: , α:: :::οι·αικ

:ο:κρο:ακι/ακέ:::α:ο θ” :ίοέ:::κα σο:σοσ::::κα: ,/σ::Ρ/:: σΡα:ο:ακ:Ρ:ο::α:οι·ο:κ α:: σα

ῇα[α'οκα :κοκαοο: Ο:ακ:ασοκ#: οιττοτπ: 8: ά00:1:5Ρο::::οκοακ)€Ι€ τοΡετὶτἱοηο ΒωἰΙὶιιπι

πιισιοτοτιιπι , εμ: ΜΒοιπιιτ Γτοαιιοπτἱιιε :η σε:1οτιίΒιιε Ενατ18οΙ:οτιπη .· ααα:κ αι::

::σκ: αα:ο/::οκο:κ/σ κακάο/] σ̀/σι·: ::: , 0'Ρ:°0:::::0:ο |ο:κοοκο σκΡο/αφ :σ7:α:α: ,

ααοιἰ κοαα:·υ:#ο: :::: σα· :οκαυο:οβσσαο[α:::) :ακα οο ατο-κα: αα:ο/::οκ:: ι:ώο:σα::α:ο:κ,

:ακι ααοι: :σ:κιοα: α:: :κ:ο(α:·αικ ::::α: σκΡοακα::0ποκ: κοκ[α#`οσψ:: οι: ααοαοα:ο: :κο

ααοοα:κ :Μακ α:: ο!άσ:|:οι·σ:α::Ρ:α:α]ασ:α αα:ο/::οκο: οκοαακάκ: ακ:κιαικ αρΡ::

σαφο.δ”:α::::: ο::ακο Η:/:οΜε :κσα:κοοοακ: κ:οκασο: δ:ακ:ασοκο·:[αο οσα:: Ο::::οκ::

αο8:ικ:κο ) α:Ρα:σ: σα· δίκιο:: Κοαααΐ ο:/:ο::α ) :Ρ/:ικσ: Οι:::οκ: κακσαΡα:α , ακου::

ααοα·[α/σοασφσ/σ::οοκι:ιακ σιαοι :ο/:α:αι· ) Παά:οΓοτυτι1 ίτο.ττιιτ:ι αυοτ:τοου::: ο::

σ::α:ακ: . αι:: :οέ:σ[σι·οοακ: κσ:κ:κοκι :κ«:σκ:ι·: , αα:[αοι·ακ: :ο:καο:α::: ο··υσκ:α: παπι

:τι σσσΙσίὶὶε Βο1αιιοιτη :τι Ρ:€ΜΒΠ5Ροβο:::α:: σο:κκασκαα:ο: . Τακ: :::σ::[ο οι:: :κ :ο

Οι:::οκ:: ΡτεσσεΡ::οπ: :ο ίτ:ιττιιτιι νοΙυτιιετὶ 0:οα:ααοαρι-ααεαρ . Ε: ασ αα::/οι·

:α/]οαα:σ: οακσ Ηα:ο::α:κΡ:ο κιοκασο::[σ::1ο:ασκ κοκ]Γαφ·,Ο κοσι· οακσ αυ|ακ: Ρτο

ΒοΙἱ8ὶοίἱ:[ο/σ::1οα#ο ι:φα·::: «:σι·ο:: οα#:::κ::«›:: . 7::ο:κ]ακέ:: Μα:οί: σα:κ οοαοοα:

::οι·:: κι::ασα:ο:α:κ @πιώ οι: τονοτοτπ:ίδιώ ειΒΒατἱεΟὁἰΙοηἰ: Ρατσι·τιο :ι11Ρετ:ο ώσ

ό:οπεβ::ιοα: Ξανα: κιοκοσοα: . Οσ:ο:α ο:κ:::::κα: ) α: :::σοκια: α::αα::ί ασ :Βα/κισ:

οσα:: ::Ιοοα::: οΡο::οιι: Θ' ::οδ:::κα .

1 17. Οι::
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: : 7. Οιἰίίοπί: :ίο:π:π:ί:Μ άπό:: :που Γίοπί4::πή: οπο:: ίπ :ρΜο!ο[ίζο::2π: ΑΝ.ο:ικ.·

Μπάπ:π3]ρι·[πίππ: απ:: :ίπ|ά:ίπ ίπβί·ίρ:πί·ί: ::Μί:ίοπ:ίπ (9 ίπ/:ί·ίποπ:|π:ππάίπίπ 1 ο4,ρ

Ρίω·ίόπ: σοίπίπ:πό:: ίπ :]π: ή:: , Είπ[ό:ίπ εκπο:το.τἰοη:: ίππιίπτ Ραπ:: Βί:]:πβ3 π. Μ:

π: φφοίπ : 2 3. πιο: :β ακί Κ::ππί·άπίπ [.οππ'οπί:πβ·πί :Ρώ·ο2οππ: 3 ποί ::[::: πίίπποι·

[ππόΐί ποοπτί: ίσα: ::[ππδίωίπιο Επ:ύπο·ίβίπ/:::πίπ:πτο , Τ:ίώ:ίπίπ: 3 πιά :ίπ:|ο

ίπίππίοείο/:ί·ίποπ:: ·::ίιί:ί·π:3 :πω :πίπ:π ::::π/:: ίπ::ί· οπο: ποδι:: 3 οπί/::πίο 1 1.

]ίο:π::ππ: , Είκί:ίπ απ: ίί:3 οπί οί·:π θ' :ίοόΐί·ίππ ίπ-β8π:: :ί·ππ:3 ίο:ιππ :οπ::$-: .Ρίπ

τίπο . π.: επί::ίπ υ:::ί·ί: :σάί:ί: :::ί:/ίπ .4πί:ί:π/ί: 3 :.::/ίππτ ποπππἰἰί υ::|ί4: :ο

Ιππάίοπ:/ππδίί Μαίοίί 3 οπί :πιο Οάίἰοπί ίπβίίρ:ί[ππ: . Ηου·πίπ Νίρο: Ρί·ο-[:ί·ί

πω: 3 ίπ φάω: ::::ί από άοδίπίππ ίππόπ:πτ 3 ·

Ο : ο ε π.: ο :ΜΜΜ Ρ::τι·Ξ , ΡτοΒἱτειιε εοΙεπάο 3

])οετ118τε Ρει·ίΡίουο 3 ςΠνίτιο :ι1υ:ιει·ε Β.ιΙτο 3

@και Βοιπἱτιἰ ΡΙιαβι:ιτι ὸειτ :ιοΒΕ: οποπιει ετακι1:1:3

(ζωη Β:ε:8: εοωπιίΠο ΙΙ:8ί Ρο.:::ιτς ίιιΡς:ι·::ο3

ΗΜ: στου:: ί::.ττε: Βοπιἰπί αυτή Βιπ1ιιΙο.πτοε

ΥοΙΙειι·ἱ :ο8ἰτειπτ 3 δ: Ρει·νς:ιί:: Ρ::οΡτει:ιτ3 δω

Οπιί::ο ποδίο::: 3 φαί ·υία·οί·πίπ ίίίπ/ί:·ίπίπ :π::ίο3:ο: :οπ::::π:ί·:.· π: πιία·πί·ί[::ί: ποπ δωΡω·

Ρο#ίπππ: ::::ί ·υίί·ί ύπίπίίί:ο::ίπ 3 οπί/ίπίπ::: ίρ ί:: ·υίίί: θ' ::::έϊ'π: ·υία':οπ:πί· 3 π:

Ιδια:: ποπππο:- ίπφ::π::ί:ί:3 οπου:: Β:βίίί θ" Ηί::οπ)ππί απο:: ΕΡἱταΡΙιἱιΔω πππ

σπΡπ·υί: 3/: ίιί:ο/οίπίπ[::ίρ: νίΙί Β:ενΙ‹1ιι: [:::ηοπε όί:::η: 3 π: ο::πβοπ:ίπΙππ

::::: πίίσπί ·υίί·ο :ί·πιίί:ο έ: :πίπ/οπἄπ ΙππΡ:ί·π:ί·ί:: όί39π: Θ" :οίπΡ:::πτ:: 3πω”Ρ::

87:22 3/::ίο:πάί 3 .Βοά:απΧρίί·ί:π ιίπόία: ·υίτπ:π/ππδί Μπίοίί/πίΡπ:::βτί: :οπ/:τίΡ

.πι ίεοιπιόυττι Ρειτνίτει:επι ὶπτεΙΙεἔὶυ: Γι:: 3 π: πω: π3:!πι:. Η)ίπιπο: ::ίοίπθ οί·::ίοπ::

πίίππο: ίπ Ο.#ί:ίί: ιίί·υίπί: ιί:|ππδίο Μπίοίο δ"|ππδίπ έιίο:ί:ίπί:3 ίπ ποί·πίπ[:βίυί:π-ι

ω:: :::ί:ππόπ: :οπφο/πί: . π:: οίππίπ ίπ Βίοίίοτπ::π δίππίπ::π/ί :π'ίτπΙ/ππ: :απο

:]π:/:πίποπίοπ: 3 πίίππο: :οί ο ί: 3 :ο[:#ίοπ:]ΐιἰ:ί 3 Ο" οί·::ίοπίππ: ποπππ ίί: .3 Το::

ί::πί ππ[ιί:ίπ ::π:ί ·υί›·ί :ρπΐοίπ: : ίάί: πο/ί:ί· Επι:: Βο:π:ί·ίπ: ίπ δ ί:ίί:έίί :απο 2.

οπο: :κ πί·:πί·υί: Οίππίπ::πποπ: έ:|:ί·π:[:ί·πτ . Πππίπ ί::ίπ :κ :ίπ:|έ·ίποπίοπ: ίπ::ίί

:πίπΡία: ίπππίοπ: ύ:::πίπ: 3 :Μπα ιί:[οίί:πίπί:::: /ππέίπ δονεί: :οπφο[πίτ . .ΗΜ

::ίπίπ ::υοεπί·ίΡοπ]ί/οίίίσίτπόο :ακί υίί·ί!ωο π#:›··ι›ππιἰί: Ρ:ί·υίί:είο:πίπ ό” :ίοππ

:ίοπιππ ίποππ/ί:ί·ίο[πο[πδίπ:πίπ :ύπο·:ί:3 οι:: :παπι :οίί:όΐίοπ:ίπ ::επί·π:πίπ/ί::ί/π:

:8ί: 3 π: όπ:ίπιπ: :κ :οίί:όΐοί·ί:3ο:οίοέο ίπ ·ι›::::ί π: Οίππίπ::πβ: ::ποοίί. Β:πίππ:

μπα:: π:: οπίπίπ 3 π ποπππίίί: :κ σα!. ἰππίἰπ:πί :ύποπί:οπ οποίωοπο ·υ::π/ίπίπ

ποβίο Οιίίίοπί :ί·ίύπ:πίπ.Σ:ά απ:: πο: ::ί πππο' ·ι::::ί·:: ππίίπίπ :::/ί:: ·υ:/ίίέίπίπ3 :οπ

ίί:ίπσπ: Ο:ίί|οπί: ποπ::π 3Ρτο Οόοπ: ίπ πω:: τοπίων:: ί:::3υ: : Ο οπίοί:πί πίοππ:ππ:

Μπίο:ί:-ίποππ/ί::ίί 3 οπίέ:/ίπ Ποπ/Παπ: .4πά:8πυ:ππππί σοί!:έίτ 3 :πίτα πππο 1 ο.

Σ!σίείί:είί .άωύ::ίππί 3 ίππόπ: Τποίπππί !.πο:π:π[:πί 3 πιά Βι°ενεε εΒτοπἱοειε :1οτ11ίπε

Ο:Ιοτιίε ειΒΒειτίε ::ιτίτιιΙετειε :οπ/α·φβ:3 ποπ πἰίπ: 3 επί ·υίά:ίπί· 3 :ο ίί: 3 απ:: ίἰἰί Οπί

ἰοπί πο|ίτο ίί·ίοπ::ππ: . Ο:::ί·πίπ :ο οππΡο!ί:οπτ ·υίο·/:πόΐπ: πιππίίί::: ποπ 2πίππ: ίπ

:]π:/:ί·ίΡ:ί: 3 οπο” ίπ ::::πί: ω:: :ίπ: πδίίοπίοπ: :ίπ::ί: 3 ί:: π: :π Ρί·οΡί·ίί: ::ίπίπ :ίί

|:ίΡπίί: :κπίπίπππόπ :οίππιί::::: ποπ ::πο:/:::::.Τ:/ίί: :β ύπίπ: ::ί ίΡβ:·ίπ::/.:πδφ.

/ίπίπ: ο:οπ:3 :πί :π ό: εαπ/π ·υί:ιππ|ππόΐί Μπίοίί π[: :κπί·π:ππί Ηπ3:οπί (7 Απππππο.

Οίππίπ::π-βοπ: :ποππ:πί: πππ:ιφπυί: 3 π: :κ :Ρωοίπ υί:πΡ:π|ίκπΡπ::: 3 πίσω:: Δε:

έ»·:·υί:πιί: :ππ[ποίπί::ίπίπ: 3 :ποππω: ποπβία! απ::π: .

Χ!. 1):: Μάμα: Βεειτί νἰτἰ ΠἱἴςἱΡιιΙἱ: .Δ

1 18. [ίπ/πανε :τα επί-πεί ίπ3,:πίπ/πο παπί Οιἰίἰοπί: ::3:ίποίπ: 3 π: παίι·πίπποπ/ί:3

% :οπφίπ:::έ:π::: πίίζοπ: πωπω: ίίίπ/ίί·:: ·υίί·ί π:ἰίὅῖί:[πεπἰίποίπ3υί: 3 (]ίππίπ::π

πω:: π:::ππ·ί·ί ·ι:οίπ:ί·ίπτ 3 :ο ::π:Ροί·: οπο Ρ::::ί:οί·ί ίἰἰί ίποππ/ί:ί·ίο π:[:δίπ: απ:: .

.Εο: οπίπ:: ::::πβ·:: π:: σπα:: 3 π::/ίπίτ πίπί:ί:πέο. ΝοπππΠο: :κ ίἰ π/ΐί·ίο:ίοπ: ίπ:

ίποί·πί·:/π#ί:ί:: 3ματ:: σο.: οπο:[είμ·π ω: ·υοί·ίί: :ππ::ί: ίπ Ρπί·πέ. 4.. ίππάποίίππ: .

]π::ί· :ο: ·υ:ί·ο3 :πί/εί:ίί:ίπ Ο ίί:::2πί·ππί/ίπόίο ίίίππτ::[π::ππτ3δίππ:3 άπί:οπωπ:3

Ο” Ιο:/πωπ: ίο:πίπ παπα: ιί:ία:πτ 3· [Μ πω:: οπίπίπίπ ίοεο :#:Ρο::/ί/ππδἰπ: Ηπἐο 3

[απά'ί:::ί: :_ίπ:/ίπίτι! Θ' ιίίέπίππί:/π:::$π· : π:: ::[π::ππ: :3ρω·ο2:ί 3 πππο: Οιίίίο

ίπ:
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ΑΝΝ. Οι. αἱ: ιἰΦἰΡἰἰαπ οποια ὐαιπὶἰεαπ όαεει·ε εππίαεεαπε,οαα›π εε:ε›·ἰ:Ρπεε/]ε. (?επε εισαίωπ

1 04.9 επαι·τοεήαα›π[αρτα παπι. 27.ἰοι:ιἰπ·ι›ἱ›πα:,Ρο/ἰ Οόὶἰοπε›π πεύκα: Θ' Ϊὶοἱαπαπφαιε

'· μι· Ροῇεαεπ , 1.6οΒοι€ιιι: εΡ#εο α:/αο/ει·φβε .· απεἰε εοπ/ἱεππα: εαπ: αεἰὶόῖπ/εεἰε Επί/εο

(::ιδιοιτο:.

Σ'έξιο

Ρα” :απο εεπτΙοοι·ὶ: αΡαέ Ο απἱαεαπτ Μ0776/ϋΕεθ «απο πωπω :ἰε:ἰ%:..ἄἰἱαιπ οπο Βεα

οπωα:π ε.ρέ[εοραπτ Μη: τε,πΡοιόόα: πε/εἱιπα: , οπο!" [.εοιύπωααπ Μοτέ/εοπεπ/επι ,

πἰἱαπιἰε/πεἱ: ποταιπ, ααα α: επ πατα: πω;; α':]είπια:, ποοιιαβει·έο Οίαπα:εεπβ ποπ

παΠα εοπταἰἰε . Ηαπε πππε:: ὶΡ|ααπε#: Μ επ απο: σπεαποταϊαπο π#ευει·πι·ε πια/παο

απο." ααπεπεο ποπ παάεπτα:. Ηαοεπτα: ἱτε›π ίπ επαΪο!α δα·υψΗ 2.Ραμε, ο ποοέ:[α

Ρει·έα: ἔααιἰα:α)Ε ι]εοραπα παεπσέπιπ, εα/α: ποσπεπ ποπ εκμ·εΜε,οιιέ τεἰἱἔἰα/εκἰε|απ

Ο|απαιεαπ:/εεεχέεπε . έ:: έ:[απ [.ε:οαΜα: , πα! δαπεἱα: ερΜεο!)α: , έπεεπαππ ε/Ϊ .

δεπεἰααπ άαπωο εΔοι]εοΡατα επ Ηωπιπαι (Ϊἰαπἱπεαυπ πείοεπεα#ε , αὐἰ[αὐ Οείἱἰοπἱ:

- αεέέπαπε παοπα/ἰὶεπ οπο· ίπ/ϋεαταπιΡαο|ε#α: Μ, εοἰἰἱὅἰπ:α: ε:: οεαεέ υὶι·ὶ εοέβοίπ 1.

δΡἱεὶἰεὅἱἰ τοπιο 2.εἄἱεα,ααετπ Ρατει·πο εΡψοιυοῇε ἱπ/εαἰιοβε,Ι8ι1€, θα Ϊτειτ€τ (ΜΙΟ

ι:οπι όοκοοο εΡΙΓεοΡο δοτιτιο, οτοιοΐοοε Ρο.οΡετοττι (ΠοοιειοεοΠο εοο8τοέειτιο,δει:.

1 Ι 9. Κίε!πα·άαπι ααεαπόαιπ εοέ[εοιοαπα ίααιία:β·:πε!(9" ἰτεααπτ]οε|πἰεἰα: ω” 2.

ε]αειπ οεοπέ ·υἱι·ἰ :ἰἱ[εφαἰα›π Ο" εια: αέπει·απο οοαπίεεπι[αἱ#εβεέύέτ. Βεπἰααε ?Μπίτο

αἰα›π εΔοίβοραπτ Μετᾶεοπεπ/ειπ έα πσοππ/?εαἱααπ Ο ¦απέαεεπβ/ε·εε/β/|ε,αοέ/απ Μα

:α πσο›:π/Ϊἑεο όε]Γαπδα: επ , πακετο: δππ/α/ίαπα: επ ·υε:εύ επεαίοέο , ίπ ΗΨοι·ία Μπ

ε.αεοποπ: πασα Μπα πποεπε παοααε δαιπππαι·τὑαπἱ ἱπ (οπο: επαφέαπα . αοωπ-ι

ε/α: έέ/ειΖα!έ το: αεεεπβαἰώρο#επ:τ,οαοτ[εεε ›ποπα/ίεται πα ›πε!ίοαετπ/αα8επα τε·υοεα

πο: . Εκ έ: α: ε/α: οπο π/απδϊ'ο Ρεταο .Οαπιἱαπὶ Μπα Ιααάπται· Αιώ·πωα: Βι·εσπετεπ

/ῖ: πούα:.Νεε αεπε:ετε οἱε ·ιαιεπηααεε/αΡεπ ιἰἰπἱαπα: ιἰε Ρατεαπο θ' δαπππ οΜπείαα:,

παέ Κ88“|ε; ΒὅΠθΙΖἱἄἱΠώ ,[υπα! εαπ: ἱπ/ἰἱταεἱ: (Ϊἰαπἰαεεπ/ἱ: αποπα-βει·Ξέ ) πεεαπιπαπ

οο[επι:πήοπειπ π: Ηαρππαε ›ποπε/ἰεπἰἱ πεποοαναπτ . πια απ: ίπ ἰοεὶ:Ρα.#ἱτπ οσοι"

ααπε πραπἰ ·υα!8ατο: ααδίοι·ε: ιβά πιαίτοο!αι·ε:[απε , ααέ ύοαπἱπἱύα: λίαν έέποεὶ , οί

·υαπε ίπΡεαεππὶὅἰοαἱα.Τπἰἰ:[αω”ε: 7οαἰι°ετἱα:)εα/α: πεε πωπω, πεε αἰἰα 8εβαιοει·

0εδίο πποει·εαπα: , πω' ΟΖπύει· πα: πσεπεἱοπεπε ) οεεπβοπε οααβ[οι·ταέτα , εαπ: ποοέ:

:ιοεαιπ[εεΨεε . Επι: ααφΡε ποπ:ο πεε εοφοι·έ:βαια, πεε ἱπὅεπἰὶ|ααεἱἰἱταεε παα!εαπο

εοπππεπἄαπιἰα:,βεἰ/απδἰἱεπτε παοαααπ (θ' εοι·οϋ:Ραι·ίεατε Πεο πεεεεεφοπα:,ατ επ ε/α:

πππε εκἱταΡαεαἱε.δ`ειἰ ἱΡ/ἱα: Κοιἰασί οπο; ·υεεοπΡεο[εατε Μπα, εκ Μαιο 5.Ηέ οι·πε

οπο. 1. Ποοιι8ιτ ιοἱιἰεω , Οἰαπἰαεέ , :Ρίο τεπιΡοτε ,/απδί Οκἰὶἰοπἱ: , οι: :Ποιοι ε Γιο

ττιοοε ποιοτειι·οοτ ε:: :πιο νιτο,σιοοτοιο οοο:, οοτοιοε ν ν Α ι. Τ ο ιι ι ο : , εοΒοοτοειι

το , οτ ειπα Μ. οπο, ΡοίιΙΙο:, ει: οειτοτο ΠτοΡΙιοιίΠιοοε, ὶτιεὶΡἰεοτε οοδὶε :ΜΒΜ Βιο

Με τείοι·ι·εθιοοι: Ποιοιοιοο: οΒιιτ . ΑΡΡειτοιτ ειοπι οι Ιιοτει·ίοι αίτιο ιιοιοοιοι·ει

ΜΒΜ:Με ει; οιοΙιετιΒο: ι:οΙοιοτιει Μαι: 18οε:ιε ο εοΙοιοιε ποοοειίϊετιι αει οποιοι οί

ειοε Ρετιιοοεο:: ι1οιΒιι: ικ·ι11Ρο οοο άοΒιοτο Ποτ ιοιίει·ιοοι·ιΠΙΠτοι Πει :Μοτο Μει

τιοκιε,ι1οι ειιιιτοειιο ἴταττΞ: Πιιιι: Για 8Ιοι·ιοίω τείοι·τε&ιοοι: νοΙοἰτ ΡιιττἰεἰΡεοι ίσκιο,

οι; νινεοτιοοε ναιο1ιοοοεοπτιει: όετοοοίιτει:ε.7οο!τει·έα: ΖπΧο/Ζὶ: Βεπειἰἱδἰἱπἰ: εαπο

ιααἰο (κατά ίοεα›π έποεπξτ , ιἰἱε 7. :ειραια. Ναἰἰο :ασεπ εαἰεαΡαὑἰἱεο ααπαααπο ασπα

2α:/αἰε.]οε/πἰιἰα: ἰπΡἰαπἄα παε:π απο είε από Οεωοπί: οἐἰεα,εἱὅι·πεαἰαταη παοιί

ἐπ/αται·α εε/αι·τοδίέοπε πια!εί: ἐψὶζοαἰἱ:/ἰφπτα: (Μή/Μ Βοιπίποπτ οο·ιπεται·α: .

ΟιοΙο τοοι:ι1οε πονο: ι:ειιΙείιΞ Ιοτιιιιιε οΙειι·ο: ,'

δειοθιοτοτο πιειιιο: ιιιι:εόετ ,δε οονἰοε Ποτ ,

Αοιοιοε πιοΙιοτοτο νοΙΙειτο: εοπιιοΙΙιτοποιο ,

(ζω: Ι)οπιιοο κατώι: , εκειοΡΙι: οοιιίοι:ιεινιτ .

1 2ο.Ηἱε παιε›π οπταεεεε ποπ ¦έεεε (:πήποίαα›π Μἱεε:ἰαἱ 2.Ροἰοποι·απσ εεἐἱ:]ΐἰἱα›π,

παεπ:ΗΜοι·πε Ροἰοπἱεπ[εεἱΡεοι·ε: π/απτΡο/ἰΡαεαἰ: πιοι·τε',ααοά αε8πίΡεοεεαε: ΚΗ:

/επιε τππτι·/: ε/α: αεἐἱππεπΪ-εατε ποπ Ρο#επ: ) πόύαε/αοεπεπτ ε αεέζποιοαυααπ , ἱπ (Πα

πέαοεπ/ε εποπα/ι1ει·ίασπ[εεε#ἱ#επο2ααε αὐιεἄἰ:/ιεεαἰἱΡοπ:Ρἱ: :ποπα/ἰἱεαπ: οἰεπππΡαο

[ε!ααπ Βίπεοπαπα[αφε οΜέπιπεαπι . δια εαπ: ει·εοαε|εεπήύα: ἱπ Ροἰοπἰα αΜΜεε: επ

ί πωἱτατε:ιοαοἰὶεεε εο επεοπεπτ,αε παἰἰα αε/Ϊἰεαεπεἰιε εαπποαἰἰἰἱεπτἱ:£υε: αΒα!έετεε,

πω περασα οαβιπὶαο αε/ίααεεεται·,Κεκ «ο οπππἰὐα: σκι/πιατα: επίππο ποβπ:ΡαοεΙα

παπαι· : (Τ ¦ε8πιέ, παέ ειπα ποσα/εκατ) εαοεαπα]αε έ:: ἰοεο ιἰεἰἱεε/εει·εε ) παο επαπ ἱἰἰε

/εεε#ι7]εε παἰἰα:[άεύσε › ιἰεραεαπεαα . ΗἰΡο/ἰ οπαἰπ:|οτεαππ: π Κἱκ|εὑπ πεεφίαπε

£α/ἱπ:ἱι·£ϊ (Παπέαεί :τεσπα-πέσο ·υἱεᾶ°]›ι·ο[εῇ”α, πἑπἱἰ οι έ:: πω:: :επ·επί: εοέέται::ε' είε

ς,ιέει:ε .
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8ετε.Ιίίί :πίπεπ δίππίπεπίπποείππ:3 Κε3πε:π]π:::π/πίπτππί 3 πόόπ:ε:πππερ:εεπ::::::· 3 ΑΝΝ εΗ_

π: ίίεείπίπίπ εί πετ :εΡε:εππί ί·εέπί 3 επί:: πίίπ ποπ|πποεί·επε: απ:: τω:: ποόίίείπ (Ϊό:·ί

/ίίππί ο:·όί:ροπ:ίοπεπί πό ίπππίπεπ:ί επί:ίο ίίόεεπππί . Νειππτ Οπίίο3Ρ:·οπε/ίπτπ: ίπ ίπ

[ππ 3οο:επίπτε ποπ ε#ε εοπ/ίί:πτππα; πεε πίππππ:π ίπΡεί·π:[πί·πίπ :·ε|ροππετ πό/ππε

[Ρεείπίίροπ:πίεί: Κοπίππί πιππππ:ο.Κο:ππίπ ί:πππε ίεέπεί εοπ:εππππ:3εκποπτπππε

Ροπ:πίεί ( ί: απ: Βεπεπίδίπ: ΙΧ.) :·ε3ππί επίπίπίππ:ίόπ:3ϋ πεεε|πί: ·υπ:·ίί: εοππί:ίοπί

όπ:3πππ: ί/ίί ππδίου·ε: πίεπποεππε3Ρο/ίπίπίπ ίπποετεππί.πίτππεπε (:π[:πί:·π:3πψοίπ

το επ/ίίτπ:ί: ·υο:ο3 :ποππεόπ:ππίπί θ' πίπεοππ: ίπ Ροίοπίπίπ :·ε·υε:·είτπ:· 3 Κε:: παπί::

Ρ:·οείππίπίπ:·3 ππο:·επί ππεί:3/ίίίο:Ρ:·οεπεπτ . Με:ποί· επίπεπ/πίε εοππίπίοπί:Ρ:πίίππε 3

Ρίε:π:ί: ο]7ίοίί:3ππππ:πίπ/ίπτπ:/είεόπ:3ππίίππίπ πΡΡἰίεπί#ε πίεί:π:3 θ” ·υπε:π πεοππ-π

/ίετίπ3οπο /πί: (Πππίπεεππόπ: επ/ί:·π::ψ . Νε σε” εππ:ί όεπεπείί ίπε:πεπεοτε: π!ί

πππππο @ΜεΡοίοπί3 εππιππί :#3 π:Ρ:·πεε: ππππππίπ ππππί :επ/ία 3 ππείπ :·ε8πί πο

ίππ:ρπ: .άπο-ποίίαε/οί·υε:·ε τεπεί·επ:πί· 3 ίίίί επίπιπ εεε/πάω:: ίπ :ποπππί εο:·οππ πε

[ε::·επτ3Θ" πίίπΡ:·π/ίπ:·επτ πω:: Ροίοπίπ Ηί/ίο:·ίεί/πππ: ππ:·:·ππε . ()ε όπε επίπί :ε ίπ

·υε:εί·ίόπ: Πίππίπεεπ/ί: πίοππ/ίε:·ίί ίπ/ί:·πίπεπτί: πίόίί :·ερε:·ίτε ίίεπί:. Οπ/ίπαί:·π: πε
:·ο :·εέππίπ ίπίφίε πίείίπτ πππο Ι 04.1 . πποπ περίπέίπ: πππο Ι ο 58. |ίίίο βίο Βοίε

:ίπο ||.:είίππί:.6ετε:·ππ: ίπίτίο[ίεεπίί 1 π..7οίππί:ίππίπ 3 ππίππίπίππί Οπίει:είί 3 επί::

ίπ :ποππ/ίε:·ίο δ”. Βεπί(ππί Βί··υίοπεπ_β: :ποππεόπ: εοπ·τεε:/π:/πε:πτ 3 π ναί: πό/οίπίπ

Οίείπεπ: 7./πίπίππ: Ροπ2π[επ3πτ Οππω:: Ροίοπίπ :επί πε/ππἄο /πεεεπεί·ε ·υπίε:·ετ.

δεπ ίπππί: Ροπ:ί[επ ίπ ίί::εί·ί: επ πε πε ππ:ί:3πππ όπόεπίππ :οπο 7. Σ3οίείίε(πίί πίεόε

:·ίπ::ί3ί/ίίπ:3οεο/ε#οπε›π ίίόεί·πίπ ποπ ε. Ε'ππίπίτπίπ επί:: παπί :ίίπίο εοπππε

:ποί·πι· Βπεείίππ: ίπ Μεποίο3πίο Βεπί·πίδίίπο πίε 238.· Νο·υεππό:ί: .

1 2 1 . Μί:·πίπ επ 3 ππππ:ί |εεεί·ίπτ όεπ:ί Οπίίοπί: εοππίίπ Ρίε:·ίππε επί:: :ε:πιποίί:

ππ:πίπε: 3 Ο” πίίί ·υί:ίΡοίεπτίπ Ο' /πεπίί πί(ππίτπ:ίόπ: ίίίπ/ί:ε: 3 ππίόπ: εππφπο|ποε

εοππί:ίοπί:/ίπ:π ίπ :ποππ/ίε:·ίί: πεὅε:·ε ποπ ίίεε:·ε: 3 πε :ππσεπ/ε-[ε[ππππε οπ:πίπ όεπε

:ί ω:: :επί:πίπίποίπίπ:]εεπί:: 3 π: πίόίί πίίεπππ: π:οπ:επ:ί πό[ππε ίππππ: εοπ/ίίίο επ:

ίπ#π[πεε:·ε π88επετεπτπ:· . Ε:: όί:](πίε Ρπίόεί·:π: Οπί·πο:επ[πίπ εΡί/εοποπ: 3 Ρπεείπε

εφπππίπ όπίπ: ::ππεείπεί/πεπίί ίππ:επ 3 ππί/ε επεπ[ππ: πποπ ππ όεπιβπίπ ·υί:πίπ #δδθ·:

πεί·ε ποπΡο:πίπε:3[οοππεε/ε/ε π: πππίπΡ:ίπίππί εί ίίεπεί·ί:3[πδίπκπ:π . νς:ππ1π1 3 Με

ππί:3ειΙίπιιοπάο επ νο:3πι:ο: νετο πωπω:: ΒΡίτίτπ:είοπέ:πε3 οοπίὶΠιππ όίνίπί ομι-:

απ: ετ:τιπι1:3 δεο.(9“ :είπε ε:: ΕΡφοίπ πππίπ όεπ:π: πόόπ: ππ Ρπίόε:·εππ:[επίΡ π3έΐ

ε:: ί! ί: πω:: ποπ· Επίόεί·επ: ππ επί:: πί:·επί:3 πω:: όπόεπ:πε ίπ Βίόίίο:όεεππ ::πίπτ
εεπ ί σο!. 35: . ποτε: Ρπίόε:ιππί ππχερ όεπ:ο Οπίίοπί[πόίεείπίε3π: τοπ:: ε:: επί:: ππ-3

:πΡεππείε: . Νο:: επίπί πε ππο πι:: πί:ε:·ο πεπο:ίο3 π: πε :οπο |ππ ίπ:/ίπ:·πί:πππέπ

εοπ/ίίίππί πό εο :·εππίί·εόπ: . ίπ πίίπ εΡί/ίοίπ .(.επτόε:ίεο δεποππίπ πίεόίε3πί[εοπσ[::π«

πεί3πε/ε/ε οίππίπο Ο:ΠΙοπί: δ: επι: οίΐεοΙειτοπι οοπΗΠο εοίπίπίππ: 3 ι ί3ο[ε ·υείίί πρ::

ίοΙιππ ΜΜΜ:: ΡετὶοιιΙοπι 3 ίεά 8ςνίπε Ρτοείεππε πωπω: 8ς ποποτετπ:·εοπΡς:ειτο3

ΒεΡίο:·π: /οι·ίείπ [ποπ Η. ππίπππί ίποππεόπ: ίπ επαίοίπ απ βί·ιπαπεπ[ε: πποππεόο:

διοίείίεέίί πππο π.. α. 39ο. ( ί: :πί3πε3οπίο3Ηπίίππίππ:[ππδίί Βεπίππί επίππ

παπί:: πόόπ:) ππο _πόπ:π: ιπ:·πίπ: πππείππί πεεε3οπ[ε: πε Οπίίοπί: ππιππ βί·υίοπείπ

ππ·υεπ:::3πόί επίπ3οο:πίπε: :επί-πεπ επί:: υεεόπ.·αποτι τειτἀε3ίπππί:3ὸοι°ππἱ Ϊππδἶἱβ

πωπω: Ροτπ: Οά:Ιοπ:: π! νο: ιπὶΙπ οάνεπωτπ τπειπὸειίὶἰ: 3 νο.ΙεΙε επε&ι:: Γιπ:ιτι·:-.

ΠΙ:;πιπο. πι:εκπ 1οπ3:3ε ΡοΠτυπιόοΙοίίπιπίε ει:: ΒεπίππΜτποι πω: οοπίοΙοτίοπ::πε-:

οτενετοπ: πιπετε:ε3ΡταΡτπιτπ νίΠπιπτετπ ΡειττΙειπ1 ποπ Ροτε:ο νἱἀετε3&‹:.π9ίίπο3επ

επ/ίοπε πίίππτππ: ·υίπί: όεπ:πίπ Οπίίοπείπ3π: :ε/ίπεπ:· ί3ο[επεε: Οπίίο ίπ οόπ::π πππ

ππίπ εο2πΡ οπ:ίοπί:βάλε ίπ:ε:· [ε ίΡ/πίπ Ο Είίππόετό Βπίίπεε πόόπ:ίππίπ3 επίπ: πεί

(πίπτίπ Οπίίο επί:: πίίπποτ επ:: 3 θ" ε:: πί:εππΡππε πόόπτωπ 3 εοσπίτπςπ ρπ:·ί:ε:· πίί

πποε/ππέΐί:ποπίπίίόπ: 3 πω:: [ε:·εόπ: πίο:·ποπ :επποοεππ: εοπ/πε:ππο3 ίπ ίοεπίπ πω.

3πππιππί εοπ·υεπε:·ππ: . ίπ ίρ[ππί.ππτ:·π: Οπίίο ίπ ··οείεεί όπ)π: :·εί ποίί:ίπ 3 πω:: ίπ

Οόπ::πτίο Οίππίπεεπ/ί όπόε:πί· . Ε8ο ΟάίΙο ()ΙππίεςεπΠε πποπειΠεπί Ρτε:ογτετ

δ: τποποεπι1: 3 δ: πωπω: Κοτοεττιι: :Ιοίπεπι Μ:: Ρ:πΡοίὶτπ: 3 ποτ-ιππ εδο νοΙπ:

3 πω:: 3 οοπτεπτὶοπεπι απο τειτἰοπε δ: πω:: πια:: πο: 8; ειοοπτπΤοπι πιοπειίὶει·π (π:

3ΒειΙ:πει ΕΙἰ2οΒετΙι ίιιΞΠε Ρτο ΡτεεάίοΙο πππο. ν:Πηπι ΟΙν:πιοπιπ . ()β Η πω:: :Μπι

:ιΒΒετὶΙΤει δ: ΡΙιπ·ε: ΠεΞ :ιποὶΠεε πω:: Με: 8ε πο: :ιό Γι:Ρι·ειά1Βιιπι 1οοιππ οοπνεππ

πιο: 3 πο: Ρτει:Γεπτε: πωπω: νεπετοοίΙε: :ιοΒοτε: όοπιπο: ΑΙΙ::πειτάιι: 3 άοπ1πι::

Οπ:όι·ίοπε 3 πωπω:: Οτ8ει·πι: 3 δα. πώτω: εοιπΡο1οετε ; δ: Ρεττε:ίτε.τε:πΜ

- τεπ1 πιιιτοπιπ ΡεΡὶεετε . Νπίίπ πππο/ίπ: επ όπίε πω.: πεί:: 3 πε ππίπείπ ίπέίπεο.

ἐἔ”'Ρ ο)

ΙΟ.4.9

π. ]:ιπ.
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ΑΜΝ.€Η. 8:·::Ρκο;ε:::κ τ:::κε::Ροβ ::κκα:κ 1 ο3ο.¦αδἰακ:[αξ/β σοἰἰἰὅακα: , ααα! .αὶἰἱκκαιἰα: ακ

1 049 κ: ι ο 3 τ . Με: Οα:ἰἰε!›κο /α19άΐ α: [αε:2: . Ε: φάω:: Κοω”ακ: ()!ακα:σέ :πέο

'- ΡΠιω· τω: :Με :εΜιυο:·ἱ:[α[ε ε:: :κα!::: σέπια κα:: › :μακρυ απο ἰααιἰκυἱτκα: .

1 π 2. Οσ:::·α:κ Ο:αίο κοκ κα:: [α:ι ε:·ακ:,/Μ ααα]ε/α-(::Με ::::εκαεκ:,ύ::α:: :κί

κα: ::|έο:·ακ: αα:::κρ:·ορ:·έα α::ί::α:: :κ·υ:8:!αύ::: . Ο κα:: π:: ΖκασΙ:::·ακ: :::·έα:κε·κ:ακα

/αρρεά::::τ Ηαέο Γί::·υέκέ::σεκ[: Μάι:: α: Ού:·οκίσο κ:·όακσκ/: , ακί πι:Η::Σ ύε:::ακ:

.Κ :εύα::ία:κ Ο Γτειἰεαἱσακο εο:κέ:εκι , ::ήε·δί:: α::κ[ασα|:Ροκτρ:: , έ:: εἰἱΞεκέο καοκ::

/?ε:ύο) Μ:: παπα:: :εἰἱὅἱο/ε ::·ακῇὅσ:·σκη/ὸἰἰἰσἰ:ο: κά ύε:::α:κ Ο:::|οκε:α καπ:#β , α:

ε:: ε:: π· σο:: :ἰἰακ: Μ: ε:: ::σσφεπ·κ: ) Ραπ::ο:β.·/ε κανό ω:: ::ψή)¦:κα[αύασε:·σ ,# ε::

:κεί:α: :Ρ : ·υ::ι|ετε::::· . έ: ακα/ακό?α:Ρτο1υύ::ὶ:ε/Ρἱτἱ:αΡ|εκα: , εί:) α: κ:: όσα:: Ϊ/ἱ:υ

κ: 7:Μακεκβ :κοκα/Ϊε:·ἱα:κ , ααο:ί/:::κ εἰεὅεαακτ , αε:κεκκσκ:Ρε:/α::β: , 3£ϋἰ£ἱ€Π8 ,

:αρα :Με ::αδϊο:· , ΡοΙΤε Ρετ σο: ΗετΙ Η: ΡτοοείΤυ τεεηΡοτἰε, ιιτ ΙιεΒἰτειευΙει Γετνοτυπι

Πε: ποια: παοκ! π:: ΡοΠωοώιτη οτείσετεητ , δ: Βετετ εοτυπ1ὶηὸυίὶτἱειΙοευεἰΙΙεἱπίὶ

ΒΜε , ε1ιατιιιπο νἰὸεΒετυτ :ιηΒιιΠιιε δ: ὸεΓΡἱοειΒὶΙὶ:. Ρ|α:·ἱύα: εα:ο!!::Ροβε:: Με:κ Η::

έξο |α::::: Οεἰἱἰοκἱ: σ::α:::::ε:κ ) :::Ροτε κα: Μ:: ::έϊ:οκε·[καν·α σα:·:::::ί: εασ:κρἰα:κιυτ:τ

|:αε::: , :καἰτο κπὅἰ: ό: ::!ίσκο ααα:: :ἰε|σ:·οΡ:ἱο &οκο/οἰἰἱσἐ:α: . Ηπα:: σοκσἰαόἱ: το

:α:κ , κα::κ:α: :Πε]ταετ:: ) ”Μακεα#: :κοα::/:ετί:Ρτο[εδ:ακ: ααα:: Ο:ϋΙο::: ::6σφ:ακο

αε|ει·:·έ αε|::::: . - - :

Χ Ι Ι. ΟεΠΙουίε ΕΙοΒἰ:ι ε:: νειτἰἰ: ειυᾶοτἰΒυε .

1 2 3. _2α:::κ·υ:: :οτ :α:κααερ:ασίκω ·ι::::α:ε:,:]α:ύα: ΟαΉοκεκτ εκί:αφ[α/εραο

θ::·υακα: , ·υ:::'εακ:ατ :::ί σα:: σ!οέ::ικ: συκ|ίσ:εκάα:κ2:!α/9α:::κ/αβτεπ· , ορε:·::: :ακ:εκ

Ραε:έα:κ ε:·ί: ί:ασΡτο|ε:·:·ε ε!ο8::: κίίααο: ) καίω:: Μ: ααδοΜύα:ρο::/[:κα:κ ααα::Ζ::θα:

χω: ::οκατα: , α: έκ:ίε2::::ε::: ) ?ασ έ:: Ρτε:έο :ακ:α: σ:: φα:: οκι::ε:|αε:ί: . Ε: ααὶά::κ

κατ:: :::::/ακόΐ:2α:::[α:κα Οό:!οκ:: ) [Μ::α:κααε[ακ σα:: ::έί:κίκε αεέσκ::α:κ , α:

·ι:α!έο :κοκα#ετία:κ (:¦ακέ::σσαβ1υκα σε:ε:·ἰ: δ: :€Π8ίοτ1€ Ρτε€εὶΡι1υττ1 , δ: ἀἰνὶτὶὶε

σΡι1Ιου τΠΕτ11ι1ττ1 :ἰἱσεπ·:α: . Μ' :ς/ία:α:· Ηαέο κ: Οκτοκίω κα::'ακσκβ , σ/ούακκε:

1 9. Κο:κακα:Ροκ:αΓσα έ:: ερωυ|α αα:::κ/α!9:·:: ἰααόαυἱΜα: , (ἔαα:ἰεκακ: φαεοΡακ:

Μ:::ζεοκεκβ·ακ α:·έα:: , ααοαα211οΜυτΠ (]ΙυιΜεοΜΕΡε::α:!:απ·: οιιηδτἰε μακ πει

τἰοτιἰ ιι: ίειοθίτ:ιτε ΡτωίιιΙ8επε , ααα: ::Μ:::::κ κ1οκο!!::: νεοετο.πάυω ετΙεω ΙΠΒόε

ΗΜ: Ρεπτε:111 όσα: Μπα ΟὸὶΙοπεπτ. Ικ/α::::: ε:::ε:κ |οσο Πλω:: έ:: :ο::::κ εσεἰε/ἱα:κ ια:

: ::ακα:::·ε Μπα:: Βεκειἰἱἄα: 8.β:·:ύσκ: Ο::Μ:::α:κ ΕΡ4:οΡ:: :κ κατ ω·:·ύ:: : (Ϊἰακἱκ

σεκα: :κοκα/Ιστέέ ὸἰίΡεηὸἰιπυ , εοπιπιιωε είὶ 0Π1Ι1ἱι1Π1 ηοΠι·οτιππ ὸοττἰττιειπυττι ,

_ οἐ/ἐἱἰἰεε: έκτα·:·αρ:α: ο:·α:ἱοκε:, αἰἰαααε ρα: φον:: , κα:: :ο ἰοσὶρ:·ο :ο::α: Εσσἰεῇ:::

/?κ:α/αέ:26ταετ:/ο!ε&ακ: . Ηπα:: (Πακίασεκβα:κ :κοκκεύο:·α:κμνο:: :ακ:ἰ|ασ:εέα:

δ':!ω7ΐε:· [ί. α:[·: :κκ::ίκο ε:: :ο:κ:κεκάα:α:κ υεἰἰε: . νεΠω , ὶκααἰ: , πο: ΠιπδΗίΠ

Μ:: οπωΙ ΕΟΠΙΡΟϊ8 εοτηπιἰττἰττιικ οτειτὶοηἑΒυ: , δε ιιτ κώμα: ὸὶἑτιετιπὶπὶ ΜεΙΠσυε

εκοτειπιιιε ΡετὶτἰοτιὶΒιιε. Μακ Ο:::ίοκε:κ ΡτωοΙειτυω ειΒΒειτοττι κοκακα:. Σακα:κο:·α:κ

Ροκ:ἰ|ἱσα:κ υς/ι':8::: ἱκὑα/Ε:::κ: απ:: :Ρ:[εοΡ: . Οαωοκε:κ , α: :κο:ἰο ::έα·αακτα: , π::

ΐα::Ρα:τε:κ/αακ: ·υσκετ::ί::::α: ΓαΜε:·:α: Πατκοκκβα:κ πιά/ί:: , καὶ εακ: Πιτιδϊιππ

::1οπεοΒοτιππ ΑτοΙιειπ8εΙυπ1 .::Ρρε!!ακε συκ[α:··υσα::: . Εακα:::κ ·υε!α:: οΙετὶΠὶιτιιιτπ

Μ πίι1π610 ἴΡεευΙυτπ α Πεο :ἰ:::α:κε άέα:::·ακ: Οα:·κο:σ::/ε: σακοκὶσἱ , ααα:: Ειπ

δΗίΠττ1ι1ι11 Ρειτ1°εω κόκα: ω·ἱ·ι:εκτετκ έ:: εΙυαἰοἰ:: [ασ κακεαΡ::κ: . Παω· έΡ[α:κ Πι πο

Ήτει , ε:: :β κ:οκ::/ϋσα , ΡτοΓείΠοΠε Πτ1ευΜτετ11 ::ύ .4Μοκε Ρἰο:·ἱ::σεκῇ ἱκ φαἰοἰ::

ααα:κ/αρ::: ἰαακἰαυἰκια: , έέέΐακ:ε/α:κ κ κού:: σύβ·κυ:::α:κ θα , κ: ἐκ φἑ/ἰοἰ:: κά

Ο. καύ:::εκσ , :Παω ::::καα:::κ τοτὶιιε ΙὶοΙἱἑἱοπὶ: Π8τιίίστυπι σο:κ:κεκέ::: . Εακτάε:κ

[::κόΐο ΜαξοΖο νΙττιπ:Βιι: 8: ικετἰτο να:: :ποπ ὸἰΓΡατεπι |αφε πασα: ::αδο:· θέτο

κα·2ακόΐ: Μ::ατα α: . πω:: να:: δ: Βιπ1::: νεηετειΒἱΙεττι ::ΑυεΠα: μα: Μακβσακα:

έ:: σ :οκὶσο Ο::/ΐκεκα . ΛΙ:··ι:::·κο:·ακ: :εὅἱοκὶὅ:α:αἰκ:α: Ραπ:: Ρεεωα:αρ , καοιἰ

:Μακ ::!ακα:ακ: , ααα:: ΟΜο:ιοπι ττιειἔιιὶΙὶευω κακσαΡατ , :·οτα|ε:·:2 . Ρ:·::·ο κατω::

Ρεκε:αί::!ί αὑ&:::ὶ Ο|ακ:::α·κβ σαφ::κε Μακ: απ:: , 0ιδί:κ:: Θ' αἰἱο:ακ:[παταω

ΪΡἱτὶτι1Μ φα:: . [.::α::α:α: κ: Ξἱὅ:ὐεα:υ κ ἑἄααε Οὑαοκοὅ:·αιρὐἱ: ) καπ: :κοκκ/ίε:έα:κ

Ο|ακα:σσκ/φεα κακο: 56. ωὶτο τεΙἐΒἱοιπὶε Γει·νοτε :εαε›·ἱ: δ: ΡτονοΧετἱτ: :ακα ::έ:ϋη

@ή Ρτ2ετ€τ σετεω , Ρἰετειτε οτππια ὶηίὶ8ιπἱε, που Μια:: :Με εΧετπΡΙἰ:, ίεά οικω

ΙΩὶτε1ευΙὶε ἰι1 νὶτει £Ιε1τι1ὶτ , δα. ααα Μπα:: Ούτοκοέ:::Ρέα: :νο/Ζεα Μαζζόεύα:·8εκπ: έκ

ω. αάοΡ:α·::ἰ: . Α: Με:κ Σαμ·ύ:·:·:α: κα! ::ακακ: : ο:Γ8. απ:: νἰτο: Ι°€ΙἱΒἱοΪοε & Π

ΙυΠτε: ΓιιτιἐἙἰτατε εα:κμααέ:::: , Ο κ:: ακκακ: ιο:ι7. Μ!" :ιΜσετεε ποιτιἰπαΒὶΙεε ,

· :Ιαο
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παο:α:π @αν τοΙ:8:ο οοοΙοίὶοίὶἱοει Ποι·οοειτ Σ :·απ:οαο Ρἰοτοτο ΙοΕ8τιο Ζ:οοαΙΙ:::2::·:· ΑΝΝ.εκ.

παποαΡ::: Εαπ::ίο:π Μοἱοἰἰ[αοοο/|ο:·οπ: Θ' «παταω ο: ποπ :π:Αρ:::·ο:πΡ::οό:οπ: .4έο:πο- Ι 04.9

:α:.4ο/απ:,α::/ο:π :ί:π::παε, αουο:·οο:::α: :α:ποαοπ: τοπ1ΡΙ11 το δΡιτιτι15-ὶοπδὶι 6α:Πο!- '· μπω·

απ:: Πα:: .4οα::οπο:·απ: ; νὶτ8ἰτιο:τ1 οοπτοοοτὶωτη οἱ:: ·υαζοο πΡΡοἰἰοὐοπ: , απο:: οπο:

σοπ:α|οἰα:π[οαὁῖαπ: ἱπΕσοἰοβο· πέτο1ο:ο[ο::·οοα:π:οπ: οἰἱἱ;οΙοπ1οτιτὶίΪὶτ11ι1το Ροττοπι

παποαιοπο::π: , παο::/Ε·[ο :ο:απ: π:ψα:οο:·ό::: :Ρο:ιο:: :π:ροπάο:::; Μ:: :ίοπ:οαο οί:::

οποο:π::: ο]α:|οπδί:::::ο:π , Ρ:α:ο!:::·::οαο ομ·:·:: οοἰοο:·ο:·ο/ΐα:ἰαε:·απ: , παο:α:π από:: -

:·ο[ο:·:ο ποπ ·υ::ο::: ; /ο:::[αο:::/: οπο· οπ:π::: οοπ:: Βο:·π:::·ά:[οπ:οπ:έο οοπο!α::::π:α: , `

πα: ίπ .4Ροίο8::: ο:: Πα:Ποί:παπ: ::!:ο:::ο:π 0!απ:::οο::[ο: π:οπ::οπο: ο:Μο:::::α:· , α: πα

/::πί!ω· Οἐοποω,Μ::ἱοἰα:π,Ο:ἰὶἰοπο:π Ο ΗαΒοπο:π , παο: ποπ ΡτίοοΙΡοε δς Ρι·οοοοτο

:το Η8.Βοτο 8ίο:·ίοοοπ:α:· , ο::οπ:ΐοπ:ο: , :πο:·ο:/αο: :·ο[οαπ:οαο[:::::έοπ: ,

ΧΙΙΙ. Βοοιτἰ ΟόἱΙοηἰε π1οτοιιε οΧτι·οπιιιε, οοίτιιε, (Βήτα: ίοοοι·.

1 πο.. @απ ο οο:::ο θιἰἱἰοποὅο/ΐο|απτ εαπ: :πο::ζο:·οπίπ:α.<β/ε π:: :Μο/δε οποία

πω· οοο:πέο:ο:,::ο ποσα:·ο:ο άο[ο:·έρ/::]ο:/πωα: :π ω:: παω:: :π[ο::α: :ίο:α:·έ[α:παε,

α: απ:: 9α:::οα::::: επ ό:: :ο ύἰο οιίβο:οποα:π ·υ::ίο:::α: . Οο:·:ο ποοο:::α: φωοἰοπ: :πο

ποοπο:απ:δ:!υ:π:::οοπ/:α:π π:: οαο:π:ί:::π ::οί::::ο:π είε· &ο::::Οοωοπ:: οπ::α/ο:·:ο οπτ:απ:

ε:: πιο: οο:·:::π ·υ:::ο:·οπ: , Ο ::α::έο:οπ: ;[·::: :π απ:: π:οίί[ο:ο οἰ:α:ἰ οοεα:::ηοπο:ο:· ο::

πιο: π-|ο:/πωο :·ο/ο:·απ:α:.Ε:::π ::::ποπ παο τηΓο:·:ο ·υααπ: ε/ἰ , οαοόΡ::απο ρο/: θεο::

::ού::::: ού:::::π|ο:·:Ρ:ο/:: , ό” οοπ|ο:·:·οΡο#ἱ: πα οοποἱἰἱοπάο::: πο/::·ο]ο:|οίο,ο ::αδϊο

:·::ο:ο:π.Ηοπο ·ι:ο:·ο ΕΡαἰοἰοπ: ποοο:πα: ο:: 2.οο:ἰὶοἱοα: π:#ταπο /ο:Ζέσο:()' ύπω:π:ο Κο

8:πω δαοο::ε , πα: οϋπσ|α::/::πό:: Μ::8ίο:·:: Ρο:ψοπῇ: , ::ί:ο:·ο/απδ:: Μπα:: Ρο#-::

:οπ/ί:.!πΡ:·έο:·έ παπεοπ:[ο:: :::α!α:π .· ΕΡἰΠοΙει πιοπο.οΙιοτοπι $ἱΙνὶοὶοοοηίἱιιτο :ιό

Α. οιΒοειτοτο (ἱΙιπιἰειοοτιἴοπι. ΙποὶΡὶτ , δεσ. Ι:: πιο” , Ι)ο οοἰτιι (ΜΜΜ: ειΒοο.τΞε .

Τοτἱι:ε τιοοἰΙἱτοτἱε, δα: Ρο:·[α::[α:π πατα:: πποε:πα: :ἱ:αἰαπ: έ:: οο:::οο Μπέίο:·:::πο πρ

Ροῇ:α:π ,ῇποο:α::: ποπ ο#ο ) παο:: οοἰ ουσ/Μ:: οιοψολο ἰοἄἰοπο Ραπ: ;/ο:: :::π:οπ πα::

[ακα ὶἰἰο Α1.. σε! Α. αα: Μ· α::·οοαο οοέ:οο ο.ΒΒο.ε ειοΒο.τιιιη οΡΡοἰἰο:α: , [ οοπ:έσο:·ο·

δεν: , ποπ οἰἱα: ·υ:::ο:α:· παω:: .άωο:::α: Μο/οι·::-:ποππ/:ο::: :απο οοο:::. Νού::|ο:::

[αο:ί: πο” ο1οφο!::::: , [ποια οοπ: :ποοπ::πα: , ο:: :π:ο8:ο:π :ομ·π[οπ:οπο .

Ι

ΙηοἰΡἰτ φώτο: άοπιπιιιε ω”Ο ο ι ι. ο ωὶ8τονἱτ :ο οεοΙοε , :

δώ:: νΙποτὶΒοε φ:: : ' 4

Ούι:: ιιοΒἰΙἰτοτἰε δ: ίοτιδὶὶτοτἰε Ιιισο οοι·ιιΓοο , Π: :Μαιο Βοἱ οΙἰνο: ίι·ικΈΗΓοτο: ,

άοπιοο Απ.. " οπο:: οΒοοτιιιπ ΒοτοΕΙἰε οοτιοἰο 8ἰΙνἰοἰοπίὶε ,Βο8οπι οεοΙοι·ιπτι

δ: το8οιιπ1 . @Με , ΓοκιδἱἰίΪὶττιο Ροτοτ , οοιιιΡοτὶωι1ε νοε ειάιποόι1πι νοΠο ίοὶτο , οιιοτ

ὸἰοε Μοτο: τοοττιοτίεο οΙοτοπιιε δ: :Μαιο ΟὸὶΙο ΙειοΒιιοτίτ ῇειοοιπἰο ἱτι ιιΙτἰπι:ι ἱτιΗτωΕ- ·· Μ: Μ,,8_

τοτο,οιιἰἀνο οιΡΡτοοίπουειοτο Μοτο νοοοτἰοκιἰε Με Ἑοοοτἰτ νοΙ ὸἰκοτἱτ , οοοποο ιμιἰά Α·

Βοτιἱ8κιοΠοἰ Ρἰοτοε, Ροίϊοι:ο.το οκοοίΠτ οάΤυοοτοε, ὸοπιοοίἰτονὶτ ω! τι1τουΙι:πι οῇιιε,

Πιιόιαιτιιιε νοΜε Βι·ονίποτ οιιοδίει ὶτιποτοίοοτο . Ροίὶ άσσο πιοτιίοε οι·Βο , ο:: οπο άο

πιω: ΑΒΒο.ε νοέιοτοτ ειδ πο: 8τοτἰει νιΠτειτιοί τιποι:Ιοπι ίοιτιδΗ ΜοἰοΙὶ Ρτοεάοοοίΐο

τὶε ίιιἰ , νοΙοοε ΩΙυοἰοοιιω τοοϋτο , τοΒο.τικ οίΈ οι:ο.οιόειοι οοοΙοίὶοτιο :ιεΗτο , ἰΒἰοιιο

εΠο Ποπιἰοἰοο , ειδί:οοτο ὶτιτιιιτοοτει ιιιιιΙτΕτιιὸὶτιο Ι1οπιίτιιοπι , πιἰίἴοπ1 οοτιοτο. Ηὶπο

νοτο οιΙτοι·ο εΠο , και:: τοττἰο-ὸοοὶπιο οίὶ οι ὸἱο ΝοτοΙἰε Βοπιἱπἰ , άιι·πι τονοττοΒοτιιτ ,

ίοΗτι:ε ε!οΙοι· νοηττἰε απο ΙονοΠτ , 8ο ἰονοὸοοεἰο οοι· Μ: οοητὶιπιιοε όίοε τοπ1οοτο

ποπ άοΗΜτ: Ροίὶ οιιοε τειπόοπι τοΙἰοουοηε 1ιωω , ΓοΙειτο οοτΡοτἱε όοϊοδΗοποπι , ιιτἰ

ΞΡΓο τοίοτοΒοτ , πο:: άοΙοτοπτι ΡοττυΙἰτ , ποο νοΙοι·ιε Μετα οιιἰοουο.ω ω:: νοΙ Ροτιιε

Γυπιοι·ο , Ρτο:τοτ ειΙὶουἰεὶ ιπιιΙίὶ , (μα: οτἰοπι Ροίὶ] πιοάίουο: Ρτοῇἰοἰοοειτ . νἱξςἱΙὶο

οτιὶιτι ΝοτοΙὶε Ώοπιἰηἱ νοοἰοπε ἱο οοΡὶτυΙιιττι , Γο ίοΙο οΒοττἰπι Ιοοι·γττιοε ίιιικὶοτι

‹ὶο Ρτοίὶτονἰτ , απο Ποτιιἰοἰποτἰνἰτειτοπι Ρτοοιπισίοτο οικὶἰνἰι: . Ποπὶοιιο ἰστοσ

:και Ροίϊοι:οπι τοΜΒοο Ροτο8ἱτ , ίοὶΡἴιιτο νοΙδο οοοΡἰτ ῇιπὶἰοοτο , ἀὶοοοε ίο :ΗΒΗ δω

:ή υπισ.1ιιοπι οεΞΠο,οττοιπποη Βοἰ 8τοτἰο νἰτ8ἰι1ο:11 οοτοοτο οΙΤο ; Με ειΒίοΙνοπο , 8ο

ίοι·ι1τπιο Ροίὶοτἰ οοεπτοοικΙοπε ΒοοοάΞεοπάο οὸωοηιιἰτ , ιιτ ΕΡΓοιω ίοοτοτἰΠἱτοοπι 1ο!

Ιοιτιηἰτοτοτο αυτ:: Βευὸἱο ίΡἰτἱτυειΙὶ οοΙοοτοτοπιιιε,τιὶοἰΙοοο οΒ Για ἰοοοτππιοὸἰτειτοπ1

εΙὶπιἰττοτοιτιιιε . Λο Ματια οπο: νοτο Π: οο.άοττι ποθ:: οι οτιιτοτὶιιω Μοτο: νο·

@Με
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ί . ]Δεεεε

" Μεξε

@είε .

σΓςβίειίδε.

8ίπίεΜΜΜ @είε σεΙετεε ,εετε ΡίεΙίεετίεεε εστεει ίε Γτεττίεεε ΡίεΙιποε δ: πίεσε

Με εεείπίτ,εεεεόίδίίσπεε ετοτείίτ,Τε Πωσ» Μιαΐωπισ εείπίίε @εο νεΙείτ εκεεΙΓε

νσεε Ρτοπεπι:ίενίι: . Επίτπνετσ @είε ίει·π τεττεπετπ:είεετπ στπίίεί·ετ , ΓΡίτίτεεΙεπι

@εστίσίε ίείπεεετ , ίεείεπ‹ίο εσεείπ ίε ίεΒετε Ιεπδϊστεπι Ρεττετπ ίετιποιίεε, εστειπ

@εε ίείΤτε8ιε ίιπΡΙοτεπόσ , @εο εκ εεε ίεετγιπετεπι εσπνεΠε εοι·επι Ρτεείεεε επε

ιπετετετ. Ροττο νίΒίΙίε ίεΠίνίτετίε Γεπέίί δίΙνεί"ττί, επτε@ιιετπ ίτεττεε εε ίπετιιτίεσε

ίετέετεπτ , Γεπείεεε ίε ίπει·ενείεετε, ίεειίείπ@εε ΡτσΡιπ@εετε ει! εκί_τεπι,εσίπίπε.

=πίοπείπ Ι)σιπίπίεείπ δ: ετεεετπ ίίεί με είίετι·ι , @εείπ ετεεεπι ε: νίσίτ , ίίετίπι εε

ίτπσ Ρεδίοι·ίε Ισπ2<ἑε ίείΡίτίε Ρτσετεεετε εεΡίτ,εεπί@ιιε Ιεείγίπεε Γεπιίεπάο,δε @Με

άεπι στετίοπεε,@εεε εστείε τεπεε τετίπεεετ , είεεεπτεπιίσ , εείοτενίτ.·ίὶε@εε ίεπείεπι

εσπιτπεπίσπείπ ίείεεΡίτ. Εεσεει νετο είε , νείΡει·τίπε!ί ἴείΙίεετ εοτε , επτε είτετε

ίεπείε: Βεί ε)επίπίείε Μετίε: ίεείεπε ίε είείεττί , ίεί@εε νεΓΡετεε ίοίίετππίτετ εεπε

τε , όίετίΠίίπε εείπ ειπε ίεετγίπίε τοΒενίτ , @εο ίεί σίξεπετει:ετ ίπίίετετί. Πεπί@ιιε

Γε Ϊεείεπε ίπετεπι τείεττί ίπ είστπείπ ίπίίτιπσί·επί , Ρσίὶ@εετπ εΙί@εεπτεΙετπ νίσε!ί

εεε @είενίτ ίπ ΙεδίεΙο , ίείε ετίεετε ίεείτ , δε ίπείε ίεείεπείσ τεπετε , @εο εΪ@εε Μεί

το εεεετ ίπείίπενίτ . Ωεσεί ίίετίιπ ιιτ: νίσετεπτ @εἰ εσίίεεεπτ , πσε νοεενετεπί,

Ρσπεπτεε εεπι ίπτετίτε ίπ είΙίείσ , δ: Ιετπίπε εεεεπόεετεε , @είε ποια ίιπίπίπεεειτ ,

@ιιε ΓεετείίίΕπιεεσίεε (Ζίτεείπείίίσπίε Ποιπίπί εεεετεί·. Οεεει·τεπιίεεε ετ8σ πο

είε εοπτίπεο , δ: νσεεει ίπ εείο εείπ Ιεετγτπίε ὸεπείο σε τεπτί Ρεπι·ίε ετπίΠίσπείπ ,

ίππείτίΡίε ετ τεεετείπεε .· @είεεε τεεεετίεεε, ίπτει·τσ8ενίτ ίΠοε @εἰ Γε τεπεεεπτ,

ε είΤετΡσίίτεείπείίίείο. Οείπ@εείΙΙίτεΓΡοπὸίΙΪεπτ, Πτί@εε, ίεείεπείτίΙίε, δ:

είχε: Τι·:ιείτε είε , τείείείεπε πείείπιεε @είε . @Με νετεείπ @είάεπι ει: ποείε

εείπ ποπ εεπε ίπτεΠεΧετεπτ , εί είίκει·επτ Ρτστίπεε: Όοπιίτιε , είείτίε ετ νοε τε

σείπεε. Ωείειιε ίΠε ί·εΓΡοπείεπε, Δω "Με εΡεττε νοεε: Νεπι@εεπι εσε είίκί

@Με είείτίε . Βείπ‹ίε τείείείεπε τεττίείΙίτετ εσπττε στίεπτετπ @εεε εείπ είί@εσ Ιο

@εετετεί· , εσεΡίτ εΙτετπετίτπ ΒΙετε δε εε . Τειπ Ρσίὶ@εεπι είεε οτεεπετπ @εεε

ι·ίσεπόσ είίιιτίίίίιίπε νίίετπ είί πιονετί , ίείίκ είεε επίπιε πιίει·ενίτ επί εε:ίσε . Ηίπε

εστΡεε είεε ετ ίείτΙοτετπ δ: ετοπιετίεεε εοπείίτείπ , εε ίίίσετπ νείὶίεεε, @είεεε ίΡΓε

νίνεπείο ίεΙΤετετ , ίπείετείπ , όεΙετείπ είί ίπ εεεΙείίε , δ: Ρσίίτειπ επτε είτετε εΡσ

ίίσίστετπ Ρεττί δ: Ρεεε , εεί επεκίίπεε εσΙστ δε Ιεδίεε εδὶεε εε εε ίΠίε , @εί επε

είεε επτε είεε ίετετι·επι ίΠε ποδίε Ρετεεετεπτ .

Ιπτεί·εε @είσειπ ίί·ετετ , πστπίπε (ίτε,εστίεε , νεΙ‹ἰε τεΙί8ίσίεε , ίίτετεπι Ρετεπε

ειπε Ιίεί εεΠίίίετε νίιίίτ , @εεε ίπ εσσετπ Ιοεσ @εο οείετετ : @εαπ ίπτεί·ί·σ8επε @εο

πισόσ Γε εεεετετ , ιπείποτεπε νίείεΙίεετ @εσεί μαι σείίΠετ , τείεσπάίτ, στππίε εοπε

ίίεί ΡτονεπίΠε , ίΡΓετπ@εε Κεεείπ 8Ιοτί:ε ]είεεπ-ίζετίθείπ ίίεί οεε ετείΠε . Ι)ίΧίτ

ετίείπ @εοσ ίστίπε σίεεοΙί ίπ Πει· τεττί εοιπίείε έίεί είίστίτπιιπ1 εΡΡετεετίτ , οθω

ὁεπε ίΙΙί ίπ @εείπ Ρεττετπ ,σίίίιιιπ νίείεΙίεετ Ιεττίπετείπ , Γεεί εσπίείεε εείεείίετίτ ,

εείπίε ίε πίείΙ ίπνεπίτ. Πείπσε νεΙοείτετ ττεπίίτεε είεε Ρετίοπεπε, ίπετεσίείΙίε

επεΙτίτεσσ εστπίπείπ ίπ σείε@είειπ ίεπε:ίε είεε ε88ίοίπετετί εαΡίτ , @εαπ * επί

νετίί @εσσεπί Βεί·πιεποδε σεΙείΠίτπο εΙΤεδίε Ρ!επεεεεπτ, δ: πείείκπεε @εο είνί

πο ίπίίίεείε , εσπίΡεπείίεε εεε1ίεεεεεπτ , σε ίεΙ νίείεΙίεεί , @εεε εετπ Ρίεειιίίίε

])οίπίεσ ποπ ί8ποτεεεετ . Ενσίετίε εκίπ‹ίε Ρεεείε είίεεεε , Ρσίὶ@εείπ εε ίεΡείτεε

ίπ ίίπίίίτε ίεεεε εεεΙεεεε ετγΡτε μεμε είτετε ίεπε"ιί Ι.εετίεπί ίπεττγτίε , νίττετεπ1

@με δείνετοτίε ποίίτί ὸίἔπετίο εσεΡίτ είπε ίπετιίίεΠετε ίπεπιίο . Ιπ Ι.σπεσειππίε

νίΠε @εετείετπ σεεεεεε νί εε , εείεε επίεε είε σεεεΙτο Βεί ίεείίείσ) ποπ ίσίε είεε

;ίε ίεπίεκπ Ρετσίείετετ ,νετετπ·ε.τίεπι Ιίπεεε οΗίείετπ δ: εετίιππ . Ηεπε ίτε@εε τετ

είο ίπ Γοπίπίε εσεισπείτίσίε , @μισά εε ίεεπί ίεΡεΙετείπ εείπ (Μεσα . ΑεείΡίεπε

ετεοπίεΙίεττπίίετεει ΡτοΙεει,δε εε είεε τεπίεΙεε1 όεεεπε , τπσκ ετ εί νίπείπ " είεε

τε , επείε ίεετετίίΙίιπεπι εείε εστΡεε ίείτ Ιστεει , εετίεεί@εε ίπίεείίτ σε εσ , Ισ@εε

ειπε δ: εικίίτείπ , εε Γεπίείπ ειεπτίε τεεεΡίτ . Ιπτετίτπ δείπ Με ετετεε Ρει·ίοΙνεεετ

σιππίΡστεπτί Βετο, @είείετπ ίετείεε εείνεπίεπε,ίίεί ετίείπ ίπίεπείί εετίεεε εκ ίΙΙσ νί

εο τσ8ενίτ , @εἰ Πετίιτι εικίίεπε , τεείίίτ εε! τεείοπείπ σείεττί εποε εείνεπετετ.(ιεί

δείπ ετίείπ εσκπο ει: Βίτετίεεπε Ρεττίε, @εἰ Ρετείεεεπι επεσε οΗίείειπ Ιίπξεεεε Ρετ

εωεω , εε είιιε τεπίεείπ εεεεείεπε , με εΙί@ιισε σίεε @εο εσνεπετετ , Ισ@εί εε

πε Ρτοππετείτ . Βεπί@εε @είσείτι νετεΙεε ίπ ίσε8ίΠίπι:ε ;εεεείτετίε ι·επιεπεπε τεπε

ετσίίτετε , ίΙίεσ ετ ετγΡτείπ , @εε τεπιεε είεε εεεετεί·, ίπττενίτ , νίείΙίε νίείεΙί

εεε Βετείε ΡεΙεπετεπι , όεδίοίί τω ίε εΙειτε νίσείε είίκίτ , έτετίε Ι)εί δε είεε ίεετίτίε,

είπω
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(Λήι1ε τυπιυ!υπι εκΡετεΒετ *. Ωιιεεάεω όεΙτιάε τιωΙὶει· ε:: Μοπτὶε'Ι.ιιεἰἱ εείὶτο , ε8- ΑΝΝ. Οι.

Βτενετε νΕάεΙΞεετ νὶΓιιε ιΠΓΡειπ!ιο , εά ε@ο πιει1ΐσ!ειιτη Γε ΡτοττεΜ Με : ι1ιιο :Μπι 1 ο”

νει·Βε οτετἰοιιὶε πιι1Ιι:ΞΡΙ1εετ , δ: Με Πειωπ 1ηνοεετ . εάείὶ Βεετὶ ΟάΠοΜε 8ετιετεΙε Ι` ]””“”°

ειικὶΙἰιππ , οπο επεἰτεε οι·Βετε: πιιιΠετίε ἀεΡεΠἰτυτ εΒ οευΠε , ειιιἰε ΒΙὶυε Ιυεὶε δ: εἰ οι Μ.
8.ΕΧ

που ΗΠιιε τετιεΒτετιιιτι ἰιιἰτ.ΕΧ Πἰεεεεε εείὶτο ι1ιιιάεπι Ιιοπιο ει! εῇιιε ίεΡιιΙετεω να ί-Ρε&εύετ .

Μακ , Ιοοιιεηιἰἰ οΙἰὶεἱιιπι ε1ι:οά ΡετόΜει·ετ , που ίοΙιπτι τεεεΡΞτ , νει·ι1πι ετἰεπι ΡειΠε ζ;; ρω”

ὁεΧτι·ὶ δε πιειιυε ΜΜΙοτΜπι1ε, Παρε Ι:ιετιιε εό ΡτοΡτἰε τεττιεενὶτ. Τιποτ:Ξε ει·ετ οπο.

άεπι νε ωΙιιε . Ιιιπιὶτιε οειιΙοτυπι Ριάνετικ ι Με ει·8ο ίεειικιάο ΡοίϊεΙυεω εεὶ ε]ικ Γε

Ρι11ετιπ:1 νειπὶτ , Μακη ε1ι1οό επτΜετετ τεεἰΡετε π1ετιιίτ .

Ηειε άε πιἰτεειιΙὶε Ρεττὶε ποΠτἱ ὶπενἰτει· νοΒἰε εκΡΙἰεενὶπιιιε . Βὶευιιτιιτ ετἱεπι

Ρτε:τετ εε ιτ1ιιΙτε , εμε: ὶὸεο ποπ ετεάιωτιιτ, @Με ε εοπτεπιτΠώικ ΡετΓοτιΞε τείετιπι

τω· . νεΙετε "* .

Πε εΙεεΗοπε νει·ο εΙετἰΙΙἰιτιἰ Ρεττἰε ΜΒΜ ὸοιιπιἰ Η ο ο ο Ν ι ε εΒΒετἱε , εεπτἰευπι ξΗιιΜΜ

πιονι1πι εετιτεπτὶε , Η ευΡἰτἱε Με , ἴεἰετὶε ὶΗυπι ίεεωιάιιιτι εΙπιἰ Ρετι·ὶε ΒετιεἀὶδΗ "' εφ”

ὶωΡετὶι1ω εΙεθειιιπ εΠε , οτιιπἱευε ἴεΡὶεπτὶε δ: ετυἀἰτὶοιιε Ρτειὸἰτυπι , εε πιστευα,

_ΡτοΒἰτετε , ιιεὶΙζτετε , Βοπείὶετε 1ὶιΙπιὶκυττι, εΒΒετὶποιιε Ιιοιποι·επι ἱηνἱτυπι εεεεΡιβ

1ε , ΙεετγωεπεΙο ίεἰΙἰεετ δ: ῇιιὸὶεετισἰο ίε ιτιόιΒιιυπ1 εΙΤε τεΙἰ Ιιοποτε. Πεπἰςυε ε Βυτ

ΒιιιπΙἰοτιιιπι ΡτἰπεἰΡἰΒυε δ: Ατνει·ποτυπι , ἰιππιο δ: ε ίιιπιπιο Ροιπὶίἰεε Γειιθ:ιο ΑΡο

ΓτοΙἰεε: ίεάΙε νεΙόε ὸῇΙἰ8ὶτιιτ , Βοτιοτετιπ , εττοΠὶτιιτ ; δ: εΙυίε:1ιπά ἱτι Ρτε:άεεεΙΤοτΒ

ίιιἰ εκει: ὸἰτἰοτιε , εἰ εοτιεεεΗτιιι· , δε όοηετιιτ . -

_ω/..ιι... οο[οι··υοι οοοιιιπο ·υιι·ιιι·π ἰπ οπιιοιπἰ:Ροῇτιιπο[ι·πιι·ὶύιιο πο οοβζεποπιύ- (ΜΕΝ) ψ”

ω. , οπι: ίπ οπο: ἰοσιιιπ ιποπο/ἰοι·ϋ ι·οέιοποπ ο-#ε: /ιιβοοιιιι·ιιε , πο πο: οιιἰΡΡε πιστα τἱοιιἱε ΙὶΒεϊ

οιππιπο Ροπιίοοοπτ,οεβοποΜ·,/ο Εεεε και εφεάΠΡοίΜοηε& ίκεττιιιτι εΙεδΗοπε 823"°*"°

εοτιπτιὶττετε . ποτοοοιιιι·[οιοα#ε όοοιιι:Ροιοι·, ιιε-β φ/ο/ιιεει%"οι·επιβοί ιἰοῇἐποπετ,

πο: ιπ οκοπορ!ιιιπ ποποτε:ιιι , οποια: Μπάσα ιίο·υοπέτοι , πι· οοοπτε: Ο|ιιπιποοπ/οε ποπ

[ι·οιν·ιιπι ο!εδϊέοπο,οιιοο'ΜΜΜ πόσο όι]οττοΡι·π/οι·ιοι: &οιπι .Εοέι:ίοτο.ι·ι: Κοἐιιἰιι,[ειἰ

ο/π/οποάί άο/ξ,οπο2ιοπέοιι: οι·οοοεπιιιι· . @κι επιπι ο¦ιιπιπει ποοιιιπο Οοαοποπομ·ποεβ

[οι·ππι Μέσι” οιπποε, απο οΡιποφοιέύπ:/ιιέ:|πειοπο άοβέπιπι , απ: εοι·το ·υο|ιιτι ίπ

ροποιοο πο οι πάπια· ·υέ·υοπάοιιι ἰπ ιο8έπιέπέ: οοπ/οι·πιιπι οιἰ[ιιπι:ὶ.|ιο Βοι·ποπι|ιιο-.

εωἱι· σου, Οιἰοπἰ .4)σποι·ο*ιι:. ά)ιπιππίο Μοίο!ιιι, επί/πειιίο/ιφει·ιοιι οπο. ε. 17.Ρι·ο«

οιπιιιπ επ ὶπ ε/ιι[ιἰοιπ Αποποιοι ΕἰοΞἱο. Ε: Μπάοιπ Οιἰἱἰοποπο εοάοιπ ιποιίο/ππά'έ Βία-Ϊ

Ξοἰέ Ρι·ϋπιιπι οοἰἰοἐοιπ , τιιπι/ιιοοο#οιιοιπ|ιιι#ο πεπιο ε/ϊ οιιέΡοβι επρεπε. Ποιοι·ιιιπ

]οιἰ/πἰιἰο/ι‹#ι·πὅπ:ιιι Πιἰοἰιἱοιι:,οιιΞ πω. 3. Οοπ/ιιετιιόἱπιιιπ Οἰιιπἱιιοοπβε ιποπο/ἰε-.

πι οποια· 1 .ο.ιι·ιοοποπε οπο ι·πιιοπο σε οοοιιτιοοἰεέῖἰοποιπΡτοοοοἰοπιἰιιπσ/ἱηοο 9%ώ'Ρθ#

|οπδΉ Οιἰἱἰοπὶι οοιιιοπι ἱπ οοπτι Ηιιὅοπἱ: εἰοδὶἱοπο εοππιδοι·-ππο , ίπ οποπσΡ|ιιπο οι: νου·

οιι 82147742 .· Βεετιιε μα:: ΟεΙΙΙο τοἔετι1ε Πι εκττειιιἱε ω. (ρω ΗΜ ειε ίιιεεείΐοτε νἰ

άετεευτ,που εάοιήενιτ εά Με ευεπιάεττι ηοωὶηετε.δ`ιιοῇιιπὅἐ: Μοποπ ..ι.9...ι ο πιε

ιοτΠπιε δε ΡτοΒεΒἱΙἱοτΕΒιιε Ρετίοηἱε πιοππ/ὶειἰέ ο οεοοο|οπο¦ιιφο ιίοΑοποιώ,οιιοι·ιιπι

@άπο πο/ιι]]ιο8ιιο οοτοιἱ/ἰοτοΡο/[οπη θ' οιιέπεοπ, ιιτ ἱιἰοπο οιιδίοι·ριο[οοιιιιιιηειιιπ

.Ριἱοψἰπιι/ἱτιιἰἱ:Ρκἱιπιι: οιππιιιιπ Ηιι€οποπι , οπι ι:ιιπσ εται·Ράοη ποπιιπο[οι , απο”

οποποι πποπιππ οοπ/επ/π οππο εἰοὅῖἱοποπι εοιπρι·οοπτιιπτ . Μ[οι·ιαβ ιππιιοι·ε ·υοἰιιἰι·

πιιέΐοι· Ούιοπέει Μιιἰἰοοεεπ/ἱο, πιά οι ιιππιιπο 1 ο4.8. πιο, Οιἰἱἰοποπι ιπ/εποδϊιιτο ποιοι:

οππο: 76. [ἰοἔοπιἰιιιπ 86.] πωπω οιιιουφο, ὶη ευιι1εΙοευπ1,έποιιπ, ειδα Πιο, δ: εΙε

έΉοτιε οπ1τ1ίιπ11 ίτετκιΐ,οτάίπετιιε είΈΗυΒο ΜΜΜ Ρείϊοι·,νιτε τιπετΙτο και ὸὶίΠιτιΞΙἰε.

1 ε 5.(? ποπ ·:ιοινο]ού/πωιι: ιϋ/επί: ·υοσοι:/οι·έΡ/οι·ιτ,οοοιπποΟάέίοποιπ έ1ο[.τ]οπιιο- Α""Μ

κι Κοἰοπιἰὶ: .οππο 1 οπο. επεε$![ο σου ο" οι”, πιι!!ιιε επ ό: π· πεπιπποπο2$νοτοβ πιποι- ΜΜ

8οπιι'έ ἰοοιι: . ἐπὶ απο οππο οππο 1 04.8. ούι6]ο/οι·έΡ/οι·ιιπτ, απ: ιιππιιιπ πΡο/επιπε ιπ

εειοψε οοπ/οπ ι/ιιπτ ; .απο :απο , οππο ἱπ ἱΡ/π ποέΐο , ?ΜΒ ίπποι· ιιτι·ιιιοοοιιο οπιιιιιπ πιο

ιἰιιι|ιιπ . (τοπια: πιο.. οκοο17οτίτ , πιο άιοφωοοόοπτι , οιιἱ οπιι·οπιιιε "οι ιιππί 1 04.8.

πἰἱἱ/ιιὑ/οοιιεπτι , οιιίΡτιππιι: επ:: οππἱ 1 04.9. οπο: Μπακ: εοπῇζοπο#ο ·υΜοπιτιιι· . .Ει:

ομιἱόοτπ απο: )]0ό/πΖιί0- :Φο , ιἰὶο οιοιπἱπὶοο πι” Οόί!ο , ή” απο” ποοο#πι·ἱοεοπ

/ἱἔποπάπ ο/ῖ οππο 1 σε;» οπι ἱΡ|ο τοπικα ο άιο Ποιπιπιοο οποιοοϋππι|ιιιπ-βι . ΝΗΛ»

ποιοι επ άῇΪι-ειιἰιοι οποσ “Μπακ οπο οππο: απ: Οἰιιπἱοεοπβ ιποπιι/Ζοι·ιο Ρι·π[ιιούτ .

οπι οπιιπ ποππΜ` οιιί-ποισο8ίπτοβκ το8ιπιιπιε απποεοἱ οι·ιοιιιιπτ,οοιπΡιιτοπτ σο: ο όσο

τι Μοἱοἰι Μπα , οιιοτπυἱ: , ιιτ/ιιβιι:|ιφιοπ ο.σφο/ιιέπιπ: )[οποπο βιοππιο οπο” , ίπ πεο- ·

ππ/ἰειἱο δ'ἰιιπὶποοπβπωπω θ' οβοίιοπ ΜΜΜ· ὶπιΡἰουοιπ .

1 Μ. ΡΜ” Με! ἱρ/ἱ|πιοι Κοἰοπιἰἱ:]οπιιοιΞἐπω” Οο'2Ιο οποοποιέι ε οι.. , σο” .

' .άοΐο δδ`. Ο. Β. Τοπ. ΡΙΠ. Ρ Ρ :οποιο Π”

Χ

Χ



594- Ε1,ΟθΙΗΜ δ. ΟΙ)ΙΙ.ΟΝΙδ ΑΒΒΑΤΙ$.

ΑΝ.τ:Η11. ιππιππ[ο/ίί·ιιίιπ: ίπ πίι·ιπβπιιι·πιο·ιπ ιιιππ:ίπιπ|ιιίτ , πιιοπ/οίίίοι·ι ίΔρ|ο επι: οπίιιι: πίσ

1 049 Οίι·ειιππ·Μοπί:Βοιπίπίοπ/οβίυέιπ: πει·ι·οιιιι·..ίπ ωοιοΡπιιίἰοΡο/ί επι: πιοι·ιοιπ/πιπισπι

1° Μ” π οοίίίέίιπιι: πιο Πππίι·ίοί ίίπι·ο 1 . Οοπίιιοιιιπίππιπ οίιιπίπα·πππιπ οποίοι· 4.7. ιπιί

ΙΜΙΜκισ ι Με π: περοπιίοπο·ιπ/ππέϊί Οπποπί: τειιτι ω:: @ΠΕΒ δ: απ:: ίειιπ1Μιιιε ΜΜΜ: , :οι

πίε: οξ!π·υπ ππιπίί:/ππέΐί διι·Ρύππί/οίππι πποι·ι·ο·ι οοιπίπειποι·πιίοπσπισιιιπ απο ιππ·

ιιιιπ ππιί πο”Ο ιιππ οοποέίπ , Πππο Ηεπι·ίσιι: Οίιιπίποσπβ: πω: ίιι|ίπιιιιί: , ίπί

ιίο[πειι/ίποσίιπί πιιπι·ιί ι·πίιί:,Ροιίιι: ππιίπιιππι οοπ/ιιι·ιππίποίππιπιπ!| τ? πίοι·ππιι: επί

πιιππι πι· πο·υο ίπ/ίίιπί#ο Μίπιππππο) ιιτ ππίποε·Ρ:[ι·/ίίωίιπιο:/ππόίί Οπίίοπί:, Ηιιί.<ζο

πί: , Οποπί:Ο Μπίοίί/ιώ ιτίιιι πιιΡ|ίοί αιίι·ύι·πιι·πιιιι· . Έ:: απο ιππιπ/ιιίι ο·ιιέιι|ππ

δίππι Οπίἰοποπι Οίππίπα·ππιιπι ππίπιίιιιι·οιυι·ππο , ιιι/ίπιίιππο/ί @βια ιποι·ιο·ιπ , ει”

|ι·οοι·ίπι _πιπιιί παπι πἰίί: ιποππ/ίο·ι·ίίρπιι·οιιί:/Ρι:οίπίπιπ οοιππιπιπο ι·πιίοπεπι ίπ ίίίί:

Ρι·οοίύιι: , πω: υιιἰὅο/ιι#ι·πὅίπ|ππἑῖοιιιιπ πΡΡείίππιιιι· . ]πί?/ιιιπ ιεπίπιιιι· υππίι·ίσιι:

|ίπτο 1. ίπιπ ίπιιππιο οπΡίιε· 5. Ηππιππιι: ίπ Βίπίίοι·πιππ Ο ιιπ ίπα·π ι απ. 318. πρι·

ιππιππΟ οι·πιίοπε:, πιω· ίπ ι·ιιι:|ο/ίί·ιιίιπιο· ππιίπιιίιιι: ι·οοίιππππιιιι· , θ' ίπ πι” π

μπει” τη:: οι·πιίοπι:: ποπ/καπ: , ππιίοίιιιιι πιιπι·ιπ/ίι1υει·Ρομπιιπι ι·ι·οίιππππ. πω: σε·

ίσοιείπιπ ιιιπο πω: π_ριιπ οιππο:/ππδίί Οπίἰοπί: ποπιι·π,ιιι πππο ; οόπ.. :πρι·ίίπ ίπ σπα:

/ιοποι·επι σοπ/ίι·ιιξίπ [ιιει·ίι.ίπ πποίπιιι: πιο ·ω:·ιοι·ί Οππι·ιπι·ίο,πιιοπ υίυι.·πιο/ππδίο Ηπ

ἔσω· οοπβι·ίριιιπι επ , πω ίπ Οππι·ιπ 689. π9οππι·πιι: οΡί/οοριι: Οπὐιἰοποπῇ: πππο

1 ο64.. Ιππίδίίοπε ε. [ει·ίπ ό. ίιιππ π 3. Νοπί: Βι,·οι·πιοι·ί: πεπίοπ#?.· ππ·ιποι·πιιιι· επιπλ

ίπιπ ίπ ποποιο !π·πιιι: Μπι·ίπΟ ὸυΙοΞΠὶττιὶ Ρο.ττίε ΟάίΙοτιίε , ίπ ίσου πίδιίο Λ!!ποπι·ιποππ)

ίπΡπι·οοπίπ β'ίπππί:.ίππο·[πέΐιι: ι·/ί ιππιιι:ΐο1υιιίοι·ιιπι σοποιιι·[ιι: ππ ίίίιιπ οι·πιοι·ίιιιπ,

ίπ πεπ/ἱ#ίπιπ ίία·ι/ίί·υππιιιιπ , ιιτ σιιιπιπιι ιί/ίιπιπ/οπεπι ίοίι·πι , πποο#πι·ίιιπι

[ιιιε·ι·ίιΡο/ίοπΡπι·οοπίπιπ ίπίπο·ιπ ίπ/ίίι·ιιι·ι·ο· . Οπί!οπο·ιπ Μπι· πιιπιιιοι|ππέΐο: β'ίιιπίπ

τοπ/ί: ιποππ/ίει·ίί πωπω: ι·οει·π[ει Οπιι[ι·ίπιι: 7οποπ[: Ρι·ίοι· ίπ (Πιι·οπίου[ιιί ιποππ

/ίοι·ίί οφ. 34.οιιιιι:[π/ίίωίιπιοπι ίπ δίπι·οιποπισπβ οποίο/ίπ οι·ίεπιπι·ίΡι·οοιιτπυίι οι»

ίο πο· Μι·ι·οοι·ίο , πο/ἰι·ί , ιιτ/πω πίπίπιιι: πιιπι. 5, /ππίίί Οπίίοπί: εοπ[ππ(πιιίπο·ιι: . ΙΙι|π

Νοοι·οίο8ίί ·υσ2°ύπ πια· ι·ι:[ι·ι·ι·ε ιοί/πω επί πιο· 2ιιοι·οοιππί ποιί: ππ Βίωίοι·πι·οππι Οίπ

πίποεπ/ι·ιπ σο!. 69. π.. Νοτια: μΠωιι , Οδ'ιεινε Βιιι&Ξ $τεΡΙιιιηι, 8ο ΟόΞΙοιπε εΒΒιιι1ε

δ: ι:οτιίεΠοτίε, μι; :1ι1ο ίεΠο ΠΒι·ωιόο ΟάΠο πι: Μετεοτἱο αιτιοιύου: (Πιιτεττ1οπτε:1-·

Η: 8: ΡτπΡοίὶτιιε Βιίν8τιπιΒ: ΡτοπιίΠτ ουοοΙτιιΒΞητιι ίοΙιόοε εεηίιιοΙε: , ει:: :αΜετε

ίωτιεΙ 9ιιιιάτιι8ίπτο. ΙίΒτ8.:, δ: άσΒετιτ ΠΒιετι :κι ττιἰίΪιι. 8: πι νεΙΡοτίε εΠεί ΜΗ. επιιπ

Μπινιοίοέίπ ·ιιιιίέπιπ Οπποπί: ιπο·πιοιίπιπ οι·ίι·πι·ππι 1 .]ππιιπι·ίί , πιιι :οπο πίι·/ο·

πιιοπιί, πιιοπ ίπ πω: σπίτια πώ, ίπ πίίί: απο πο·Ροβιίοπί:,/ι·ιι Ροιίιι: ειιι:]το/ίί·ιιίιπιί:

ιποιποι·ίπ ίππίσειιιι·.ίπ Μπιυιοἰοὅίοῇιπἄί έι·πιίΘ'ί πιιιιπ Μι·ι·ιπ: 2.Κπίοπππ: Ιππιιπ

ι·ίί]ΐι Οπίίοπί: οοιππιοιποι·πιίο . ίπ Νοοι·οίο8ίο πιιιι.·πι Κι·ιπι·π/ί: ο·οοίι·πιε ΪίΡ|π πίι· Κπ

(οπππιιιπι]ππιιπι·ίί ἰπιιππιιιι· ΟγάςΙο ο.ΒΒιι: ,πιπιιί ι:ιιπι ι/·ιιίίίοίπιο·ρπι·ίιοι· ππόπιι· ,

κ ΧΙν. ΟάΠοηΙ: Μοτο: Κι·:ΙίπιιΞει, δ: αιτυπι ΤτιιιπεΙατὶοπ:: . ι

@ψ 1 27.δ”ποιιιιιπ παπί Οπίἰοπί: σοι·Ριι: ίπδ”ίί·ιιίπίπα·π/ί: ιποππ/ίσιίί,ππί ίρ/ι· πί·[ιιπδίιι:

Δ ο ,οσοἰεῇ; ππυίμ·ορε/ππδίιιπι Μπίοίιιπι ποσρο/ίιιιιπιιιίι. ?Μπιτ ιπίπιππιιπο επι: ιιι- Ι

ιπιιίιι: , |ίοι·ι/ποι·π· επιιιυίπ π ιπιπιί: πειτε: /π·οιι!ί: ο·ιι·ίππο ο·ίουπιπ [ιιι·ι·ίπι θ'Ριιπ|ίοπι

τω:1::10._ Μπι” πισποι·πιίοπί :προ-βια . (3'ο·ι·π·π βίο.: Μ ίίπι·ο .4ππίνει·[πι·ίοι·πιπ δίί·οίπίποί , '

πιιοιπ (ίπιι[ι·ίπιι: Οποίο·ιί επι.: ίοοί Ρι·ίοι· πππο 1 03 3.]'ίε·ι·ί οιιι·πιιιίι , Ραπ: Βπιπίππί , '

Ρι·οίπποπιιι·ιοπιιίίορο/ί παπί π|ιππιί: ιποι·ιι·πι , φπα: σοι·ιοιι: ο· ι·ι·ι·ι·π ίουπιιιπίΡι·ίπιιι: Ι

ιιππ/Ζιιίπ . πι πιιίροϋπ !ι·έπιιι· .·8. ΚιιΙετκὶειε Ροβι·ιιιιτΙ: οιΒείιπτι Πει ΡΙεπιιω , Πει:: !

ιὶε ειΒΒιιτ ΙΜ: ΟΙυπίειοεπΠΒιιε ,Ρτο Ρεττο Βιιιιπιππο εΡἱίεοΡο , ειιιί οοι·Ριιε :κατά Ρο.- ι

Με ιιοίὶτί ΟὸΠοπἱε τε!ενενΙτ , δεί:1Ιοεο ίπ πιω παπι: τεπυιεἴοἰτ , :Μπι (Ιενοτιο:ιε ;

εοΙΙοπεινἰτ . Βείεθείοι1εω ίτοιττιππι Ρτοοιιι:ετ διιο:Μει. Οοπ[ι·πιπ οίπ/πειπ πιεί Νοτιο

|ο ίιιιπ,ιιοί 8.ίιι·πι Κπίο·πππ: Ροοιιιπι·ίί ὸεΡοίἰτὶο όοπ1πίΡετιί Πειτιιὶειτιἱ ε:Ρίίξ:οΡί ι·ε- Ξ
οοίίιιιιι· . Αφιιπ Σπιι#ίπίιιπι ίπ Μπι·σιτοίο8ίο (ίπίίίοππο ι·ι·οοίίιιιι· πι.: 3. Μπίί.Κείοτε- χ

τἰο οοι·Ροτίε ίειτιδΗ ΟάιΙοη1ε ειΒΒετὶ:(ῖΙι1πὶειεεπίὶε . @πω πιοι·ίιπ Βοίίπππίππί ππ επιπ

πο·ιπ ίπ Ριπιι·ι·πιί/π: πποριπι·ιιπι η. Οίειποπ: π.. (9' Ηοποιίιι:ίιοπι π.. πιιί Κοπιπππ α·- |

είε/ίπ ίππι·πιο/ποιιίο πεοίιπο-τειιιίο]ιΜ|ιιοι·ιιιιι , ι·επίππιιιι· ίπ Βιιίίί: , πω:: ύπίιι·πιιιι·

ίπ Βίωίοιποοπ (?ίιιπίπα·π/ί σολ 3ορ. οοιΡοιπ/ππέίοι·ιιιπ Μπίοίί (9 Οπίίοπί: , πω· α

ίπ ι.·οοίο·βπ δίἰυίπίποεππ ι·ι·πιιίι·β·ιιπι , ιπιιίι·ί: πιίι·ποιιίί:/ιιί: ισπφοι·ίπιι: οοι·ιι/οπβ ,

πι πίππ ύποο·πι πο·/ππδίί Οπίίοπί: ιι·ππ:ίπιίοπο· , πιιπιπ·υί: παπί Μπίοίί ο·ίουπιίοπεπι

ππΡι·οπεπι , πιιοπ[οι·ιο·ιπιπ πιιπιιιπ|πδίπ/ιιψει . 1 28. πίίπ

_ ζ --.- Ψ ---` -.. ζ.
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το 8. 4ίἰἱ4 Μποστ:: &ονστέ (λεωοπέ.τ τεἰἱουἱατκπο ττοπτ!πήοοετοοΐπ[πίτ πΧοὅετἱο πτ- ΑΝΝ. @Η

ώ46·Βαεφοΐξεππξο7βέοΜΜ72εέζοτ(2ΞεοΩυο2επτ744επ οεοοἔοΪπἔΪποππ/ἰετἱπτπ

.Ή ·υέπίοςοπ ο-οοπι 4 μ; π.: ο ο οοριε ο π: το.: › ο οποποοπ π: ε· ἰ πππο: 8.70 έπ

#ο·φποπτο ποτου=έαςοοό π; .έο!έοτάσεο Ε'ἐοπὶοεοπ Μάσκα .

Ι _ τ;» Ωίοοποπ.β·πικο,"ο οποπέοπτεπθο Ττοπτἰοτὶο[οέῖο|πἱτ, Ιπάα[8επτίστ σοπ

οο#ἱ: π. , πιά δἱἰυἱπἱοοοπβα σε:εΐοβοπο έπυα]ουάπτ (τοπ... [ΜΑ [ππδέοταπο Μοὶοἰἱ ,

Οάἱἰοπἱ.ε θ' οἰὶοταπο οπο: τοσεπ/ετ , Μπα (9 ιίέε Το·οπε!οτ2οπέτ οοπτέ Οτἰἑἰοπἱτ ; ενο πιο:

4ιπάεπτ /Ρεσἱπἔἐ Ττοπτἰιπἱοπἱτ πιοπτουἱπ εοἰἰἱἐἱποοι: οοπσ[πΜ: σε:ετίτ σοἰε&τὶοτ·ετπ .

Ρ”ει·οπο :απο οπο· Βιρἰἰη:Μοτο/β , π.: οπιζόεπε Μάτια ἱπ ΒίωέοΜεοπ Ο'ἰππἱοοεπ/ἱ οοἰ.

31 α. πππο τ τ. Οἰετποπτἰ: , Μ επ απο ·υπἰὅπτἰτ 1343. πιο: ‹ἰε ο!έπ Το·ππε!πτέοπε πο 86

παταω έΡ[επετέ πιοπάουετοτ ¦οπιάτωτ Ροπτέ[εκ , ποιοι! ποπ ή? ·υετέ/ππίίο,οπτ ὶπ/ἰτπ

τποπτππτ Β ο απ ὐἱεποιἰο/πἰτοτπΡο/ξ|οδτοαπ ττππτἰπτἱοπεοπ ιἰοτιισπ_/ισἱτ ; απο όοπέοπε

οπο" ἱπ Βπ π. πππο εὐτοποἰοἐἱοοτοἰττεοῇτ . Οπα· πττεττε .ἄχτποπἱτΡτἰοτὶτ , φάω::

'βἐοτπ/οοἱτ πποπο ε &επτέ παπά εο/ϊέτ Οοτποτεπ[ὐπτ επποπἐοἰτ ιἰοτποο[π@:,όο›:ε πω

|ατίοποπο πππο Ροτἱππ· 1 34.5. εοπ-βέποτ. Ηπτ |έπετοτ πο: έπποέτ·οοπτο/επίποπτ εκ

οπο. πο. .άπτυπί μυἰοπἰο Ηοτο·υο!Μ . .

4 τ 3ο, Πετεοπτη!α:Μ τοἰὶομεξ‹ο οοπτἱ Οιἰὶ|οπἰτ επίπποποπο έπ εοο!ε/ξο δὶἰυἱπἱποοπ/ὶ

ο πο/ἰτἱτ (Παπίπεοπποπτ τοἰὶὅἱο|ο π2[ετυοπτπτ,οοφπτ ?Μέσω ἰπ/ὲ›·ἱπἱο,πποιἰ ε/ὶ[π

Ρετ· οποτεΜ εεςἰε'ῇπ οάεκπο,ο τοὅἐοπο/σἱἰἱοετ πἰτοτἰατ πἰτπτἐτ,οποό οι! πχ|ζοτυππόπω

πετώ Μοίοίί σωρο: σοπ/π·πδέπποε οἰἱπτ άέδίππτ ο/ἰ . Βππο:: «απο σορίτο ὶπ τύεσίε -

[εΡοτοτἰτ ίπε!αβ|ππτ 4 ?τα π: |οσππο”ο πό·υοπτισ Οπτοἰἱ Βποἱτ Βοτοοπἱεπῇτθ ά!

ωετπἱπ τἰε[εττἱ[εσἰτ Πσπ|Πάπ.τ επι/πειτε ω. μέσο· , σαπαρτέποοπππο 1434.. Ρτέποειο:

ἱ!ἰο δ|ἰυἰπἱοοοιοπ οἀυοπἱτ , π: ε:: ἱπ/Ιτατποπτο ιυποποο επ άι· το|πόΐομιαν, ποσά ίπ Βί

Ηέοτύοεπ Οἰππἰποοπ σο!. 3 1 2. Μάιο:: ε/Ϊ. Ι: 6/ΐ , π: ππὶιἰετπ :πἱύἱ Μάτια· , (ἶππ[τἱ- τω... ω

Πἰιποπἰοὶὶ5

ἀα

ότι: Οὐοἰοτἱ,‹ἰε παο/ποπ εἰἑκἱτππτ,οισἱ αφ/οπι πτἰ/ππἄέ Οιἰἱἰοπἱτ εοσφπ.τ τοεοπάεπόπτπ ,

Ο πἰὶιππΡτο πο: οφέτο οπο: οττποτἱοποτέ σιστο·υπ .

τττοτεοεπ ΤετττΜοΝτποτε εοετ.Ε

[οπδίέ Οἐἱἰοπἰτ Οοπ|ο#›τἱ: £οοπτίτ Οἰππὶποοπ/ἱτ °

Οοποπἱοἱτ Ποτποτοπ[&ατ σοπος#οτ.

ΕτιοτοΒὶΙἰΒιιε ΡαττἰΒιτε 8ο ὸοττιἰττὶε άοττιπΞίκ1ιιο δ; ειπιἰοἰε εειτΗΠαπο , ὰοττ1ἰτιἰε

Βοοειτιο οετετΞίε1ιτο Ωειποττὶοὶοίζειττιοτεπί.Νοε Πειτε: Α τ το ο τΙο Βιτπΐ&ο (Ξε

τειππο ΒιιττΗΠε Ρτἰοτ ΡτΙοτειτιτε δὶΙνττιἰειοεηίὶε , ιοω·ί‹1ιιο οῇιιίάείτι Ιοεί Πεο άονο

τι” Οοπνετιτικ , ί-2.111Ε88Πϋ1 εο ιΙιιἱ εδ:οωτττιιττι "το ίαΙι1ε. Φωτ Ρετ τονοτεττὸιιπι

το (Πττἰίὶο Ροιττοττι ω: ὸοττιἰτιιιττι άοττιτπιιττι Ε. ΡοτιττὶΠΜτιο εὶὶνὶτιο. ΑτοΙιὶεΡἰΓοοΡιιτπ

ΒἰτιττΙοεΜεττι , ειὰῇιττιἐὶἰε Γοοιιττι τιοι1τιι1ΙΙίο ΕΡὶίοοΡὶε , ΑΒΒοτὶΒιιε , ΟΙοτο ειε ΡοΡιι

1ο Ρτο τοτι)οτΙ Ροιττε τοπικ Ραττὶει:. . ..πιο ζἰἔἰιἐττιΡτὶοτοτιιττι οοτι11ιτευε_ψιοε . δοὶΡΙὶε

ΡτεεΪοπτιΒι1ε , ίεοιπιπΙο @με τττοττβοΑμτΙτ.φωο Βοατιτιι ττιτΙΙοΕττιωτεοοπτεΕπιο

ο1ιτειὸτει8είὶττιο-τ1ιιἰτιτο , εοτΡιιε ΡΗ :το 8ΙοτἰοίὶΠὶττιἰ Ρειτττο ποδιά Βοοτἰ Ο ο τι. ο τ: τ ε

:Μ Ιο.ικ!οαι τοττιτε οιιττειε Ρετσ.ότΒ, δ: ε]ιιίάεττι ἴειτιδἱτ ίοΙ_Ιεττκιττο.ττε·οοιιτι τΠοτάονοτ4ο:ε

πιο , Ι1οτιοτο δ: τονοτοτιττο. εστι τὶεοιιὶε το.ΕονοΜ , @σε τενεΙοετοττε εοπη:»!ετο , νοτίεἐ

τεΒἰΙἰξ_8: ἀὶίετο_το @το _οοττιτττοβτοΡΙτι:ιτιο Βοοεττἰ εοτττοετ10τ1ὶοο νείττο :το ΟίΕοίο.Ιξ

Βἰιυτἰεετϊίΐ Με ττιτωἰΙἰτοτ σπιτι ττ1ειΒτιειἰτιίἙειτιτἱει ΓιιΡΡΙἰοειτιτεΗιτετοτιιιετἱο τοΙἰτΙιιΞἰε

ΪειτιἐἘἰΙΙὶτιτἰ εφτεοττο Βιτ:εςττξΗ νοΜε πιἰτιοτε να:ΙΙοττιιιες στο ἴιιΡΡΙὶεοιτϊοτιὶ οτιτιι1ετιτεε

τη οιτατιτιτττι Μοτο ΑΙτἱΙὶῖ πιω οδοί11Ροτ .Με έτττινττ, οποιοι θε @Με `1οτείέτί το.τιθιζ

()εΠΙοττΞε Ρετ ἰΡΓιιιτι νείττο ίοτιξὶἱΙΙὶπτο ΟοΙΙε8ἰο άι1:τΞττιιιε ὲϊείὶἰτιοτιᾶωτι ,ε οτιὰετττἱτι=

νοΙὶτο (ΞειΡἰτιτΙο απο τηοι8ιπετ τε νοτειπἱο. δείεΠε-ωτοΙτατο τεοεμβτε;οτοττποτε :το Μέ

τυοτε ΡτοΡοτιοτιτεε , οσα! τεστ τη νοΜε ΕεεΙείἰο. οεττιεὁτειΙἰ , €1τ13ΜξΠ τοτε. τττοεοοΠ

ίεοετετἰε @το ίείϊι1πι ττοτιεΙοτΙοτιτε οκ! εΧειΙτειτἰοτιεττι ε)ιιίοΙοτυ ΐοτιδεΕ 4ι.ιδΙτετ· σώο

Ι.Ο.4.9

τ; ]οιι.

Βτοιττ .· @το τοιτττει1 Ρετ τιοίττειε Ροτετιτεε Ιίττετοιε τεΠτΒοοτετιωττττθέττι εσωιω εάι:- '

:ΜΗ άε οοτΡοτε ο@Μοτο ΓοτιδΗ , Ρτοιιτ Πεο οττιτιἱο Μ Ιίττετϊε 'νεΠτέε 11οΒΞε άεΠ:ττιο.

τἰε νἰἀἰωιιε ΡΙεηἰιιε οοτιτττιεττ . Πενοτὶοτιὶ νοίττοε , ὸοττιὶτιἰ οετἑίἱὶωἰ , :ετ Πι φωτο '

ειιτη ΡοίΤιιππιτε 8ο όεΒετηιτε , ίι:Ρετ απο @οποτε 8ο ΓοΙΙεττιτιἱτοοεΡτὶοτιε άϊθεο.τυτττ

τοΙίοιιτοτυπι το8τοιττο.ττιιιτ, ΠειττΒοο.ττιιτε Ρετ Ρτο2ίο.τ1τοἑτἱἰξὶειω εοί)τεττι Ροτ Ρταίο

απο ὁοττιἰτιιιττι $τεΡΗειουιπ-Βο8ετττ (]οιποτττε.οπι νεΗτιιττι νοΜε ετσ.ιΠτοπι ,ο εἱο οοτ<

Ροτε ΒεπτΠΠττ1τ ΟάἱΙοτιἰε εκττειέϊειττι ίυὶίἰε ,· οδο νοΜε Ρετειιττ1 άε?ετεττάει:1:ι τη με:

αΐαΐο ΣΣ. Ο. Β. Το”. ΡΙΠ. ΡΡ - Γετττἰει
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ΑΝΝ.ο14. ίειπΙο Ρι......... Με όΕ8τιοτιιπι ίιιΞΙΤε εοτιππιεπάετ21:1.°ςΙ1αΡ1°ορτ8ρνοΒἱ8ει1111 άενο.

1 049 το. Ρτεειιπι ἐτιΙὶειιιτΙ:ι ΓιιΡΡΙΕεεωιιε , ε1ικιτειιιιε ίεΠιιιπΐ τ1·ειπεΙειτιοπικ ιΡΙὶιεε Βιοετο νε

'° 1"'""° ω.. Μ εεοΙείΞ:ι νεΠι·:.ι . δ: ὶτι τοτε @εεε-Π (ΜΠΟΜΠ οεΙεΒτειτὶπωπω.

- Πι ω... :εἰ τείΠωοηΙυπι ίὶεὶΠο. :ιοΒ:το. Πι Με ΡωίαιτίΒιιε Ιἰττετἰε ᾶιικὶπιιιε ειρ

ΡοιιοικΙει . Παωπι ΞέιΠΡ:ὶοι·ειτιι τιοίὶτο ιπαά1&ο , ιΠε νἱςεΙἰωαΓεοιιπὰα; επεπΠο]υ!ιι ,
πωσ Ποπιἱπί ..πι1εωο τοεοεπιτεΠωο κ1ι.ειάτ48εΠωο-ίερτΠ10 - ο ο ·· · ν ”

ιΝΠοιοιυΝτα Α]21·έ:Ήι.Α

νιτα ε15α_0ΕΝΣΤΙ-$ο

)ΒυΙσρα.τ ]ο2 αΙαἰ Μοπα:[ή Μ δ'2εροαπασκ Ρορ#ἱ οσο. .

Ι Έκο: Ρπεέεἰο ω! ιἰερἰοτα2ἱ0 εκ :τοπ/Με ε;" άεΜ ΡαΡ71.τ.

Πε ρεπετί: @σ ποοἰἰἰ:ατε. · Δ ' ' . · ·

Ε Α ο στ· Ι. 2ισα|ίτετ Πεε υοἰἰἰωτεεερετα υπ [κα ερ/ὶα: ραεππα. . ..

1 Ι. Προυποαο Μοἰοἰί [απδι'ί β οοιηιωκεπε βαεια:ι.

Ι Ι Ι. ΩραΪ|ιετ αε[εταϋ Μή” [εειάἱ ροΜραΜ. -

Ιν. Παα!ί:ετ [απδὶισ Μ...ω. ἱἰἰαπι είερετα @εεε οπο: Μ. . . '

ν. Πο Με»... σωρού.: ε[α:, Θ' αποεί πιω! έ» εο ατα:ιαπ τα! απεε?α2αΜ [Με.
ν Ι. Ωροεί Μ :ο αααη‹οι· υίτιι‹τε: ρείποίρα!ε.ι· τεβιἰ[ετἱπτ. - . . ο .

ν Ι Ι. Πε [α[Μέα, ω! ...ο α ΡΜήβάο14: , καει... , ω..ε..., ω! Βορει·αεοπΕαε :καποιο [και

..οποτε ά|ίεεΐα.σ. ·

ν111. ἐμέ ἐκ ρααρετε.τ τροπορεα: [απ.

Ι Χ. ΩπαΪπετ ὸἰπἰ: ριεευ·ί.ι· χαρα αε[απέΐί.τ ἰπαι‹›πεπ2α ρναβἰτἰε, ω! _β·ρα!κατα ω: ιταἐἰἀἰε.

Χ. Πε ε!ε›·ἰεο εοπεαρίο Ιερυ·α τπαεαἰαιο.° ' . . . .

Χ . Ωιιασπ οο[ρε.:[αί:. Θ' μα: ρΙισε.τ ιἰἱυετ[.ε .ετα:ἰ: άπιεςβ ρεπεπε σεφ.. εισροή-καπ.Ι

Ι ]. Πε [οπιτπαιπε .

ΙΙΙ. Πε εεΜΡωα›:εΙα, Θ' τεπουα2ἰοπε [πωπω ἰοεοτιυπ. .

Ιν. Πε ετααβια ή”, αιεοιποαο :απατα ε|ι‹.σ θεαια.τ Με... ἐε[επάη οαἰο[απε μπεί!.

ΠοΜΜεπαατίο απίππα .ν.

ν Ι. 2ααΠεε»· [απἑἶα.τ ω. αρρατισετἰε :ΜΜΜ ....»ωω. `

ν11. Πε [ἱυπἰἰέ ·υξ|ἱοαε.

ΩΑΡΙΤΠΕΑ Ι.ΙΒΚΙ ΣΕΟΠΝΠΪ.'

ΝΝΝΝΝΜ

Ο .ε οι: π· Ι. αοναοάο ακοπέαεπ μια· ιεω...... β: εὶἰυἱπἱυα: α ετα·υΜπα ἰήἱτοπἰεασε.

Η. Πε ααα: ί Ιππύπα:ο.

] Η. Πε παπα ίπ οίκω:: οοπυετ[α.

] ν. Πε [απο αρκά Ραρίαι·π ία·υεπ:ο.

ν. Ι:επι αε αἰἰο [ἱπιἰΙἱ [απο.

ν Ι. Πε παπ[οιεα:έοπε ρτ0[απαα|ῖωε Τἰεἰπεπ[.τ η", θ' αεεεπ_βοοε !ισεεΜα .

ν Ι Ι. Πε [ΜΜΕ οΜ·αειι!ο .

17111. Πε μια.. ριβἱεπἰἰ: ρἰαεἰΜἰ.τ τεβἐΪἰ.τ.

Έ . Πε εχαέετατέοπε υίπἱ ἐκ ραπ» ·υαβ:α[ο ίπ »παπα .ά·υεκύπο.

Χ. Πε αποαΜπ Μπήκε α Πω... ΙΞύει·αιο.

Χ Ι. Πε Μα... Ια α[ω ραπρεπιπι εοαοααιἰ.τ, Π' Μ...» εὶἰυἰπἰεα: ίσπρΙετί.κ.

Χ Ι Ι. Πε ...ρ τύπω εοαβαδίο Θ' βἰἱεἰα2ο.

Χ ΙΙΙ. Πε Με...» υ:]ἱοπε εαβα[ααϋπ Εο·επί:α .

Χ Ι ν. Πε τενεἰα2ἰοκε εἰουππέ Βεπεεἰὶἄἰ ?αρα .

Χν. Πε αιιοααπι ρπετο αὐ ἰπβηπἱιατε επιική: [Μαιο.

ΧνΙ. Πε πω. Π' αἔἰἰ.τ βερε!!εέΐίΙ.ίθα: αρα οπο. Θ' Μἱπἱυπε ἰα_/ἱ.τ:

Χ ν11. Πε μα... ρποταΙο ωοπαερο α ετα·υέ[[ϋπα ἰπ[ἱ›·Μὶ:αεε δίοετοιο.

Χν111. Πε πω. Π' υαἰἱ.τ τε επί: .

ΧΙΧ. Πε αποααπι ροεεωε α ο!οι·ε οεα!ί ΙΙόετα8ο.

Χ Χ. Πε .ιω.. α· ακουω ὐταοὐἐἰ εκατο. .

ΧΧ 1. Πε Με...» :καιω ω: :ο [τα ααοιοοίαεο [απο. °"

Χ Χ Π. Πε ααοεἰαπτ ,απο ἐπατο. Β -

Χ Χ Η Ι. Πε αποα'αεπ ραυ··υπ[ο ·υα[ασίο α ·υϋπο εκίπαπίτο. ο· Μπακ .ΐαπδἔἱ μπω...» Παω τ”

ΡΜ '

ΩΑΡπτυ;.Α 1.1Βιι1 ΤΕΚΤΙΙ.°

δ ε οι” Ι. Πε Με... ραεΙΙα ἰπ[απα , [ααα (3' πιο.: [απατα.

ΧΙ. Πε ύοιπίπε [οκτώ Ο' :που ίίαεταεο.

1 ΙΙ. Βαν αε οἰὶο Μαιο.

ΠΙ. Πε αποκίαΜ ραταἰπἰεο α...: Ο· απο” σπασω

Ν. Πε ρυ·ε[ύρκετο Μισο.

ν1. Πε απο ἰΙΙαπιΞπαεο.

ν ΙΙ. Ιων: α. ανετα [απατα.

ν ΙΙΙ. Εεεε: άε αἰἰο απο δΙΙπππίπα2ο.

Χ. Πε αποααπι ἱπ[απο αα πιατα» Μπακ.

. Πε μα..." ρατα!ρεἰεο.

. Πε ὐριἰνορἱεο |ίύει·αιο.

Ι. Πεντε αε αἰἰο ὐρεἰτορἱεο.

ΙΙ. Πε αιιαααπι εοπ:ταΠα [απατα. · -

ν. !εεοο .ο α!ία [ἱοηἰἰέ ,Μάο [απατα. ' '

ν. Πε απαάαπο ραπρεπιιΙα /ἱωἱἰἰ Μοιὶο :πωπω - -

ν1. Πε ααοαα›π εαριὶυο α ·υίπειι!ί.τ Ιἱὑετα2ο. · .
ν Π. Πε αποααυπ οποια ταρω [απασο. ' Α - · ' . .

Μέ

ΝΝΜΝΝΝϋΝ

ΙΝ
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ταοαττεΙα :τά $ΤΕΡΗΑΝΟΜ Ροατταεειτι, τΙε νται τ. τω.

δ: νὶττατἰΒαε ίτια6τΞ Οαττ.οατε ΑΒΒετἰε.

_ ΕνετεαότΙΠτττο Ρεττττ 8 ·τ α τ Η Α ια ο , ίεεααὸο Γατ αοτατατε τατετατετττττοαεατ

ΡοατἰίἱεαΙἰ εΙοττε. εοτοατιτο, αΙτἰτααε ίετναε ίετνοτατα Πεἰ , αοταίαε τειατατα

ταοαττεααε , ] ο τ ε Α τ. ο υ ε , φτεφτά τα αττειφε νται ῇοεααἀὶαε . Αατἰφοτατα Ρατ

ΙοτοΡαοτατα ίτατΠει ΐεττΡττε δ: ταοααταεαττε εκτα!εταατ Ρτἱοτατα ίαοτατα Ιτιαόεε δ:

ταεταοτἰειε , τττΙτααε ταάτεττε ίαεττιατεε ίε τετεετε τταταοττεΙεε , φοε αονεττιατ ίαΗΤε

ταοττε.Ιεε . Όεἰατὶε τετὶα ίεεαατΙο τετταΙο. εεεΙείαιΠτεει , τ:τιατο τϊίεεαόοται·α τατιτεται

ίαΒΙἰταἱοτ , φωτο Ρετ εετττοττε τατεξαοτ , Γειαθέσταττι νττοτατα ΡτεεεΙειτα ὸείετΙΒἱτ

οΡεττι , ατ ίαεεεάεατεε & ίατατἰ αειαετιατ ἴεταΡετ τ1αοταα1 Γεφαατατ εκεταΡΙ:ι;

τοταταφε τα ΞΗατα τείετειτατ , τι φο νττταε 8ο ΡτατΙεαται τΙτιτατ, τι φο εττειτα αε

τἰντιτατ ΪοττὶτατΙο δ: ΓεΡἰεατἰει . Αα Ι1οτΙ1111 τοτταατα εφ , φτιαττΙΙαίεαταφε αοτααα

εἱο,ααττἰτα:4 ταειΒατ Ο οι τω” ε ταετ8τίτεττο, ὶαίοταπειταίφε Βεαετιετο, φετατιά- Α ω” ο

ταοττατα Ηἰετοαγτααε τὶε Μετα δ: ΝεΡοτἰειαο , εΡἰταΡαἰατα τι φοτΙάτιατ νοΙαἰ τἰε _Ηΐο"π Μ:

ταοττε νττταττααΓφε ε]αε ταίεττΒετε , δ: νεΙατὶ Ηοτεε τα ίεΡα1ετατα εῇαε ίΡατεετε , ωττω·

φα: ὶαττοεαατἰΒαε Ρτωίτεατ ετΙὶφἰτἰ ίταινττεττε & 8τειττετ , τεόοΙετιατφε ίεεααόατα -

τω ίαεεἰεταφεαταΙοεατττφε ώστε . Ια ασε νετο άενοττοαεαι πιατα ταεί οίΐετο, &

:Πάστα άείεττΒετε νοΙεατἰΒ αε ταε.τεττειτα Ρτ:τίτο, αοα οεεειαοαεττι :τεσπα τα ταεΙτατ

ἴαΒτὶΡἰο . @αφ οΡαε τω, ίτιαδτε ΡτείαΙ , τόεο ιατττετε ὸἰΓΡοίαἱ , φαι τε αεΡοτετα

ἱΡίῖαε , δ: Ρετ ἱΠατα τα ἴεεεττἰοτἰἰ ὲΙοτὶεττα αεεετατατα αονὶ .· εοααττεαε ταο εοι·αΡΙττ
. . . . . . . . . . 5 Ε;

εεττ: ματια φτεφτά τα ΙτιαταΒαε εμε ττείετιΡΓετττ εαΙταε νε! ιαεαΙταε απατα .Μετα Ρττε[ατέο ω! άφίστατίο εκ :ταπβτπ ε/α|όευκ Ρπττἰ.τ. Μο”

Πτε (τω ετιΡΙττ ταεο εφετα,δτ οεαΙτε ταεΞε ίοατεαι Ιτιετγτατιτατα , δ: ΡΙοττιΒο

άετοΙειττοαετα , αοα ααταε αοατἑαἰε , αεφε φωτια νε1τττααι,ίεά ατα1τοτιιαι

ΡοΡαΙοτατα ατοααίεατ ίεκατ , ατνετία: εοαἀὶτἱοαἱε , ὸἱνετἴτε επειτα: , ὁἑντα 0ττΠατε !

ΡΙοταΙ·›ο , 5αφεται , νείτττεττεττι αοταΙΙΙαταστ εοατττεΒαττοατε , ειαια!τε ίτιτατΙἰτε, «κατ _

απ:: τΙοττατττοαε τω Ρεττττε ΟταΙοατε:άε εαῇατ νίΙτεττΒαε,όε εφε ταετΒὶίἴετἱ0 δ€ να·

τατἱΒαε, φαΙὶ φ1ΒαΓάατα νταε αΙὶε 8τ ἴααὶΒαε-τεἰἱἔατα άεαεαάεατιτ,8τ,ατ αει άΞεο.πι ,

5α«ΜΤο1αΒατααε ειαιοττε αετττΒαε εοα1ΡΙεκε ΐαΠεαταΒατατ . @ατά πατε μεταφυσ

τατα Ιτιετγατατιται εττεὶττιτοτ , 8τ πιατα: εειΙετατττιτίε άεΙατοτ " ἐ ΕταταΡε_8τ εΙειταει ία

φτασω Ρτοτατίεατε ιααΙτὶταἀὶαἱε , ταεεαε : ααοατοττο ἀεεείΙὶτ ταὶίετοτατα τιτὶῇατοτἔ'

@αοταοτὶο ίἰΙαἰτ ταεττεαττατα οΡΡοτταααε εοαίοτειτοτ ? νεΙ φο ααα ΡΙαττταοτατττ · Μα τ. τα

ταοατιταοτααι όεαάετπατΙτε τιαττΒα, ταααταεταΒΙΙταταφε ΡοΡαΙοταττ1 άτίετετατ ταο- (°ωοΓ ·

όετατοτ 8: τεδϊοτ ? Οφωτ τατ:ετταε αααιττατι: εοαταττοατε Μπιτ, ο φαω ατατειτα1τε

τετατα ατοττο.Ιτατα εατίαε ! Παω Ρατειντταατεαπι :Πε αοΙατ τα εοταταατα νται τα”

εἱατα,τεαετααε όείααδτατα;8: φετα ΓΡεττιΒειαιατ ΡτετΓεατεατ,ααΙεαταε ττΒΐεατετττ.8τ

τεταεα άοΙεαάαε είτ 3 ατα όοΙοτετττ φαω; Η !α8εαάαε είτ, ατα τα Μετα τα Βειαότατα ,

τΙε τεαεαττε τα! Ιαεετα , άε Ροεατι τα τεφἰετα , δ: Φ: ταοττε ττεταανττ :τα ντττιττι .

@ατά αφτα” φταιει ?' @ασ ατα εοανεττετααε? Στ τατεταΡετεατὶατ εκε88εττιτε τΙοΙο

τετα εοτ:Ρεττα1αε , τααεο αε πατε ιαεατὶε τενετΒετετατ,& Μ φωτ τὶε ντττατΞΒαε εμε

νοΙαττιαε ταϊεττΒετε,ταιταοάετατο ττοΙοτε Ρεττατατιττ ,αααΞταε ατοΓεττατια1ατ . Σετ!

Ρτἰτττο τΙε εε.τατε εταε αοΒτΙττ:ττε, ααα τα τἱταΙὶε δειαδτοτατα νττοτατα Ρτο τιάτατεταεα

το 1τιατατ Ροαττατ , όττ:8.απα8; δ: οίτταοάατα ίεαίὶτα Ρετ νείὶΞ8ἱει ντττατατα εταε Εαεε

αεατεε , @τα φὶααίἀατα ετεττΒΒαε στά ἰτε1°8τοε 1α8αΒτεε!α&αείααεττε νεαΞειιααε .

ΡτεεεεΡτο. ταετοτατα Γαατ , ατ αττήοτετ εῇαε τ1ατΙ:1αόεαόαε είτ τττεταοτεατατ, 8τ εο

τατα εΙτἰαε 8είτετ τεαεττιατατ; Πεα_αε :τὸ @ααα Ρετ @Ματ ίετταο αετνεατειτ, φα

νττΙεΙΞεετ απατα Ρτιτεταἰίααε ντττατΙααε ἱαΙαΠτΙοτ ατα , & :τα αοα άε8εαεττι!Τε τι

»στα , ειναι αιετΠοετεε τΡΓε οτατιίΤε νταεειτατ τ Νοε εειτατε Βοαει , φα: ίετααετ&.

τΡίε εοατεταατ , τα τιαΕτατε ΙτιατΗΒιααοα τεεαἰταττιαε ; τετατεα φαι ααα ‹Ιε ταεταο

«Με αοταΙττεττε ΓεαΒαἱαε άείεεατατ , φοτΙ ΡοΙΤααιαε αι ΙετατΙτααε εῇαε ΜΤαιτττιτααε . (ΜΜΜ

αφτα μπει· ετικ τατετ Ρτοεετετ Ατνεταοτατα αοΒἰΙὶίΙὶττιαε , να τα ατταίε Με απαιτει.

αααε , ΡοΙΤεΙΠοατΒαε δ: τΠντταε Ιοτ:αΡΙεττΙΠαιαε , τα τοαΗΠο Ρτοντάιτε , 8: τα οτααἰ

ταοτατα αοαείτατε ίαο τεταΡοτε ααΙΙτ ΓεεαατΙατ : φτ ετὶειτα ΡτἰνὶΙεΒ›ζο ειαδτοτἰττιτὶε 8τ

.τίδΜ ΣΣ. Ο. Β. ΤοΜ. ΡΙΠ. Ρ Ρ τή 8το.τττε,

τι 81ο :κατα ααα :με ματιται τα: για Αττεταεττ!α τιιπαετ:τττιτα Εμτταατατα "και , Ηιετσαγαμ αεταΡΙο.



598 ντ::τι1Μ

ΜΝ:: :τητα , Μ .Α 1 ο τι Β ε. τι τι :. ο υ ε νστ::ιβτιτιι: ει:: στππιΒιιε . Ἑἱὰ:ἰ νἰ:τιιτ: τα: Ρ::::ι

Ι 04.9

: . ]::ιιιιιτ.

ΩΑΡΠΤ.Ι.

ΟάιΙο μι::

Η: (πω:

?Ε Ετ2αΜε .

δ. Μ:ιισισ

ατι:: Δ

ΠΙ.

ει:: ιιι:ι:ιιιπ

Γ:::ττιτ .

Υ
τ: Για: .

μια: , ιιτ φαι ει:: ειπα:: ίτι:τ::τ:ι:πτιε , τισ: τί:: ::ινιοΙ:ιτιι:τι :ιιίτσ:ιτ::τ ίὶπιΡΙὶ:ι

Μ:: ν::Βιε . Ι.σπ8: ί: ΙιειΒ:Β:ιτ εδώ: ΜΗ:: :ττιε δ: τιειΒιτι:ε, φαω :πσόο ντά:τι Ροτ

Πτ :π φον:: Ρ:ιπ::Ρ: :1ιιιΙιιι:τ :ιᾶιστιἰε ττιστιιιε . Πιτ: τι:: ιιι:στ, θ : τ: τι ε τ:: τι πσ

::ιιτι: , πο:: :::8:τι:τ τιο.ττιΙΙΒιιε δ: ττιστιιιιι:ε . ναι:: φωτ::οπτιπ:πτι: , σιιο.:ιτ:::α

Μπιτ:: , δ: :ιιιιιτ: νοΙι::ιττιτιετιι:τιτ Μ: :τια:ιτσ , μι:: τπσττ:τ:ι :ττιε σπιτιιΒιιε πι:: :τι

:ιΡ:ττσ . Νει:τι ::Ιιδτει Ρτιτ:::ι , πιο:: Ρ:σΡιτιφιε δ: ΗΕ:: , δ: ::ι:18πιε πω: ΡσίΪ:ίἔ

Πσπιτιιιε αφ: :Ηνιτιιε , τ:ιτπ:1ιι:ιπι ει:: ΡέιιιΙει , ί::ι:τει. :ίτ(Πιτιίτιιτ:ι,δ: :μιά πισω:

ίτ::ιιιπι :ι ω:: ]σΙι:ιππιε ΑιιΒιιίτι:ιιιπσ Ρσίιτιιιπ,Βιπ&ι::ισπτειιιιττι ἴιιἴ::Ρὶτ τσουπ: ,

δ: τ:Ιιτ:ιστιιε Ιιτιβιτιιττι.(ζιι:ιττι Ιειιι:ιειΒιι: Η:: :ιιιτειν::ιτ Ρ:οΡοίὶτιι:ιι , σιι:ιτ:ιφ: ὸιιΙ:ἱε

δ: πω:: σπιπ:Βιιε τι): :ι:ιπ::Ρε :ττιε νιτ:: τιι::ιτ, δ: φωτ: 8Ιστιοΐο ω:: νιτειιπ τω:

:ιτ , Ρωτώ: φ:: Π:Ρ:::τατιτ απ:: 8::τιιτιι πα::::: αιτών: . Βιι::ιιπτ :::τιτ:1ιι: τα:: πι:

Η:: Ρστ:τιτ:ε δ: πσΒἰΙ:ε , δ: :τι πιο σ::ιτπ: φει:ιτιι::ι ει:: :ιιιιπ:ιτι.:ιειττι 8Ιστι:.::ι τιιιΙΙι :τι-

τ:τισ::ε . (Σι::άειπι :παπι πσπ Ρ::::::ιιπότι ειω, τιστιιτπ: Β :. ι ε τι σ ο : ε, ειΒΒειττΙΤει,

στι:: :τι ίειπθτει νι:8ιπιτει:: , ποθ:: δ: ό:: Πεο ί::νι:πε,Ρ:σΡ: ::ιιτ:πετιιιτπ :::ΡΙ:νιτ

:ιππστιιττι πιιτπ::ιιτπ . Η:: :τει Β::νιτ:: :ι:Γ::ιΡτιε , ει: ιΠιιτπ :ιιι:ττι ::Ι:Β:ιτ:: :σπι

τπ::ι:ιεττ πσιιιΙιτειε πι::ιτιε , δ: ::Πιτιιτισ Β::ι::ιε Μπιτ:: ν::το.τ:ιιιε .

ΙΝ ΝΟΜΙΝΕ ΒΕΙ 8Π:ΜΜΙ ΙΝΟΙΡΙΤ

νιτ: :ιιιίό:ττι πω:: . :

Επι:: ΟάιΙσ ν:: Β:ειτἰΙΙὶπιιιε , :ισΒιΙἰτειτἰε ίτ:πιτπει:: Ρ:σ:::τιτιιε , ιπτ::ιΡ1: Ρ::

::ισ::Ιιτι τ:::τισιιει:π απ:: Πει:: (ΣΙιτ:Π:σ :σπί::::ιτιιε , δ: Βάνα:: " :μιά ίειπδ)τιιιτι

]ιιιι:ιπιιτιι ΒΙο:ιστιιττι ::ιτι:τγ::πι :1::τωτ Γσττ: :Η άσπ:ιτιιε . Β:Ι:&ειΒειτιι: :τι :στα

Ριι::ιτι: , ιωωι1::ιω , :::ίτιτ:ιτ: , ιππσ::πττει δ: Ριι:ιτειτ: , δ: Ρτσιιτ Με:: :::ι:πιττ:

το:: ) :τιἰί::ι:σ:ὸἰε: σΡ::ιΒιιε ιπίιίτ:τιειτ . δτιΡ::::Βειτ :σωτειπ:σε Βιοι:πτιο. δ: :τιστ:Βιιει

:τει ιιτ πι:: πσπ μι:: ,ί::ι ::π::: :τιετιιτιτο.τ: > πσπ τ::τιΡστ: , ειΒ στππιΒιιε Ριιτ:ι::τι:: .

Π::ιι:ίιε ιτειφ: Ριι::ιΙιΒιιε :ιτιπιε,ιιΒι :σΒιι: ιιιν:πτιιτιε ίιι:::τι::: :σ:Ριτ, τει:ιτιιε ί:

:ιιτπ :ι:ΗΒ:::ιτ , τι: Ει;γιστι:ιε σΙΙ:ιε ό:Γ:::::τ , δ: Ρ:: :πεδια τ:ιιι:ι:Η διτ::ιτιιιπτι τ::

::ιε ::Ρ:σπιιίΠσπιε :πττει::τ . ]:Γιι ιιοπ: ι φαι:: των:: τι:: νσαιτισ , σιιει::ιτιιι: (πω:

ιιιΠιοι:ιτιιε τπίΡι::ιτιο!:1ιιι πιο:: τι: :π:πτ::π ΡιιΙταν::ιτι πω:: :στπει:ιε ΒτιΒγΙσπιει:

:τι ειπιστ:πι τ:τιπείο::πειε :::Ι:Πιε Ρει::::: .' Ε::: :πιτπ :στ πσίττι-ιιιν:πιε , :Μπι τοϋ:

τσ ΡιιΙΓειε , πιιιτειε , δ: :τι ν::σε τιττιΡΙ:ιτιιε δειΙσττισπιε τπιτ:ιΒιΙιτ:τ :ι::::ι:Η: . 4

θα:: ὸιιτπ ω:: τπ::ιιτ:ιτιι: τ:: :ιτιι:τισ , :τ::ι8τιιιε τΙΙ:°Μ τι ι ο τ. υ ε τα:: τστιιττι μα::

:τιιιπ:ιιιτ:ι :πατάω , Α:ν::πσ:ιιιπ τιπ:ε ιπέ:::ιττιι:. Ε: :τινιπο. :ιιίΡσΠ:ισ:ι: τ: τι: πιιο

1οφιτ:ιιι: , απ:: :ιιπι :ιτι:ιιι:ιτιι:3 οι:: :στιΠό:::ιτι:4 :τι :ο Ρ:τι:ίτειπ:::ι1 :Ι:εειπτιειιπι

:στΡσ:ιε δ: πσΒιιιτ:ιτ:ττι 8:τι::ιε , :πειεπιι:π φτάσει:: δ: :Πνιπιιτπ οοιιΙιε τπτ::ιστ:Βιιε

:π :ο Ρ:ενι:::τιε , τστι:ειπ :ττιε ειπισ:::τ: :πωπω , δ: ωστε:: τπτ:: :σε Ἐπὶ: :τινι

τι: ωττωτ: πιειΒιε:τπ:8ιτσιι: :::::πόιτιις . Ε:: τπτ:: :σε Ειτπ:Ιτει:: :σΙΙοφιιιτ:ι ) ιι:

ιιἰστ Γ::ιτσ:τ Γι:ιιττι Ρ:σ:ιττά:Π:ι::ιιιπι : ί:τι::: τι: Ρ::::ι::ιιτει:τι Ρ::Η:ιε.τ, πιω:: φτ
Βιιε Ρστιιἱτ ιιιπισ:ιε ιπίττιιιτ ει:ιτ:τιιι::ι . Δ '

Η:: :τα τπτ:: Γ: :ΜΡσίι:ιε , ί:π:ι: :κι Ρ:σΡ:ιτι ::ν::τἰτιι: ) ίσΠι:ιτιι:ισ ιιιν:πιε :κι :τι

Ρ::Η:::πό: οι:: :σ:Ρ::τιτ , Ρ:::Ρει::ιτι:: . Νο:: ωττ1:ιετ::ηι::τΠτω:ειτ: τΡωπ, πσ

νιιε ι·πτΙ:ε)τειιιιφειπι Β:π::τιθ;ιιε Κστ:ιιιΙ:ει:,ό:ί::ιτ δ: Η:: Β:ινει:::ιί:ε ί:ιι Απι:::π

::ε"ει:::ε. Π:ίΡι:ιτ Ρτιτ:ιειε σΡ:ε:, ΡτσΡιπσιισε δ: Έτσ.ττ:ε,δ: φαί: ειιιττφιιε ΑΒ::ιΙιειπι

τι: Π: Ο:Ιτι::στιιττι ::)τ:όι:πε , (Πιι:ιτει:ιιτιι φαί: :1ιι::ιι:ιαπι τα:: ::Ρ:στπιΠΊσπιε

::φι:ιτ ιπ:τσιτιιπι , δ: ν::::ι ττ:τιιττι :Ι:Ρσίι::ι τω:: , ττιστιει:Ιιτ:ιιτ:ι ίιιί:ιΡιτ :πότι

πι:πτιιππ . ]:Γιι Βστι: .| φαι:: ισ:ιιπ:ιιιπι :τετ απ:: νι:ι::: σν:πι ττιιιπ:ιειτισ ν:Π:::

:::τσπΕιττι τι: Ιεινε.::σ ΒτιΡτιτπ:.τι: ιτ::ιιττι ειδ::τι:ι:πτ:τ:ι , απ:: 8:τπ:ΙΙιε ::ι:τιΒιιε

ότι:δτιοπιε ιιτ:τι:1:1ιι: Ρ:σ:::ι:πτ:ιτι , ω:: Παπ: Γ::ιιτπ Ρσ:τ::πτ:τιι , πιτιιΙ:ιιι:

νειπιιττι πι::ιιτ:πτ:ττι.| μι:: Γιιτπτσ :ιειΒιτιι νιτι:::: :ιοίττειι·τι σν:ιτι τπτ:: ειτε:: Ρ:ι:τι:ιττι

σΡ::: , :ι:ττ:τπειττι σ::Ππ:, ει::τ:τπ:: νιτι::ιιτειτιε Ρτιί:ιιει τ:φιτ::: ) Ιιι::τπ::ιιτιι :ιππι

Και:: :σπ:ιππ::: , ιπττ:πτιιττι :ιιίτσ:Π:π:ιστιιττι :ιτ:ι:Βι:ιε σΒί::νει:: , Ρ8.νιτ:ι:πτ ε:

ν:::::: , δ: :ιιι:::1ιι: ω:: σ:Η:ιει πιιτπτΙιτ::Ρ:τει8:τ: . 8::τπσιι τω: πω:: τπ:::::ειτι
τ:: , πσπ :Πτι Ρστιιιτ σ::ιιΙτειτι :π Ρττντιτο Ιο‹:σ ίσα:: :ιτΙιΙ:::ι . τι :

Ενσ
- -~-·-·· _-η-ς---·

ι διιΒιι1τιτ ::ι:ιιιιτιιιτι: :ιπτισιιιιιπ ιΠιιά :τιστι:ιΠ:τιιιιιι, οπο:: τι:: Β. Ματια :ι:ιιΙσ Δ Βτι:πι:τιιΙ:Ι: Ηττα::

στι:: δ. Ο::8στιιιε ρτικ·ιΙ:8ιο :ίσιιτινιτ . ΑΠ: ::ιιιι:π ::ιιΓ:τιτ :τισπ:ιίτ:τιππι :ι Βτιιτιι:τιτΙ:Ι: :στι::ιτι:πι πω:: Μ: ,

οπο:: Ιιο:!ι::ιιι: Γι:: δ. Απάσ:τιιι :ισιτιιπ: ::Ι:ιιτ: :ίτ. []τι·ιιιτιφ: :Η Ο::ιιπι Β:τι::ιιέτιπο αδΠτι&ιιιιι.

_  



ε.οοιτοΝιεΑΒΒΑΤιε. έ”

ι

·.Ενο1ιιτιειΡσΜιεοίετε ε1ιιτιτυ.οτ οποιο , ίειοδ”τοε ΜειιοΙιιε Ροίτ ττιο1τοε Ρτο ΩτιτιΡτο Απο στο

δείιιδοτοε;Μιοτεεμ ότι τεοεοτιο ΠΣΠΡτι ειιτεειιτοτ , ττοοιιτοοιιε τοπιο ΡετΞειιΙο Ι 049

]ετιιίο.Ιεοιιιο€τεοιτοτ, :ιτειιιε το Ματια μια: τι (Π;ιτΠτο εοΠοεοτιιτ. Ιοίτειοτε νετο “1*"""'

οιιοττιε οττιειιιοδοτοοιιιτι ΟεΠΙοοεοι Ποτ (ιιοοεποτεοτε!ι8ιτ , 1ιτε1ιιε ΡτοΡτιειε ονεε (ΜΥ- Ρ

ΒοτιτοιοδεΠοιτειιοιιιτ . @οι τε!ιιθτιιοε , δε ιιΙττει φοτο ετεεὶι ΡοΠιτ ιονιτοε , εοτιι- Μ,ἶοΙ:”ζὶ,ἶ

ποιοιοι1ιοίιιττι νοτο ε εοττιττιιιοι οοιοιιιοι ίεοτεοτιει.ειά ιοιιιτιδτοτιι οΠιε:ιτιτο οτειιοτι- ω; (ΜΜ

τιιτ ,ι δετιιοιοοειτοοΙτετ ΜοιΓεεΠει ΡοΡιτΙοΡτειΙὶοΞτοτ -. αυτ! οδο Ι)εο Μάϊο πιο Μ'

οπο?? Ωοιε1 τεΙιιθεειτιε? @οι εεΠιιιο νιε Πειτε Ροίτ Ροτιετετιι , δε τεΐΡιοετε Ρετ αιο

τ:εΗοε δε ίεοείττο.ε ? Ε8τεειετε ιο.το :το διττοβιοι Ιοοετο , ε8τετιετε . Ι.οοιιιτοτ οοι

ίΡοτιίιιτ τειτοειιιοπι :το ίΡοτιίτιαι , ιο Οοοτιειε εειοτιοοτιιτιι : διπέσ ,ΡτοΡετσ , οπο” οι". μια

πιστη [οτΜο[ο :και , Ο πισω; νοιεΙιεετ ειΡεττε εΠεεοε : διιτ8ε δε Μοτο ε1ιιιετιε , ιο ό' Μ·

τιιιττιετ Μάικ αποτο εεετε ειιιτιιτιε , ΡτοΡετει νεοι , ειδ ιοιΡεοειεοειειιτι ετιειττι

Ρτοιειττιιε ειιτιιττι ίειΙοτιε , Ρετ ίτοοιι.ιτο ίεειοΙατ Ρτε:διεε.τιοοιε . Οίτεοειε ποιο Βιειετιι

ποιοι, ίοοετ .ν οιε τιιτι ιο οιιτιΒιιε οιειε . νοκ ειιιτο τυο @Με , δε ίειειεε πιο όποτε .

ΣιιίεεΡτο Μουτ: τε8ιτιιιοιε οΒιειο , τοειτοε :το τιιει8ιε Πιοδτοτιιτο οοοίοττοειΒ:ιτιιτ εκδ

ΡΙο , δε ιο οιοτιιΒιιε ο2Ιείτι ειδοτοειοετιιτ πιειτειίτετιο . ΡτωΙοεε-Βετ ιο εο ειιιοοάτιοι

·ιοοεοε ειοειιτοεοτιιτο , ουοει τοιοτειο ιτοιτειοόοτο εΠετ δε τιττιεοοιιοι : δε φοιτ εί

ίετ ιοτετιι.ιε , τεΙοοεοε το εο 8το.τιο. οεεΙειτοοειτ ειετετιιιε . Ηετιιτιιε εοἱτο τοεοτιε , ιιτ

οοτε οσε διέτοττι είτ , ιο εοτΡοτιε ίτειτο οετοιτιιτ. Ετ φταιω είτ , οιιοε εὶε ιΡίιιιε
εοτΡοτἰε Ροίιτιοοε Ρειιιετι οιεειτοιιε . . δ

Εττιτ ττιεεΠοετιε ιο εο ίτειτιιτ:ι . νιιΙτιιε ιΡίε ΡΙεοοε ειιιδιοτιτειτιο δε ετο.τι:ιε; :των ν

ίιιετιε Μπιτ δε ΒΙοοεὶιιε , ίιι Ρετοιε νετο δε οτΓεοΠε , ιιτ νικ ίιιτῖεττι ΡοΙΤετ, τωιωιο . Εττετἰοτἰε

Μειειε ντιΙιεΙοε , Ρο.ΙΙοτε οτοειτοε , οοοιτιε οεεοτειτιιε . Οειι1ι Ποιο νεΙιιτ οιιοειειοι Ξξ'Γ:,Ψξτ:'

ίΡΙεοδοτε τοΙΒεοτεε , ἰοτοεοτιΒιιε δε τεττοτι ετοοτ δε ειεΙτοιτο.ττοοι , Ιειετγοιιε το. Ρ

διο , :μια @Ροκ σ.όετοτ νιττιιε εοοιΡιιοθ:ιοοιε . Κεοιτεοειτ ετιο.ττι ιο ιΡίὶιιε ιτιοτιι ,

μου , ιοεεΠὶι , ίΡεοιεε ειιιδτοτιτοτιε , Ροτιοιιε Βτεινιτσ.τιε , ττοοτιοιΙΙιτοτιίοοε νε

ίτιΒιιιττι . (Κοιτάω Ποιο τιιιείι οοιεὶοττι ετοτιίΠτοιε ιοειιοεΗτειτιε τοειιιιε , δε ιοίοΙιτο:

ειεΙεθτο.τιοτιιε νεοτιιε . νοκ ΠΠ νιτιΙἰε , δε ιτε ΡΙεοειδεεοτιε , ιιτ τοεοτεε ειοειιεοτιιιτο

οοο ττιεοιοετιτετ εὶειοιιΙεετετ ουΙεεάιοε τοοειιιΙσ.τιοοιε . $ετοιο ιΙΙιιιε ΡΙεοιιε ίιιτινι

τοτἱεδε Βτειτια: , Ρτοιιτ το.τιο εειιιίειτοοι Γε ΙιειοεΒοτ , τοεειιε τετοΡετειτοε : οεο τοοειιιττι

Ρτο2<ιτεειΞεοε Ιοε1ιιεοειι , οοο τοιοιιε Ρτο τετοΡοτε ιοιΡτονιάοε ειιΠετεοεΠ . Μο ιιι

εο ίιιτ:ειτοτιι , οιΙιιΙ ειίΐεδττιτυοι ;Γεει ο:ιτιιτο οιιτειΒΕΙιτετ τεοειεΙιειτ ειιτο εοτΡοτιε Ρο

Ιιτιοτιε , δε οττιιοε νοτο ε1ιιο.ειτοτιιτο : ειιιο.τονιε , Γεοοοειιιτο Βεειτιιττι Ατοι:οτοοιιτιι ,

ιο Ρυ!ετιτοόιοε οοτΡοτιε Ιοειιτο νιττοτιε οοο Ροοειτοιιε , 8τετιειτο τετοιετι οοο ειεοΙο

εΗττιιιε . Ηιε.νετο οοιιῶε , ειδ εοοιΡοΠτιοοεοι τοοτιιοι εττο , ε1ιιιΒιιε Ρετ άίνιο:ιττι

8ττιττειοι ειδοτοειτοε ειείτιτιτ , .τεε!ε:ιτιιιιε .

Ιο ε1οιιοτιιτο Ιιοτοτιο:ι αίτιιτιο.τιο ίε Ιιειοετ,ειιιοτιιοτ ιο ί:ιοδτο νιτο ΡτιοοιΡο.Ιεε οοο ντ_

ττιεεΠοοτιτετ τεΙιιοετι:ιοτ νιττιιτεε , Ρτιιόεοτι:ι , οποιο , τοττιτικιο δε τεττιΡετε.οτιει . “Με ω·

Ρτιιειεοτιεττι ΡοιΙοίοΡΙο ε!εοοιιιοτ ιο νετι ιονείτοιειτιοοε εοοίΠτετε , δε Μοτο Μ”

ΡΙεοιοτιε εοΡιειιτετε: ειιιο Ρεοετε νιττιιτιε ιτε. ειιιτιιιτ, ιιτ οοο οιετιιιε οετιιιε οοδτιΒιιε

τι νετι ιονείτι8:ιτιοοε εεΙΤο.τετ . $ετοΡετ ει Ιιβετ Μοτο εοοτετοΡΙτιτὶοοιε ιο τοειοι- τ_το;ο,,ο

Με , ΓεοιΡετ ει Γετττιο δε δετιΡτοτιε ειΠιόιιιιε , δε :το τι:ειιοε:ιτιοοετο οιιοδτοτιιοι Ιει- =ΜΜΙ" ·

Βοτ εοοτιοιιιιε . Πτ Ηιετοογιτιοε ΕιιΡτοεΙιιιιτο ιοίττιιιτ , ίειτ:ιεοι οοττοιεοτιε οπετ

διοτι ΡειΒιοτι ίσοδτει. ίιιίειΡιεΒ:ιτ; ενΙειΙοοτετο ιτετειτει Ιεδτιο τεετεει!ιο.τ . Μπι εἰ

@ο Με: νιτει ειιιΙειοε , οιτιιΙ ειοιειοιΙιιιε Ποτ . Ι.εδτιοοι οτοτιο Μο ίιιοοεάεΒιιτ . @οι

€ειοιτοε , ουτε ωτΡοο , νε! ειίΠοεοτιο. Ι:ιετγτοειτοτο , δε Ρτει:ειΡιιε ιο ιΠο ίειοδτο

οωοεο Α8οι ιτοοιειοοΙτιτι ετοτ , δΡιτιτιιε-ίειοδτιιε ειοθτοτ ιΡίἱιιε τοοοετιε δε ετιιτιει:

· πονο . Βετο τοιτειοι εΙιδτιιτοε τοτο , δε εεττε ποιοι . Οσοι ίει:Ριοε Ποιοι ΡίοΙΙεοτεοι

το Μοτο Μπιουτ ειεειΡετετ , τειτοεο ΡίειΙιιιιιε το οτε άοτοοεοτιε οοο τεοεοεΒειτ , ιιτ

Ποείειτεε , νι8ιΙ:ιτε ειιτο Ριιττιτεε . ΕνιειΙειοε νετο τω. ΡίειΙοιιιοι απο τείτιοειτιοοε

οττιΡιεΒετ,οιιτιο οοο ιοτετοιιΠΠετ.Ι.οοιιεΒειτοτ ετετιο τιιοε απο ΒΡοοίει ὶοίἱειοτὶεἰε

ε:ιοτιεοτιιτο. Ε8ο όστικτοΟ τω· που: υἱἐἱ|πτ.Ιο ίετιΡτοττε ειιιειτο ίιιετιτ ετοειιτιιε, δε

το ίετττιοοε ΒιοιιοεΙυε, ειιιοιτιοιιε ετιειττι ιο τεέτει Ηοε εειτοοΙιειιε , τεΠειοτιιτ Γα

τοοοεε εῇιιε , δε τιιοΙτιΡΙιεεε εΡἰίτοΙειτ , ειιιο.ε , το.τοοιιοτο ίο.νοε διιΙοεεΠοιε Ριοειιιί

έιτοτε,νιειεειε τεειοΙετε ώστε Ρτιιὸειιτἰε εΙοειοεοτια,όεεοτεειιιε Πιονέτειτιε δε ετ:ιτι:ιε . νΠ_

οποιο είτ , ιιτ νοΙιιοτ ΡτιἰΙοΪοΡΙιἱ , :μια Ποιοι ειιιοιιε ττιΒιιιτ , ειΠεοιιοι @Ραπ Μι·

οοο νιοεΠαιτ , ιιτΠιτ:ιτετο ΡτοΡτιο.το @το , ιιτ εοιοτοιιοετο ειτοιιιττιτεοι :ἑτιἑῖπζ:ῖ”

.4ό?ο ΣΣ. Ο. Β:Τοπο ΡΊΠ. ε ε .ΡΡ το; αιθο

Οιυιτ. ;. ι



όι,Ο νΙΤΛ

ΑΝΝ. επ. :ιιΡεο:ιιαι . Η:: οπιπια ιπ πιο ποπ πι::ιιο:ι·ι::ι· , τ:: ΡτοΗιί:πον:ι·ιε @πειτε . Ο

ι Με) πιπιιιιιε :πιπι απατιιιιια, Ρ:τίοπιε, δ: :οπ:ιιτιοπιιιιια , Ριου: ιιιιιιιιαι Με ό:ιιιτπιπ , πο

'· ω· ποτ:πι :ι:ιιιΒιιιτ : δ: οπιπιιιιιε ιτα ί: :ιται:πιιι Ρι::Βιιιτ , ιιτ ποπ αΙιτ:τοιιαπι απα:ιιιε , Η -

πα :ιι::πόιππ :Η , ιπιπιο :1ιιιαιτα :ιι::π:ιιιπι :Η , :ιιπ:"τιε :αι·ιιε :ι:ιιιτ:τιτ . ΡτιπειΡι

Με δ: Ροι:Πατιιπιε ειιππππιπ , ι:::ιιπ:ιπιπ αποΠοιι:αιπ ί:πτ:πτιαπι, ιπ πιιΙΙο πίπ

πι, ί::ι πα απιι:αιαιΙ:πι δ: οιιι:ιοιυπι ί: τ::ιιιι:ιιτ,ιιτ ιαπι:1ιιαιπ απ:: ]οί:Ριι απ οπιπι

ω: απιαι:τιπ , δ: ::Ι:Βτιτ:ι· ν:π:ται·:τπτ . Οοπ:ιπτα: ιτι ποπ: απιοτ:τπ Β ο τ· ιι ε ιι

·ι· υ ε: πι: Έι·απ:οτιιπι ; αα:::ιατ Α ι: ε ι. ε ι ο Α πιατ:τ Οττοιιιππ; ν:πια: Η ε ι Ν ιι ι

:: ο ε ιπιΡ:ταιοι· Βοιιιαποτιιτπ ; ιπ:::Ππτ(Ξ ο Ν ιιιι υ υ α δ: Η ει Ν ιι ι : π ε , π::

ιιε:: Ραπ:: δ: πω: , (]::ιατ:ε δ: ιΡπ ποιιιι:ε ιπνιδ)ει: πιιοτιιπι οπιπιιιπι απιισιτιιε ,

οιιι::ιι8,δ: ιιπΡ:τιαιιΒιιε πιιιπ:ιιιιιιε ιτα τπαππιιι:ατιιε :Η , ιιτ πω δ: Με: :οτ ιιπππι δ:

απιτπα ιιι:τιι . πω: :παω δ τ ιι π· Η Α Ν ιι ε τω: ΗιιπΒιοτιιιπ , δν: δ Α Ν :: ι π ε κι:

Η:ΓΡ:τι:ιιιπι ΡοπιιΙοι·ιιιιι , :1ιιι :1ιιαιπνιε :πω Ρι·ε:ί:πτιαΙιτ:ι ποπ νιά:ι·ιπτ,ταπι:π ·

πό ιαπιαπι Γ:ιπδιιτατιε :πια ιπτ:ι·οιπι·:πιιιιιιε Ι:8ατιε δ: ι·:ειΡι·ο:ιε ιιττ:ι·ιε , α:ιίιτιπ

Χωππτ ιιιιιπι ΒΒιιι:π:ίι:ιιε δ: ::οΡιοίιε τπιιπ:ιιοπε, :οιππι:πάαπ::ε Γ: ιιιιιιιιιιτ:ι·

ομ1τιοιιιιιιιε πω: δ: ΓπιΤταιαιιε. Ἐπὶ: :τιαπι πι ::πιοτιε Ραι·τιιιιια οοειά:πταιιυπι απ::

δ Α Ν ο 1 ιι ε ΡαιπΡιιιαποτιιπι :Ριι::οΡπε , πιιιιτα πω ιπ απιι:ιτιιε α:Πιαίιτ , δ: :οΡιο

Π: πιιιπ:τιππε :ι:ι::νινιτ , π: :κι :ιιπι :παω ό: ταπι ιοπαιπ:1πιε τ:8ιοπιι›ιιε ν:πιτ:: ,

δ: ιποπα:ιιιιτπ Γ: αι: :ο ιι:ι·ιά:::ι·π:τ:τ: :1ιι:ιπ ιπ ταππιπι απ:: ιπ:ιποτια Ο:ιιιο

δι1:Χπ , ιιτ :τιαπι πιοτι:πε ό: :ο πι:πτιοπ:πι ία:::τ:τ , δ: μι: ιιιοττ:πι ιιιαπι απ :ιιιιι

νιΩιαπ:Ιπιπ, :πω :ι:ι.ινιιε ν:ιιιπι:πτοτιιπι ιιιοτιιπι άπο: πατατα ιπιττ:τ:τ, :1ιιι ιΠι

ιιπ:τπ νι:: ω: πιιπιιατ:πτ , δ: απτι:ιιιαιπ ατπι::ιτιαπι Πιιι πιοτιπο ::οπ:ιιιαι:πτ : , δ:

τιιιιιιπι :αιπ:ι:πι νιν:πτιιιιιε τ:πονατ:πτ . Νόπ Ρι·ιι:τ:τ:ιιπ:ιι πω: :τιατπ ιΠι Παπι

ΜΜΜ πι ια::ι·:ιο::εδ:αΡοΠ:οιι‹:ινιτι, δι ι.νεετιιιι, ΒιιΝ πω:: ιιε, ιο πω: Ν εε ,

Μ· δ: ιπ ιιιτιιπιε π: ιπ:πιοι·ια: Ο ι. π Μ.: Ν ε , :1ιιοι·πιιι ειτα:ιαπι ιτα Ρτοπι:τπιτ ; ιιτ :απι

:ιιιαιπ ω: ίτατιιιιιιε ιιπιιε :ι:ίιιι:τιτ . απ:: :πιπι Ρ:τιοπα ιιπ:ι::ιιπι:1ιι: ιο:οτιιπι ποπ

ωρα:: ιιαΙι:ι: Ο:ιιιοπ:ιπ ταπι:1ιιαπι αιτ:τιιπι δαιοιποπ:πι αιπι:ιιπι δ: Ρατι·:πι ,

δ: πιο ι: αΡιι:ι ι):ιπιι ιπτ:τ::ίΪοι:πιἔ θαιι:ι:ιια: 1:αΙια :πω Ο:ιιιοπιε α:ι:τατ Ρι·α:

1:πτια , δ: Ρτατ::ιΡιι: ιαιπιιιαι·ιε πω ΡαΡια , :πιω Ρτ::: δ: ιπ:ιιιιιτια , τ:πιΡοτιιιιιε

Η:ιπι·ι:ιδ: (Σοπτα:ιι ιτπΡ:ταιοτππι ιιιι:ιατα :Η π) :ι:οι:ιιο :παπι , δ: Ρ:τι:πιοιπ

::π:ιιι . Ι.α:ταοατιιι· :τιαπι απ: Κοπια , πιιιπ:ιι άοιπιπα , τιιπτι πω οοπτιιτιι:ι·ιιιο ,

ιτ::ιιι:πτατα Γα:Ριιιε ιαπδιοτιιιπ ΑΡοίιοιοτιππ απιοτ: δ: πωπω: . ΟΡΒ:ιαι:ε :τιαπι

δ: :πιω , ίιν: πιοπα:ιιι , ιτα απ αιιΡιαιιά:Βαπτ ν:πι:πτι , ιιτ ταπι:1ιιαπι ό: τω:

:αι·ιιιιτπιιπι ίταττ:πιιιαιι:τ:πτ απιοι·: ν:ιι:πι:πτι . Η:: ι:ι:ο ιπ μια:: ιιιΠιτιαι Ρο

ιιιιιπιια, ιιταΡ:::: πιοπίπατ:ιππειιιιιπι ΡτοΡτιιιπι :ιιι:1ιι: ιπιπιιιτ:: δ: ιιι:ιτ:ο ο

πιπιπιπ αι·ατιατιι δ: αιποτ:πι Ρτοιπ:τιιιιΤ: , δ: ιιτ :παπι οπιπιιιιιε :ι::ιαι·ατ:ιιιτ , :μια

π:::ίΤ: :ται ιιτ :ιιι:πι Π:ιιε Ρ:ιιίιι:ι:ι·ατ :ματια , αι: οιππιιαιια απιαι·:τιιι·. Β:π: ιτα

πιι: :ι: :ο οπιπ:ε ιπ :οπιτπιιπ: ί:πι:τιιπτ , :μια ιιιιι:1ιι: :ιιπδιιεδ:απιοτι δ: ποποτι

(Μ(ΜΜ ιιιιτ . ]απι νετο δ: ιπί:ι·ιοτιιιιια ι:πιοι·:ε ιιοποιαιιατ π: Ραπ:: , ιυπιοι:ε ιιτ πατα: ,

πι οπιπ:5. απιιε ιιτ ιπατι:ε ) νιτ8ιπ:ε ιιτ ίοτοτ:ε ; οπιπ:α ταπι:π αιιιιτπαπα πω ιπΡ:ι·ιοι:ε) :υπ

πι: πι :οπιπιιιπ: Ριαπ:Βατ ίαπιιιιατ: :οπίοι·τιιιιιι , δ: ιαΙιιται·: :οπιο:1ιιιππι . ΝιιΠι

οπ:ι·οιιιε , πιιΠι ιπιιιοττιπιπε , πιιΠιι.ιε ιιοποτιε :ιιΡι:ιιιε , αΙι:πιιπι ποπ νιπ:ιι:αΒατ,

ιπιπιο ιπαπιε :1ιιο:ι ιιιιιτπ :τατ , ιιιΙατιτ:ι· αιτ:ι·ι εοπ:::ι:Βατ . Πτιιιτατ:ιτι ΡιοΡιιαπι

π:8Ιιε:Βατ; ιιτ :οιππιππ:πι αε:1ιιιτα::ιπ :ιιίιο:ιιι·:τ . Β:π:νοι:πτιαπι δ:ιιιι:ταιιτα

τ:ιπ , :μια :τιαιιι δ: πιο μια:: πω: Β:π:ιι::πιια , Εν: ιιιιιιτιαι ύ , πα ::τιπ:ιιατ,

π: ιπ :ια πάπια τ:πιΡοτιιιιιε ιπ πιο οι :ιιπ: δπ8ιιιατιτ:ι· ιοιπε τ:ιιι::ι·:τ . Οπιπιιιιια

:πιπιιπ ::οπιπιππ: νοΙ:ιιατ Β:π:ία:::ι·:: τ:: :Ρώπα Ρο::τατ ιιιι:ταΙιτ:ι· ιιια:ταΙιε

:ιιιιΠ:ιια:. Μ:: :ιαιι:ι:οατ :ιατιε :ιιιαιπ α:::Ριιε , ι:ι:πε πω: Γ:Ιι:ιτατιε, πω: ιππι

πρωι: π:: , δ: ι::ιιπ:ιιιπι :ιοπιιπι:αι ν:ιιιατιε ι:πτ:πιιαπι , ιι:ατιιιε :ΙΤ: πα:: :ιιιαπι

α::ιΡ:ι·: .

Ιπ ΡαιιΡ:ι·:ε πα πιππιιι:ιια :τατ , π: αΙι:1ιιαπ:ιο ποπ :ιιΓΡ:πίατοι·:ιπ Πιό Ρτοίιιιιιιιι

Ιαι·πιτοτ:πι νι:ι:ι·:ε . Ετ:πιπι πιαπιε :ι:ι:διαιιατιιτ ιπ ία:ι:π:ιιε :Ι::πιοιγπιε , :ιιιαπι

:Με 8τατιιιατι ροΙιιι πι α:1ιιιτ:π:ιιε Ρ::ιιπιιε . Ετ:‹.1ιιιιἰ :ιι:απι ? Πα:::οι·ιιιιι Βα:ιιιιιε ,

:ιιιτι:πιιιιπι πω: , ιΡ:ε πιιι:τοτυπι , ιοιαπι:π ιιια:πτιππι Μι: ; δ: :μιά :ιι:απι ? Μι

ι:ι·ι:οι·πια: νιί::τιιιπε πω :παπι :κι Ροιπτ αΓΗιι:Βατ, δ: :ιιιαπιιιπι πι ι: :ται , πιιι

Ιππι

Κ:Βιιιιι: .

Ιπ πω.

 

ι Η:: ν:ι·ιια, ό· "κυβικα ωπισιωιι νΕυ:πτιόπ.ι νιιωωιπω, :ι:ίιιπι ιπ Μ: ι..

ό ει: πιΠι ι. Α: Τιιιιαπ. :πω πω. Παπού::πτιιυπ ό.. μπε.: [σουτ πισω ό:



δ.ΟΒΙΙ.ΟΝΙδΑΒΒΑΤΙδ.ι 6ο:

Μπι αιιεπειιοιο πιιίει·ιοοπιιαε ειιοιιισεΒατ. Ετ ιιοιιτιπ εΡιταΡιιιο δαιιιπιαπι ΡαΡα:1°επιπ,δι ' . ι. .ιι.

.απο ἐοπιιπαιπ «πιο &ἰωσιἰο/ει·ι›αοπε π·ικο·ιιιτ :

Νεο ειιἰΡἱε|ισάεκ , [πι Μεσιεύω|κίτ .

Ετατ εει·τε ιπ Με νιι·τιιτε ιπ ταπτιιτπ Διιιιιω , ιιτ αι: ιππΡπισεπτιοιιε ιπ σιιιειο ιιιιιιι

ίεε νιι·τιιιιιι σιιιισιοαιετιιι· πιτπιιιε. δεσ πιο ασ Μεοιήεδιιιιτι εΙε8απτει·,, αΠιισει·ε ίσ

,, ιιτιιε πω. Εἔσ , ιποιιιτ , πιαειε νοιο σε ιπιιει·ιεοτσια πιιίετισοτσιτει· ιιισιοατι,

,, σιιαιπ σε ει·ιισειιτατε ετιισεΙιτεισαιππαι·ι . Πι επιπι απ Αιπιιι·οιιιιε: Βοπιιε * είι α ΜΡ: ω

ιιιιίειιεοι·ε Μαιο , οπι σιιπι αΙιιε ιιιιινεπιτ πω οοπίιιΙιτ , δ: ιπ αΙιεπο :επιεσισ νιιΙπε- Μι -

τα Βια ειιται . Α8ποίοιτ επιπι ίε εδο ιισπιιπετι·ι , οπι πσνιτ ιέπσίσετε : δ: νιαε Οπτι

ίτι ίεσιιιτιιι· , οπι σαιπε ιιιισεΡτα , ιπαιιιιτ πι πως: ιπιιπσιιπι ι·εσειπτοι· νεπιι·ε οιιαπι

ιιισειι . Πιισε δε πιο νι: Γαπέιιιε , ιιτ Ρτωσιι:ιπιιιε , πιαιειιατ είΤε ειιΙΡατιιτπ πιεσιοιπα

οιιαπι μια. Αι: Με αΙιοιιστιεπε ειιισσ σιἶετεΒατιιτ , ΙιΒεπτιΠιπιε αοειΡιειιατ, ιιτ πα

Βετο: οποσ ΡαιιΡει·ιιιιιε σιίιτιδιιετετ. ΙπιΡΙεΒατιιι· ίεπιΡει· ιπ εσ οποσ σιειιιιι· ιπ Ε·

ναπ8ειισ : @και &ισσειπι @Μπιτ , Ο σσιωδώέι . νισιπιιιε επιπι πιιιιτστιεπε ιπατίιι- ΜΜΜ -

Ριιιπι πιω ιτα εισιπαπιι:ιιιπ,:ιι: οποσ σαι·ετ ίτατι·ιΒιιε ποπ ιιαοετει, σπιτι ίιιιιιτσ ει: ιπ- "_ ι' °°

ΓΡετατο νεπιεσατ ΗΜ ίιιιιισιεπε Βεπεσιδιιο,ι.ιπσε ίεσαιετιιτ Ρετεπιιιιιιι νοειίετατιο.

Ετ πε 8επειαΙιτει πω: Ρι·σίεσιιεπσο , ειπε αΙιοιια ιπιίει·ισοτσιε οΡετα ίΡεοιαΙιτει·

ιοπστατε νισεαιππι· , οιιιεσαιπ πιο Γιιπτ ιπίετεπσα , ίατιε ιπετπστατιι σιεπα , (μια: ε

σεπι Ρτα:ιιεαπι: ετιαπι Με σπα πσιπιπατιιπ ποπ ιιιπτ Ροπεπσα .

Ωιισσαπι τεπιΡσι·ε σπιτι ασ πωπω Πισπγίιιιπι Ραιιω Ρει·8ει·ετ, & Ρετ Ριιιιιι- Η Ρ

οιιιιι πει· ιποεσετετ , οίιεπσιτ σιιοε Ριιετοε ίαιπιε δ: ίι·ι€σι·ιε ίιιΡΡιισιο σοοι.ιΒιιιίΐε , δείιιιι σειιιιε οιππιιιιπ,σιθιι ιπιίεταιιιΙε ./ πιισσε δε ιπίεΡιιιτσε ιπ πιεσια νια ιαοετε.Ετατ εε Γερειιι.

επιπι ω τετπΡστε ίατπεε ναιισα , οπο ιιιι ιιιααπιτιισιπε Ραιπε τοπια θαιιιαπιιπ δνε

Ασιιιταπια: σΡΡι·εΙΤεται: Ρτονιποιαε . (ὶσπιΡιιιιδὶιιε ιταοιιε νιι· πωπω σοι ιιοττοι·ε ,

ετιιιο σειιιινιτ , τωιιιιιιι , Ροιιπδιστεε πιστοεσε οιιιείινιτ . ί.απεα. νείιε , οιιαπι νιιΙ

Βσ ίιαπιιπιαιπ νοοαπτ , α σοτίσ αισίιι·αδια , ιΙΙστιιιπ πιισιτατεπι Ρι·σΡτιιε ιπαπισιιε εο

σΡει·ιιιτ , ίεΡειινιτ , σεισιτιιιπ ιπσττιιιε σιιίεσιιιιιπι ΡετΓοινιτ, Παμε εσεΡτιιιπ ω” τε

πιιιτ . ει Ματτιπιιε Ρετ τοπιπι οισιεπι σεΙειιτατιιτ ιπ σιπιισια ιιιπιοα ΡαιιΡετι σινιία;

απ· ποπ δε ιίιε ίεειιπσιιπι τω ΓΡεοιετπ ωιεωπ ιιαοεατιιι· ιπ πιπιοα ιπτεέτα , ποπ οπι

νινο ) ίεσ σιιοΒιιε τπσι·τιιιε σπα? Μιιιτα Ρτοίετι·ι Ρσίιεπτ ίιπιιιια , πιίι ιιιοοιιτποετεπτ

πσί”τι·αε Ρατνιτατιε ιποεπια . δεσ ταπιεπ πε ίιΙεπτισ Ρι·επιαπτιιι· , οπιιιια , τυπο τειιι

τειπΡστιε , δε σειπεεΡε Ρετ ιπιιΙτοε απποε ιποιιπισεπτε πιιίετια , ίπ ιιίιιε ΡαιιΡετιιπι

οοπιτε8ιτ ΡΙιιιιπια_ ν αια εοειείιαίιισα , δ: στπαπιεπτα ιπίιεπια , ιπτετ σπα: ετια:π ιππ

ΡετιαΙεπι Η ε ι π ιι ι ε: ι ιπιΡετατοτιε οοτοπαπι ; ιπσι8πιιιπ ιιισιοαπε ταΙια σεπεσαι·εΡαιιΡετιιιιιε επεσε , Ρτο σιιιιιιιε εΒιιιιιε είι: ιαπειιιε οιιιιιιι. Ιπ τιιειαιιτιο Εσοιείια: Ποια ω"

ΡαιιΡει·ιΒιιε σατιε, σινιπιε δ( ιιιιπιαπιε σταοιιιιε Ι.αιιι·επτιιιε Ρι·αισιοατιιι· τπιι·αΒιιιε.επι Μ"""·

Ποστ ιίιιιπι οοιιιΡατατε ποπ αιισεαπιιιε ; τατπεπ πωπω οιισε νισιπιιιε ιπσσει·πι πεπι

Ροι·ιε ιισιπιπιοιιε (οποσ Ππε Ρταιιιισιοιο ειιιιιίοιιαπι σικετιιπ ) ιπ πιο στσιπε ιπ Με

νιι·πιτε Ρταίετιπιιιε . Οοπίιιιιιιτ σιιιιιιιε Ρστιιιτ, δε σιιιΒιιε Ρετ ίε ποπ ναιιιιτ , αΙισε

ιιτ πιιίει·ει·επτιιτ ισπανιτ. (Μπι επιπι ποπ ιιιΒιοει·ετ τα αοετιια: ίαιπιε Ρτα:σιδιιε τε πι

Ρστιιιιιε οιππιιιιπ ιπιίετιιε ΓιιΒνεπιτε; νισιιπιι: επιπ νιοσε δ: εεοΙειιαε οιιαε Ροτετα τ

ειτοιιιτε , ασ ειεεπισιγπαε; ιαειεπσαε ; ΡτιποιΡεε ο , σινιτεε , ιιιεσισει·εε ιιιασει·ε .,

σιιΙειΒιιε ίετπισπισιιε ασ ιπιίετιοστσιαιπ Ρι·ονοεατε ,ειιιισ)· ιπσε ΡΙεπιίΙιιπαπι Ρεοεα

τστιιπι τειπιΠισπετπ ιιιιετα νοεε σε @ιιε τεΡτστπιττετε.Ιτα νιτ ίαπθειιε κισσα ποπ ιοί

παιξω α]ετε ίιιιπτιισιιε , ιιιναβατ αΡιισ ιΠσε οιιοε Ρστει·ατ ιετπισπισιιε επιίετιεστ

Δια Γιιασεπτιιιιιε . Οεττε ταΙι οοπιιιιτιι ιπιιΙτα πιιΙΙια ΡαιιΡετιιπι εσ8πονιιππε ίαπιιε δ:

ιπσττιε εναΠίΤε Ρετισιιιιιιπ. Νιιιιιιιε ιπιίετιαπι Ρι·απετινιτ , πιιΙΙιιιε πεεείΙιτατεπι σε

ΓΡειιιτ , πιιΠιιιε ιπιιτπιιτατεπι εισιοι·ι·ιιιτ . - Χ

, Πεπισιιε ςιιιισαιπ ίαπδια: Πει 8επιτι·ιοιε ΑπιοιεπΠε ει:οιείιιε οιει·ιοιιε , ίεσιιπσιιιπ ι_αρ,0ιζω,

εαι·πεπι πσΒιιιιιιπιιιε , !εΡι·αι οοπταεισ ιπαειιιατιιε , Ρι·ινατιιιπ ΗΜ νειιιτι ταπταε οσι·- πισω·

τιιΡτιοπι

 

.ο Ηιιε σιιιιισ Ρι·σειιι ι·ενοεαπσα ει! Μπι »οι @πιο ασ Οιιι·ίιαπι ι·εεεπι, εσιτα τοπιο α. δΡιειιεειι, σπα

νιι· πω” Ριι ΡτιιιειΡιε ιιιιΡιοι·αι σΡειιι, εειιιΡοι·ε ίαπιια..
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Αιιδίοτ τε

Πίε .

Χ Ι

Απε Με.

τιιιεε.

Ρ[ ιιτηί5Η

ΧΠ.

τιιοτίοπί πεεεΙΤετίππι @με Ι.ίδετίτπ σ ΗιίνΕπιπ τιιιειτιάεπι .εΙεεετεςΙοειιττι πατε-τ

ΠετίοΙο,τιιιοτί τίίείτιιτ νοΙτε,εοπτί8πιιιτι,οπο εάνετιίεπε Βει ίεπιπΙιιε τι είτε ε8πο-ι

ίεεπε ίπίίτιπο εοιπΡετίτιιτ , ΓοΙετίετί ΜΙ ίπ οιιίΒιιε πεεεΠε ετετ , ίτεττίΒιιείτπΡετετ . .

Κετιιιίτίτ νετο ίΡΓε πιίίετεοίίίε ίεπείί ;νίτί Ρτίνετιιτπ εοπίοτιιιίιιπιτ δειπ: ετί ίε εως

τίετ , ΙιιιιπίΙίτετ τοπετ Ρετ ίπτετπιιπτίιιτπ . · @ποπ ίετιέτιιε τεεετε ποπ `τεειιίενίτ , τεμ

εοίεπε ὸοτπίπίεε: Ιιιιτπι1ίτετίε εκετπΡΙππι τ τιιιί ετίεττι ποπ τοΘετιιε νεπίτε νοΙιιίτ Μ;

(:επτιιτίοπίε (ετνιιττι . Βιιτπ νετο ετί ετιτπ Ρετνεπίτιιτ, Μίιίε ποπ είτξιοττείεεπε πιει

ίετίειπ , τιοΒίε επί νίτίεΒεπτιιε νεΙτίε τπίτεπτιοπε , ίπ οίειιΙε τιίίτ,ετπΡίείτετιιτ , δ: πιτ

ειιπι Μο ΓεπιίΙίετε εοπΙοοιιίπττιΡεττίείΡετιιτ -. Ο νίτιππ Ρετ οπτπίε·Ιειιτίε είί8πιιτπ π

επί τπεπίε·ίπ ίιοιπίπε πετιιτ:τ άίΙίδεοετ Ρτεττοεετίνεπι , τιιιετπ εΙίειιιιιε πιστοί εποε

νείεεΒει: εεείτίεπτεττι πιίίετίετπ . · ι ·

Ιπ ΓιιίείΡίετιτίίε ίτοΓΡίτίΒιιε ίείτίνιιε ετετ 8τ ίοειιπτίπε . Νί!ιίί ιιπιτιιιεττι πι τίεείίεἐ

ΙίΒετείίε εοπτΜεοετ επίπι τιο,ίετί ίπ εΒι'ίπεπτίε Βεπεάίθτίοπίε (ΣΙιτΜί οι·τιπίπιιε ίετεί

τετ ετετ Ρτοίιτίιιε . Μιιπόίτίειπίπτε8τίτετίε ίτε ίπνίοίεΒίΙεπι ειιίτοτίίνίτ,ιιτ Σπίτίτιιεέ

ίεπδτί ιτιετετετιιτ τίετί ιίοπιίείΙίππι, δ: εείτίΠίτπε ΡπτίτετίεπτεεεΡτεειιίυπί . ΗιιτπίΙί?

ττιτίε ετίετπ τεπτείπ εο ίιιίτοεττεθτίο, πι: πε ω τποτίίειιττι οιιίοετπ ποτετετιιτίπΙο ίιίΡετοίπε νείίί8ίιιπι . Ιπποεετιτίε ίπ Μο ποπ ττιετίίοετίτετ τείιπτίτ . Επίπο εδώτα”

ΡεπίεΒετ οιππεε; &ίίειιτ Με ετετ είίεπιιε ε (Με τπεΙίτίτε, ίτε ετίετπ Μτίτπεβεπ

εΙίοε:πιΜίιιε τίοίί μπε εοττιππΡί μπε. Ηοπείτετίεείεεοτείτεισο!ίεΒετ, ιιτίπ 0-1

ττιπί (ιτε εδτίοπε Ιιιιίτιε νίττιιτίε ΡιιΙετίτιιτίίπε ) τετποιιειπ ειιίιιίτίετπ τιιΙ8οτίε τεΓΡΙεπε;

τίετετ Ιιιτπίπε. ΝίτιίΙ επίτπ ίπίιοπεΠιιίπ , πίίιίΙ ίπτίεεοτιπτι Με ίεπετε επίτπε νίτίε-,

τε , νε! ειιόίτε νοΙεοετ.νετίτετειπ εοττίε τετίπείσετ,& οτε Ρτοίετείσετ : τπεπείεείπιπί

νετο τεπιτιιιεπι Ρείτίίετιιπι τποτΒιιτπ,π·ιοτίίε οιππίΒιιε εενεοετ. Ηιππεπεε ετίετπ Επι-

Με ίενοτεε ποπ τεοιιίτεΒετ,πετ1ιιε 8Ιοτίετπ Ιιτειπ ίπ οτε ποτπίπιιπι Ροπεοετ.δίπιτεί

πο νετο ε εοπίτεττίΒιιε νεΙ ΕΡίΓεοΡίε τποτε εεείεΠεΠίοο οΗίείοίίε οΜετιιιίίε ΓιιΓείέ

ΡίεΒετιιτ νε! ποποτεΒετιιτ , τείίοτ ]είιππ εάνοεετιιτπ επίτπα είπε , τιιιίε τείίε Ρετνί.

ΡεπτίεΒετ, 8ενείιιτί τιιιοτίτίεπι πιΜίιιε τποττιεπτί Ρτωείιππ εοττιΡιιτεΒετ. Τεπτειπ

ειπε Με Με ΓεεπείεΙο ΡΙιιτίτποτιιτπ όεεΙίπετε ποπ Ροτετετ , ειττετίιιε τιιιίτίετπ [τοτε

τεττιιιτπ οΒίετιιπιιπι ΓπίείΡίεΒετ , ίετί ίπτετίιιε ε ΡτοΡοίιτο ίιιιτπίΙίε τίΒοτίε ποπ είίίεε-ἐ

τίεΒετ.(:οπνεπτιιε Γτεττιιιπ τοττί τετ τεπιιίτ τίοπεε το ίΡίε τποττίε ειτττετττε Ρετνεπίτε

Ο τιιιετπ ίοειιπτίιιε ίπτετ είίοε ΡτοεετίεΒετ,οιιεπι Γείτίνιιε ίπ Μο ίετιδτο εΙιοτο πιετίιιιε

Πεοετ,ε τίειτττίε δ: ε ίίπίίττίε ΡτοΓΡίείεπε εοτοπ'τί πονεΠετ ΡΙειιτετίοπίε,τπετποτ Μπι:

νετίίειίΠ Βενίτίίεί εεττπίπίε .· Γίἰἰἱ "άβατο πο·υε!!τε ο!ί·οετιωτ , Ε:: τίτσείτε »εεε/τε

Με: . Ετ ειιιεπτο τπεείε ειι€είσετιιτ πιιτπεττιε ίτεττιιτπ , τεπτο τπεπίε: τιιιίΒιιίείετπ ίί8πίε

8τεεττίείπτίίείίε άεεΙετε!σετ Γιιίεπίπιί πειιτίίιιτπ. Ετ ειπε τπιιίτοτίεπε νίοεοετοιιί

ΒιιΓτίετπ τι οπετί εΠε , Γοίίτιίε ετετ τὶίεετε : ΝοΙιτε ίτεττεε ίπ ευΒτπεπτετίοπε 8τεείε

,, εοπττίίτετί . (Μπιτ επίπι πιιτιι δε νοεετίοπε εοπετει;επτιιτ, είπε Ρτονίάεπτίε δ:

), τιιίΓετετίοπε 8ιιοετπεΒιιπτιιτ.Μπίτοτυπι επίττι τποπεεποτιιττι Ρετετ ε:Μίτίτ,οιιοε

), Με τίίνετίίε εοπτίίτίοπίΒιιε , τίίνετίίε εττετίΒιιε δ( τετπΡοτίΒιιε Βοτπίπο εετιιιΜνίτ ο

ΑΙίοε πετπουε ίπ Ριίετίτίε , εποε ίπ ίπνεπτιιτε , εποε ίπ Γεπεδίιιτε εεεεΡίί: δ:

τιιιεττινίε τΙίνετΙίε ετί ειιτπ νεπετίπτ τετπΡοτίουε,τεπιεπ ω τιπε τποτίετετίοπε είίίετε

τίοπί1οιιε νίττιιτε , τπετετπε εετί τετε , Ρετετπε ΓοΙΙιείτιιτίίπε ίονίτ , πιιττίνίτ, δ:

εκ τπιιΙτίε ΡεττίΒιιε τὶίἴΡετίὶιιιΙοιιε τποτίοιιε ίπ ιίτιιιττι εοτΡιιε εοΠεττίτ . (2ιιοειίπιτιιιε ώ

εΧιοετ,οιιοειιτποπε ΡτοεετίεΒετ, τεπτε ίετιιιείσετιιτ ειιπι ττετιιίεπτίε ίτεττιιιπ ιιτ πω”

ποπ τίπεεπιδτ Ρτίπείοεπι, ίετί τε νετε Ρπτετεε ειιτπ εΠε Ατείιεπ8είιιιτι πιοπεείιο

τιιττι . Ηοε επίτπ ποτπίπε εεπίεΒετ ειιιτι εΡΡεΙΙειιτίιιπι ίπ Γιιίε ίετιποπίΒιιε δε εΡίίτοξΜε 'Ε ιι τ. ιι ε π τ ιι ε Με ίίί›ί ΡτεεεοτοίεΙίε ετπίειιε , (ζετποτεπίίε εΡίἴεοΡιίε , ίπ Επι-ι

δίίτετε ΙειιτίεΒίΙίε , ίπ ίεΡίεπτίε ττιίτε.Βίίίε , ίπ ειιίιιε τποττε ίτιιτίίππι ΡίιίΙοίοοπίε: ίπ

Έτεπείε Ρετιίτ , δ: 8Ιοτίε Γεεεττίοτιιτπ Ρε:πε εεείτίίτ . ]4 ο η]

]επι τίε ίοττίτιιτίίπε επίπιί είπε , νε! εοτΡοτίε Ρειιεε είίδτιιτί , ετίετπ νίττιιτίε Μίιιε;

οείίτιί_

-Τ Με Μίκ0τ Φω- ΜΗ: ΌτίΙρείςπΠε 8τ.5. Οειππεπί. Ατ ίπ Τί·ιιιετιεο Ιε8ίτιιι· @Με ε4|ίστω, οπο πο·

πιίτιετίεΠ8πετετιιτ Είενετ, νιιΙεο !'Λ!ίω·, επί ίπίίτίετ 'πιείτε, Ιοειιε οΒιιιοπεΠετίιιιπ είιίΡΓο δ. ΟτίίΙοπείοίτοπ

οιιιιιιι· εε!εοτίετ οι οιιιεΙειιτ ιτίειιι εστία:: Ι·ιετίετ ίπίτε "τρίβετε, "Μ άι. Ρτο Μσωτβετίοδο «κατ. Ι::ινετ Βί

ο!ιοτπετε ΩΙππιτιτειι ιτ , πετ ιτι Με ιοί-ε νιτ:ι Ιε8ιτιιι·, πατε κΙΙτ.ιι·ιω. . . . . πισπα_/Μ·ίο. ΒοΗεπτ]ιιε επ πω

τι τα!. ιπί δ. Μ:ιιτίιιιίπί ω" τιιιίτίειιι πιτυπιβετίο, ίετί τετιιετι η;"τω |ϊκοίιοπ ερμεΙΙτιτ. Πιιτίε Ιεξτίοτιετπ.

πιτ: επίιιίκτ εποε» ρτειιιΙίπιιιε. Ντιπ ρι·.ιετει· πω” ίΠειπ εε|επτετιι, οιπιιτι πιο‹ίο ΙειιάεΒειιιπε , επ ιπτ

νετίιτι Πιινίιιτιι , Με Ρτοτ:ιιί :ο πάτε Ατιίτ:ίεπίί όίίίίτιιιπ , ίει·ιίιεπίπιιιε ίπ ΜΜΜ Βεο8τερίιίείε Ρ:ιιΣΠ0 ίπίτε

ε:ιτικίειτι ιιτοεττι !οειιιιι τι ?είτε ιιοιιιίπ:ιτιιτιι , Πρ” 1.ίττετίτπ ίίτιιιτι , τιιιε:π πιο ίτιτίιαιτί (π!”Ρίαιιιιιιι· ο (ίεττε

το: πιο: τοττεπε ειπα επιειιιιιπ τι!ιτιιιοτί πιοπ:ιπ::τίιιπι , φωτ ειι&οι· τω" Μπα_/Ρ"Μρωμ ερμ|1ηίτ.

-.--.@τ
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ιιοπεπι , πιατα νετετιιπι αΜπιαιιοπεπι α:!ΜΒετε :!εΙιεπιιιε . Ροπ:πιι:!ο ε!! αππιιιιπι ΛΝΝ.ΟΗ.ι

ίιιΡτα Ρεπωιι πιει;ιιπι αει)ει·ε πὶΜΙφε ΜΗ τιιτΡια τιιπετε;το!ετατε ίο::πει· α:!νετία, Ι 049

νε! Ρτο!Ρετα . Ηα:: πα:1ιιε ίτετιιε νπτιιτε , :1ιιαπι ίοι·τ!ε πω: πι ι·ε1ιε!!επ:!ιε πιὶπιἰ- '° Ι;"'"*':

εοτιιτπ πιπ:!πε , :1ιιαπι Ρατιεπε ίπ το!εταπ:Πε , :!ιδ:ιι νι:!ει:ιπ :!πιιει!ε . (!ει·πει·εε πι

ι!!ο πο:: Ρτινι!ε8ιππι Ρατὶεπτἱα: : :μια Με πο! !α:!εταπι: , ταπι:ιιιαπι α!τει· !)ανπ!, πια

ιοι·επι ι·ειιεπ:!ε!ιατ Βεπεπο!! 8τατιαπι, δ: Με :.1ιιιο:!ει·απτ Ροτιο:επι οοπίει·ναΒατ Βε

ιιίνο!επτιαιτι.Νοπ να!ε!ιαπτ Μπι:: α:!ν::τ!α :!εποετε,πε:: Ρι:οΓΡει·α ε!εναι·ε.Ο φατι

ταε πιίεΠατιοπεε , δ: φαπι Ριτανι!πιπαε ἰπίεδὶατιοιιεε α :!οιπε!!ι::ιε δ: ει:τταπειε πι::

Με:: απππα Γιιί!πιιιιτ ;- δ: Ρι·απετ Με? φαω :!ιιι::ιε ::οι·.Ροι·ιε πετιαε πι ιεπιππε , πι :Πω :Με

νιιι)!!!ιε , πι οτατιοιιι!ιιιε ιΡ!ε ΗΜ α:!!οινιτ , δ: Μια! ιαπ1!ι!ιετε :!ι::επ:!ιιπι ε!! Ρο!! πα- ήπιε.

ν18απτιείεΙι::ιτατειπ , φ!!ιιιί:ιαπι νιπ::ιι!ιε δ: πει:ι!ιιιε ίει·τεΞε,ίο!ο Πεο τοπ:: , :πεπι

Βτα πια πα :!ατιιπανειιατ, ιιτ νι:: Μπιιαιια απο πο: το!ετατε Ροτιιετπ . Ω!!π:!ιιπι ε!

1επιΡετ αΓΡεττι:πιιπι πιτει·ιιιε α:!!ιαπε!ιατ , :!είπΡετ νει·ο πιε:!-ιοετι δ: εοιιιιιιιιπι νε

Βε πι:!ιιτιιε αΡΡατε!ιατ . Μιι!τιΡ!ιοεε ετιαπι δ: :!!νει·Γοε !αποτεε ίιι!!πιιιπ :στο μια:

εα:!ε!ιατιιπι , Ρτο παπι !ιιοτιιπι !ο::οτιιπι , Ρτο ιιτι!ιτατε Ρι·οι:ιιι·ιοι·ιιπι ; δ: ΡτοΡ:πε

Ρετπ:ιι!ιε φα:Πνι: τταπφι!!!τατεπι ιπι!νετίοι·ιιπι . δ::ιε δ: :ιι πιι!ετ!εοι·ε δ: ιπι!ετατοι·

!ιοπιιπιιπι ]είιι-Ω!ιτ!!!ε, αδ εοιπΡτοοαπ:!απι ειπε Ρατιεπ:ιαπι φαω 8τανιΠιιιιοε :!ο

!οι·εε δ: αεετ!ιοε ει·ιιειατιιε :!ε:!ει·ιε ΠΜ πι οε::ιι!το:δ: ταπιεπ πι Με εφε:: τειιιιπ απι

ιππιπ,ταπι:1ιιαπι Μπα :στα πιιθ:ιιπι ι·ε:!:!επε πι Ρατιεπτια, πω:: Γε πια@τα Μετα!

:1ιιαπι Ρατιε!ιατιιι· ΓιιΡΡ!ιοια.Απιπιατυπι Κε:!επιτοτ Ποπιιπε,φι α:! πο:: Ρετειιτιε ιιτ

!απεε,α:! πο:: ιιιοι·τιΗ:αε ιιτ νινιΗοεε.!εειιπ:!ιιπι ιιιιιΜτιι:!!πετιι πω: Ριαιετιτοτϋ :Ιο

!οιπιπι Γιιοσε:!απτ ΠΜ ::οπ!ο!ατὶοπεε τιιατιιπι (αππατϊι δ: !α:τιτια ::α:!εί!ιιιπι 8αιι:!ιοτϋ .

ΤετιιΡεταιιτἰα , Μια: ιι!τπιια ιπ:ατα!ο8ο ΡτοΡοίπατιιιιι νπτιιτιιπι ε!! , πι ίιιι:!ε!ι

ιιπιοιιε πιο:!ιιπι δ: οι·:!πιετπ !ετνατ εοι·ιιπι φα: :!!εεπ:!α πω: , νε! α8ειιόα . Ιπ οπο ιππ

πιω:: οΠι::ιο ταππιπι να!ιιπ, ιιτ πι οπιπι!ιιιε αθ:ιοτιι!ιιιε δ: πιιΡει·πε πιο:!ιιπι :επε

ι·ετ , οικιιιιειπ ίει·νατετ, δ: :!!!οτειιιε πιπαΜ!ιτει· ει:ΗΠει·ετ. Ιειιιιιἰα πι αιιτ!8:ε πιο

:!ιππ , Γε::ιιπ:!ιιπι !ιεατιιιπ Ηιετοπγιιιιιπι , Ρτο!αίΠτιι:!πιε δ: νιι·ι!ιιιε ::οι·Ροτιε πιο- 0.13." ,ω

:!ετα!ιατιιτ : δ: Η:: αΡΡοίὶτα φαφε !ι!ια!ιατ , ιιτ δ: ίιιΡετΓιιτιοπειιι ίιι8επετ , δ: ::οπτι- :Μαι Μ

ιιεπ:ιαπι τείετνατετ . ()ιι!τιιε ιΡίε πε:: πιιιπ:!ιοπε , πε:: 1οικιι!ιιιε ποτα!ει!ιε σα:: ω. τ” *

νΙτατεπι πιοιιιπιι Μ!α:πατε ποπτιε :ειιιΡετα!ιατ . Ιιι ::ο:τιαειι:!ιενιι1ιε Ρτο πιο:!οδ:

τεπιΡοτε ίενει·ιιε , πι τειιιιττετι:!ιε 8τατιο!πε,δ: πι ιιποφε σεφ:: !απεε πω:: . Η::

νετο φαε ΡτοΡοίιιιπιιιε πι εο τε!ιισε!ιαπτ νπ:ιιτεε , δ: πι Με εοπ::ιιττε!ιαπτ ::ετεται

οπιπεε . Τοτα επίπι ::ει·πει·εε πι !!!ο ει:ειιιΡ!α νπτιιτιιτιι . Ιτα πι πιιΒιι!!ε επιἰπεΒατ ,

πω!! ::ετεταε ποπ !ια!ιει·ετ .· πα οπιιιεε τετίπε!ιατ , π: ιιιι!!α :!εεΠε:: πα ετιαπι :παω

!επι π: δ: Βεπινο!ιιπι !ιι!ήεδΠε ει:!ιιοε!ιαι: , ιιτ ιιιαξαιε νε!!ετ :ΜΜΜ φαω τιπιει! , πια

<έιε Ρι·ο:!ε!!ε :ιιιαπι Ρι·πεΠε . @Με ιιπι:1ιιαπι :!ε πο:: νπο :ιιιο:! :!!!Ρ!!::ει·ετ αιι:!ινι: ?

:μπε αιι:!ινπ π: ετε:!ετετ ? φιε ::τε:!ι:!π ιιτ ποπ πια8ιε ίε ιΡίιππ ιπα!!8πιτα:ιε δ: πιία

πππο :!εποτατετ ? ΙΡίε ειιπιι Μ»! αιιδοτιτατειπ :!α!ιατ, φ! πι οπιπι!οπε ίιιιεα&ιΒιιε

νε! αδΠοπ1!ιιιε ειιίοι·πι!ε δ: εοπιιιο!ιτιιε εοτατιι Πεο δ: !ιοττιιιιι!ο πε αΡΡατεΒατ . Ε:

μα:: Μ:: πι: ετιοτα,ίπετίιτ πι :το ει::ι·ιπΓεειιε 8!οτιοία .πωπ πι α::!!θειιε ίαπδ!οι·ιιιιι

!ο::οι·ιιπι ::οπίπιιεπ:πε , ι·εποναπ:!ιε, δ: οττιαπιεπτιε ιιπ:!εειιπιφε αεφιι·επ:!ιε . Πε

πιοπί!τατ πο:: Ο!ιπιἰαεειε πω: Ρτιπ::ιΡα!ιε !ο::ιιε, πι οιιπέ!ιε α::!!Ηειιε !πτει·ιιιε δ: ει:τε- |

:Με , Ρι·αιτει· Ρατἰετεε ε:::!εΠα: , α!ι ιΡίο Πιι:!ιοίε τεπονατιιε; δ: οι·παπιεπτιε πιο!

τιΡ!ιοιτει· α:!οι·πατιιε : ιιΜ ετιαπι πι πονι!Επιιε τω: ε!αιιί!ι·ιιπι εοππτπΧἰτ , εο!ιιπιπιε

ιπειι·ιποιειε ει:ιι!τιπιιε Ρατε!Βιιε ι!!ιιιε Ρι·ον!πεια,α:: Ρετ ταΡι:!!!Μποε !)ιιτειιτια Βο

:!απιφε ειιτίιιε , ποπ Ηπε τιιααπο !αΒοτε απ! νε:9:ιε ιιιπαΜ!ιτετ :!ε::οτατιιπι .· :!ε οπο

πω: ετα:: πω:: , ιιτ ιοοιιπ:!! ετα: !ιαΜτιιε , ιπνετιι!!ε [ε !πιπειιιτι , δ: τε!!π:ιιιε·· >

τε ιιιαι·τποτειιπι, απ! ει:επιιι!ιιπι Οδ:ανιαπι(Σα:ία:ιε, φεπι :!ε1ετ!!ιιιπ:Ηιί!οτπιι,

. Βοπιαπι ιπνεπιί!ε !α:ετι::ιαπι κ: , δ: ι·ε!ιφι!Τε ιπαι·πιοι·εαιπ . ΙπειιεΡπ.ετὶατιι :ιω

τπιπι Βιμ:: α!ται·ε 1ζιπδ!ι Ροπή, ::ιιιιιε οο!ιιπιπαε νε!!!ιπτ ει: ατ8επτο ::ιιπι ππιε!

!ο !ι, Ριι!::ι·ο οΡετε :!εεοταταε. ]απι νει·ο :!ε οιιιπιΒιιε πιοπαΗετπε απ: ; :1ιιι:!

ι>πειιιιωι: σ ο!ι Πει-Θεπιττιειε ατιιοτεπι, !ὶΜ :!ε!εθ:αΒ!!ιε !ο::πεδΚοτιιαπιιπι

ΠιοΠα- Μοπαπει·ἱα

Δ _ - εδω :επιπ

ιι διο: το:!ει: 0ι·είρειεπίιε, α!ιι.ιε :ιιιιι Βο!!:ιπ:!ο !ι!π:απα. Νοίιτα πω: νι:!ετιιι· ιιιε!ιοι°, :μισά Μάο: πω.

νι:!εατιιι· :ι!!ιι:!:ι·ε ασ! παπί!! ΟςΓατἰε απ” :!ε πώ:: Κοπια. 6 ει: ιιιΠζ Ρτο :πιο Βο!!:ιιι.:!ιιε πιει: @Ζώα

:: ΝοιιαιἘετἰα :ι!ιιιιι:!ε που. ίιιΠοι·εε ποπ ει:ιειιπτ Μ:: ποτατιοπεε. Ρατετιιι:ι:ιιπι δ: Κοιιι.πιιιιιι πι :!!:ι::εί!

Ι.ειιί:ιππειιίι πιο. απο απ Α:!!ιε!αι:!ε !ια!ιιιιτ ο ς:ιπιε-!ο::ιιε πι Ρα!ζο Ματιί:οπεπΠ πο”, @Με ε!! δ. Ο:!οπι

π. !:ο!›επο εριιΕορο πωπω: δ: Ε:!ννατ:ιο εῇιιε €ετιιι:ιπο. Λιιι!σει::: πι! ραειιιιι 1_ιιε:!ιιπεπιειπ ρει·ιπιει, ει!

Αι·νειιοε να:: Κιν!ε, νιι!πο πω, δ: (ΜΜΜ: ,_ δΜ$σί!!Ω18::. 5ι!νιπι:ι::ιιιιι, 8σκ·υ!8ίπέ, αμκ! Βοτ!ιοιιιοε , Πε

πω, Μ Ευα, ρι·ιοι.ι:με δι!γιιιι:ι:ο ΐιι!πεδ:ιιε , α: ::τετιε :Με :ι!ιέ:ιιιιι πι.

 

θ



604 .

,ιιΝΝ.ειι. ι:ιιοιιιεθει·Ξιιιη ε ίιιιιάο ι:οιΜτιι&ιιιιι,Ιοειιε ΜΜΕ νιδιοτΙε θειιενειιΠε , Ρι·αιτει· Γιιιιιιι

1 049 ειιιτι:1ιιιιιιι δ: ιιοΒΠειιι εεεΙεΠειιιι ε:: τοτο ετιεισι ίιιο τειιιΡοτε εοιιΠι·ιι&ιιε ; ()ειτιιε-Ιο

Μ· μ” ει” , Αι·ιιΒει·τει νο.Ιόε εεΙεοι·ιε ει:εΙεΠε , Κινιε ει: τοτο , εεΙΙιτιειιιιεε , διΙνιΜικιιε ,

τι·:ιιιεΙατιι `Ειτιπιιτειε,τιτιοηειΠε:ιιιιτι ίπιθι $ειιιιτιιιιιι , ειιιιιά ΡειΡιο.ιαι Γειιθιι ΜειοΙι πο

ΒΠιίΠιτιιιε Ιοειιε ; δ: Ρτε:τει· Με:: ΜνειΜιτιιιτι εα:Ιείιετιιπι τιιιιΙτιΡΙεκ ιιιιιτιετιιε.· @πιο

οπιιιιε Μιιιε ιιι:1ιιίιτιο. Πιο τειιιΡοτε Πι αιἰιίὶεὶιε, ιο ΡοίΐείΠοιιιι:ιιιε δ: οι·ιι.επιειιι:ιε επιπ

;ω βήτα· ΡΙιΙΠιιιιε όιΙειτειιει ετενει·ιιιιτ . ΟοιΜτιιιιιτ ειιαπι ὶιι ιιΙτιιιιιε νιτε Για ω ΡτωΜοΙο Βε

β:ι. ιιιτοτυπι ίιιοτιιιιι οιιο:Μεπι ιτιοιι6Μετιιιιιι , νοΙτει "' ει τε νοΙιιτιοτιε ει:ιιιιε ειτειιπι-ειιτ

? Λ' Μ" · “Με ιιιιιιοιιΡο.τιιιιι , ίιιιάιοΙο οΡετε ὁεεοτετιιττι , :μισό Με τε:ΙΜτιΒιιε Γιιοι·ιιιιι οπτι

ιιιιοι·ιιιιι δ: Ρατειπιιιιι , Ρι·οιιτ Ροτιιιτ , :Μ ίετνιεκιόιιιτι Ι)εο Ιιετεἀιτενὶτ , δ: ι:οιιιΡε

τειιτιοιιε Μπι: , νεΙ οτιιαιοετιτίε άει:ειιιετ εάοτιπο.νιτ . διιιιιτι1ιεΗιιοίαπενετίτιτ, νε!

ιιιιιιοι εεΡτεΙιειιόετιιιτ πι:: Εεεε ίιιΡετΒιιε ΡοίιιΜε; ι·ιονετιιιτΡτοΓεθιο, ιιονει·ιιιτ Με::

οτιιιιιο. Μ νιτιιιτεε ειιιιιιιι εμε ΓΡεδΒιι·ε , δ: Ρτο ι:ειΙιΒιιε ρεττοοιιιιο. Σειι&οτιιιιι ίεΙιει

τει· Ρι·οιιιιει·ιΜΤε , που:: εοτοιιαπι Ματσε τειι·ιΒιιτιοτιιε ιειιτι ει Ποιτιιιιο ΡετεεΡιΠε .

:με @το ειεςιιιιιιε ει.ιιίαι:ι ?` Επι: σιντι Ρι·οΙιι:ειε ι:ιτευτιιΙοειιτίοιιιε τιιοτειε ιιιιιεθιιιιιιε ?'

διο όΜετιε νοΙιιιιιιιε ιτιοττετιι δ: νιτειιιι Βιεετε ΙοιιΒιοτειτι , :μπώ τιιιιεειιτιιιε νετιιι·ε

ει:Ι ιιΙτιπιιιιτι . Μειιιετ ε1Μιιιι:Μ8. ίειιτειιτιο. Ρτιιτιο Ιιοιιιιιιιι @τα : Τει·ι·σ ε: , έν" έ» Ζει·

τω” Με . (ζιιοτομοι Ροίι Ιιο.ιιε νειιει·ιιιιτ , οιιιιιιεε Ρωτετιει·ιιιιτ , δ( ιτιοι·τιε 1ε8ειιι

ΡετίοΙνετιιιιτ . Μοττιιιίιιιιι: Ρειττιιιι·ι:Ιιε , ΡτοΡΙιετεε , δ: ΑΡοί:οΙι , Κεεεε , ΙΠ1Ρ8Γ8.··

τοτε: ,ΡιιτιοιΡεε, τιιειιοτεε δ: τηιιιοτεε: :1ιιοι:1ιιοτ Ιιο.Βιιετιιιιτ ιιιιτιιιιτι τιο.Γεειι:Ιι , Πο.

Βειπ εοιιἀὶτιοιιειτι πιοτιειιάι.·εκεεΡτι Μπι ΕΠειε δ: ΕιιοεΙι , δ: ιΡε ιη Πιο οτάιιιε,τειτι

Ροτιοιιε Αιιτι-ι:ΙιτιΠι ιηοτιιιιτι.Μοτιειιτ ΡΜιιε Βει,αΙιτετ ιιοε,ειΙιιετ Με: Με Ροτε Πει

τε , πιω οοιιόιτιοιιε; Με νοΙιιιιιιιτε , Με ιιεοείΙιτιιτε ,οιιιιιιινιεδ:ιΡΓε πει:εΜτατε ,

:μια Ρτο τιοΠι·ει Μσετε.τιοιιε . Ν.Μ ειιιτιι Με ιιιοτειιετιιτ , Με ποπ τείιιτΒετειιιυε .·

πιοιιιιιτ Με , ιιτ Με Ροίὶ τιιοι·τετιι νιτειπι ΓΡεπιτειιιιιε εετετιιιιττι .

Πι εκττετιιιε Μην:: νία ἴι18ἰεΙἰεἰε πιειτιοι·ιε ΟΜΙο Ρετ :ιιιιιι:1ιιειιιιιιιιιι ιιονιε ω.

:αν απο 8: Βι·ενιιΒιιιιε οτιιει:ιιτιοιιε εοεΡιτ νεΙιεπιετιιει· αΐΗι8ι.(Σιιι ειιιιι @οι πιοι·ιειιι νι

ΜΗΜ ειιιο.ιιιι Γειιτιτει, ίειιι&οι·ιιι:ιι ΑΡοΠοΙοτιιπ1Ιιτιιιιιει δω ,εο πιο, εε. ΓΡε ,ιιιιοι Πιο

Ραειτ ` τειιιτοτυπ1 ΑΡοίιο1οι·ιιπι Ρι·οτεέΒοιιε :ὶεΒιιιιτε τιιοι·ιιε εκίοΙνετετ,ίὶειιι ιειιιρει· ιιι νο

ιιε Μ.Βι.ιε1°ειτ . 8ει! :μια που είὶ ιο Ιιοπιιτιίε Ροτειὶειε πιο εμε , Μπι:: Γε :εε Μεινε ,

:1ιιιιιτι ίΡει·εινιτ . ΜΜΜ: ιτ:ι.ιιιιε :οι Ρετ :1ιι:ιτιιοτ τιιειιΓεε , 8τενιΜιιισ. εοτροτιε :Ιασι

τιιε ιιιΗιστιιωιε . Αιὶετ:ιτ πω @Με πιειιιοι·ιειε Ε) ι. ε Μ ε ιι π· ι ε Ραμ , :Με ενο ίιιοι·ε

τιιεαιοτεινιιιιιιε , άεΠάει·ειΒΜε ι:οι·ιΙοειιιιο , δ:ειΡοΠοΙιαιτ ι·ενετειιι:ιιε Βειιεόι&ιο :

ίι·ε:1ιιειιε ΜΜΕ τιιοιιοεΙιοι·υιι:ι δ: ε!ει·Ξεοτιιιτι @Με νιίιτει.ιιο, ιιιτετ εποε ίεεριιιε τε νι

1εοειι:όοιτιιιιιεΙ. Α υ τ: ε Ν τ ι υ ε ειτεΙιιεΡιίεοΡιιε Μ: ΜΜΜ α , ω Ρετ επιΜε Μαιο

Ιὶπιιιε , ιο ίετιΡωτιε ιιττιιιί:1ιιεΙιιιΒιιω α έπεσε: νΜεΙιεετ δ: Ιειι;ιτιιι: , ίει:ιιιιόιίΒιιιιιε ,

Μιιιί:1ιιε ιιοΠτι Ρεττὶε ΒιιιιιιΙιετΠΠωιιε : :1ιιοτιιιι·ι ιιιετ:1ιιε ειιιιιιιιε εοπΒΙιιιΞιιεΒο.τιιτ

ιιιάινιι!ιιΞεπιοι·ε $οιι·ιτιιε . ΡοΗ:1ιιει·ιι νει·ο εοτιττε. @επι οοιινο.Ιιιιι:,ίιιΙτιιε ίο.ιιδιοτιιω

ΑιιοΠοΙοι·ιιιιι ΙιιΜπειιε , δ: ιιιιιιιιιτιιε ΒεοεάιδιιοιιιΒιιε εΡοίἰοΙιεἰε ειιἰ Ρι·οοι·ιει ποια;

(Πιιιιἰειειιτιι νεοι:: , 8: οι Ρετ ιοτιιι·πι ίει·ε ετιτιικιι ίετιιετιρίιιιιτι , ιιι :1ιιιιιιιιιπι ιιιΗπιιι

τω οοικεΠιτ, Μιιιιιιιι , οτειιοιΜ:ι.ιε δ: νιΒιιιιε νεΠεπιειιτει· εισαι” ?πισω οι ιππι

ιιειιτεε δ: ίιιΡει·νετιιετιιεε ΡΜ εκΙιοττετἰοιιιΒιιε ιτιθ:τω:ιτ,8: νεΙοοεπι τω εοι·Ροι·ιε :ἱε

Ροιιιιοιιειιι Επιιιιιιιει·ε Ρι·:ιτόικιτ.Βεετενετει Ροίι Με:: οι ιιιοιιιιΠει·ίει Με δ: εεΙΙιιε ω.

ειιιτετ , ίτειιτεε νΜτετετ , Ρατετιιτε εόπιοτιιτιοτιιΒιιε ιιιίἱτιιειιιιΙο Μ Μάιου. Ρι·ονοεε.

τα , 8: ίὶε ιὶεωιιπι :1ιιοι:ι:ιι11:1ι1ε ίεεει!ετετ , Μι ίιιειιτι ίοΙΙισιτιιε νοαιτιοιιεττι ειιίΡε&ει

τετ . Ηοε ορει·ε ιιιεοεΡτο , διΙνιιιιεισιιιιι νειιιιιιτ , ουσ Ρτειιάει:εΙΤοτ Γιιιιε ίειιιδὶιιε Μει

5ἱΙνιὶΠἱ1ςἰ ιοΙιιε ιιιοτιιιιι· , δ: ίεΡιιΙτιιε τε:1ιιιείειτ . ΙΒιιι:εςιι€ ι1οιιρειιοιε άιεΒιιε εοιτιιιιοτειιιιε ,

=ιειο:==· απο ιιιΒιιτει ῇειιι Αάνειιιιιε άοιιιιιιιι:ει Νετινι:ειιιε, δ: ιοί:: τειιτιι:1ιιειω νοκΡτεει:ιιι·

τω: , ιΙε Με ιο :Παπ .ΡοΡιιΙο καιει: ἴείὶὶνιτειτἱε 8ειιιὶὶε ιο Πιο Γει·ιιιοιιε ΡιιΙ:Μεε :ἱε

ιιιιιιιιιιι·ιετ , ίιιΒιιο ιιιι ίιιι Μιιιιιτιιι ετιιι:ιετιιε , δ: ειιιι:ιιι1Μιιιι άόΙοτεε Πισω :ιό νι

τιιΙ ιο εοτιεκε8ει.ιιτιιτ , δ: :!ε @σε νιτει , Με , Ρτο άοΙοι· , ἀείΡετατιιτ .| Πι εθ: εε

ε1εΠειΠιεε εοιιίιιετικΙιιιιε, ίι·επει: απο ΡίεΙιπὶε ειπε εναι νειιιιιιιτ , ίεειιιιὸιιω :φο

ΠοΙιε:ιτιι ίετιτειιτιειτι1 οι·ιιτιο @κι Βιμ:: ειιιιι ι:εΙεοτειτιιτ , ιιιιγΠετιιιπι νινιθει εστ

Ροι·ιε δ: ίειιιΒιιιιιιε ίιιιιιιιιιιι· , μι:: ίτιιττΠ.πιε ιπποετιιτ , 8: :Μ ιιΙτιιιιι.ιιιι Με Γε Ιιιιιίετιι

απο: :ιοΠι·ιε ι·εάεπιτιοτιιε , δ: ιιτιιιιειέο ι;τικιδικι Βοπιιιιἰ ιιοίιι·ι :ιό οτειιιόιιπι μείω

 

Π:ΠΙΠ .

Α 1.68επάι1Π1 Μ ΛωεΙρύΕι, 8: φαω Ρειι·ιιε Βιιιιιιιιιιι !ι:ιΒει ΑνήαΜωωι: . Ι: θα Ι.ειιι·ειιτἰιιε ΑΜΠ.

ΡΜιιιιιιιε ιιτεΙιιεριΓεοριιε, οι” ει: ιιιοιι:ιε!ιο ΒειιεΜΒιιιο Ιιιιιιιε εει:Ι:Πε ΜΜΜ:: Βάια , απο εετεειι: ιιάιτιιιιι

ιΜνιι: ιιΤιμε δε! ;ιιιιιιιιιι ιοιιο. οοο. ιι: ει: τη. η. κά" οιίειιιιιιε, Μπιτ.



ε.,αιαιτ.αΝιε ΑΒΒΑττε. 6ο3·

τετατ. Ο ιταατταε τεΓα .τ τα τττε αστε ααα ΓαΓΡτττε , αατ εεταττατ Γαεταατ .' ααα τεεατ-ε ΑΝΝ. απ.

εαιτταδε εααΓετττααεττδταταια , ααα 8τατταεεττο ατε: αιο.τείτεττα· , ααα τανοεεττο τατ

αατατατε, δε αατετττετιιαττε ααα ΡείΙταατε, δ: :πιατα τεττειαττοατα .| Ιτε εατια ΓαΓΡεαττε

αεαττε,δτ τεετγττιεταια ττααττααε ΡΙεατε εαατεταΡτεαετατ,δε εαιαΡεττεαετατ τατ ναΙε

τω: τταεττταετα , ααεττ ττεταια τε ντττετετ εταεττττττ δτιααττ. Αετττεαετττατ τοταε Γα

ΓΡεαΓατ εατα Μεττε ταεττε , ΡετττεαΠεαετααε εατταετα τττταε εεετττατετ εατα

Ρααέττοατε έτεττταε. ΝεΓετο εοτΡατετε εα ταεατΡατετε αεαττε τεΓΡτετεαετ ε απατα τατ

τατεατα τα τττττετατετα ααταεατ εεαετττ,αατ πεε εα τΡΓα Ποταταα εοαετατ Για Γτεαατε

εαίττααττ,εααττε Γε ττετε . ντττετεε τΙΙατα,δε Ιταετα ετεττιατε εαττττετ αατααΓττεαι τετ

ττατττααε εοαττεττταττοατααε αυτα ταετεΡετε,δε α: ε Γε ΙααΒε τεεεττετετ,τιαΡεττεττααε

νετατε τααετε . Ετ ατ νετατε τΡΓταε τατιιιετ : τω, ταααττ , ααταεατ Βεαετττ ταττατ

εε , τατετ ατεα Ρετ ντττατετα Βατατατ ιαετ ]εΓα-()ατττττ , δ: Ρετ νεκτΠατα Γεαέτει

εταετε,ενεττε ε ατε αιεεαταεε ταεε,οεεαττεε δε εΡεττεε τατττττετ,αατε εταιτ Πατατ

ατ ιαετ νττε ττιτατ,αιοτε ττατ.(:τακ Πατατατ ιαετ ταεεατα εττ, ααετα ΓεταΡετ εττατο ,

,, ΓεταΡετ αεαετττεο,δτ αααε τα ταεατααε εταε ΓΡττττα ταεαιτι εαταταεαττο.Ητε ττε εκ

” Ρτετττ,εΡΡταΡταααεαετ ααα Γαττετααττετ ετατατατεε Νεττνττεττε, τα αατααε τττεααε

ΓαΙΙετααε ατα τα νται Γιιε Γαετετ , ατ ταεετε 8τεττοΓαε δε ατττεταΓαε εΡΡετετετ . ντετττε

νετο εάνεατεατε , τα εεΡττατο εατα Γτετττααε Ρτοεεττττ : αααττατα εειΙείττε ατεεαΙτ δ:

πατατα: Γετττνττεττε εαττττ:8εααε αεετττ,εττοτετ,οτεττααετα τετταταετ. Ροίτ αεκ τεια

Τετττνε δ: τιιεατεατετ , ατ ααταααεττι ταετταε εατε τα νται Γαε Γεεετετ,Γετταααετιι Ρετ

ατετ,ετε ατε ταοττε ττοΙεατεε Γτεττετ εααΓατεαττα τετενετ, ιτε Ι)ετ τατΓεττεαττττε ΓΡετε

τα Ραίτ ταοττεια Γαεττι αεαααττετ, ττεταιτε εατα Ηττα Ρεαττττε τεατεεΓετττνττεττε τατετεΓ

Γε Γατττεττατ Ρταεατετ. Σετ! αατε τετα Ρεταε εκεαταιτε τα ταεταττ εεετείτε Γεαδττ Ρετττ ,

ααα αοανεαταε Γτεττατα εαανεατεαετ , τατετε!Γε ααα Ρατετετ τα εεετείτε Ι)ετ θεατ

››
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ο ττιετε δ: νττετατε Μεττεαετταατααε Γτετττααε Γεεατα ετετεαττα , ααείτ αατττεαι Γείττναε

Ρτεεεεατοτ, ΡΓετττιαεδτεαττΡαοαεττττιΡααεαετ, αεαετττθττοαετ ετεαετ, δταατεααε

ατττετε πιατα Γετττνττεττ εαααταεαττε, οαττταε εατΡατεει τατττταττεττε, αετατ Ρετ

ΓαΙνεαετ . ]οεααεταε εατταδε Γετττναε , Γετττνε , ααα τετα Ρετ ΓΡεεαταια δε τα ε:ατ8

ιαετε , Γεττ Γεετε :τα τεετετα , Ι)ααιτααια νεατεατεια ΓαΓετΡετε νατεαειτ , δε εττ ααε

τ τοτο αεττττεττα ΓαΓΡττεαετ . Ετετ εεττε ΓαΙΙτετταε νετττε , αε τατααε τταΡατετατα Γε τα

νεαττετ τεια τιαταταεαε τττνταε: ναεετταατα ειτττατ . ντττααε ττεειαε εατΡοττε ει: τοτο

Ρε:αε αεττετεαττααε, Ρετ τοτεια ΓαΙΙειααττετεια αετατοτατα ταεατααε Ρετ ααΒατεεαο

τετ εττετατιι εε αοέττααι , δ: εετεατεττααεε ΜττΓετααι τα εεετεττεια ετεΓεττατ,ντντττετα

ΓειτιΡετ ιττγττετττε τεετεετατ , δ: τττετα Για νοεετταατε εττεε Γετττνττετεια αααττατετε

Όττεαιτιεττταατε τταττιταετε Ρτο εεττα τείτετατ α: ταεταατεαε ττΙταε ΡετΓεδττΦιατ ντττ

ααιατατν ν τ τ. ι. α τ. τα ι εααεττεΙ)τντααεαίτε τα εεετεια Γεα&ειΟττεαταετίτααε ααττατα,

αατ ΡτοΡτετεε εεττεια ατε εατααετα εεεεΡττ εττνταε τεταααετεττοατε , φαι ΓεταΡετ
Ρτε εοταΡεττεαετατ τεαετε ναταετε Πααττατετ ετααττε ,τ ντετεττεετ Γεεααεταια Ητετα

αγτααατ , ταταττεττι Οττειιταεττταατε . 8ττατΙτ τααττα δ: τίτε τα ααατεαττετε δετνετα

ττε,εεαιττεαι αεαεαετ ααεΙττετειαείεθτταατε . Ι8ττατ ατττααε ααα εοαεταααε εταετε

αεατατ Ρτετεττε αεαετε , τττατττ ετααι1αε ετε ααε ταααττο νοεεατατ Γοττεαιαττεττε τετα

Ρατε , αοα τττΙΡεττ εττεια τα εεεΙτε τεΓαΙΒεατ εΙετττετε . Έαεταατ εαττα τατετ Γε, :Μαι

ντνετεατ , ετατετ ταατΓΓατααττεα , τα Γεαδτε ΡταΓετττααε ε:ααετεε , δ: τα αταατ ιαοτατα

Ιιααείτετε ααα εττΓΡετεε . ΣαΓΡεαΓαε ττεααε τεττ ειιΓΡεθεττοτιετ τατααι τΠαιτ τεταΡατ

Ρ:ταε τττιε εταα δε Ρατα ττεαΠεεαετ . Ετ πατατα τα ιτιαττατα τετα Ρττνετετα δ: εαιαταιι

Μια, εε Η ατατΙ Ρετετετατ , τττΓΡααεαετ , δε στα εατΡαττε Για εαταΡαττττααε να! Γε
Ραττατε αεταε δε ετεεετ , ααοτααττο ττετετ , εαιαττιεαττεαετ . - - -τ τ τ ·

Αττνεαετετ Γεαόττ 8ττνεττττ Ρααττττετα Γεττ:τνττεε , δ: ντ8τΙτε ειιΓΡεότετα (απατα

τοαρ

Χε Για;

Ετατ τα τω.

αοτααι τα

τα.

Ντιττνται

:ετα :Παπα

ατ τετεατετ τ

Ια ειτττεαιτε

ετττοατε , εαια Γααττα εατε ταεετα ι:ιιεετε ει: ιαεετε ατεεττ εαεΡττ τα! ειτττεαιε ταοτττε . κα.

° _ Μγττετταατ εοτΡαττε δ: Γεια ΒατατεΒαιατατ εαταΓεττταεττααε τεααττττ,αετετττετ εεαα

Γεττ , ττενοταε Γαταιτ: ττετατα ετα:: εττοτετατ , ττετατα τττεαοΙατ τεΡεΙΙττατ , δ: ιτε τα Γε

Γααετταε ΡτοΡιαααετε εαττεετ , τταΡετιεΙτααε νετατε ττετεττε Ρτοαταετατε Βαεεεττεα

τε νετο ατε , εατιττε ιαετιεαοτατα ΓΡτττταατα ττταΓτααε ε , εοεττεττοαατιιααε Ρεταταε

' τατα ταεατττοαετ , Ρτο Γεατα ττττετ Εγττιαστατα εοτετα οταατααα τε8ττατ : Δαεατττααε

εττΡατιεατ ταττοτταεττατ , τατεατε εαιτττατ, τα Γετταααε εττετα εατα εαττεαττααε τεΡΙτ-ε

εετατ . Ια τααΒατα τττεια τεθετα ΡτοΙαα8ετατ, ετααε τα ατττιαο εεττειαταεΡαττταε ετα

πιατα νιττατε Παει ΓοΙτττετατ, ταοτΓααε τατετ αεκ ΡεαΙΙετται ετεαΓττε απατα τττατα

, τ. .·Ρεατ
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ΑΝΝ.ειι. μια ιι·ι8τοότττττ . Ει·ειτι·οτειιιτο οιιιιι νοιιιοιιτοοόοιιιιο ΓοΙοτειιιτιιτ, Ρτιτοττιἰε οκτιοτττι

Ι Ο 32 τΙοιιιοτιτ δ: Βοτιοάι&ιοτιιοιιτ ιιιίιτιιιιιιτιιτ , τιιοτιιιιιιτιιτ , δε ιιτ Με νοαιτιοιιο Γοιι ίοΜ-.

*· Μ· @τα Επι, ιιόττιοιιοτιτιιι·. Ωοτιίιι1τιιε Με ίιιοοοΠοτο: Ποιο, ιιιιιιιιιτ, το Πει άΞίροΠτιοιιο δ:

οΕο&τοιιο Ι·`τιιττιιτιι οοττιιττιιττο. Ροίτ Με ειτΙ νοΓΡετιιιιι ἀἱτ:5 ττειιιιτο-ι·,νοΓΡοττιτιο «Μ»

οιει τι ίτιιιτιοιιο Ρτ:τίοΙνιιιιτιιτ , δ: ἰΡίο ΒειιιΙοι·ιιιιι ττιεττιτοιιε αυτ: Βιτιθ;ιιττι Μοτο Ποτ·

Βοιωτοι Μετα οιιτιι Ιο δτο άοίτ:ττιιτι Κατι ττιἰτιιιιι! ρίειΙτιιοε ιττιΡοιιιτ,οιιτιι Ρίτι!Ιοτι

Μιιιετιιοτιοτιτ ΜΜΜ ι δ: Παπ ιιτ! Με ίοο&ειοιιΕυιιι Φώτο; απο σ. Έτιιτι·ιοτιο το "ο
πιω ιιιοττιε εμε Ροιἰτἱε τιΙιοιιιι. ΡΩιΙΙοτιτιο ιιο8Ιὶ8ιιιιτιιτ , ειδ Μο ετιιοτιτιιιιιτιιτ ; δ: Δ,

τιιιοτΙ ιιο Μιε οΕΜνιίοιτιιτ , ειδ Μο τοοοττ!ειτιιτ. τω. οιτοΕοττι , ιιτ ίτσιττοε οιτττοιιτ ιτι

ιιιιιτ, δτιιιίο ιιΙιτιιιιιιτιάιιι ιτι οτειτιοτιο τιιοτιΠτ. Ροίττιιοοιιτιι οιιιιτιτιο νοΙιιιτ,τιιιιττι τοΡοττιιτιιτ. €1τιιοτιοτιι αιμα: Βοτινοτιτιιε ι”τιιτιιιιτι ΓοΙΙιο1τιιε ττηιιιτττ. .Ματ τ».

ιιιτιι ίο.Μιοτιιττι. Νοκ @τι ττττετνοτιτοοιιτ, δ: ιΡω οι: ττιοιιότιτοτιοΙιιειιοοτοιιι Ρεθιιιτιι, κ

ιιο1ιοτει ΡτοΙοτιοειτοτιιτ σ. ίτο.τι·ιοιιε , ίοΜοιτιιο απ. (Μπι ίτιτοτ Με ίοἰτιτιιε οιιιιιτι

τιιοττεττι τοΓο1νιτοτ,ίιιοιτο μια οιτιιτιἰιτιΞε τοοιΙιτιιτ , τητα· ιιιιιιιιιε τειιοτιιτ : οι1τοξοτο

ο. ίτιιττ1Βιιε Γοίτιιιτιιιτοτ το πατα Ηο-ττιιτιιτ , οιιιοτοε ΓΡοτ8ιιτιτιιτ , δ: Γειιι&ιτττι οοτἔιιε

ίιιΡοτΡοτιιτιιι·. Ττιτιτιετιι τοίιιττιτο Γοιιτιτιι,ιιοι οίΐοτ, τμιοττιάειττι ίτιιττιιτιπ Με: ίσιο τι·

ιτε ΒεήιιΜΜ , τιοττιιτιο Β τι τι Ν τι τι οι: :νι , τα1ιιιτιτ. @τισ Ματια: , Ποττιιτιο τη @και

δε οΜοιο, Πεο 8ττιτιιιο, τοΓΡοιιτιιτ. ' Ι)ειιιτΙο Η ιτιΕειτιτοτι δ: τ:οτινοτιτιιε ΓτωτιιττιΜό

ίοτιτ , ΓοΙΙιοττιτε.ιτιιοι·ιοΒιιτ. Επι απο τοίοοτιίιιιιι :Ποτ ,σπιτια Ρτ2βο :ιάοΙΤο : τετο

Ρωεω τΙοττι τοΓΡὶοὶοιιε οτιιοοττι ο.τΜιιτιτοττι,ντίιιε οοιιΙοτιιττι το ιΙΙιιιτι οιττειτ , δε πισω Μαιο»

οι". τιιιτι τιιιετ:ότιττι οΙτιττιιτι οτιιτιοτιίε νοτοει ω. Μοιιτιο Ριτοίοττ . Ετ τω. Με ιιΙΙειοοιιουΓ

ίιοιιο ©ΟΐΡΟῖἰ8 , δ: ΜοΜΜΜ Ιιο.οιτοτιιτιο ιτιοοιιιΡοϋτα ειίΐοδΒοτιιει , οΙο.ιιίτε οουΙτε έτι

μια: οιιτονιτ ο ίΞοτιιιιε @οι τι ?Ετιιττιοιιε , τω” τω: ιιιΙΤοτειτ,δτ τμιοττιιιότιιοτΙοττι οτ

τΙιτιιινοτιιτ , Ιτινιιτιιτ , ιιτοττιατιωτιιτ, τ:ατιιροτιιιοι· , το 8εΙτειιοτιο ΗΜ οοτιίιιοτο το!

Ιοοιιιιιτ : πιο ίοπέιοττιοΙτειτο ιιοο οοΕοθετιι άοίοι·τιιτ,δτ Ρετ ττιτιιιιιτιι Ρι°0Ρτοτ Επιασε

ιιτιόοοιιτοοιιο π! ίοριιΙτιιτο.ττι οοιιουττοιιιοε τοἴοτνοτυπ μια νοι·ο Μ ειτίετιιιιιιείο·

@τι αδ·- τιειιιε οιιιε , ιιοο τὶἱοο ίοΙιττιι νιΙΙτι , ίσο Ρειιτιο τοτε. Ρτονιιιοιτι νοτιιτ.ΥιτΙοτοε ως@οι

9” 12 ι «Μοτο , Ποιο τιΙὶοε 8τιιιιτΙοτε ,δτ τετιιοτι οτιιτιοε Βετο. ΠοΙιτιιιτ ιι1ιι μα 8τιιιτΙτο τιιτιτο

τΙοτιο.τι μιττοτιο:θ.οοοτιτ ΜΗ οτα: τΙοΙοτο τ:ιιιτι ΡειιτιετΙοίτιτιιτι ίοΙτιτιο. μοι νετο οοίἰ;

ττἰἀοιιτπ,οΧΡὶ€τὶ8 τιο Μοτο οιτίοτιιιιίε,οιιττι τοοοιιο ΡίτιΙΙοιιτιιιιιι τ:Ιιοτο, οιίοιοιιΙοτιιττι

ίιιοτιιττι ττιιιιιιΒιιι το ίοοιι!οτιιοι το οτιωοοττι οτ:οΙο Ποιοι άοίοι·τιιι·,δτ οοοοιιτοτ το Ιοοιι

Ιο πονο Μ: Ροι;το. οποιίο,ιιτάοοεοειτ,ίοοεΙπω. ΒοοοΠὶτ νετο. νιι·.Γτιτιθιιτ πάτο Οιτ

οιιτιιοΜοτιιε Βοττιττιττιοίιτι ]οίιι-ΩΙιτΜι, οι ρτιτιιτι νιΒιιιιι Μάικ, @τα οτιιιττι Βοιτιι- > .

πιει τιιιοοΒοτιιτ,οτατιο Μ; «αποοάιοΒοτιττιο-ιοοιιιι:ιο,οτάιιιειτιοτιιι νετο τιιιιτιτιιιειΒο

Βιτιο-ίειττο,ο.τιτιο ετιεττι ΠοττιιτιιοαιΙτιοαττιο.τιοτιτε τιιιΙΙοΗττιο τιιι:ιάττι8εΒιιιιο-ιιοτιο.

ιτν._ Νοτια Μ, Ποτιιιτιο 1τ:Γιι, Μιιιε ετιιττιιιτιι 661 οοιιιτιιοιιάιιτιιιιε , τιιιοττι τΙοίιιτι

Λ_=ο<=τ- πο· θιιιιι τοτιεττ: σου Ροίΐιιττιιιε . θειιτΙοττιιττοιιιο. πιο: ττιιιτιιιεειτ το τιιι.Βιιιτιιιιε: άοΙοιιιιιε

2:ζ _”`η”” τιιιοτΙ το.ττι οιτο ειτοιΠιτιιιτ π Λοίοτιτιοττι @τι Εστω ιιοο ΡοίΪιιττιι1ε : ίετὶ το Ιιοο οοιιίο

Μουτ, @το οΙΤοτοοιιτιι απο ίΡετιιτιιιιε. Οιιτ οτιιτιι,Ποτιιιτιο, τιοιιτοοιιτιι ΜΜΜ

τιιιιτιἰο. τιιιτιιτιοαττι νο1ιιιτ τι το ίετιιιτ:ιτι ? @οι στηιιιιτιι Μο τιιιιΒιιι το οικω θ @το

Μο ττιιιειε το ίοοιιτιοιιιιι ίιιιιτιι νοΙΙο_δτ ΡοἱΪο 8ΙοτιΒοεινιτ Ρ Ρτο το αυτι τΙο1οιιτιοτιε άο

Ιοιιε οιτίτιτττ, το ιιιιι!τοε Ιοοοτοτι ίιιΠιτιιιιι; Ρτο το Ρτιιιτιοι·ιοι.ιε ττιιι!τει ποιοί·

ίττοντι:ι Ετ @Η άτοιι.ττι, Ιλιττιιιιο δ' Ματ ίιιιιΒιιιτιοιιι μτο το Ποπ τωτιιι, το

οι Μ Ι.. ιιιοτιτοιιττγτιτίτιιθο τιοτιο:ιτεοιτ:οιιιτι ιιοο Η τιοοοίἶο εΙΤετ τσιπ νιτ1τιιιιΕοττοτ' ;

τ=Η=τ· δτ ουτε.Με οἱἶτ: 1100 @πιο , ἰιιίἱ δι1&άτωτιιττιι οτιιοι:ι.τιιε , δ: Κώστα» ΡΑΜοιιιΒιιε Βατι

διοτιιιιιτιιοτιιτιι το οτιτιιτηιιαΙοε. διοιιιά, Ποτιιιτιο, νιττιιτιε δε 8το.ττειιιτι σο

τείιιΙΙιτ, τοιιιτιι τΙο τιιοδτίιιο ΠΜ, τιο τυο Ρτ:τ8ττιτιειτιι, οι: Πιο Ρετ' νοΙιιιιτοττειιιι

ο!ιοτι1οιιτιο.ιιι. ΤΜ 8ττιτ1τι ΡτιιικοΙΕτ, ιΙΙιιιε @Με οτϊο&ιιτίιιοοοίΠτ σ. @το διάφο

τοτε ίοτιέτειτοιτιίοίοεμοτ , ΕΜ Ποτ 1οδιιίΞΙιτιίτο , Ι.ειοοτιιτιι Μιιιε Πε ΡοτΡοτιιιιε τε

τιιιιιιοτειτοτ, δε Πο τιοΒτιτοτΕΙοδτ μου ιΙΙιιιτι ε1οιιιοτιιιΙΒιιιιιτ εοτιίοΙειτοτ, @οι νινιε

8£Ι©ἑΜ8ἰϊ1Ϊ8ἱ2.Ω1α£°ἑΦι1Ιοτι1Μ5 :οι11οιι. - .
Μ” ο Εοοοι11 @το ιιοθο , :με νιτ @Μαι ιΜσεΙΤιτ-, τιιιιτ!ειττι. Γττιτοτ , θτοΒοτιιιο_

5- @ω τιοο1109·ι ι·Νιτι1νττο·4 τι:ιτιοιιο , Πτιιο!ιοιε τιποτε: , δ: ιτιτιοοετιιιίΕτιια: κατα ,

=οι>τττττικ>- Μο) δουτ ΜΧοπιι8, το οοοΙοίἱοιτι όοιιοττειτο, ΙοιΜτι.ιόιτιο δ: ιιιίιτττιιτο.το Βιοτ

23;ξ'δ Μ νιιι;ιιτ, :ιό Ρτοοιιιιιττι ίττειτοττι το οτιτιιτΙοιιι τΙοιιιιιιτι, το «μια Βιιι&ιιεοΜοτοτ,

τοοιιιτ·, δτ ίο τιιιιοτι ιιοάιτ, ερτ τιικτΙιιιιιιτι Γοιτιιιιιττι Ρ1οι=ιο ι·οίο1ιιιιιε, απο·
° δ · @το

 

κι ΜΗζ π.. Μπουτικ. Απ τι Νιιιινια Πιιιτιιιιιε οριάο, "Μάιο ω" Βι·ιαι:ΙΙτιε ά ΑΙάοτι:ιτι:ιτιιτι ιτι τσιπς

πιο ΑΙοΙὶοιιίἰ τ Επι” Β.ιττιταιιι δικιά ΒοΙΙατιάιιιτι !ιτιοοι ]πωωτιμ
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οεπι Ρεττεπι Ποιπάίτιιτε ντιπ .Ατ Με ΡτεείιιτπτιοΙΙι νοεε :απτά πειε , ιπτιιιιτ , τΙο- Απ. ειπε

τπιπε Ρ ΙΡίε νετο : Βεπε , ττπτετ , δτοΡτιπιε ,ο τείΡοπὸιτ: παπι Βοτπιπιιε τ11ειιε]ε- ι πιο

ίιιε-Οπτιίτιιε Ρετ ἴετπετὶΡίὶιτιι ετιεποτιιε πι νεπιτε πο Γετνιιτιι ίιιιιπι:ίεά ιπ ποτε τπειε !· Μω·

ὸὶίεεΙΙῖοπΞε τοι ιιι επΒιιΙο ,οΠεποεοπτ ιιιττεπι οπού οιειτο Ιοειιιπ, πει ετιιεεπιδε ω·

οι: τει·τιοιΙετπ 58ιιτοτπ , οπο: πιε οι Ιιοττοτε & ιπεεπτι εΙείοττπιτειτε τεττετε νοΙιιιτ :

ίεὸ Βοπιίποπιω Ρτειιίεπτε , τιοοετε ποπ Ροτιιιτ . Ηπα; τΙιεεπε τεεεΠὶτ . Ρτιιτετ νετο Μουτ ιε

ιποε ίιιτέεπε, οπο; ειιιοιεττιτ δ; νιττετει.ι: ίτιιττιοιιε, οπτ οι “πιο ειοετοτιτ, δ: ποοιε Ροίὶ- Μ'

τποοιιτπ ιπ νετττειτε πειττο.νιτ . `

Βιιεεεοειιτε νετο αιιιιτιτα8επτππ τὶοπιππε Ι. τι ο κ τι Ν τ 1 ιι ε πτετιὶεΡὶίεοΡιιε , πε χ ν Ι τ,

τ1ιιο(ιιΡτε ότιτιπιιιε , Κοτπιιε ττιοτπιιτ . Απ” όενοτιιε ιπ ειτίετιιιιιε .ειιιε @Δω 2(Γετε τι·

ε1εττειιε , Α. τ. τι Ε. τι ο τιοπιιπε , πιιτιοπε Τειιτοπἰειιε , Βεπετε ποο11ι(Επιιιε , Ρειττι _ '

ΟοιΙοπι ποιο νινετει: ίειτπι1ιειτιίδιπιπε ; οοι ει.ιπι όοιππο Επι” Ι. 15 ο π τι , Ποτ Ρτο

ιτιπιο Ριιτεπτε , Κοττιειπι :τον επετειτ επ τετπΡείτετε . Ιε ιτειιιιιε , ιπετιιοτειτο ΔτεΙιτε

- Ρ ιίεοΡο ὸείιιπὁῖο δω.ά.εεεΙεϋπτπ οεΡοττπτο , ΙειΙΙιτιιτΗπε εο8επτε , ίε ἴοΡοτΞ «Με

ιπ ποοοπτιι εῇιιίὸετπ εεεΙεϋιε ππειιιΙο : ειιτπ τιιοιτο ιιοτιιιε μπε νιει!ειπτι ΟτΠΙο ντι·

πε σ.τιιε ιιΡΡ:ιτιιιτ . Επι απο ιΠε ττετπεπε δ: Ρονιοιιε :ιτιιτειιοιΙι νοοε οιεετετ ; Πο

τπιπε τιιιιιπτιο Με , δε επι· πτΙνεπιίΗξ Απ ειτίεςιιιιιε , Μπιτ , ίτιιττΞε ποίττ_ι πωπ

πι1.ιιιιτεπτιι πτετιιεΡιίεοΡι νεοι : τιιιιοιιε ειτΡΙε τιε , Μπιτ: τεεεάεπε τιιιιπ ινιοετετπ τε

Ρτεετετιτε ποΙιιι. Ηιε τΠθειε , ντίιο οιίΡει.τιιιτ , ΙΡίε νετο Ροίτπιοοιιιτι Με ποΙιιε δ;

Ρ1ιιι·Πιιιε πιο το νετιτ:ιτε πειττπνττ ο . > ν ”

ΕΡιτιιΡΙιιιιπι μπι τετιπιπετιιτ , πε τπεπττοιιε ιιιιτΙιεπτιιιττι 1οπεπ οτ:ιτιοπτε Με

τΠιιπι Ρεπετετιιτ. Υετιιπιτπιιιεπ ιπ επΙεε ίεττποπτε εοττιΡεπεΠοιε οτε:ιτιιτ, ΟάιΙοπετπ

ει: πιιι1το τεττιΡοτε τετπιτπιιτπ ντιπ Ποτ οΡτοΙΤε, ίεά ίεειιπάιιττι ΑΡοίτοΙιιττι, ίιιΙιάττο

τιιπι εο8επτε πεεεΠιτειτε , Ρετ Πει ετιιτπιτπ παπι τΠιι πι ειιττιε ττιειιιΠΙΤε , Ετατ εεττε

Ρττείεπε νται ΗΜ τιιιτΠιιττι , δ; πιοτι Ιιιετιιπι, [Πειτε :κι ετΐοποπετπ Ιοετγττιπτιιπι πιο!

τοττεπε @Μπιτ οοιιιτειπεοε δ: ιιιπιοτεε [οσε ΡτεεεεΠὶΙΤε , δ: Γε άο1οτιιτιι ›νιοετε πιπε

τιιιπι ίπΡετΠ:ιτετιι τεπιππΙὶΠε . Υιοεοειτιιτ πιει τπτετ εποε εΠε ετε8τιπιιε, ποιο μι»

εοτιιπι ΠΠ οιίετετιιε δ: ττιοόετιιτπε οοπίεπττετιιιτ ιιί'ΐεθιοπιε πιτ ἱτιιε . Ποπ1Ριιπ8εοπ

τοτ ίεεΡιιιε , ποιο πε τιιιιπτΙο Ρειεπε τεεεΠετσ.τ τοττιιε 1ιοπείτιιτιετιεοπε, δ: τπ8επττ81ιο

τιιτιιτιε νιττιιε . Ηειι πιε! ειπε ιπεοΙιιτιιε πιειιε ΡτοΙοπ8:ιτιιε το , οιιπι ΒΔιάό βετ

τιιιεπτετ εππεΒιιτ , 8: ίεειιπάιιττι ΑΡοίτοΙιιπι ειιιτεινι δ: απο @τόπο :Με τπιιΒ:0·111οε

Ιιιιε εΙιεεΙιοτ . @πιο ετεο μπι τεοεΠὶτ ιιτ νοΙιιιτ , Ιιιδτιιε ίιιτιετιε ειπε απο ίετπιοπο

εΙοιιτιοτιιτ , δ: τετιιιιεε ειιιε ίπ ]ετιιίο.Ιεπι οπιπττιιιε τΙἱεὶιιιε ττετιιττι οτι1ιιε ττετι1Ιοιοικ

Ρτεεετιιτ , δ: Ρετ οπιπτει ίει:επιπ. [εεειιΙοτιιτπ τεΡετπτιιτ , Απιειι . ο ι

:

απο οιιτιι ΕΙιτιίτο το νὶνε.ε ΓετπΡετ ἱπ οπο :

ΟτΙιΙο ΡετΡετιιπιιι οιιΡιειε το ίειπδιε εοτοπτιπι .

ΟιιιΙο νττ8ιπειιε τεπιετ Ρτωεεοπτ 8: Αξοπιιε :

Ειιττετε Ροίτ νειΙεειε , Ι:ιετιιε νείττ8τει τοπΒιιε ,

ΙΙΙιιιε ιιπειιεπτι ΡΙεπο Ρετίιιίπε οποτε ,

απο τεετεειτ τπεπτεε "' οιΙΐιιίο ποττιίπε ίειπδτειε , 8 Μ! Ι Μ·

απο ειιΡιιτ ιΡίει Ι)ει ΡετίιιεΗτ οποτε Μειττει , πω.. 0

Ειτ Γε Ρεεειιτττιτ , όινίπο ιτιιιπετείεΙοτ ο ο

ιΝε:ιτιτ ι>ιιοι.οοιτε
πι ΙιΙιτο Βοιωτοι ο

Ν ίιιΡετἰοτε ΙΠιτο, νε! Ροτιιιε τΙεποτπιπιιτο εΡἱτπΡΙιἰο , τὶε ιτιοτιτιιιε ΡπττιΞε ΟιιΠοέ

πιε , δ: πτιττπι νιττιιτιιιπε , ει:Η ποπ :το ΡΙεπιιτιι, τ:ιτιιετι ίεειιπάιιπι ποστ! Ροτιιέπιιιε

εΙ-ιιτιπιπε . διεποτιιπι νετο ιποιιΠιτοττοι.ιε , δ: πιετττιιπι ειιιιιίοιιε το τπιτπειιΙι Μινιατ

τε π ττιετιεπττοιιε το άιοεπτιιιττι είτ , ουτε ἀὶνιπτι: οι!εέϊτοπιε Ρτιετο8πτίν:ι Ροπιτιιτ ,

ποπ πι οίὶεπίὶοπε Πεποτιιπι , ίεά ιπ Ρετίε&ιοπε νιττιιτιιτπ , Νετιιιε επιπι τπιτειειιΙπ

νει Πεπει ποε Βετο εοιπιπεποππτ, Μ! ν-ιττοτεε οΡετιιπι Ρεττεθτοε πιε τΙετιιοπίττππτ.

(Σπιτι δ: ]ιιτΙοε ΙὶπιιιΙ ειιπι ΑΡοίτοΙιε Πεπει ίεεετιτ , δ: τεΡτοΙιτ πι οτε ποιειττωε ο τε

ΒΠΟ θΧ©1ΗΠ ) (Β08Πτ Φ Β0ΜΜε > πω” ίπ ΜΜΜ:: πιο Ρι·ορόετα·υίιπειε , θ" π: πιο πι» 38%' 7”

Μπιτ:
 

σ' θα!. Β. θετπι. ΜἰιωεκΙἰτ ηο·υίτσττωμ

επ·



όοδ ?ΙΤΑ

ΑΝΝ. επ. πω:: παα!::Απαιι/εσιωα:Ρ Ε: πι:: Ι)οιπιππα ιπ Εναπαειιο πω:: ΑΡοι:οΙια α πια:

1 049 :ιι::ατιοπε ι:::ι:πιιτιιιπα :ιι::ατ : Ν:Με έ:: όσα 8από:::, :Με ειωποπιπ[κόι:&α/απτ :ιο

'· ω” ω: :/:ά ίπ δοσέπκά:::, :μία Μπάκα υψωβιιΡΜ/απ: α: σ‹:ἰἱ:. Οιιπι :παο ιιε:: ιτα.

ιιπ: , ναπππι :Η Ρτο ιιιααπο :ιπ:::: , :ποπ εοπιιατ τ:Ρι·οιιοα αιι:1ιιαπ:ιο :πω εΙ:δ:ια

ιιαιι:::.Ταπιεπ πε ποθ:: Ο:ιιιο αι: πα: ετιαιπ :ματια :ι:ειπ:ιατπι·,:ιιε:π:ια πω: Ραπ

:α :ι: ιππιτια , απ:: Ποιιιιιιιια ποίι::: ατι ιαπ:ιεπι δ: αΙοτιατπ ίπαιπ , δ: αδ ιιιιιια τπ:ι·ιτίι

,Εκο ιο,ι.:ι.

ιιοπιιπιιιιια εοπιπιεπ:ιαπ:ιπιπ , απ:: πιοι·::πι , δ: ποθ: ιποι·τ:πι :ιιαπα:πα π: :ιεπιοπ-

Μακ.

ΙΝ(]ΙΡΙΤ Ι.ΙΒΕΚ δΈ·:(ΣΠΝΠΠδ.

Ν:ι:οι·:ιιο νετο νιττπτππι :πια , :ιι::π:ιιιπι ει: :μια πι: :οπ:ια:ι·ιτ εππι α:ιιιπε

Ριι:: ΗΤ:: : :1πο:ι πε επι νι:ι:ατπ: ιπειεπιιιιι: , απ πι:: αεπονι , :1ιιιιιπα π:: Γοιι

:πα ::ατ παπα:: . Ι)ππι α:ι Με Ριι::πΙπα ιπ :ιοπιο Ρα:τια ππτι·ιι·ε:πι· , αιιτ::1παπι

:τιαπι Γειιοιια :ιαιετπ:, εοπτιαιτ π: πι:τπιαι·οιπιπ οπιπιππι Ραπ: νιτ:πτ: Ρτιναι:τπι·,

229:πι:"°τ ιπε::ι:π:ιι:1πε ν:ι π:: Γ: ιπον:π:ιι ει ΡοιιιΒιιι:αα π:Βατε:πι· . Αε:ι:ιιτ ν:ι·ο :1πα:ιαιπ

πω: απ., πι: ιαπιιΙιαιπ Ρα::ια :ιπα τι: Ιο:ο α:ι ιο:ππι πιπ:αι·ι , δ: ιπίαπτ:πι π: επιιο:ιια πιι:τι

ω' · :ια ι::νπιοτπιπ :πιπιί::τιο παρα:: , (Σππι:1πε ιπ τιι::ιιο ιτιπ:τε :κι :ιπαπι:ιαπι

εεει:Παπι ιπ ιιοποι: π:: Οεπι::ιεια Ματια εοπιεε:αταπι :ιινει:ιιΤεπτ, :ι:Ροιπ:τππτ

Ρπ:ι·πιιππ επιιι Γαι·ειιιπιια απ:: οι:ιππι ειιιι:ιετπ εεεΙ:ιια:. Εταπτ απτειπ :ιοπιπα απια

:::π::α :ι:ιειπ ιιαιιιιεαι,ιπ :1πιππα πεεεΙΤ: ετα: πι:: :ιπαε:ιαπι νιδ:ιιαΙια :1πα:::τ:.Πππι

ν:ιο :ιιπ:ιιια ιπ πια ιτπΡΙι:αιεπ:π: , νι:ι:πα ι: 1ιπ:ι· ιοΙππι τεΙιδιππι ιπίπιτατιοπ: :ιι

νιπα α::ι·α&πα , εο:Ριτ ::π:αι·ε ιι:ιπο πιο:ιο :κι οιιιπιπ ποπ:: αεεε:ι::: , δ: :εεΙ:ιιαπι

1)ει θ:πιτι·ιεια ιπ::αι·: . Ιτα:ιπ: νιττπ:: :μα Ροτ:ι·ατ , ιπαπιιιπα δ::Ρ::ιιιιπα ::Ρ:απ

:ιο, οίιιππι α::ιει: , :εειείιαπι ιπ::ανιτ ,πιά αΙται·: πί:1πε Ειετνεπιτ , ΡαΙιαπι αιται·ια

ιπαπιιιιια αι·ι·ιιιιιι: ; :ι:ιπ:ι: ιππιτπο εοπαιπιπε ιι:αειιιια ιπ αι:ππιιΡι·ο::πιια ιιιτα:τε

ω. Μ* η 4 εοπαΙια:πι· , τ:: ποδια :ιιπ τπαΙ: Ιιαα:ια ::τιπ:ιια:πι· τ ν:: :απ:ι:πι 'δ :ιιιιιπα νπτιια ,

"Μ, `” ::διπ:εαι·απα Ρπ::ι Ιαπαπι:ιοα αττπα,_α::1πε τπιι·αιιιιι πιο:ιο Π:: (ἰεπιττιεια ιπ:::νεπ

:π ίπι·Βιτ, δ: Κα: ιπΡ:ι· Ρ::ιεα ιαπιια , απ: :ι:επι:π αι:α:ια πα: ιΠα::1πε :ιιΓειιτιιτ.

()ιι:π::α να: Ροίιιιιο:ιππι α:ι ία:ειπαα τε:ι:πιι::α , δ: Ρπ:τιππποπ ιπνεπιεπτεα , :πι

:ατι ναι:ιε ::α:Ρ::ππ: απ:: πιιι:1ιι:Ιοεο:πτπ :::ιπιι·:ι·ε : δ: ποπ ιπν:πτο , πιτπια ιπ

τ:: ι: εοπτπι·Βατι , ταπ:ιεπι απ:: :::::ιείια:π ιπτιοειιπτ , να::απ::πι δ: :ιιίεπτι·:πτ:ιπ

π:: εεεΙ:ιιαπι εοπιπιειππ: , :ιινιπα: νιιτιιτια Ρο::π:ιαιπ ι·:εο8ποιεππτ , Ρπ:ι·πιπ π:

:αιιππ:ιι ιπ πιπια αεειΡιππτ , απο τεπ:ι:Βατι: Ρ::ν:πιππ: , ατ:1πε Ραι·:πτιιιπα ιπεοιπ

τιιιεπι δ: ιαπππι επιπ :παρα ια:ιτια τε:ι:ιππτ . Οιι:π:ι:Βα: ιατπ Ποτπιππα ιπ Ρπει·ο,

:παπι ει·α:πα δ: αεε:Ρ:πα πΒι :ι:ιιει·ε: :ΠΕ ιπ ι”πτιπο , :ιιι:πι π:εεὶπτπ Ραπ: Ιο:1πεπΦ

::πι , ν:Ι αΙι:1πα :ιιίε:ι·π:πτ:ιπ, πιιί:ι·ιεο::ιιτει· ιιιι::ανιτ α ταπτα: εοπτι·αδ:ιοπια νιπ

:πιο . Επι: απτεπι Ρι·ειιιααιππι Πει θεπιτι·ιεια :::ει:ιια , :παπι ιΡίε :ιπιπ :κι ιιισει·απι

ιει:π:ιαπι δ: α::α:επι :ι:ι·ν:πιτ , οπιπιοπα ω:: :ιιι:ι:ι:, εοιπιτ, ατ:1π: :στο νιι·ιιιπα ιπ

οπιπι νιτα πια 8Ιοτιιιεανιτ . Βεί:ιτπτ ετιαπι ειπα! ιαπι α:ιπιτπα ατα:: , ιιι ε:εΙειιαπι

π,νειΒιιιι ιιιπιιι πιο:ιο ιπ ιιοποι·: Β:ι Β:πι::ι:ια εοπι:ετατα ιπ::αν:τι: , δ: πιιΙΙο απο πιίι Πεο

δ' 'δ·"'° κι:: , ι:τπ:τιΡΓππι :οΙΙο ιπαπειΡα:ππι ει:ιετπ αΙται·ι τι·α‹ιι:ι:ι·ι: :ιι:επα: Ο ΡιιΠιπια

νιι·ζαο δ: Ματ:: δαινατοτια οτππιπιπ ια:επιοιππι , αι: ιιο:ιι:τπα :ιιε δ: :ιειπ:::Ρα πι: ιτι

:πο ι::νιτιο ιιαιι:το , ατ:1πε ιπ οπιπιιιιια τπ:ια εαπΠα , πιιιει·ι:οι:ιιΠιπια α:ινοεατι·ιι: ,

πιιιιι ιεπιπει· :απο . απ: Ι)εππι επιπι α πιο:ιο πω: πι): Ρια:Ροπο , δ: πΙτι·οπ:ιια ιπ

::τει·πππι ιπειΡίππι , ταπιειπαιπ Ρι·οιιι·ιππι ιετνππι , :πο ιπαποιΡατιιι :ι·α:ιο . Η:: π:

πω:: ειπα πω: ιιιιιιοππα πιιπε νεπιεπ:ιπιπ :Η αει ιΙΙα απ:: ιαπι ιπ Ρ:ι·ί:Βιοτι

ατα:: Ροιιτπα , δ: ι·:8ιτπιπ: αΒιιατια :ι:::ο:ατπα , Ι)οπιιπο εοοπ:ιαπτ: ίεε:ι·ι: . νε

Α1]θοώ :π πι Ριπτιιπα :1πα:ιπ Ρι·ιπια ποπ:: :ιιδιπ:πα ίππι ιΡί: ποπ νι:ιι , π:: :ιποΒπα πιοπα

απ:: :Με επια , Ρ ε ι· ιι ο νι:ι:ιιεε: πιοπαίι::ιι ίαπδ:ι Μαιοιι, :μισό αΡπ:ι ΡαΡιαπι επ, πια:

Ροίι:ο , νιτοιειιιε:: πειι8ιοιο , δ: δ ι: ι: ο : επιπί:ια:π ιιιοπαι:ει·ιι αιιΒα:: , Ρ:: :ιππο

τα:ιοπεπι :”:ατι·ια Β ο α ο Ν ι α , :πιω ίὶπιΡΙιειτα:ια δ: ιπποεεπ:ιαε πιοιιαειιι , πω: το

ἔαν::αιπ :Μπι πο:: οιιιια ιπειπετεπι , ι·:Γ::επτιιιπα α8πονι . Έπ:ι·ιιπτ :πιπι :παε

πι: Γτα::εα Ρι·οπαιιιι:α πι: , Ρα:τια Ο:ιιιοπια α:ιιπο:ιιιπι ίαπιιιιαι·ιΙΙι:πι , ία::

:οτιππ ετιαπι ιιιιπα ιπ ιιιπτιβπα :οπίειι , δ: ιτιπ:ι·ια νει Ιαιιοι·ια Ρ:: ιππΙτα τ::πΡο

τα Τοειι . ΩπαΡτοΡ::ι· :α απ:: αι: πι:: ::ί:ι·ιιπ:πι· , :απτο :ι·::ιιΒιιια πω: , :παπ

το ιι1οα ε:ττιιιιιπ: εοπιιατ παπα:: απ: , απ: οεπιια νι:ιει·ππτ , αιιι·ιιιπα απ:Ιιει·ππτ,

ιπαπιππα :παπι τταθ:α ν:ι·ππτ, ατ:ιπ: π: :στο τ:πιΡοι°ε ποδια δ: πιπΙτια ποτα ιι:::πτ,

Ριπ

συ απ:: Μια. ιιαιι:πτ .πωπω πι: πω:: :τι δγι·πα αδικα, :μι πω:: δ: πω: ιπ Παοκ:: Μπι: ,

οιαπ: τ.

 



8.ΟΒΙΕΟΝΙΒΑΒΒΑΤΙΣ. όσο

πτιτποπττ τι τποτποττεο οοτπτποππ:ινοτππτ . Ιποο νοτο παω: ποττττιτπ τοττιττοποπτ Ρτο· ΑΝΝ. επ,

Βειοτττππτ νττοτπτπ τοίτττποπττε οτποττππε, πο το π:τππττε Ζοτε.ττει οπτπΓοπ:ιτπ πιο ειπιι- Ι 049

Ιειττοπτε ποιο ππκττΐο τππτοοπτπτ . δτοπτ οπττπ (Ξειττπε τπ 5πτΡτεττ $ονοττ δ: Ροίτπιιπιτει- '· μ" -

πτ πτειτοΣοο τοίοττ πο Μειτττπο , ποπ τππτοοτ , ιιτ τποππε.εττε ειΠοττιτπτ Οπττο , οι1οπτ

Ωττττίτπε το.τπ , ιιτ Ρτο. Επι: οτοπττππε , 8Ιοττττοεινττ τπ οππο , τιτοπο πτνοτίτε ντττπ

τπτπ ίτοπτε , οοτοΒτττοτ οοτπτποππειτ τπ τπιτππο . ΑΒίττ οπττπ παο πτίτ ντίτι δ: οτο:οτ

το. , δ: ε. Ηποττππε Ροτίοπτε ττνο τποποτε τοίτττιπετοΙειτο. , πο αφτο νττο ετττοιιτπ ατοπ

πειεττοτ ττποοτο νοτ πετττειτο .

ΕΧτοττε οποπειτπ τοπ1Ροτο -ΒοεττΙΙττππε Επιτοτ Οπττο τι Οτππτειοο εοτοτυοτττττιο τοοο, Π'

πονοπττ επ οποπτπειτπ τπτ τπττε τσουπ: , ποπ τοπ8ο :το οοποτπ τττοπο.ίτοττο ίττιιπι , πο

τπτπο Βοτοτπτειοπιπ ". Μοτο ποτοοπτποτο οοετοίτειπι Ροττττ, ιιτ (Σττττττο Ι)οτπτπο θ( !
ΡοτίοΙνοτοτ νοτει οτειττοππτπ : τππο το ποτππτπ τοοοΡἰτ , οπο τΡο οεοτοττο: οοπττοιι€1 Π;έ"Εΐτω

ντποτπτ . Αοοοπτο επτοπι οπο, ουτε τ”ττ8πε οτειτ, οοΡττ τοποππο ίοοΙτποε σ.ττπε οτιτοτει

οοτο . Ροτττποππτπ νοτο οεπΙοτιιτπ οτττοε Με τττειοοπο νοτνοπε , οοπίΡτοττ οεπτππε

Ρποτππτ , οπτπε Βιετοτ οτποτοτπ Ρπτετε. τπειππε τιιΡοτπτ ΟΡτττετε ποοοτειτπ οτΤοοοτειτ . _

Ιπτοττοοειτ οπτε οΠοτ . Ατππτ οττεπτπίτειπτοε .· δοτνττπττε ντποπτο τπ νο τττο , πο

τπτπο , τοτντττοειπποκπε τοποτπτ . Ετ Γειπδτπε : (ζποπποπο , τποπττ ? Έτττπε οίτ ,

τποπτππτ , ντΠτετ νοττττ , οπτ ττοοτ ντποπτπτ ποοοτπε ετπΓΡοέτπ , ε:ιτοτ τοιτποπ οοπτο

τπτπ ντίπ . Τειοπττ Ποτίοτ ποτοε , δ: επττπιιτπ απ ΓΡοττι τοτοτπτειπε, Αττττοποπττε οτο- απο ω

τποπτττιτπ τειοττει Ρτοοο τπνοοειτ. Ετ ππνοοεπε ΡειτνπΙπτπ , πειτππειττε οποττο.το οοπ- π." ο:)ιττ

Πε πεππτπ ττπΡττπτοπε ποτπτπτο:ο οτποτε,οπτο πειτπτει τπτπιτε ποποτο.τ , ντττπτιιτπ Ποπ Μ·

οοοΡοτειπτο , τττοο ποοοτπτποπειτ. Μοκοπο ντποπτοπτ τοτπτττττ επ ΡτοΡττο. οντιπτοτπ.

Αιπο.Βοιτ οπττπ Ρποτοε, ποπ τειτοτντοτπ τοοτειπε , τοπ :ττειττε τπποοοπττο.τπ Ρτο τπ ττττε

πτπ ΡτοΧειπε . . . . . . . . . . . . . Μττωπ τ:/ϊ οπο» το(οπαω ωεἰοττυπ . @Με τοοποτπτ Μοτοπο

ττο. Ποτ , ττοιττοε επττΠττπτ ? Ποτπττπιιε πειτποπο ττπΡΙοττ νοττπτοπτπ πτέτππι (Σττττίττ: Μι” κ

@ιιτ οτοιἰἱτ τ:: πιο , οπο” οπο οέο1Γαοτο Ο ου/τ·[.αοτοτ . Ε8ττ οπτποτπ τττπττο οοιτεοο- Μ |. `

τοπε ΞειΙνειτοττε ποκτοτο , οοιπτποτ.ιπε τπ οπτπο ππτποποι .· δε πιτπο οοποπτ τπίτοπτ Βέτο· #·

ιπττιιοπΙο τοτνπιπ τππτπ τπποπτίτοπτο πτ8πειτπε οτττπ ποττττ τοτπΡοττε ανο, ιιτ Βιοτ- 3 ”

το: οπτε Ροτπττοοτο οποειτ οποιπττ εοίτττπεπππε τττ οπτ οΡοτο οοπτττπτττ , Βοττιτπο πο·

οπτοτιιτπ Κοξοο οοοΡοτειπτο , τποτιιττ τποτττττοττ .

Βοοοπτιτ οιΙτοπ:τππο ίππόΈπε _ΟπτΙο τπ οποπτιπι πο εοοποπτο , οποπ ππποποο.τιιτ πι·

Απτοπ-νο.ΙΙτε , Ιοοο Γοτττοοτ τοττξοτοτο, δοττο.ττππτ τΠτο εοπττποποπττπτπ ίειπδτττε.το π- Αφ Πξ*Ρο

τποίο . Αποτειτ τττο Ρττπ1πε πτοετοτππτοτιιπτ , οποιο Βοπ1τπτΡειτοττ:τ Ρττοοοπππτ,τπ οπο Μ" ν" α

δ: οτποττε τπΡοτ οττΡττο. ττπΡοίτττο ίπτοτοττπτ, 8ο ειτππτο τπεοοΡττο επίττποπττα οι ποτο

ττττιιε τποποειτιιτ . Ποτ ττο.οπο οπττοτ εοπίποτππτ π1οτοτπ οτιΡΙοτο οπΡτοπε , οππι τιιττι

Βοτειπτοτ ποπ:ι ττειττοε , πτοπτοο οττ›ο ΡοτοοΡτο , Ιοδττοπτ νεοπτοπτ , οτ:ττπ οτποτο

ττπΡτοτο Ρποτττο οοπτοπττ απ τποπτο.πτ , δ: οοοΡττ τοοπππππι ΡίετττττοττιΡπτ πτέτπτπ ,

οππο Ιττππτ οιιτπ οτποτο τοίτιιτπ οοτΡπε τοττεοτο . Ιππιτττ νοτο οπτπο.τπ ττετττ , πτ Ποτ

ειοπεο Ροτπτπ ποίοττοτ , οπο ττπΒοοττΙοε ειττπε ειττπο οππΙτο ίπίτοπτ:ιτοτ . 'Αττπτττ τΙ

το οποπ τπΠοτειτ . Πτ νοτο οιΡΡττοπττ τειττττε , οεοο τοποτοτπ οποτ ποια οοπτπτττ ντπτ.

διιττίτττττ Με , 8ο οποίτ τοπεττπε , ττοτπτπ ττειτττ ιιτ ειοπο.τττ ποίοττοτ , τπππττ τπειππ .

(ζπτ τπττετπε , το ο.οπο.τπ οτ:τπΙττΐο ττοπτττοεινττ . Το.πποτπ ονο.επειτο "το , ττοτπτπ

τποτπ οιοπει Ρτοππττι ποτπΙττ Ρειτττ . Ατττοττ ττΙο ίππιτττοτοππε οτο ,' ποπιτο ντππτπ Ρτο

ποπο. εοοττ τοποΙοτο . να οτοο Βο:ττπε Ποτ Ρτοτειτοττι οτοει Γο Ροττοπτττοοπε ,· πιτ

τπτΙτ πονοττοπο οποπ Ι)οπε τπττοτειτ Γπτποτο ποπ τοοπτεινττ . Εοοο . . . . . . . τπ (Μπα

θετττοτο οοπντντιπττοπε πο ετοιτει ντπππι οτπτττοπττ . Νππο νοτο τοτππτο ίπο [Ροπτο

το πττοτοτο νοΙοπττ , Ρεπτοπτοτπ ΙντπΡΙπιτπ τπ ντπτίτιΡοτοτπ οοπνοττττ . (1πο.Ιτ νοτο

εοτπτε τιιοττο , νοΙ οπο τποπττε ττπποτε. ετ:τττπτειπππε οίτ τυπο τττΡππτειίτο , οπιπ ται πο

το Ι)οπτπ οπτειτο οο8ποντίτοτ ? Ροτιιττ τιιπο Ρίο.Ιπττίττο νοττττε οοπετποτο : Βοπτίωσ

[οτττοίκτεοβ πιεί , νο! ίτοπτ ειττοτ πτοττπτ: Βοπστπατ εισαστε πω! »σετ .

Εο τοτπΡοτο οπο Η ε τ π τι τ ε π ε το:: επ πτοοτπ Κοππιπτ ττπΡοτττ τοίττπειΒειτ , ιιτ Μ

πο τοξοπο επ ττπΡοττπτπ οστοτπονοτοτπτ , οοτπττττΒεττπτ οπτπ οο ποειττίττπτπε Οπττο ,

& 8τοττοττΠτππο νττοτπτε εποτιιπππτπ Ρειττιππ πτττοπο οοτοπτειν οτιιπτ ειΡππ ΡειΡτειττι

πτττΠττππτπ Ιτιιττ:το οΡτππτπ . ΕΧΡτοττε ττειοπο ττττπε πτοτ Γειοττε ττνπιποτπτπ οτττοττε ,

οοπίοπττ Γοπτοτ οπτπ ίττιττττσπε απ τποπτειπτ πτ Γιιτπττε οτττοτπιπ πειΡτππε , ειπττττο.ε το

.:4τετο ΕΣ. Ο. Β. ΤΜ”. 7.ΠΙ. @ο νος;ι_

το Ανιιτίο Με τπ απτο ποτττο 8. Οοτππιπτ τοττο, τττ:ιτιιε, οιιτ τπτοτπιιπι οοοπττιιπτ τπ Ττ1ιι:ιτιοο πΓοπο
τι οπο. το. ίπορτοττ ποπ ροτποτιιπτο ·
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1. ]ευ.

?ιιτ εττνττττ

τυο Ρυττττυτ.

'' ΞιφΡ!ε :τῷ

εεεΙεττευτ .

Ιτετυ

εττυ: .

ΥΓ.

Ρ:ιττυτυ ίτυο

γω δε πευ

τττ .

Πιό". 3.

τ ;.

νοεετετττ νττεε . Ετετττ ευτετττ τττΓευτττοευτεε ττυττττ, ετουε οΒΓεουευτεε εποε Ρευετ :

ττττετ ουοε ουτττετττ Γτευεττε ΡοΓΓεΓΓοτ Γε νεΙΙε οτεΓεουτ ΓττττυΙεττε , εεΡτεΒετ οευΙτε

ουοτττοετο εττουτττ ουττετ Γυτεττ. (Ξετττεττε ττοττυτ τυεΡΡετυ οΡετοΓευτ ΓυΡετ ντττ Ι)ετ

τττευΓετυ , τΠεέτυε ευΡτττττετε τεττΓετε εττττετεττετ Ρεττετε , ουοττ ευΡτνετετ ττττουε

τττευτε.Ροίτουετττ ετΒο ετετυΡτε εττ Γετττεε εΡυττε,τττευΓεουε Γυοτ τετττοτες εΙττε Γυε

ευτεττττυυε ,Με τττε1τοττυε εεΓυ τεΡεττετυ τττεΡΡετττ Γυτ:ττο τεΡυττ , δ: τττΓεεΠττ Γεω

τυπο , Βειτττεττε ττε τττνετττε Ρττεττε , δ: τ8ττετυε ουετττε ει» τη Ρτοτττττιο Γυτυτε ετευτ

τυετυοτοτυττι ττεττττττευτε . Αττετε νετο :Πε τοτε εοτυΡετεττττ εΡΡοίττε τττεττΓε , τε

ουττττυτ ουοττ ττεετετ . Οττο ττττετ εττετττεε δε εττττΓΓε τττεΡΡε Σουετετετυτττ τττυττττυ

τε , ττεΡίττττ Ρετετ Με ΡετντΡεττττευτ , .Αττεττε, τττουττ , εττετττ,δτ ττε τετε εΙτυττ υττε

ττττε εεετάετ , ΓοΙΙτετττ εΓτοτε το ΡοΓτετυτττ . . . . . . . Ροίττττοττυτυ βεετο νττο ΓττυυΙ ευιττ

Εεεε , τττεττοττυε τΠε του τττετε ΓυΜετετττ ττετυτττ το Γοτυτυ νεττεττυτυτετυτυ; Γεττ άτ

τττετττ ττυΙΙο τυοττο Ροτυττ, ουτε Με τΙ1ε ττιτουυε Ροτττττετε που υτετιτττ.3εττιετ,Βτε τετ

ουε ΓτυΓττε εοττετυε , τεττττετυ τυΒοτε Γτοττττε εουΓυΓυε εεΓευ1 τεΡετττ τυευτε : δ: εεεε

τττντττε υΙττο ΓεετεΓτυττι Γεετυυε τττ ττττυττετττ Γυτ Γετντ ΡετΡεττετυτττ ετττετττΡΙο νττττττ

εετ.Ξυτ›ἰτο εττττυ τττετττουε ΡετττουΓουε ετεΓεδττε,τυτΓετ δε τυτΓετεβτττε ΓττυυΙ ευτττ Γυτ

το Γεττέττ ΜετοΙτ * ττεΓεττυτ , τττ τεττετττ Ροττττυτ , τττεΡΡε νετο ΓυτΓυτττ εΡΡεττὸττυτ .

Έττ εοττευτΓυε ΡοΡυΙτ , εουίττΡετυτ εεετείτε τυυττττυτττττε τττττυτττετεοτττ, τττετττυυτ

ΟτττΙοτττε ουεΙε τττ ε8ττοΓεττυτ,δε Βεετυε ΜετοΙυε υτ οΡετττ ττττΓετο Γετετ ου1τττυτττ νο

ττε εττοτετυτ . Τεττετετυ τττντττε Ρτετεε τττοττττε τυτΓετεττοτττουε ττττΓετυτττ εττεττ , οτε

ετττε τττεττυΓουε ττεττνο ττυττιοτε ΡετΓυτ1ττττ , ΒεΓεε ετυε δε Ρτετττεε εουΓοΙτττετ , τΓουε

ευτττ αυτή ΡοΡυΙο Ι)ευτυ τυε8τττΓτεευε , εττ ΡτοΡττε τετττεετ .

Αττεττυε εττεττι Γυττε εττετε τττεττε ΠττττΙε ττττεΡττοτττε ττεττιτιυττι ΓυΡτεὸτἑτο Ρετττ
ττιΓεττε τττοΙττε είτ . ΜοτεΒετυτ υειυουε τετττ Γετυε Ρετετ το ττεττοτυτττετε ΡεΡτε ετ-Δ

νττετε , ευυτ εεεε τη υττε υοδττυττι ουτττετττ Γυτ τττ8τεΓΓυε Γτεουτιττττ εουοτιττττ , εττεοττ

υττυτττ , ουετττ Ρττε εετεττε ΡετΓΡεττετετ οΡτττυυτυ , δ: ευτυε τετεο νττ βεετυε Γεττετε

ΓοΙττυε ετετ . δω ουτε το εεττετττ υττοε που ΓοΙυτυ Ιτοτυο Ι)ετ , νετυτττ εττεττι ουτε Γυί

τυττε ετετττ ττοτε ντετεΒευτυτ _; νετττυε τΒτετετττ τυοτεττ , εοττΓυοττ εττ Ι.ευετεττΓε οΡτ

ετυτττ , ιιτ τΙΙτε δε νετττττττοττε εουτ ευΡττυτττ εεουττετετ Ρτεττυττι . νετυτττ ουτε Ι)ευε

ΓετττΡετ Γυοτυττι ευτετυ 8ετττ , οττττττυττι εετττεττττυτττ εοτττε ττε οΒΓττυΓε Γυοτ, υτ τω!

Ιτυε ευ ετττετκτυτυ ετττιτττετετυτ εοττνετττεττττε . Ωυοττ εετττεττε τΠε τττεττνοΙυε, τεδτυε

Ρεττττυάτττε εοτεττε , δ: Ρετντττευε Γε ττεουττετ εοτΠε , εοττΓεΓτττυ τεττττττ ετ! Ιοευττι Γυετ

Γτευεττε εοτιΓετυτττ , δε υπτεττττουε Γεττιυττε τεΡτετΓετττετ εουυτυ Γτευττε ΓυΒττυέτυτττ .

Νυττττετυτ Με νττο Βετ . Αεττ τΠε τοτετεε Γυττττττο τετυτττ οΡτττετ , δ: :τε ουτε! τιποτε

Γττει τυΓετετυτ Ιεττοτττ, τττιΡεττοΓε Ρτεεε Γτεντευττυττι τυτττοετ νοΙυτττετεε. Νου εττττυ

ετετ εντεΙυε ντττεττξτε: , Γεττ τττττττε εοττττε Βετττοττττετε , Βοττε Ρτο τττεττε ΓεωΡετ Γτυττε

Βετ τεεοτιτΡευΓετε . δεευττττυτυ Βεεττ Ρευττ ΑΡοίτοττ`, ουτ νεε εΙεδττοτττε τττεττυτ, εετ

τυοτιτττουευτ , τιυΠτ τυεΙυτττ Ρτο τττετο εττευτ νοΙεττετ υτυουετττ τεττττετε , Γεττ οττττιτ

Με το εοττττιτουε τη εουττττυττε ττεττεΓεεετε .

Εε τετττΡείτετε , ουε τεετιυτττ Ιτεττετ ουτττεττ1 ττοΒτΙτε Α. τι το υ τ τ: υ ε τι ετττΡυετετ ,

δε τΙΙε τυεξουυε Η ε τ υ τι τ τ: υ ε , ττττετ εετετοε ετε.ττττττττυε , τεΙοτιτ τιτοττετετττετττ εοτι

Γετιττευττουε Ιτεττετ ΡτττιετΡτουε , τετττ το εοττετττ ΓοΙο Ιτεττεο ΡοτττυχεΓΓεδτεΒετο Γυ

Ρτετττέτιτε Ρετετ ττεττττεττε Ρετ Ιτεττετττ , ττενευττ ευ ουετττττετυ εουετττ , ουε τττοευτε

ΡεΡτετ Ρτε:τετττυεττε , ετ: ευΓττεΙτ Ρεττε , ττ1υτυετο τι Γε ττοττιτττε ττετ νοεεττ Ττετττιιτττ.

Πειτε ετττο ΓεΓττττετττετ ττεττίττε ευΡὶετοετ :Γεττ υεντοτυτττττεετετ , ουο τετττε: εΙτττυ

ττττττε ττυτττετι ττεττΓνεττεττ ΡοΓΓετ . Ποττττττεττε ττεουε ττε Πεο , ευτ τοτε τυετττε Μυα

τεοετ , νοεετ υττυτττ ετ: ΓετττυΙτε , ευτ ττοτυευ ννοΙνευο , δ: τυ ττοτυτττε Ποτυττττ τυΒετ

ευτττ Ρετ εττε ττυτττττττε ττευττ δωστε τττεεττετε . Μττυτττ εττέτυ .' Γεττ τετττετι οττττττε ΡοΓ·

Αυτο Γυοτ ετεττευττ . Οττετ.ττνττ τττεο Γετττιιτυε , δ: ΓυΒΓεουττυτ ΡοΓτ ευτυ ετοτυτττυε ,

δε ττε ευτττ αουτ εοτττττετυ εΒΓουε ΓυΜττττο εγτυοε: , Γτττε εΙτουε τε:ίτουε , Οττττίτο ετυ-_

δτοτε νευτυτττ είτ ετἰ ττΡετττ υττεττοτετττ. Ιττ1ΡΙετε είτ τυττε ΡτοΡτιεττε Γεττέττ ΑΒεευε

τττεεττττ5 : κωσηΓεεωτΜ »εεττ εοπέτ κατ: , τ:: βετο .τοιωτιωτ Μαΐτω·τωτ . αυτά νετο

τυττεοτΙτυε , νετ Ιευττε τττοτττυε ντττετυτ? (1υουττετττ ΡοΡυΙυε ΙΓτεεΙτττευε ττττετ τττντ

Ιτοττεε τττεττε Ρετ Πεευτττ ττευυνττ : υυττε νετο Βεετυε Ρετετ Οττττο ΓυΡετ τΡΓεε υττττεε

εεουοττε ντε Γυτεενττ · δεττ ουτε υττυτττουε Πετ τττυυυε είτ ,δε υττοουε ε ττοτστε ])ευε

τυεουτΓτεευττυε είτ . Ηοε εετττετττεε ουτ Ποτ εττετευτ , Ρυτενετυτιτ εουΓυετυτττ εουετ

ττεττ
 

κι Πε Με ε8ττττυττ ΓυΡτε με. 3το.

 



δ.ΟΠΙΕΟΝΙΣΑΒΒΑΤΙ8. ότι

ττειιΠται·τι , δε είίεειιΠε ει1αιε ω τειιτετε εοτιετι ίατιτ.· ίετΙ Ρτιαίτιαειιι Ρτιττιε νείτι8ιε ΑΝΝ. οτι

ίοτιιΡετιαιτι τΕΡετιι τετι8ετετιτ , Ρεπιε ίαβαιετΒετεατατ3ιιιΠ εοτιίείτιττι τεττοεδτι τετε

όαττι ΡτείΠίίετιτ . νιίο τετιτο ιιιιτει:αΙο, ατιαε εκ ειτεατιιίτετιτιοαε εει:αττιτ ει! 8ετιαε

Μαι ντα , οτετιε αι: ΙιοίΡὶτἰο ίαετ τΙοτιιαε ατι τιι8ιιετετατ : ται να· Βεεταε Ιιτιειιτετ εί

ίετιίαιτι (Με , νετεεΒετατ ειιιιτι ῇειτι δια ει! οεεείαττι . νεαιετιε ίτειιαε ι:αττι ίαίε εεἱ

ειοττιαττι, δε εετὶτετε ιΙΙιαε Ιιοιιαιιιε τείεδταε, τὶοτπιιταττι Ρεττειιιτ. Ια Μετα νετο πιε

τΙιο , @τα Βοετο νιτο ίοΡοτετο, τεΡετιτε νετιταε ετιίΡιτειιε Ρετ τιταεε τιοττιαε ααα Ρε

τετιειιτ, ίαο Βετα Ιαεεττιειιι ειτίτιτικιτ.ΕΧΡετ8είεδταε εαΒιι:αΙετιαε τ1αι ειπε ειιιτιοα

ΜτεΒετ , ιιοττιιιιε Πεοτὶεταε , ετειαε εκτεττιταε,τιοΙαιτ τετιεοτεε ιττεΡΠίίε,αΒι ίε Ια

ι:εττι τιιετιιιτιετετ τεΙιτιαιτίε.ΕΧΕΙινιτ ε. ΙεδταΙο, δε ιιείειετιε ιιιιο Ιατιιετι Ρετετετ,ίαπ1·

τε Πάει εατιετ:ιε εοεΡὶτ Ι)εαττι οτετε , τΠεετιε.· Ο Ιαττιειι τιινιτιαττι , τ1αι τοτατιι ΙΙΙαίττεε

ιτιιιτιοαιτι , εατιι τιιε ιτιιττιετιταιιι " , δε Ρετ ΟτΠΙοτιετα τααττι ὸεΡεΙΙε εΒΪιετ: τιοαιο

1ιοττοτεε τειιεΒι·εταιιτι . Νεε ωστε , Με εΒ ε:τΙιετε ίαίε ιΠαττι Ιετιτιε δε ίει:ατιτετε,

δε @απατα Ιαιτιιιιίε Ρετίαὸἰτ εΙετιτετε . Ετ τιε εαι Με ωεωτιιιαια νιιιεετιτατ , ο νι

τι ίὶτὶεΙεε δε (Πιτιίτιετιι ίτειτεε , (:τεετοτιε είτ ιτιἰτετιτὶε Ροτετιτίε , ειιι τΙενοτοε ειαε

ετιιιτιοε ι:εττιετιε , τεΙιτετ Μαιο 8Ιοτιίιεετε νοΙαιτ ,ατ Μις ττιετιτοτατιι ιΡίὶαε Ρετ οι·

εε ι:Ιιττιετε τιιίίατιτΙετετατ . -

ΜειιιοτἰεΙιε τΠεε τΗνιτιει νἰίἱτετἱοιιἰε δε !ιαττιειιει ίεΙατἰε , ίείτἰνἰτεε νἰτἰεΙἰεετ τισ

ττιἰτιὶοε: Νετινιτετιε εΡΡτοΡὶτιααεΒετ , δε ίετιδταε Ι)ει ΟτὶἱΙο Ρτιιτιοε όίεε Διὶ νετιτιιε

Ώοττιιαιτ:ι εΡατὶ Ρετετιιιεεαττι,τιεΙεδτεοιΙε ΗΜ εοειιοΜατιι,εε!εΒτενετετ. Ιιιτὶε ετεί

ίαπι ιιιονειιε,δε Ρετ αιοτιτετιε ΡεαΙΙετιτττττετ ίεειετιε,Ρετνειιιτ ετὶ τιαεττιτιειτι νιεατιι,

τιοτιιιτιε Ι.εοτιιατιι " , αΒι εοτιίιειτατ ίεΙ , !ιατιιετιοτατιι ειδοτιιιτι εοτιτΠπιετιταττι . Ρε

δτίτιεΒετ :παπι Ρἰοἀείὶὸετἰο Μετα νιτειιιιε Ρεττατιι εΡατΙ ΩΙατιἰεεαιιι , νιττατιε δε

τεΙἱ8ιοτιἰε ΙιεΒἰτεειιΙατιι,εεΙεΒτετε. ΑτΙνετιετετ εατειτι τΙοτατιαε Ρ ε τ κ ο ε εε ΙτεΙιε ,

δε ια εμε οΒίεειαἰαττι 8τετΙιεΒετατ, αι τ:αιαε ίοΙετἰο νεΙτἰε Ριαε Ρετετ 8τεταΙεΒετιιτ .

ΗοίΡιτετι @Κατ ια Ρτε:τιιθτο νιεο , ΡτεεεεΡιτ ίετιιοτ ίαιε , ατ είίετιτ ιιιΙαι:αΙο Ρετετι,

δε Ρτιιτιο τιιετιε ΡτοΗειίεετετι τατ,ατ ιιιατιιε ιτὶοτιε*Ρει·εέτε, ΡοΠιιιτ εττιιι8ετε εε πιο

ι!

Ή

τοεο'

τ. ]:ιτι.

τι!. καὶ.

ττιιίεταιιι ,

χ

" Εστω !#

Μεσαίο· -

τ»ί Μια-ι

ιιείτετιατιι ίειιδτι α ΜετεεΙΙι . Ιττιτα ἰαεΒετ τιετιιειαε ιΙΙε τιιεε τ1αεττετ ίετιε,ιτι εμε δε ΜΜ,,π_

ίοΠεπιτιε Ματια δε εΙεέτιο Πει Με τω ια Εεε!είἰε Ρτεεεοτιετατ θ. ΙΙΙιε ετιιο ειιΡιε

Βετ ίείτινααι εεεΙεΠ:ιε οτεε αΙι Ιεεετατα Βεετιιτ ντιΒιιιι διι·ε&ατα εατιιτε Ρετιτετ δε εε

1εοτετε . Ήεδτο ὶτεοαε τιιετιε εετΡεοειιτ ιτετ , εαιτι μια εεεΙαιτι τιαΜΒιιε Ρτεττεδταττι

όιτίατιττετετ τεττιε ιιιιττιετιΠτετετιι ιιτιοτιατιι , ιιτιΡεΙΙετεττ1αε ιτιι:οττιιιιοτιιτετεε εατε- -

ταιιισ:ίεά ίοττεττι νιττΒειειιιττιαττι ε ίτετα ίαιε!εΜετιι Με είΡετε τενοεετε τιε

ααινετατιτ . (ξαιτιιτιιτιιο εοτιίοττεΒετ ίοεἱοε τιε :παταω ίτειι€ετετιτ , ίετἰ £νιεττι εοτι

ίτειιτετ εστΡΙετετιτ . οτε ετιιτιι τιοτι ΡετιεΒετατ νιιιει ε νοΙαΡτετε , ιτινιέταττι ίε Ριπ

ίτεοετ ε Ιετιοτε , τιιιἰε ιτιειιεΒετ ΗΒετ ει: οτιιιιἰ ετιιτιιι Ρεττατοετιοτιε . Ι.εΒοτιοίο αει

τατ ιτίτιετε εατα ΡΙατὶαιο ίΡετιο τιιει εοτιίεδτο,νετιετιιτιτ ω τιαοατιεπι Βιιαιεα , τιιιοτι

ιτειιιταττιαετετ, ατ αΙιτε Ιιτοτιε τετττιιτιαιτι Ρτοτειιίαττι ιιιττετιίτιιεεΜΙε νιτΙετετατ .

(Σοτιιιτεε νετο εὶτεατιιεὶτεε τΗίεαττειιτεε , δε ΡΙατιταε εοιιεατεε , ττιεεοιΙεττι ττειι

Πτατιι τιιιιιιττιε τεΡετιεοειιτ . Τατιε @ειιι ίετιιαΙαε ίΡεπι ιιτ Πεατιι Ροτιετιε , νο

εετ ατιαττι εκ ίειιιαΙιε ., τιοττιἰτιε ΑτισειΙαιιττι . νιιὶετατ ) ιιιτιαιτ , πατα Ρετ Ιιετιε

Ρεττειιι Ηατιιιτιιε ίαείίε εατίαιιι ττιεετιτΠ . Ει·Βο ία σε τιοιιιιτιε ίεε αταε ιιιετετιετε ,

δε ειιΡετιετιτιο Με απατα δετιοε ειαεεττιαε ττετιίὶτε . ΙΙΙε ω? πιοττιταε , εΒιτ ιτα

Ρετετε, ττετιίἰτ Ηαιιιετι, δε εΙΙεΒιτατ ειιι τἰΡεαι αΙτετιοι·εττι, δε ειιτιιίίε νοι:ε εΙε

ττιετ , ίε οτιιιιεε ίετ1αἰ Ροίίε . Ετ ίετιίοτ: Νοιι, ιτιτ1αιτ , ίετἰ τε ετα τιοε οΡοττεΒὶτ

τετιιτε . Ττετιίνει!ενιτι1Ιειτεταταἰτιτετνειιτα ΡειττΞε , ωτιιιοι·ιε ενετιετιε ΡετἰεαΙατιι.

Ρτεεεεειε ετ8ο, ιτιτιαιτ, ιιοτιιι τιοαιιιιε Ποττιιαι. Ατἰ Ιιτιεειτι ἱτετιιιε εατιέτιιτιετε

όιειιτεε , ττετιίὶετατιτ εατ8ιτειτι νείτατα , ετιιιιε ιιίτιαε ει! Ρεττεε ίετιιοτατα ιττΙΒετι:

νιτο εατετα Πει,Πεατ τείτετι ίατιτ τ1αἱ ετιίαεταιιτ ,τιετιιιε αίτιαε ετὶ εοι·τιΒιειιι εεΙειε

τιιειιτι ετ1αε Ροταιτ τιιτίατιάι . Εκ ἱιιίιιίὶοιιε ιτειιαε ετιαετατιι , τι ιτιιιοοιιε εΙ8οτε εοτι

Πτιέτιοαιιιεε ίοειι, τετιόετιι Ρτοίατιτίε τιοθε νετιετατιτ ετἱ Ιοεαιιι όιιιΠε8ιτεταττι,

ειτατιιι ττιεττγτιε ΜετεεΙΙι Ιιοτιοτε εΠεεταττι . Ρεξτε οι·ετιοαε Ρετιετιιιιτ τιοτιιατιι , δε

ίετίετιτεε ειπε ιετιεττι εοΡιο ίαττι , εΙἰἱ ίε ι:ε!είεεετε , Ρει·ε εοεΡεταιιτ νείι:εε ιτιατε

το . Ωαοτατα 8τενειιι1εΒοτειιι ι:ετιιετιε τ!αΙειίΠτιιαε Ρετετ ιαεεΙαιτ ταδε , δε άιετιε

ειιιἰεἱε εΠΙιέτε Ρεδτοτε ττιαΙι:ετ .

τάδε. δΈ”. Ο. Β. Τοπ. ?Πλ @τι ι Ο φιστι

ιτ Ποτ: ιιιοτι:ιίτετιαιτι ίιταιτι είτ ια ίαΒαι·Βιο ΟεταΙοιιειιιι.

& Με ειιιεττε ε- τειιιΡοι·αττι; ια ΙιεΒιιοπι:ιάσ. τεττια Αάνεαιαε, ααα ίτι1ιι:ετ Ιεειτατ Ειαια!εΙιαιιι Μι Μ

είἔ 2ίαεσία: δεύτίεί (ἐκ.

τ ΑΙτττ τοι!ειτ, ιηιΙειωμε ίπτουιπιοιΙΕΜΜ πακετο.
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ΉΠι

Ο @ιιοιιτοιιτι ίοι·τειι Ρετ ιιιιιΙττι ΡετὶετιΙει 2ίι·ο.τι·εω

Νε νεοι», νείτι·ιε ίι·τιιι8ειτιε Ρεδιοι·ε τεοιιο ,

Ρετ νοτια οποιο Ρετ τοτ :Πίει·ιτιιιιιτι τετοιο

Τειιτιιιτιιιε ω τεειιιιιιι τω, ίεἀεί@ιιε οειιτειε.

Πιιι·τιτε, δ: τα:: οΙιττιττιετιιιιιιΠε ιιινειοιτι

ει·ετιιτε πιω: Ρτι.ι·νιτειττ,οεπτεΠειΜατετρο ειιιτιε οοίε@·ιιὶιιτιι εοιινειιιίτιε,οιιιιιε νε

τω Ιποοι·ιε ετιτ Ισια το ττιιιτιετε.τττι:.Ροθ: οτα ειοο ίιιιιιτο ίεΠοε :ι.ττιιε ίοττιιιι @ιιιετε τε

Εοει-ΙΙειτοιιτ.Ιιι ει·τιίΠιιιιιτι σ.ιιτειτι εοι·τιΡΙετιε οΗὶειιε εεε!εΒαΠιειε,οττιτι1Ροτειιτιε Πει

όοιιο,ειοο δ: Ιει:τιτιο. εοτιτει ίι·ιιτι·ιιιτι τω ΡΙενιτ,ειε δε ιτιάε (Πι:ιιιιτιοιιιιι Ρει·νειιιτ .

Ι.ιιτεειω τι Ρ:ιτΗιοτιιττι Ρι·οκιπιιιιιι εΠ· ιιιοιιοθετιιιωτ Γειιι&ιΠιοτιγΒι πιοι·εντιετ

ι;Ιοι·ιοΗ εοιΡοτιε οοτιοτε ΡτειιοΙο.τιιαι, @οι Ιοειιε τι Έτειιιοοτιιιτι ι·ε8ιοιιε Ηιι8οιιε 8ο

Κοτοεττο,νιτο Πει Ο:ΠΙοιιι ίιιει·ειτ εοτιιτιιιίΐιιε,ιιτ τιιοτιο.τοιιΙι οι·τιιιιε δ: :ιοδτι·ιτιει τε

ΒιιΙτιτιε νιτει: Ρτονεοει·ετιιι· ιτι τιιεΙιιιε.Ιτι @ιιο οαττιοοιο εΙἱ@ιιειτι‹ὶο ΠειτοττιιιΙιιε εσω

ττι:ιι·ιετιε , νἰτειε ΡειοιιΙιιτιι δ: ΓειΙιιτἰε οιιιιΠιιτιι Βι.οιιιιόο οτε ω: ειιιτιιτοι·ιοιιε ιιιιιιιίιτει

οιιτ.Ωιιτι:ΜΈεΗττιαΙε τε τοΡιιε είΒιιι:ει·ιιτ,δ: τω: τιιγίὶιεε ι:οετιω ιιει:ιιοτιδ: ἴειΙιιτἰἴετε

ΡειίΠοιιιε ΠΙιτιίΠ οΙεΠετατιτ , απο οι:: Ιει:τιτι:ε, ττιιιιιιΡΙιιιε νιάειι::ετ Ποτιιιιιιιεω αίσιο·

τεθιοι·ιιε,τιιιιιιάο ιτττιόιιιι·ετ.Είιιε νετο Ριίετιιι11 ιτι τουτο. @κι ἴοΙΙεττιτιἰτετε Ρειτι·ι ίι·ει-'

ττιοιιί@ιιε όεει·ιιτ.θετεοετ τιιιιε οΠὶοἱιιττι ΡταΡοίιτιιι·ειε Γετιιοι· Ινο,ειιιιιεειοιΙιε Μαιο,

@οι οειιε·ιτιετιτιιττι Ροτιιιε οοίετνει.τε δ: ι:ο!ετε Πιιιἰεοατ,@ιιὶ@ιιε "Με φωτ 8είι:ιετιε

τιιιιιπιιιι·ιι @οοο ίτει·ιΙιτειε ε@ιιτιι·ιιττι Ποτ που Ρι·ιεοετετ ετΐΠιιετιτιειιτι οιίειιιιιι:ει&ιτοοειτ

ειιιιιι ιιτ ιιτιὸεειιτιι@ιιε :ιὸ@ιιιι·ετετ εῇιιΙιτιο:Π εάιιΙιιιπι , ίει:Ι @ιιεεοιιιιι@ιιε ει8ιτειοειιιτιιτ

1ιιιιιιπιε :κι Ρι·οίεΒιιττι ΡτοΒοἱεοειτιτ . Πινιτιετ ετιιιτι Ρι·ονιάειιτιει κι ειοεοετιιτ, ιιτ ιτι

:ι>εω Με. πισινα ίείτινιτειτε τιονιιιε οοΓΡεε 8ιιττιιτιε πονο ετιο.ιιι οοτιιιιιι , ίεειιιι:1ιιτιι ΑΡοίτοΙι.ιτιι

ιιιοσιο αι

μπε.

ίΡιτιτιι ττιειιτιε Για τω :Πε ίπ :ἰἱετιι τει·ιονειτο , Πει τιιιιιιετε τιιιττει·ετιιτ . διιο ἰΡίο ιτα

@ιιε τιιει8τιε :Πει ετεΡιιΓειιΙο , εοιι·ιΡΙετο ο ίι·ιιτι·ιοιιε εεΙεοι·ιτετ ιτιεττιιτιιιειΙι οίΓιειο ,

Ειτιιτόιθιιε Πο Μετα ΡοΠιάετιε ιτι Πεο , τι:: ττιετιτιε Ρεττιε Ρτοίιιιιιειιε , πιονιτ Βαΐ

τιιιτι :το ει: εΙείιιι , δ: επι Βιτιιι1Ιοτιιιιι τετιάίτ οιι.οιτειειιΙει . Ρι1ε:ιτιάι 8τιειτοε νοοειτ ,

ιιιιιΙτα απο εἰε·εοτι@ιιιιτι·ιτειτ , ίιιΡετ ετΡιωτιιτ ΡιΓειοιιε τιιιιΙτει ιιιοιιΙεειτ , τιιιιιε Ρἰιιτιι

ΟτοΙοιιεττι νειιιίΐε, ιιιιιιο :Πειιι Ποιτιιιιιετε τείιιττεθιοιιιε τι:ιείΤε , ιιιιτιο ίτεττεε ιιιεΙο

τιιιιτιιπι αιιιτιι ίειτιο)ειτοε τοτε . ΙιτιΡετειτ ιιειιιιιττι ιο ::ιιιιιιι νιττιιτε,ιιτ δε@ιιειιιειιιι Πτι

νιιιπι τετΙοιιε ειιοετειιιτ.·Ιτε,ἱτι@ιιἰτ , δ: πιει·ιτιιιιι ΟειιΙοτιιε ιι·ιτει·ΡεΙΙοτε , ιιοτιιειι@ιιε

::ιιιιιιι ιτινοεο.τε .· ει·ει!ο ειιιτιι @Με που Β·ιιίιτειοιτιιτ ΓΡεε νείτι·τι . μ! Ιὶιιε ωστε ετικ

Βιιιτι εΙΙειιτιιπι τιιτο:ι άουτ Βιινιο τοτε: Βιινιιιε ει: ιιτιΡι·ο νιίο τεὸὸὶτ Ριίι:επι ττιειἔτιἱ

τιιιιιιιε ειιοτττιετιι , νοοειοιιΙο Πιιτιοιιετιι , οι @ιιο Βιιπιιτιιε Βιιτ8ιτε οιιιιιε Βειιει·ιε Ρί

ω: νικ ιιιιι@ιι:ιπι Γετεοειτιιι· τι ΡιΓεειτοτιοιιε ειιΡτιιε είΤε . Κετὶειιιιτ ετ8ο οποίο @οι

ειοἱετειιιτ νειειιι . Ρι·ο:Ιειιτιιτιιτ ιιονιιε Επι: , ιιειτι ιιοτι Ρτεεάιδτιιε Πιινιιιε @ειτε Ιο

Ιεοειτ ) ίεά (ζΙιτιίΠ Ιειτἔιθ ιιτι οποσε Πιο ίετ νοξ1ιιτει:ετιιτ . (διοτι νι:ιεΠ::ετ ιιιοΡιιια

τιιιτι ττιιτιιειιΙιιιιι οι Μοτο. ιιτιπιιττιτιοτιε :Η ει. ίειτιθ;ο μπε οτιοιτιιττι , ιιτ ετιειιιι ιιιίτι.ιι

τεε ΓεοοΙοτ,@ιιιοιιε επιτ ιιινιίτιε δ: ιιιεοΒιιιτιιε τοπια ειιοτττιιτει.τιε ματι το νι:ιετιό ιιτιι

νετιιτε ΡττεοἰΡετετ , δ: ε:ἰ 8Ιοτιθεειτιοιιειτι Πει οττιιιιΡοτειιτιε ίιιΡει· οοο οετιεθειο

ίετιιοτεε απο ιιινειιιοιιε δ: Ριιει·ιε ισισει8ιε ει:: ιιι:ιειε τιεεειιόει·ετ. Α8ιτιιι· :Πεε ίοΠε

τιιιιιε Ρτο ΒΙοτι:τι Ποπιιιιιι:ει: τείιιι·τε&ιοιιιε . Ι.ει:τειιιτιιτ οετοεε ιιονιτειτε τει Ρετειδιιιι

τιιετιτιε του” νιτι .

ΕΠ ΡτοΡέίετιδτιιττι ΠιοτιγΠιιττι πιοιι:ιίι:ετιοΙιιτιι ίτι τω” ίειιιδτἰ Μειττιιιι ό εοπ

τεοι·τιτιιιιι,δ: νιιΙειαι·ιτει· :το ΡιιοΙιεειαι δτι·τιτειιιι όιδτιιιτι:ιτι @ιιο νιτιεΙιοετ Ιοεο ίτε.ττεε,

@οι ιο Ρι·ετοιθο ΒιιιέΗ Πιοι·ιγΠι πιοιιειθετιο εει.ιιΐει ὶιιτὶιιτιιτειτἰε νεΙ Γα.τιετιτιοτιιε οπι

τιετε που ΡοΙΤιιιιτ , ειΙἱ@ιιειτι:ὶο Γεεεόιιιιτ . Ωιωτιειιτι ἰττι@ιιε :Πε νιτ ίιιιι‹?τιιε ίειτιέειτιιε

:ιόνειιιειιε,τιιοικιΠετιιιιιι όεεΙιιιιιιιε,επιιίο. τεοειιιίιιτιοιιιε Ποιο άινεττιτ, @ιιοτἰ ημισ

Ιοειιτεε πιο” τιιοιιειΠει·ιι ιτιειιοιιιε Ρι·οειιττιτοτεε,πιιττιιτιτ Με @ιιεε@ιιε τιεεείΤετιτι,ίετι

δε Ριίοιοιιε , ιιιιἴ@ιιειττι ετιιττι @οοο αουτ! εοε νειΙεο:ιτιτ , ντιΙτιε μι” τιιιιιιιιίειιΙει .

Ιιιτει·εει @οι νιτ Ποιιιιιιι Ρτιντιτειιιι τε@ιιἰετιιἴε: Ριιτειτ οτιοετε , εεεε ίιιοιτο , Ποστ ω

ειιιτι ΓεττιΡετ ἔτε@ιιετιτὶει πιοιιττεοστιιτιι @ιιοειιιτι@ιιε Ιοι:οτιιττι νειιιεοετ › ετε:ὶο άιιο

Αοοο
 

σ! Η.τε ιιί-@ιιε τα! τα:: νει·οτι αυτή ·υο·ί οιιοειιιιιε ει: ιιτιιεο τω. δ. Οετιιιιιτιι.

& 5ιιοΠΜι Ιιο:Πετιιιε εεεΙεΠ.ε δ. Πἰοτινίἱι δε δικια, Μοτο, @Με 13ωι)·ι· δε Ι' .ΕΞ/δια ιιοινιΐιιιιιιιι· και·

(τἰΗἰιτι·ιι ιεριιιοι·ι 88 ΠιοιιγΓι.ι. δ: ΐοτ:ιοι:ιιιιι. ΝιιΠἱ ιοἰ οιιοιτειιτ τιιοτι:ιεοι, @ιιαιιινἰε τεο:Πτιι: ΡιιιΒιιιΠιιιιι Επι,

@οἱ τι Ρι·ιοι·ε τοπιιιιειιοατιιτιο ι:ιει·ειριιιιιιιιι·. ]ιιιττ:ι ο:ιιιε ετε!εΠ:ιιιι Με οτιοειιιι· ρττοτιιἱαἱἰ τιιιιΙο ιτιβειιιτει ,

ω Γιιιιάι Μτιι·τιιιι ριιιι·οοιιιιο.
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Αααετετ εατα Ρτατταατταααεεαττεεεετταατ .

μια εατα εττ Γετατσαετα Ρτσττεττττ , αττταε εττατττιαατα ατ Γεεατα Ρτεαττετεατ , τα

νττενττ . Αεεεττεατ νετο εττ εαααστ δ: ταΓεττστετ εταστατα , τατιαττττ αυτό αεαε

τεατ, ααττε Γαστ εταστ τανττενετετ ασΓΡττετ τεττεετε ΡστΓετ. Ατ ττττ εετετε ττατττεττι ατ

εαιατ1αεΓε αεαετε , ττε ΡτΓεταατ νετο Ρειαε αταττ είτε , τ1ασττ τεατετ ιααττττατττατ νετε

τετ Γατττεετε. Ραεττ , τατ1αττ νττ Γεαδτατ , ττττ νετττεττι ΓαΡετ ασε Γστττεττατττα ετα ασια

ττιτττττε , αυτ ττε ττατατι-αε Ρεαταατ δ: αασαατ ΡτΓεταατ τ1ατα:1; ταττττε ασιαταατα νεταττ

(Ζαστ εατα αεατττσ ΓαΓεεΡττ, δ:τατσα

Γεττετε;δ: ττε αοαττ ασΓΡτττααΓααε αστττττ Ρτεαττττταεττι τεΓετΐττσαετα ΡταΡετετε.Ηεε

τττεεατεαΓεεττττ.·ττττ νετο τ1ασττ ταΙΓατα Γαετετ , τττττττεαττατ ατ ΡστΓαατ Ρτσεατεταατ ·

@ατα ταστετ ἔνεαττιττι είτ :τα ταεαΓετα , στααετ στττταετε τεττε τεεαιαααατ. Μττε τττ

·τττατατ Γαατ ,ττεατταὶνετττετε τεττεατατ τ1ατ ΡτετΓεατετ Γαεταατ , τταττι‹ε εσααττ ΡτΓεετ

ταταττττεαττττ , δ:αα ταΓεττστταατ εττ ταεαΓετα Γτεττταατ ταΓεταατατ , τω. ια.ταετιταατ

εσταεττετιτταττι , ανα ταταττττεαττατα τττε Ρετνττετ ΡτΓετατα νετ εττστατα ετασταταεσε

Ρα ει:ετεΓεετε , ατ εαααττεατετ δ: ΓαΡετεαααττεατετατααετ ταττε αεαετεατ , δ: τααττε

τετνττστταατ τετατιαετεατ . Τεαττετιτ τταττσ εσα ντντσ:Ραεττ , τατ1αττ νττ Γεαετατ,Ρετ

·ναΡτατατττττττ, δ: τααττε ττετττίτττ . Εεταετα ττταατίτττ , δ: ΓαΡετεαααττεατετ τεΓεετίτττ.

(Γεαταττιντττετε ατ ττε Ρτεατταττταε αστττετ τεΓεδττσαττ νσαττ εττττατττ Γετνετττ . Ατ ττ

τταταιτε·εσττττττετττττε ετ:αττετεττ, τεΓΡατιττεατ.· Αττααε, ττσττιταε, ασαττ τααττε Γα

ΡετΓαατ , :με τιοαττ δ: εττττ , Η ΓαΡετνεαττεατ , Γατττεετε ΡσίΓαατ. Ετ Η ττεταεεΡτ νε

ττ τεΓεατ?τττετ ετττ1αε Γαεττετε νσταετττ , :τα ετεττεαττατα τα εστττταατ αοτττττ ααττε :ΠΓ

ττεαττετ ετττ. Εεεε εαττα εσαττε Γ ετα ασίττετ Ραττττεατταττετττ εσατι ττ , ααα πίττα.
Ρ

ΑΝ' στα·

Ι 04,9

τ. ]ετι.

Ετταττε ααα

ττΡτττετε.

-|

ετα τ)εσ Ρτε:Γατιτεατ ατταετε τεΡτσταττττ " . Αα αεκ: νττ Γτιαδτατ:Νσα αεκ, τατταττ, ταεε ε .τι Με

ττττετ ,Γεττ νετττεσαετττεαττε. , δ: ταετττατα ασΓΡττατα τιστττστατα Ρτσταεταττ , τα ααοττ

Γαταττπατε Ρτο εετττετε , τττνταε σΡετεατε αεαετττέττσαε , νετετετ ασαττ στααταατ

Γαταεετε . νεταατεαιεα ασαττ δ: νσαττ τα τττσ ΓΡετ τ:ττ ΓειαΡετ Ρααεαττε ,αΡαττ :μετα

απαιτει Γατα Ρατττατττε. ααα ασταταταατ Γαατ τταΡστττατττε . . τ τ

- Ηατε εττετα ααα τττταταττεταττεεαταατ εττα τειαΡστε εσαττεττ ενεατττε. τα ασιατι

τετ αταε , :μια Γατ ατε8ατταττταε δ: Γστταστττετε, αεεασαδ: εΡσττσττεε- τττεαττετε ετ

εετα τστταττετταετ σταττ , τεν ετεαττατ Γεατστ Οττττσ ααστα τεττιΡσταττιστεαατατ.Ε·τε

αεαετεατετα ασΓΡτττατα τα ιτιστιεττεττσ Γεατα ΡαετΡετεε ντταταττ , τ1ασττ είτ τττατα τα

¦

-Ανεαατασ τασατετι , αυτ Ρττε εετετττ ττττατ αταττ τααατταατ ετττετ ττεεατετ αεαεατ,δει

Γιτε: Ρσττττσαττ εατταεα τα ταατα τοττεατ , εττττνστ Γετνατετ εατετατττ εταστε τα·τετεατ-τ

τετ τεττττττ , δ: αεαττετα τα Γε αεαττεττσαεττι Γεεττ . Ονταατ εατετα ΓΡτττταετταατ ταπε

ΓεΡτε-εταΓτὶεατ εσετισαττ εεεααεατταατ αιτατίττεαετ νται: ΡεΓεατι εααετ ττατττεατ, Α τι

ιντσ ασιτιταε,ααετα -νττσ ΓΡεετεττ ετταεττατ εατατε.Πττε τεττατ τττετα νεατεατ ττστααατ

Οττττττ εττ ιαετιΓετα τατεττο Ρετ, :τα τετε νταίτ τα Ρτστατα αεαετετ,αασττ Γατα τωττεταια

τεττ εεεσταττιστταια·Γατετ . Ιαττταεατ τα ε1αταατ εατε ατετ εσταττιττΓε , τατατατε ααταΓ

ττιστττ αεαετε , τ1ασττΠατ ατττε νετετετ είτε . ΟσανεττΓατ - εατετα ασιασ τ)ετ εττ ΡτωΓε-·

τιιττι εααετεττι,ττατΓασ τετεττ ετττττεαετ :Ο,τατταττ,ασαε νττ , ττ-αεαετ τ1ασττ Ρσττττ

είτε ατττττταατα , εσαΓετ ταττε ττιτατ τ:ετττεττνιτιτα Γααττττταατ . :τττε αττεττ .ναττα Ρτεετ

τταξαε εατττισ τααετ τττεσ εττετττ ααεατιττα ετΓετ Για: νσταατεττ . Ταιτε Ρετετ : Ησε

αστττατα νεΓεαταττι ττεετ ντττεετατ ετττ,εαατα , ·ιασττσ ττεΓετετατ Ρτεαατα . Σταττεαετ

εαττα τα Γαττ ΓεταΡετ ετΓε·τετ8ατ, τα αττεαττ νετο Ρετεατ . Αττεταατ εεττ ατστττεατα νετ

ιαετσ Ρτετιατα τ, ΡτετΓε Ροαττ ; δ: εσεΡττ ιαστε Ρταεεταε: ττταττ ετ:Ρεατττ ατα δ: Αααα

ττ τατττε τεεαττιαεαττ ,ν δ: ααετατττιτ Ρτεατττατιτ ταστετ αεααττ , ατεττταε Ρταιιτ τττταττ

αεατττ . Ατττ νετο ττεττετ , .τ1ατ ετεατ νεττεττατετε νττταατ, εττεττατ τττταστττ ατε

αεατατ Ρστα , τατ τεττιεα ααα ταετετ ττττιττττ ΓεΡστττ ΒαΓτατ . ΙετττεΡατε ττεΓεεεταατ ,

δ: εαιεαΓε ΓατΒεαττατα ετετ , εαττιτττταττ νετ, νετατ ταετταεαΓταατ, ντττεαετατεττ-._

ααα τετταετε ταεττ Ραττττατα . Τααε νεττε Ρτετετττεταττστ ατεαττε Γααττττεατ :Νσα,

τατταττ, Γτεττετ ταετ, τατεα_τετα εετττετετα Γεατα. νστ τασττα αεαατ. ΑεεεΡτσ εσαΓε

Ηττα Ρετνσ αστσ-ντττεσ ταΓαττττ ταετατα , δ: τταΒατττ Ρτο αεαετττδττοαε τεταττατ Ρο

ταττι.Αεετττττ τααε τετ τταΡεαττε.(Σαατ εαττα ετΓεατ Γτεττετ·Γετε ττασττεεττα , αεαττττ Γε

εααττατα ααατεταα·ι Ρσεατττ , ν ταατα τττεσ ατττε τταετε ττεττνττ. Ι.ε:τεατταιττ νετο τα

τετ Γε Γτεττταατ , δ: τ1ασττ _ενεαετετ ΓταΡεατταατ ,ἶΡταττεαττττὶταατ Γεατστ τατττ ;·_ΡΗα-,

ΓΡατ τίτε αοττετ ααετταατ ετττττιτε: ττττεδττσαττ εαααττετε Γεετττα·ετττ8ασ·νεΓε νταααν

Ρτεττττττε εετττετττ.Ιτε σΡατ Ρετ Γε τττνταττατ Γεέτατα,εττεττατ τεττατσαεαττεττεαετατ

' ήττα. δδ`. Ο. Β. Τετ». ί/|Π. - @ετ · εεττ

» τα ετταεετατ ταττ Γτα-τινααεατσ Γασ τιαα:ιτε Ηττετεατεαττατ, Ρσαεττ(.ττεασττατ νταμρεται τα τα”

ντα τ:ττετται·,_

 

ααα τω.

τα .

τ κ.

να”

ιτιατττΡττττιτ.



6η νΙΤΑ

με. Με εθιιατυιιι . ΕκεεΙΙειιατ ειιιιιι ια ιΙΙο μια ιιιιιιιιΙιιαε , Ρετ φαω , Παπ ΑΡοίιοΙιιε ει

! 049 εεε , οιιιιιεε Πει Γιιιιει·ιοτεε ίειιιιε ιιιιει·ιο:επι αι·Βιιι·αιιαωτ .

'° Μ” Ι:ιειγτα Ροιι ικα Πτιιετειιέια, ιιιεεειειιε Ρετ σ.88ει:ειιι ΡιιΒιιειιιι:ι νειιιτ αει Ταιιι·ι

Χ· ιαειιίε "' οΕιιιιιιιιι , ιιΒιιιιιιιιαπι Ρατιειιε απιοι·εε ιειστιιιπι Ρετ αΒιιιτιοιιειιι ιπαιιιιιιιιι

° τω». ειιιε στα Με ιιαιε ι·ειιιεειιιιιιι. ΟεειιΙτε ιΒιιιιι· α ιιιιιιιίιι·ιε οιιτειιιιιπι ιτεειΡιτ ιι·ιιιι·ιιιιιε

ξ;:':ὲἔἔἰ']` Με ιιιοι·α ίαιιδιιιαειε Βειιείιειιιιι·ι , εοΙΙαιιιιαιιε αι·ει·τιι Ρατι·ιε ιιιιιειιιιι Ποπιιιιιιιιι .Ιε

σω [Με ίιιπι-ΟΙιιιίιιιιιι . 5ειι ω: αει αιιι·εε Ρατι·ιε Ρει·νειιιτεειιι· , αιιο ίι1ειπιο αιι οιιιαιιιιιε

οεειιΙτατιιτ ο

Ιιιειε αειΑΙΡεε Ιονιιιαε τετιάειιε,ιαιιιιιιιε αι·άιιιιιιι ιτε: εοιιίεειιάεπε,οιινιατ εεειιο

ΟτΓξΙΜι. :στα ιιιι·Βα,ιιιι:ε ποια Ειπα! Πι·ει:εΒατ,ιιτ Ρι·αιιιετετ ίιιΡεπι ιιεεεΙΤαι·ιατιι. 1ιιεο ιιιιιιιιιι

ωιωμεω, εειιτιιιιιιιιιε μια· Με ειιιι·ιαιιιτι ιιττεε νιιιο , δ: εΒετιιιιιτιι επι άειιειει·ιο : δε ίια.ειαι

Με ίιπειιιΙατιοτιε 1:ιετίιειτιιτ . Ναι ιιιιιιτο Ροιι αάετατ εοιιιΡετειιε Ποια , ειπα ειιιι

Ρει·εεΡτιοιιειιι εκι8ειιατ ιταειιιε πατατα . Πιιειιι·ιιιιιιιιτ ιταειιε ειιιιέιι , δε εεεε ιιτι·εε

νιιιο ναειιι , τειιει·ιιιιιτιιτ ίαιιιιιι·ι Ιιειιιοτε Ριειιι . ΟΒιιιιΡείειιιιι οιιιιιεε, δε με ταιιτο

ιιιιιιιει·ε ειινιιιαι πια)είιατι ΡετίοινιιιιτιοΙΙειιιιιεε ετατιατιιιιι αδιιοτιεε.

(Ζωη ιιι Ραιιιιοιιια Παω! ειιιιι ιιοπιιιο αιιιιατε Η υ ο ο κ ιι π είιειιι , τιιιαειαιιι άιε

χ” ειιτιι νειιει·αιιιιι πιο Κ ι ο ι-ι α. ιι ιι ο εΡιΓεοΡο , Ρατειε ΟιιιΙοιιιε τιιιετιτο δε πιοιιαειιο,

εοεΡιειε νιι·τιιτιιιιιε ειιιιάετιι Ραει·ιε εοιιιοειιτιοιιειιι ιιαι:ετε , 8εε8οιΠιιιιι ,Η :μια

ΑΜοή8Μ ιιοΙΤετ, ιιτ ιιιιιιι Ρατιςιετεε ,. Γοιιιειιιιε ει:αιιι ιιιιιιιιτει·ε . ?Με ειιιπι ει» ιΡΓε ιε:Ρω

1ιεειιτια. μια ναΙὰε ιατιιιιιατιΠιττιιιε , δ: Ρετ ιιιιιΙτα τετιιΡοτα ιιιοι·ιιιτι ιεετεεοι·ιιιιι εοτιίειιια , ιτι

ιιει·ιΓειιιε νει πωπω ιοειιιε . Εται νετο ιιιεετ αιια ιιιετιιιο ὸε ναίε ειιιοάαιιι εοιιΓια

διο , δ; οι·αιιοπιιουε Μετα, ιιτ Έστω· , εοιιίοιιὸατο : ιιιιτιε εεε αιιιιιχε ιιιεετειιε , αι› ιι

1ο τει νει·ιτατει:ιι ιιιιιιιιιειιαιιι Γο11ιειιιιε.Αι Με .· ΚεεοΙιε , ιιιαιιιτ , Ει·αιετ , ιΠαιιι εστι

τετιτιοηεπι Α ι. α ε τι ι ε ι εΡιΓεο ι(ζιιιιιαιιι Ζ: , φαει ιιαΒιιιι ει.ιτιι Ο υπ ι. ο Ν ιι , Κ.

« ιιιοτιε Οάιιοιιιααεεοιτε , τιε Α!» :ια Βιετιιεεειιιι ? Ετ εεε .· Κεεοιο εεττε 8: ισειιε

ιειιιιιιιίεοι . Παει ιιΙα , ιιιιιιιιι , εοιιτειιιιο είιεε, ιιιιαάαπι ιιιε εεε δε Ρωιεεω Ε

ΡιίεοΡυε ιιι νια ιιιιιιι1 Ρετ8ειιτεε , 8εό.ε ιιιιιιτιε :κι ιανιεειιι εοαιοςιιειιτεε , «Με εε

τει·α εοεΡι ειιιιι αι·Βιιετε,ειιτ ιιιιιταειιδιαιιι αΜιαιιαιτι ιιιιιιίιε ιι ω Ρι·αιιιιιιιΒΓΓετ αειιιιι

τετε , ειιιιι Γειι·εε ιιιαιτι Ρτιιιιιιιιι αΒιιιιρει·αιοι:ε (Σ. ο Ν ιι α ι: ο τι:αειιταιιι Με μπει

ει ματια Οειιιοιιια οι·ιιιιιατιοιιι : δ: ιιιτει· αΙια ει εεεΡι οΡΡοιιει·ε ιαιι&ιταιειιι νει-ι , δ:

(μια ιιιιιιτιιαι αιιιιιειιαιιιιιτ ει) Πιο ιαιι:ιαιαιιια Με, ιιιτει· εεε ειιατιι ίαιιια εται: ιιε τε

ειιιιιε8ταιιοιιε ειιιιιίὸαιιι ναΓιε νιττει εοπιιαέιι. Ι:·Ιοε ιιιιιιια.ειι πιε , ι·είΡοικιιι: Διαπι

ειια,ιιιειιιιε φαει τε ίειτε ίατεοτ ; δ; :μια τε ει: ιιοο ιιιε :παπι νιτιεο , πε όειιιεεει: Πε

ειιιιιιιια, αιιιιι νει·ιταιειτι αΡει·ιιιιε. Ετ ε8ο: Βιιιειιτει·, ιιικιιιααι, αιιιιιαιιι, δεόιιι

8ειιιιιιε ατιιιιιο τεεοιιτια:ιι . Αι ιΙΙε : (ιιιοιιαπι τειιιιιοι·ε , ιΠε “Με ίειιιοι: , ειιεπι άι

ει.ε , δ; αιιιιαε ο αει ειιτιαπι Η ιι ι Ν ιι ι ο ι ιι:ιιρετατοι·ια πιει ίειιιοτιε νειιει·ατ ; δειιιιιιι

ιιιι ιι·ιαιιει·ετ , αεειειιτ ειιιακιατιι ειιε Πω ιιιειιΓα ΙιιιΡει·αιοι·ια ναε Ρτεειοιιιιιτιιιιιιι νι

ιι·ειιιιι Αιειαιιιιιιιαι εεκιετια ι! απο ιιι8ιτιεπτιε πιει.: ειπε ειιιιι Ροιιετετιιτ . ΙΙιε νετο

πάνοεαιιε πιο δ: Ι. Α Ν ι: ο ι. ε υ ιι ?' , Ροίιεα Ταιιτιιιειιίειιι εΡιίεοΡιιιιι , ΡεαεεεΡιτ ιιτ

' αι- Με ιΡίιιιιι ναε ειιιιι ιιιιινετε .Ρι8πιειιιοτιιιιιω τιιετιίαιιι ίεαιοτιε Οιιιιοιιιε ιιεΕεπειιιιιε ,

ά“Π”””' .& ει@ωεοι·Ροτειε ίαιιιτιε :ιατειαιιιε.Νοε νει·ο,ιιειιε 1ιιιΡει·ατοι· ιιιδειιατ, ναε άθε

Ιιιιιιιε ,εοταιι:ι Διιιιατε επ Ραπε Πεείαι:ιε Ροιιιιιτιι:ιε , δ: τω" ειεεειιατ , ιιιιιιιιιιτει· ιιι-·

εΙιιιανιιιιιιε . Αι ιΙιεΜΜΜι·εειΡιειιε ,, ναίε :εκατο , ΡταεεΡιτ πιο: Γεω , δ:

Η 'Μάι τειιιΡοτε εοτιίιιιτιιιο ιτετιιπιμε ναίειιιο τεΡε2εικιο τεάιτε.Νοιιία νετο τετιειιπτιιιιιε,

Β:κιιι·ιι η· ίιειιτ ιιιιιιιαιιαι ειιι·ιοΙιτατιε είι ιιοναε8: ιιιεοιιιιιεταε εεε Ιιιιετιτει· νεΠε ιτιίΡιεει:ε,εοε

'Μ"'(ε””' Ρεπιπτ ιιιτει· ιε ιιιοιιαειιι νεα@πιω ατιι·εδιατε , αιτει· αΙιετιειε ιιιααιι αει ιιιαιιιιιιι

ιι·αιιει:ε : ειπα εεεε άι: ιιιαιιιιιιιε ναε ιαιιιωι· , δε , ιιτ: εκατ ιτα8ιιε , Ιαιιιεπειοεοιιιιτιιι

Βίκυ: . @ω αειιοιεειιε νιτΠεο απιαιιιιιε , ποπ Ιενιτετ ειιιιτειιιατιια αιτ : Έτατιτεε

που Βειιε εεεεεε , ειιιια Ρι·οιαΙινείιτα ιιεΒιιεειιιια , ιιινετιιιιιιε ειετιεια,ω ειιιστιιιιι

ειιιιοειια ναε α νοιιια εοιιιιαδιιιτιι Ροιιιιιιιι ει:ατ , 8ιαιιααι ΙιτιΡετατοπιε ιοτταΒε αιι

Βιιιιιιιε.
 

ι (Μ. 8. θει·ιιιαιιι, ἔσω" ό· [Μισο Π88εσπ Ω&δ.Ώ0°

ύ Η άι Ποιιιειιιιι, ειιιι ίεριιι: (απιαι·ιιιε εκει". Νεπι Με” (ῖιιιιιειιοιι ιο. (:απιρειαια Ι:αΙιεα εριβεροε

ιιιιιιιια ΑΙΒει·ιειια οεει.ιι·ι·ιτ . Α: Α|Βει·ιειια ()οιιιειιιια ηιαοΡω ακαΐα ω, αει ποναει Οατιιεάι·αιεπι εεειειιαιιι

:ι ίιιιιααιιιειιιιι ει·Ριτιιιιιι, "Με, εμε ει" επτα εινικιιεια, ιιιεικειιιι εεωεεωα επιιιιιιιια, εμιιιε 'καιω.

@τη :κι εεεωιιωει επιιιίιιι, εε ιαιιιιε:ιι ια εοιιιωεωιειιι π:ιειιια ιιιιΠω απο:: Εεεε: ιιιοιιεειιοει ιιεθιε Π·

ειιεΠο τοπιο ;. Ιταιιε Ωστε, ιιιιι ει: ειιι·οιιιτο Νοναιι:ιεειιιι εοιιτειιτιειτιιε Με τιιειι·ιοι·ιιτε Μεωωιι ι·είει·τ Πε

Μετα Βι·ειιιετειιίι , ηιι:ιπι ιιιιιιε ΟΙινεωιιι πιοιιιιειιι μεσω, ΡΙιπαιάειιι ιιιἀοι·. νισ1ε-8ε Ι.ιιιιιιιιιτιι ια Νο

τιιια αιιΒιιιιιι·ιιπι Ιτ.ιιια:. ·

: ΜΕ 5. (Ξει·ιιιααι. Με :και , μιση ιιέειε [απών ό· ιίοΜωι: ω".

ιι Ηειιι. ΔΙεα·σεΜΗεπω απο οκ.
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"

ΠπΙ10τε.· Γεὸ πε ΗΜ άετππιιτπ ενεπτετ τ” ἰπι-ιπππεε Τιτπτ τι επ1Ρεττιεεεπεπιπε τα! εε- ΑΝΝ.επ.

εΙείἱετπ ; δε ΠοιπτπΞ ΓπΡετ πω: ὶπιΡΙοτετπιιε πτΠετΞεοτάπιτπ .Δ‹Ι επ)ιτε ττπΡεττππι π 1 049

εεεΙείὶετπ εοπεπττυπτ , Ρἴ81π1ἱ8 85 οτε£ἱ0ΩὶΒΦ18 ιπεπτπϋππτ , δ( πε ποϋτε τπάε ὶππο- '° Ιω

εε-πτΕΒιιε πετπππτπ.ενεπτετ , υπιτΓε1πτίεΙυε Ρτο ποπτε ίοΠτεττπε ε:τοτ:ιτ . ΕΞπττε. νετο

οτεττοπε , νἱτωττω πατε πω εοπίτειθπτπ Ρττείεπτετὶ Με: , οεπΠε ὶπίΡ1εὶτ ,Δ πτωτ

Βιιε ετττεδτετ:δε εεεε πττιἱ1 τπΡτιιττε νε! εοπίτεδὶὶοπἱε τεεοεποίεττ . Ιπάτ8πειτπε νετα

είται τποπτιεποε: (ζώιμτπετιιΕτ, νοετε, Γατα εε , ντάε!σετπτΞ Ωτεάο εεττε ντΓιτε νείτετ

πείετο παει εεπεὶπε άεππεπεεπτ . ΕτπεεεειΞε ωΙειεττετ Γτε&πτεπτ νεΓεπΙ1, ειιτπ εε

εε τπδε ππΙΙε. εοπίΡτετεπτπτ 58312 ΡετὶευΠ . Έτεττεε νετο πεεενἱὸεπτεε , ειττοπἰτὶ

ΠπΡοτε τπἰτειεπΙἱ , · πιω ὶτκὶε επάεΒεπτ Ιοτ1ιπ . Ροίτ πω: τετπΡοτε εοπίτιτιπο ,

εΒο επτπ ίοετο Ρτοϊτείε τεΡετεπεἰο νεπτπιπε ; δε ο ΙπιτπΙο Ντιπ τεε1πτΠντπιπε. @ιιτ

εὸνοεεπε τπε τπ Ρατεεπι ν” τεάεϊτόττ,δε ιιτ ΙτπΡετατοτί Ρτο τπε8πο τπιιπετε τεάπε

τετπ ίπεΙὶτ . @εαπ Ρετεππδϊετπε επι· Μπι επεσετ, Ρετ οττΙίπετπ εππότει πια ειεεἱὸε

των; ,πειττε.νττ. Εεεε νετο 8τετιπαπππάπε ειιτπ [εετσ τεόπ, ΙτπΡετετοττ :με εμπνε

πιω ίπΙ› ίὶΙεπτὶο τετι:1τ , δ: ίπΡετ Με τπἰτειειιΙο τπειεπο τΠιιτπ τεΡΙεντ ειὸτπἰτετἰοπἰε

εεπάτο,δε τπίοΙττε άεΙεθειεΙοπτε ῇπΒΙΙο.ΣπΡτε. τποόιττπ επἰπι ειιπι ὸἰΙἰΒεΒετ,ἰΙΙἰιιί‹Ιπε

εοπϋΠτε τιιιτπὶΙὶτετ πόπτετεΕετ.Πε ειτε ετἰεπι τεΠε α8ποίεεπε,τπ:ιετε εε τπειείε οτππὶ

νεπετεεὶοπε εΠ8πιππ πεπεΒετ:.Ηπε ται τπΞΙιτ ΑΙΒετἰεπε εεεΙείπεδιιπτειπε: εΡτίεοΡιτε

τ" νετττε.τε πεττεινττ,επα ετὶειτπ τι ΡΙπττΒιιε πω ετίοπτε "τα απ: Ρτο εεττοει8ποντ .

ΒετιιΙτε τπΠτί ετὶπτπ εΙοτπππε ΒιετιΑπποε εΡἰἔοΡυε επετπάειππ νἰίἱοπετπ , @παπι

δε εττο ειιιοπὸαπι επάΞετωπ , Γεδ τυπο ειπππο πππἰττιε τετἰπεΒετπ . αποάο.τπ τετπΡο

τε , ὶπεμιὶτ,νὶτ ι1ιττόο.πι τεΙἰ8ἰοί-ιιε εΙε Ρει8ο ΚοτεπεπΠ " οτΞππόιιε Μ: ]ετοίοΙγτπτε τε·

νεττεΒεκπτ. Ττεπίὶεπε ειιτεττι τπειτε , τ1ιτοά σ. $ὶεἰΙἱει νετίπε ΤπείΤειΙοπτεετπ Ρτοτεπ

ίπποι· , ΡεττπΙἰτ επτπ ΡΙπτὶΒπε εΙὶὶε 8τειντίΕππιιπι νεπτιππ τπ τπειΠο μπειτε , πώ πει

νἱτπ ττπΡεΙΙεπε , εΡΡυΙΞτ ειά επετπάετπ Ξπίιτ1τιτπ Με τιιΡετπ , ιιΒ1επτείεττι ίετνιιε

Ι)εΞ τεεΙπίπε τπεπε!πιτ : πετ ειΙἰεπειππὸὶπ ετεπεπτΙΙττετετπ τπετἰε επίΡε&ειπε ΡττετΙΙ

&ιιε νὶτ εοιπτπο τετιιε , εεΡἱτ ειππ ὶΠο ίετνο Πεὶ δε τπιιΙτὶε εοπΙοεπττοπετπ Ιπιβετε .

Ιππιππτυε νετο ει νἰτο Βετ ιιπόε εεππε εϊιιεετετ , Αε1πίτειπϋ ίε είΐε τεΓΡοπεὶὶτ.Τππε

Μετπ ποτπο Βεἰ ίετίεττειτυε είὶ,ίὶ ετποόάεκπ τποπείτετίιιτπ , (μισό ποπιτπειτετιιτ (Πιτ

πἰεεπτπ , δ: ΟεΠΙοπετπ ε)ιτϊόεττι ΙοεΞ ΑΒΒο.τετπ ποίΐετ . Ατ ὶΠε τε(Ροπόττ :Νονὶ , δε

Βεπε πονἰ ; δε Με επεσε Ρετεππ&εττέίεΙτε επΡὶο . Πτεετπ πω , Μερά, δ: ιιτ επί

τπο τε εοπεὶειε ειπε σ.ιιεΠεττε επττιοπεο . ΚΠετπει Ιοετι ίιτπτ ποΒἱε , το: ίετπετὶΡίὶε , Με·

πτίεΒο Πεἰ ΡιεΙιετο , τειντίΠτπε ετιι&ειπττει τ8πτε ἱπεεπὸτε. , :πι πιπΒιιε επττπτε Ρεε- .

εειτοτιππ ειδ τεττιΡπε Ιξετιππιπ πτνετίε Ιπππτ ΓπΡΡΙτετε . διιπτ νετο ειδ εοτυπι τω»

Ρετ τεπονεπεὶε τοττπεπτε τπυΙιττπεΙο όοεπιοπιττπ ε!εΡιιτετει , πώ εοτιττπ Ροεπειε δε

ότε πι όὶετπ τεθειπτεπτεε , ΞπτοΙετε.ΜΙεε τπειεἱε εε ττιετέτε εκε88ετεπε όοΙοτεε .· εποε

τετπεπ ωΡωτ επάτνἰ Ιειτπεπτεπτεε , δε ποπ Ρειτντιπι επετἱτποπἰεπι ίο.εΞεπτεε , επτα.

οτπτἰοπΙΒιτε τεΙτετοίοτυτπ ποτπἱπυπτ , δε εΙεετποίγπτε Ρ:ιπΡετιππ , πω: Μπιτ Ρετ

ἀὶνετίε Ιοεπ ίεπδτοτπτπ , τπυΙτοττεπε Ρετ Πεἰ τπἰἴετἰεοτὸὶετπ Μ: εοτιππ Ροεπτε Ηπε

τετεπτπτ@Με εΙειτππειτοτπτπ . Ιπιετ εετετει νετο τπεπτἱοπετπ δε τπεικττπειτπ :τική

τττοπτειπι πονετἱε τΠοε ΡταετΡπε ίεετΙΤε πε Με. ίζΙππἰεεεπίὶ εοπ8τεΒειττοπε,δε τΡΒιιε ο"6οπω

πΙππιτε . (1ιιειΡτοΡτετ Ρετ Πεπτπ τε τιάτποπεο , Η :ιό πιω επιπ ΡτοΙΡετττετε ΙιεΕπε- ΟΜπὶ=<=π·

ττε τεἀὶτιιπ1 , πι: Εεεε οτππτει ειπε τι τπε ειπεΠίΠ ποτε Βιετειε ΡτεεεΙίδττε εοπετεεειττοπτ , _5:2π8ΐ::

δ: εσετπετι Ρε.ττε εΙεπιτπττεε, ε1ιτειτεπιτε πιεζεἰε εε τπειετε τπΠίτεπτ οτετἰοπὶΒπε, νἐ8ὶΙὶἰε

δε εΙεετποίγπιτ Ρτο τεετιιιε " επιπιειτυπι Ξπ Ρεεπἰε ΡοΗτε.τιππ , ιιτ Ρετ Με 8ευάιππι __ ΤΜ."

τπιτΙτιΡΙιεετπτ ιπ εε:Ιο , δε όειπ1πιππ ίἱνε Ιπέτιιε ἰπίετετιιτ άττιποΙο . ΚεετεΙΤπε πει- τω.:.Πηο_

ειπε ντι· ΡτττεΗΒιιε επ Ρετττπιπ , πειτε Ρετ οτὸἱπειπ ίιιπδτο Ρεπττ δ: ΈτειτττΒιιε πιιπτὶει- Μ·

τε Ππόιπτ τι : εποό ειικΗεπτεε , εάτπττεττοπετπ ποπ Ρειτντιπτ επτπ πιεικττπο. εοτάτε

ΜΜΜ ίπτπΓετππτ,Ποτπίπο 8τειττειε εεετππτ,οτειιτοπεε οτειπτοπτΙπιε τιε!εΙΕάετππτ,εΙε

επ1οίγπειε εΙεετποίγπἰε πΡΡοίι1ετϋτ,δε Ρτο τεε1ιπε ττετιιπέτοτπτπ τπίτειπτετ ΙειΒοτειτε

Πιιόιιετππτ . Ηοε ὶ8ἰτιττ οεεειΠοπε ΒιπδΈπε Ρετετ ετεπετε.Ιε ΡτοΡοϋτιππ Ρετ οτππίτι

τποπειίτεττει πιει εοπίτττιπτ, ιιτ Παπ ἰπ εειΡἰτε εεΙεπεὶπτιιτπ ΝονεπτΒτἰπττι ίείΗνττειε

ει;Ρεπτ οτππἱππ·ι δειπδτοτυπι, πε εττειτπ τπ ίεε1πεπττ ότε τπετποττει 8επετει1ττετ @ετα Ι α. .

τπτ Ρτο τετ1ιτίε οτππὶπιπ ΗεΙεΙἱιππ ιιπἰτππτπτπ ; Ρτἰνειτἰτπ δε Ριπ:Ιτεε Μτίΐεε ειππ ΡΓειΙ- ς:Κ,,:,2%2

τπἰε δε εΙεετποϊγπτε εεΙεπτετεπτπτ, οπππΗ:πε ίπΡετνεπτεπττΒιτε ΡειπΡεττΙσπε εΙεε- ε"Μοτυπ

τποΓγπε ιπιιΙπΡΙτεττετ όπτετπτ: τ1πετεππε Ρετ Με πιέΈπτετπ ΗΜ Ρτονεπὶτε τπειετε

.4όϊ'σ ΣΣ. Ο. Β. Τοπο. Ι7!Π. (29 τίττ ει:

κι θα!. 8. Οεττπ. πτωτ.έΈ».9ιτε π” Ρτιιῖἱἄσ . . ._. [τω·ώκτ, σε πΙΞείοβι ·υΕτέτ π:ΜΟΜΜΜ ψ!.

ΧΧΧ'

' έα Μάτι.
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ΑΝΝ.εΗ. αε ιιια8Ξε εϊοΙει·ετ αεὶνετίατἰιιε , δε ε εοτιτται·ἰο 8τατιι!ατετιιτ Μ: ΓΡε ττιΞίει·1εοι·όΞαε ἱπ

1 Ο4.9

π.·]απ.

κιν.

Με ΙαΒοτατιε ΟΒΤἰΠἰατιυε .

° Οπα ΓειπΡετ οΒίει·νατε νὶίὶοτιεεδείοτιαπὶα ναπΕΙΠπιιτττ1 Ετ , ταιπετι ΡΙεττιπτεμε

ΗεΙεε αεΠιίΒετιόα είε Με εμε ενευμτιτ ὸἰνὶηα εἰἰΙ1›οΙὶτὶοτιε , αυτ ττιαιπἰίείὶατὶοπε με.

τετΙται·ιωι τετοια , αυτ οίὶετιίἱοτιε Πιτι1τοτυττι . Πε Με Ιιαβεττιιιε τατιτττι νετει·ΙΒιιε ,

εματιτ ἰη ιπονἰε τοτ εκεττιΡΙα , Ρ:ετιε εμοτ νοΙιπυἰτια . (δταΡτοΡτετ Ιμἱε ιιοίττο οΡετὶ

ΙΜεεετε @εαυτο άιυεταμε , εματτιάαπτ ντΠοηεπι ωετττοτατιι @ματια , ττιυΙτὶε αεΠ1ι1ε

ντνετιτΗμε Ιιιεε εΙατἰιτε εοἔμἱτατη , Ρετ απατη εοτι)ἰεετε ΡοίΠ1τιμε , εματιταιτι αΡικΙ .

Ι)ευτιτ ἰε , εὶε εμο ΐεττττο είε , αε:Πιτιε Πα ιιμπάο ίτιΡετΠεε Ρτοτιπετιιἰτ 8τατἱαπ1 . Ρεεε

Τατ εμοτιεἱατο ΑΡοίτοΙίεα: ίεεΠ Γετιἰοτ Β ε Ν ε ο 1 ε: Τ υ ε σ , τα Βοττιατια ι1οΒὶΙἱτατε

ΡτεεεΞΡιιυε , ΡτιΜετιτΕ ὶττἔετιἱο ἴοΙΙεττἱίἰῖττιιιε , δε εματιτιιτι1 αεί πιιΤηάαπωπ ευΙιτιετι

αττὶτιετ , ιιτΒατιτε εαυΠε αΡτὶίἰὶημε: εμὶ Βεατι1ττι ΟεΠΙοηεπι εΙατα αΒ”εδΗοηε εΠΙΤΒε

Βατ δε Γυιπιπο ίτικΠο εκεοΙεβατ;δε εμοττεε ατεἰε Κοττιαιπα: ιπετιΠε ίυὶ Ρτεΐετιτάαττι νὶτ

Βεατιτε μτιιΙΠΐετ, Ιαι·Βα ΙὶΒεταΙὶτατε τιεεείΠτιιεΗτιιιττ1 μνατ11ετι εκΜΒεβατ. Ηἱε εεεο

ιποτταΙἱε νἰτα: ευττὶειιΙο μια όεεωεΐο , εστΡυε κατ:: ατιὶωαπι ίι1Ρεττι.πε τεππἰίὶτ ροτε

ΠατΙ . Κεἐἰπτετι νετο Γεεἰὶε ΑΡοΠοΙἱεα αόειατυε είε Ι ο Η Α Ν Ν ε ε , ΠΜ αΗὶτιὶε απ

ηὶε 8ετπιαΜτατε . ΜιιΙτυπι τει11Ριτε εΠΙιυεετατ ειπα Ρταετιοτττἱτιατἰ ΡταεἴιιΙἰε απίετια,

Με αὁεΡτα Ιιιετε πεταει: εοπίοι·τίτιω,Ιιεεεατ Ρτο εοιπττιἰίἰὶε ΡοετιαΙε μεΠείιπτι .· ειτιπ

εεεε εΙεπιετιτἰε Πεἰπιἰίετατἰο :ιό ίἱ8τιἰΗεαπὸιιπι Βεατἰ ΟεΠΙοιι1ε π1ετίτιιιτι) πιατα

Βαπά“%1$ ίεΙτατε νοΙυἱτ δε Ροετιαιτι ΗΠι.ιε Ι1οι11ὶηἱε , δε άοαι1ττιίιι:εΞιαπιεπΐα: Ρἰετατἰε . Διαμ

ΥΠΙ· Με :υἱτ παιπ1εμε ίΡὶτὶτυε μπι εὶιἔΗ Ρτα:ΓιτΙἰε ἱτ1 τενεΙατἱοτιε ] ο Η Α Ν Ν1!› ΡοττιιεττΠ εΡἱ

Πο.

1ιι_ ΡΗ Γεδ.ΐο-_

ίεοΡο ) δε αΙ1Ξε εἰιιοΒι1ε , εμοτιιττι Μπήκα :του τεεοΙο) ὶηεΙὶεαπε εἱε εμε εὶτεα ίε ἔετε

κατω· ; εμἰα νἰὸεΙὶεετ που. ίΡΙειπόοτε Νώε , Γεεἰ Ροετιατιιτι1 τετιετετιιτ ἰτι υιττΒτὶε .

Μοπετ ὶταεμε ετ εατιτ αεὶ Ηαττετα , δε οε:τιιε με (ΜΜΜ Ιεἑατὶοτιεττι εὶὶτὶ8ατ: ὶΡίὶυε

αιμα ΐιιίΐτα8τίε εἱείῖἰτιανὶτ ἴυΡεεπα εεηίιιτα Μετα ετὶμ α τοττι1ετιτἱε . Κεεεε!επτμυε

ετ8ο τεπεΕπ1ε , τιιαμε ντΠοΜεεοηΓΡεθοτεε ΡαΡαπι αετειιι1τ-, ε1υα:ὶπμτιδὶα μετατιτ

ΗΜ εεΠειωτ . ΤαΠα Ραμ! αι1εΠειπε , δε πιιιΙτιιιτι εΙε ίι·αττε εοτιεἰοΙετιε , τιιιπΡἰτ πιο

τιιΙαε οτιπτεε , δε Ρι18ΤΙΙατεπι εΙΤατταιτι Γεειμάιπτι τεηοτεω ντΠοιπε εἰεἴετὶΡταιπ , Ρετ'

ΡιαεϊΤε:τυπι εΡἰίεοΡιιι11 ]ο!ιαποεπι !αεατο νὶτο ὸὶ_τὶἑὶτ . Νεο πιστα , ΗεΙυε Ιεέςατοτ

νὶαπι αττἱΡὶεπε αττΞ8ίτ Ραματτα , δε Ρεττείιιε ὶτὶιπετὶε Ια!αοτε , άοτιπ1ο Ρ ε Τ κ ο εεΙ-ε

Με Βεατἰ ΜαἱοΙἰ Ρτα:ΡοΠτο , εμε εενεΙατα νεΙ μαεεεΡτα ΠΜ Ηιετατιτ , αΡετἱτ; ειπω

εμε οΡΡἰὸο εΧΡοΪεΕτ , ιιτ ἰΡἴε Ιτιιμε εαι1ία: νεΙο›ε ὶτιτεετιυηεἱιιε είε ίττιόεατ. ΙΠε Πια

Ρἱἔετ ΒιιΙΙαταττι εμίτοΙαπι Γαπό"τΞΙΠπιο Ρατι·Ι ττατιίτηἰττὶτ , δε εοητἱζεζἱτ εὶἱνὶτιο τιιιτα,ιιτ

Πε!επι Πεἰ Γετνιιε (]Ιυηὶαεε τεΡετἰτεττιτ . ΠεΙαταττι παμε εΡἰΠοΙατη ΡετΙε8επε ,

εοπνοεατ κιοΜΙεπι ωοπαε!ιοτιιω ίετιατιιι·τι , δε Γετταττττι ειιτιδὶα Ρετοτατ. ΑΡετέτ Ρεο

:ίτπιόα ΓαΡΙετιτ1α μα: πιιιΙταεμε τεΡΙἰεατ , δε πε ταΗε Ιε8αττο ΡατνΙΡεσεΙατατ, εκοτατ.

- Πεὶη Ρταεἱμτ ιιτ ΙἱΒατυἰπα Ρτεευττι δε άαττοπεε ε1εεπτοίγυατυπι Ρτο ΒεΠεταΙἰε Ρεε

ίιιΠε ΙΙΒετατίοτιε ίοΙΙετπαίτετ Ρετα8ατιτιιτ. $υΙεἱΡἰιιτιτ ετε)ο Γετιἰοτεε 8ταταπτει· οτιι1ε

(ΞΙυτιἱεεεπ- Ιενε εατἱτατὶε,ΡιιΒΙἱεε δε Ρτὶνατὶττι αυτεε Ρἰὶ (ῖοτιεὶἱτοτὶεεὶενοτἱε ΡτεεὶΒυε αΡΡεΙΙατιτ.

Παω 'ακά

Βιιε ωκεα

ΠΣΕ ο

Νεο ταπτυπι τα εοάεπι εεηοΒὶῳἴεεἱ ιιΒἰευιτιεΒἴταττιιτη εοετιιε ττιαττεΒατ εἰὶίἶτιΙτιε,Ρταε

εεΡτο Ραττἰε ίὶωἱΙὶε ΡετΙὸΙνἰτιπ ίαττιιιΙατι.ιε.]ατη ΡταεθκΞ τει·ττιὶηὶ ΓΡαττιΤω εοωΡΙεΙαα

τω· , ειπα τετ Ρι·εεεε δε οΒΙατὶοηεε , ατεμε ε]εεΠ10ΓΥπατι11111ατ8ττατεε αεΠτυω όΕνΞ

Τα Βεττἰὲιπἱτατἰε Ρεπεττανεταπτ. Πιτεὶε δε ΙὶΒυἰτ ίι:Ρετηεε εΙεττ1επτΜ Βαιτεἱ ὸυΒὶο

τεΙατιι ἱεὶ ΡτοΡαΙατε . Ετατ Πι ΡταεΙὶΒατο εοετιοΒὶο ε1ι1Ματη ΓειΤὶοτ , ηοτιπἰτιε Ε τ. ο ε->

Β ε ιι Τ τι ε , τιοΜΗε εαι·τιε , τιοΒὶΙἰοτ Ιμάμ, τΜΜίττατιε ετςετιΞε εΙεεττιοίγηαε ωσ

ΠεΠιιπι, ειιΕ ταΗε νΠὶο Ρετ ἴοΡοτεττ1 τενε!ατα είτ. ντάεΒατ ηατηαιτε εματτπἰατι1

Ρετίοηαττι εὶεεοτε εοπίΡτει1ο ειιτπι ττιιι!το αἔτι1ἰηε εατκἰἰὁατοτιιω Ξητι·ατε ττιοιπαίτετἰί

εΙαι1ίττιππ , δει1Γεμε αεἰ εαΡΞτυΙυττι, ιιΒὶεἰοτιπτιι1ε ΟεΠΙο ειιττι ἴαετο [απατα τεΠεΙε

Βατ , Ρετνετιἰπε, δε αά εμίεΙεπτ Ραττὶε 8ετιιαα εαΡιπ ΙιιιτΤιΠἰτεΤΗεΧΤΙΤε . ειπαμε

έτατετΠΙε τεεμὶτετετ, εματιαπι ἱΠα ίυΙ8τεΙα επετ ΡετΓοτια, ὸἱεὶὶεἰτ άοτ1πωπι Βε

Μάθετε. ΡαΡαπι Κοιτιατιιιω , Ρήμα: ΓεεΠε εΡἰἴεοΡιπτιτ, τείετευτεπτ 8ταττατιιιτι

αέ”τΙοτιεε με ίσα ΙΞΒετατΞοπε , εμοεΙ ὸοττιὶτιὶ ΟὸἰΙοπὶε δε ίτατταττι ἰιττετνεπτυ ἰττιτττα

κα:: εΙ1αοε εναΠΠετ , δε αεΙ ΙὶιΡετηαττι Βεατὶτιιὸὶτιεττι ενοΙαίΤετ . Ηἰε νίΠε εΧΡετἔἱἴεεπε

| Ιτα

ισ ()έταναε ἴεἰΙἰεετ, ευῇιιε Παει:: σε ἴιιεεεΠἱ›ι· Με ]ο!πιιτιοε ΧΙΧ. Και ΧΧ. αμεα ΗΜ ΟτεΒοτὶἱ εστια

τἱε Τιιίευ!αιι1 , τεβε Ι.εοτιε Ματ·Πεαπο τη Μ» α. (ΪΒΤοΤιὶεΤ(Ϊα!ἰπετιίἰε πρ. η. Λώ Βατοπτιιπτ σε! απο. τση.

ό Ηαπι: Μίτοτταπι ι·είει·τ $τεε!αεττιιε ὶτι ετιτοπτεο :τά α:πιιιιιτ τση. Γεεὶ ειιιη ππιιΙτἰε πτειιὸἰε. Η ταπιειι

οΒΙ-ετνατἰ νεΙἰπτ αυτ»! ἀἱχετἰτ, ροιΜΕεειτι τι πω.: Ευηθυια!έδω ΟάΠοιύε τιιτετνετιω ίιιἱίἶε ΗΒετατιιω, ετιιΞΒιιε

γει·Μ.ε ΜΙΑ! ααα επειτα ρἰαειιΙατεε Ρατ8ατοτὶὶ Ηαπ1ιιταε εΙεΠειιατε νοΜτ.
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« οιητιεε , Ιενετιε τη εΙτυτη νοετουε , εοηετιτεε οΡειτι τ”εττε Ρετευτιτι . ΑυττηεΙ ευτετη

ττετετ ετοιητιο, δε τεηεειηιετηοτιε ηεε ευτιιτε τετΕυεηε, ειτε τεΙυεεητε ευιιδτε ΡΑΝ. 0411

Ρετ οτειιτιετη ηεττετ . ΤτιΡυετιετ τυτιε τεεετ ίετιετυε , δε ευτη Ρτο Ρεττε επειτα ηιειε- 1 049

Με -ΡετΙοηεητ νοτε τω)ιιωοτιιτ . ΙδεΙειη εοηίτετ οτηηιουε ειυεητυτη νεηετεοιΙιε '° Ι“"""°

@Με εε τηειινιετυε: Ί`τιηιτετιε 8τετιε ΡοίΙιτ , Ρετ ειυετη υτετιιε τηοττιε τεΡτετε

Ρτετ‹ἰε Ροτυιτ ενεευετι . . Ρ - Π,

εαυοάετη τετηΡοτε @τη Ξειετη νἱτ ίεηδτυε εΡυά Ρετεττιιεευτη τηοτετετυτ , ετετ τη Τιιιιιοτειι

τ1υιεΙετη ΡυετυΙυε ηιοτιεεηιιε τιοτηιηε ΚοόυΠυε, εΙυετη Με ίετιε ΙποττευειειιιΗτηιι

τεε , εΙυε τη Με τεειοηιουε τηυΙτιε εεειοετε ίοΙετ τη Βιιττυτε , ιτε ττετιιτΡενετετ ,- ιτε

ὸεηοηείτενετετ , ιτε ετιετη νοεεηι Ρεττε τητετοΙυΐετετ, υτ τη ιΠε Ρεττε εοτΡοτὶε ,

ηοη ,ετη ΓΡεειεε είῖε ,ευττυτιε, ίεεΙ εΙυε:ειετη νΜετετυττητυηιείεετε Ρετττε. Μιίετ

τω: ττεεΙυε τη Βει τετιτει εεΙετηιτετι , Ρυετυτη ευ ίε ενοεετ, τηευιΒιιε Ιοευτη τυτηο

τε ετττεξτετ , Η,<τηυηι ετυοιε ίυΡετιιτιΡτιττιιτ, ίεΙυτετιε ειυε:ετε τη νετΒε ΠτηυΙ ειιειτ,δε

Πε ετητε Ρετ ιτιιττιτ. Μιτυιη τη τηοετυιη Με τυιηοτ , Ιιευτ τη εΙιἱε Ροίτειυεττι δε ίετηεΙ

εί'τεεετιτ Χε τω. ίοΙετ ετείεετε , ιτε νετίε νιεε τη τίτο ειε τυτιε εοεΡιτ ενεηείεετε , δε

τη Ρτιίτιηε·ητ ίοτιηετη εἰετυτΡετυτη ευττυτ τεεὶὶτε , δε υΓοιιε ιη Ρτεείετιτειη εΠετη οΡ.

τετε ίτυιτυτ τετιιτετε .

Ιη Ιοειε ]υτεηίὶουε Νεητοετιε είτ ηιοηεττετιιιιτι , ίετιδτο Ρεττι εε εοττιΡοηεηάυτη δ”

τε,ευ!ετιε νιτε Πετυιτι ε θτει.εεειιτο εοιηιτε ττεεὶιτυιτι . Πε ηεε ευεετεηι ειτε ε8τεί

τω, ττετ εεεη5 ευ υτοετη θετιενετιίεττι , Ι:ιοτε ῇεττι ειιετ τεττιε τηευηιεεητε, ττεηΠνιτ

Πυνιυτη Ρετ εεε!ετη τηοτττεηε εΠίευττεητετη . ΜυΙυε ευτετη τυετυτη τετυτη Ροττι

τοτ , ε1ιιι ΙεδτυΙυιη Ιιοττιιηιε Πει τετεοετ ΠτηυΙ ειιιη Μπιτ , εοΐουε άυετοτε ττεηίἰεηε,

ειενιεηε ε. ΡυττΙιεο νεειο, ΡετΡτοΪυηεἰε Ηυτηιτιτε ,ετη εοεΡετετ ττιετε,ι. ()οηευττετυητ

.!ΗΠ ο

νεΙιειο εοηετυ :το εε1υε ετηετΓυτη , εεὶ τιΡετη Ρετνετιιτ , εεΡὶτε Ρτοτεηίο . (Συττετιε

νετο ιιτιυε ειε τετηυΙιε εκτετιετίτ τηετιυτη , ιιτ εεΡιίττυτη εττιΡετετ , ίεετ ηεε1υίεευετη. ετιιττω .

Μυτυτη ηεηττ1υε:εηιιηεΙ ηΠιιτ ἱητεΗἰΒετιε , ιτετυτη τεττοεδτυτη τιετεηεὶο Ρτο Ρτο

ίυηειε ευ εΙτετεηι τιΡειη ειεδτυπι εεττ, Μπι! ειείε εΙεηε νιάετιεΙυτη, Ρτετετ τοΙιιτη

εεΡυτ . Εεεε ευτετη ηιε8ηεηιτηυε ηετοε Ρετ ΡΙετι:ι τηεεειεηε νεηιεΒετ . Ιητυεηε

νετο ουτε εετεοετιτυτ , ιιτ! τηοττεΙε ίοηεηε , εγευευτη εεΡυτ ΡιΙεο οΡετὶετιε επιτε

τιιΙιτ ,ετεΠυιτι , εεεΡτι1η1εΙυεττετ Ρτο8τεειιτυτ . Ιητετ εΙιοε νετο ετη ευρωιωτ Πυ

δτυετιοηε εεεεεητυτ , Ρτε:ειΡιιε τετιιοτ Ρ ε τ η υ ε εη:τιε εΜευττεοετ , ειιἱ ΒΗΜ

τυειο ειιίΡουετιειετιιττι τετυτη Ρεττιε εοτηιηιΠε ετετ τι , Με εττεΙεττιε νη ευτειεττι , υτ

εεΡτετο τηε_ειιιο ΡτοΡιυε εεεεεἱετετ , η ε1υοτιιιοτηοετο ευιηιεΙ εεΡετε Ροίΐετ . αυτ ,

ηιηι!τηοτετυε , Ρτοτετιίε τηειιυ εεΡἰίττυητ εττιΡιευε , τοττι εειτιιίυ εεΙυειτ ιηυΙυτη

ευ εε1υιε . (Σουευττυητ ευηδτι, Ρεττιἰεἰτετ εφε: ετεΠΙιυτιτ , δε εκοηετετο ίευτηε

τισ Ρετίετυτετιτιιτ ετυτετη εε εε1υιε Ρεττιε ΓιτΡεΙΙεε”τιΙευι, ΙεδτυΙυτη ΓειΙιεετ ιΡίιυε ετ

ειιιε Ποτοε . (ζω: οτηηιε Πεο τείτε δε Με ε1υτ ιητετίυετυητ , ιτε ιητεξτε εΒ εε1υίε τε

Ρεττε τιιητ , ιιτ ηυΙΙυτη νείΗΒιιιτη τηίυΠοητε τη ειε εΡΡετετετ.Μὶτεητυτ ευηετι Ρτε:

,ετευειιο, ΒευιηεΙυε ηιεττηιθεευτ, δε τετιτι νιτι τηετιτε 1ευεττευε εκτοΗυητ . ()ηετε

το τυτίυιτι ιηυΙο , ονεητεε ΙυΒίεεΙυυητυτ ίεηιοτετη ,δε εὶοτηηιιε Ρεττυε εητιειΡεηε εε

τετοε Ρεττι ε1υοεἰ εεευτετετ τείεττ . (1υιΙενιτετ ἰηεὶυτηεηε : @τυο , τηε1υιτ , ὸὶεὶε ?

Νυττι ε!ιε1ιιιτι ετ1υιε ττητηετίιιττι Ροτείτ νίεΙετι ηοη ττιεειτόυττιἔ Ποηίεδτο ιτεεΙυε Μυε

τ τε , ειτε ,ετη ειεευτίο , τεεεΡετυητ Γε τη ευτυίετειη νιΠυΙε ΙιοΓΡιτιυηι . Τυτιε μπω Με

είτεττι Ιιοτοε , δε εετετε ουτε εἰε εφε ίυετεητ εΒίττεθτε , τηευττΙιε ίειΙιεετ εε τηετιυ

τετειε: εμε: Ιιευτ ίετηΡετ εεὶ υττΙιτετεη·ι , ιτε δε τυτιε ίὶηε εὶετηηο εεΙυιε τεΡεττε τυιιτ

ηιεεΙιετε . Τυηε νιτ ΒεηιέηιΙΠτηυε Πευτη εοηΙευεἰεηε , ίτεττιΒυε Πε εεεΡιτ Ιοε1υι .·

Ο ττεττεε εκει , εετηιτιε εὶτεε ηεε ηιττετη Ωω τιοίττι Ρἰετετεττι ? (:εττε ουτε τεευ- `

Ρετετε τιου ΡοίΤεττιυε, Η ετ1υιετητιη8ετεητυτ , εε εοηίετνενττ τηΙ:ετε, εμε νετο εΒί- -

ειιιε ετεηιηι ειιίεττττιιηε Ροτετετιτ ιητιηττι , ιΡΓε ΡειΪυε είτ τηεεΠετε δεη . Ιτε:ηιτιιΙ ίὶ

Μ , τω τοτυτη Πεο ε1υι τη ιΠο δε Ρετ ιΠυτη οΡετεΒετυτ , τὶτὶεΙι εοτόε ττιουεοετ . Ειτ

εεΙΙεηε @τω ετετ εηιιτιιιε, δε ηυηιεηε εοητετηηεηε , ηεε ε!είιτιετεεετ 8Ιοτιτιιη @Με

τηετεεειετη τετυιη ττείτετυπι . °

- @Με νετο εἰε ΝεητοεεεηΠ ττιοηείτετιο ίυΡετιυε ττιετυοτιεττι τεειιηυε, εΠεεηειυτη αξΧ::·

είτ ηοΒιε ετιετη ε1υτό τοι εΙιουετιετο εοητιεετιτ ενεηιτε . @ιοττειη τειηΡοτε ευτη πιστά) τι,

τοτίετιδτιιε Ρετετ εάνετιιτ, Ρυετιιιη ηοτηιτιε θετετε!υτη τεΡετἱτ , εΙυετη ιΠε ειετε- Ξ°"ἶ" Ω'

. . ο . . . . ΠΣ ·ίτευάειηθτηιιτεεεεευειε ΡεΠιοτιιε ιτεοεόιειηε!ιετη νεκεεετ, υτιτι εοηεε νοκ, α !

ηεε
 

ω δει!. Ττιιι:ιη ρ·οετττωκτ . Τε” έσωσε: Ρεττε: μέ ρτιβω πεεποπ, εκτΙτιππινέτ.

· ειιττιιτιε Ωω
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ΑΝΝ.επ. πεε τπεττιοτιο , πει:·αιιοπο πιειποτοτιπιτι οΒιτ:ιτι τεπιειπετεπη Ροεπε τι ιποτειιο πιω

Ι 049 πιιιιΙ ειιΓτοτετ . Το1ιεειΙσπιιτοτε νιτ Βει εοιτιΡι.ιπδιπε, Γτε.ττιοι:ε οι Ρτο εο Ποπιιπιππ.

'° Μ” Ρτεεειτεπιιιτ το8ενιιι; ιΡΓε επι Γοπδιιιπ:ι εΙτειι·ε ΜιΙΤεπι εεΙεοτετιιτιιε Μπιτ! , τα

ιπτετεΠετ ιπιιττποε ΡτεεεεΡιτ , πωπω τπγ:Πετιιε τεΓεειτ , ειοι1ει.πι πιι618εω.

τοτπ,ιιι: πω ιποτιε ειπε, ει: εο.Ιιεε Γειπδιι ΜειιοΙι οικω: εοτπΡιιιιτ.Νεε πιστο,ιπΓιττπι.

τατε Γιι8:ιτο.ω”οΡτετει Γπεεεειιτ , δε πΓειιιε ιπ ειιεκπ ΡτεΓεπτετπ ιπ ΓιιΡτοάιδιοΜε

πε ιπτεξετει · ΡετΓενετονιτ . ι

χω!. ΟταιιιεΒοτιιτ ειιιοιπιπειο γετιιε οπωπω Οειιιο Ρετ@με ιιιτεπΓεε: δε ωεω

:τοπικ τπιιιτιε οπετο.τιιε Γειτειπιε ιειΡΓπε, Ρετ ειενειτο τποπτιε Μου:: επι ΡτοΓιιπάει. "Με

έΓ'Ρ::: πω ειΓΡεττιιτιοε ΓεοΡιιΙοε ιιιπιπτω. Βιιυπτ ΡτιτοιΡιτεε Διοιυτο5εε Ετιιιιτο πιτεπ

- @ο τω: , δε πιατα νιτεε πιι1πε εοπ:ιπτεε . Τεπτὶειπ Ροίι: τππΙτοο ειπιπτι εοποτπε , περετ

` το εειιιο Γεω , δε ειιιοιιοπτει ιιε Γο.τειπιιιιε , εο€ποΓει.1πτ ιιεειΓε Ιιοτιιπι $ποτειττιεπτο

τοπ: επτειε ιιττετιε Γει:ιΡτοπι , ειιι:π νιττειε νειΓε πιω επειειγΡπο οΡετε Γοττπετιε.αιιιε

τα; ποπ Ρειτιπτι νιτι Ι)ει π·ιαΓιειΕεεινιτ ειπιτπιππ , νετιππ ειππ Με πω: τεΡετετππτ,0ε

Ρτο ιτιπετε ετειάιεΕπιπτιιτ . ΑεινεΓΡετειΓεεπτε πικαπ ειιε , πιενεπετιιπτ :κι ειππιπόιιτπ

εεΙΙ:=ιτπ Γειπδιο Ειιιτεπειο :ιοΒ:ιτι ιιιτε Γιιοειιτειτπ , πω ιιοποτιίιεε τι ίι·πιτιοιιε πω; πιει

πεπτιιπιε ΓιιΓεεΡτι , Ροιι εκπιοιτειτπ ιιυπιεπιτετετπ ιιιιιενετιι πε .' Βεπιιεικιτ ειιιτεκπ

ιπποετ εοΡιοΓιιε πινιΒοε εοπιτπικτιιε; να πικαπ Ποτπιπιιπτιιποτ ΓτειττιΒιιε , πο::

ΗΜ :ιεειιιετεπτ , Γιιτπτπο. ειτΡοπεπε Ρτεεε , πο Ρι,9,τιτατεπτιιτ ειδ ειιιιετπ Ιοι:ει Γεω

τιιπει:ι πεεεειετε , ο Γοττε τιπτειτοπι Ιιοτιιπι τεΡετιτε νοΙετεπτ. Με νετο τπεπτε Ρτοπι

εποε ΓΡοπιιεπτ Γε εκΓεοιιι ειπε ππιπειειτει . @υπ επιτπ τειπτι νιτι Ρτεειοπε ποπ ιιε

οιιιεΓετετ, επι ετιεππ Ι)ειιε ποίιετ ΡΙετιιπιοιιε , ιιτ ιτε διεπει, οΒΓεειιιι νιτιεοπτιιτ .

Απτοτει ιτειοιιε ειΡΡετεπε τπιΓΓοε ειιππι , ειιεε ΓποΓεοπεπε :ιτι Ιοοει ειειιιιειτ σ, Γιοτιιπι

Ρετειιτιιπι ειιτπ νεπε τεειιιιτι'ιτ:Γετι ιΡΓο Γιιο Ιειι:οτε πωπω Γιιτι8ατι ππε Γτπδὶπ οτι Ρτο

Ρτιιι ι·εόειιπτ.Ετοπτ ιποπτεε δε ειτει'ιιο.εεπτεε εοΙΙετ τειπτο. ιι€ιιι:ειτε πινιιιτπ εοοΡεττι ,

ιιτ ΓΡεε πιιΙΙιι ΓπΡετεΙΓε νιτιετετιιτ ιιΙτετιιιε Ρτει:ειιέιοε τεε τεειιΡετιιπειι ο Ιπτετιεδιιε

ιταειιιε Γετε ειιιοοιιε πωπω , ειππ ιειτπ πιεπιιε ειΓΡετιτειε Ρτεκιιδιοτιιτπ ιποπτιιππ δε

εοΠιιππ εντιπεΓοεπιιο Γειειεπι ειεπιιειο.τετ , Με Ρετειιτιε τοπικ Ρεεπε ιιιιπ πι.ιΙΙο. πιε

τποτιο εΓΓετ , οιιιόειπι Ρτεεογτετ , ποτπιπε Εττπεπάτειππιιε , Ιοειππ ιπ οπο Ρτειιιιδιειε

:εε Ρετιεττιπτ επΓιι ειιιιιτ , οειιιοτιππ οτοεε πι1ειιιιιεοιιε ειεπεκιτ;δε εεεε εοπττει ιΡειπ

Ρ .ιιοτιιτπ τεΡετιτ, ειιιετπ επτιπι1ποποιο ει πιτποιε δε ειιιιτιιτπιτετε πινιε πωπω

1πετιτιε Ρειττιε θειιιοπιε Γετντινιτ . Υπο επιτπ Γεω ιπνεπιτ , ειπε Πει ποίιτι μα”

πε Γτοπ8ετεπτιιτ Ρτοτεκιτ . ΤοΙΙεπε ιτο.οιιε επ ειπε: ιπ νεπετειτ , θειι2ετο.ππο ειι:Βειτι

δ. Ει18επιιι εοπΠ8πενιτ, δε Ροίι:πιοειιιτπ ιιιΠιοπε ειιιΓειετπ Ρτεειιι&ιιε Ρτεεογτει· θειι

Ιοπι Ρεττι ειίι στ! ιιππιπεποπ Ρειττεε τεειιτετ Ιππιιε δε πιασει τεειειιτιπ.·οιιι οιιο.πτο εε

Γιιετιτ 8ο.ιπιιο , εκ ιιπτπεπιιε Πεο πωσ ΓιιΠε Ρτεεεοπιιε οιιι νιιΙτ ειιποΓεετε Ροτετιτ .

κα. ΑΙιοιιειπειο διππ τοπίιτετ Ρετ Ρο(<τιιιπ ΠεπονεπΓεπι δε εει.Γιτιιτπ ΑΙΒιεπΓε οιιιιιοπι

Γεπιοτ , δ ι ε π ο ο υ ε ποπιιπε , άοτπιπιιε ειιιΓειεπι πιω , ε.τπΡιει ΡετΓοπο , ποπ Ροτ

ν:ι Ροτείιεε , ω επ ειεεεΠιτ. Ηιιιε οιιετιιιτπ ιιιε πιο ειτοοτε ιιιι:επτι Γοττιιιτο επΓιι Ρετ

τιειιΙει εοττιειε εεειειετ:ιτ ιπ οειιΙο .· οπο: ιτε τιιτικινετιιτ , πο. εοττιιΡετε.τ ειιιΓιιετπ πιε

Βτι οιιιειιιτπ , ιιτ πει: εΧΡεΙΙι , πει: ειιιειιιοδ ιπειε τεπιειιιιιιπ ιπνεπιτε ΡοίΓετ . Έπιπ

τετ Γοτπποε οι» οειιιιε , πεπιπιπιπτ ειιιιιΓειιπποπε 8επετιε ειοιιε , πιιΙΙιιΓοιιε ΓοΓΡιτα

τιε ιπνεπιεπειτιιτ Ιοειιε . (:08ποΓι:επε ιπιοοε να πωπω εειιιΓειτπ τεπτιΡετιευΙι , δε

εοπειοΙεπε νιτο ΗΜ Γιιτιε ΓοτπιΙιειτι , ΓεοτΓιιπιιΠιππ ιιεειΡιεπε , ΓιιΡετΙοειππ ιιοΙοτιε

ιιιιπππι ιτπΡτιτπιτ Γειπέιειε ετιιειε ειιτπ ιπΓιιΓΓιατιοπε οτιε δε νιττιιτε οτειτιοπιε , ΓΡοπ

ειεπε Γε , ειιππ νεπιτετ ω ποΓΡιτιιιτπ , Ρτο Πιο Γεετιιιειιππ οίΓεττε ΓειιιιιΓετε οοιιιτιο

πιε . Νεο πιστα, Γοπέιο τεεεειεπτε , Γοτππιτε ειιιι πεξεειτπε Ρτππιιδὶιιπι¦ποπ1ιπεπ1 Δω

τπιτε εοε8ιτ , ενι8ιΙ:ιπΓειιιε ΡοττιειιΙοτπ εοτειειε 2ο οοιιιο ειππ οιιειάειτπ Ιο.πι18ιπε :ιε

τιιιιΈιοτπ ιπνεπιτ,δε Ρτατετιτι ειοΙοτιε τποιείιιιιτπ ποπ Γεπιιτ.Μοκ «κι ειιπιττι οπιπιπο

Γαίιιιιππιπ τεειιιιτικ , ειππ ειείιτιετιο Γιιτπιτ , Γιισκ1ιιεΙιοετοτιοπιε εο.ιιΓειτπ Ρτο: @πιο

Ρετ ιπτετπιιπειιιπι νιτο Πει πΡιιτι ΒιινιΒιοειιτπ " , οπο ιετπ Ρετνεπετειτ , ιπποιεΓειτ ,

ετο.τιοε ειέιτ , δε ειειπεεΡε ειιτπ ιτι τπειέπει νεπετιιτιοπε ιιποιιιτ.

ουσιππ ετιιππ τετπΡοτε ιιιππ ο Κοιπει τενεττετετιιτ , δε Ι.ιιεειε ύ ειιιιτο ποΓΡιτει

τετιιτ ,

Δ Με εοδειτ δ. Οετιπ:ιο. Α: Ίιιιωπειιε, Γετε ιιτ, Ρεττι.ιε Βιιτπιεπι ιτι. πωπω αφ. η. Γι: ιιαι.ιετ. Λάία.·ι

παω» : παταω:: Βέκιο:: υ·φαιεσπ2, οπο” Ω!π]Η Ρτοτσεῖἰο τι αὐτῶι: ἱσιΜἄΜΜ [επωωτιετ: ·υσ[σ [σπα πιο:

πιιοπ, με Πει πώττέ Μππεπ[ε ρώτα πεβεπεετιικτκι·, ιστότε:τωιτ. @σεβ/δινει @τικ Μουτ” ωΙΙεπτε.ι·, περάσει·

ο·υιΜτετ , ό ει: Ροπή :οπ[2πεπτ . ?κι "απο Μπιτ» εσωίΙο , οι· έω:πεπ[: Βου Μπιέν» Γεώ: μιτυπιι: ατά

ποια διέπει/εστι: Ρο:επιτ.

ό Ηιε ιιείιππ:ιιιιτ Σπα πιω ποοιιιιιιιππ δε @πιο ιπ Εττιιτιιι, νιιΙεο Μπιτ”

'' δε.
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τεται· , οιιιιιιιιιτι ειπε πωπωτιπωπωοεποπιτο , Α ε. ο τι ι τι τι ιι επ ο ποτπιπε , ΑΝΝ» επ.

ΙετεΙε ναιπιιτ ιπ πιτικιιιο οποτε νετετ , παπά πιο ποπ πιω ιεπΒιιοτεττι, ίετὶ ιΡίειπ Ι 049

πιοττειπ μπε ιπτεττπιπετε νιάετεται· . Αοοειιιτ ιτεπιιε ειιι ίεπδιαπι,δε τεπτε πεεεί- '· Μ·

διετα οΙτιπιτΙιτ Ρει·ιοαιαπι.Ατ ι11ε παπι πιο ίε ιιιτΙοτε ειιππια!επε,Ιετεπτετμεμπ

επεπα τεππιτ Βτεοπιαπι,ίεπειε οταοιε απΡΙοτετ ΡτεΕπιιιιπ,δε ίαΡετ· ναι!ιιαε εΜίδεια

ει·αοιε ιτπΡι·εΙΙιτ 58πεοαΙαπι .· ιιοπιιε τι ίε ειιτπιττιτ , δε ιιτ εειιτε Ρι·ιενιάεετ ΡιωΡιτ.

Μιτιιτπ ιιτ πιοεΜπι ιιιαιπ τεοετιιτ δε ιοτ:ιππ ναΙτιετιε νιτιετε νοιτειιπετε νοΙαιτ , παΠε

ιιππε Ρτεττετιτιάοιοτιτ πεοιπνεπιτ , πει: ίεπίιτ . πωπωπιο ίὶαΡοτε τπιτεοαΙι επ

Ιιοτπιπεπι Πει:πωπω, πιο: Βι·ιιοοπτιεπετεπτ ΡεΙειπ ίεεετε νοΜιτ . Σεπ Πει ίετ

ιιιιο αΒι Με ΡτενΗιτ , ιπάιππετα: "Με , ιΠαπι πεο παιοπαετπ ΡειίαπιΜε , πετ

«μια τιιοετετ ίοιτε , οιπατΒενιτ . Ιτεεπιιπ τιτπειιετ ι·απιοτεε ποπιιπαιπ , τεπιπαεπι

Ιετειε νεπεπιιτπ , δ: παείὶ Ρεπιίετιιιπ πιιιιιιπι πι: ίιιε,ιεπετ νεπε Ματια εΡΡετιτιιπι .

(Μπι οπι:ιοτιεπι τεπι στο εΡαιὶ τποπεπετιαπι ίααπι , πποιι »απο ποτπιπεται·,πιο- Πε.ο2πιεπ.

τετετιιτ,δε πιατα εοοΙε π: Μπα:: ιπιΡετίεᾶαε οοπίαπιτπετεται·, οοπτιπιτ ιιτ παετιετπ :ῖΞ'-°° Με·

«Με :Μπι τπιπιίιτι οΡετιε οΡετι οοπιΡΙεπτἰο ιπιιπετεπτ Σ πεειπΒαΙετοτιε αει ίτε!ιεπτ ,

τετοττιε απο παιιααε ιιπετε ετεπτ επ πιπιιε νεταιὶετε ταΡτιε , τιεοτίαπι ταετεπτ , οιιτπ

πιιιιιιιε οιιτπιεπτετιι επ εΙτιτατΙιπε πιατι ει! τεττετπ εεειιιεταπτ , δε οοΙΙιίιοπιε εποπτ

Βτοταπι . . . ο

Απ) τεπιΡοτε τ:απι ετ Ρεττιοατ ΠΙτι·ειατεπιτ Νεπτοετιε, τιε παο ίαΡτο. εοτιιτπ , Χ χ Ι_

ειιπι εο εάνεπιιίετααε,παεπιδεια ιανεπειπ πιιΙιτειπ,ποιπιπε Μ ιι ι α Β ιι ι υ π, πιω

τε οεΡταπι, ε ΡτοΡι·ιιε ίετναΙιε Μι ειιιιαθταιπ ιπνεπιτπαε :παι @ειπε πιιιιτιε , οπιπι

παο ειπε Ρτινετε νει ΡαοΙιοε ΡοίιΡοιιτε , παο ιιΜοπιιε πιιίετ πατιαε τοπ τεπετετιπ

οδεττεοετ,ιποοππιτεε νοοεε επιιττεπε,ίιπε απο Ρετίενεοεπε , δε , ιιτ τεΙιΒιιε οοπίαε

τατιο είι,παίπιιεπι τι.ιτεπι ίετιεπι,παΠειπ πει:ει:ετ τεπαιεπι . Μιίετταε ιτεπαε ποπιο

Πει τεπτει οεΙεπιιτετι , δε εοπτιοΙεπτπωπωιανεπτατι , οιιτπ ίτεττιπαε ιιι τεττεπι

ειπε εΙτετε Μπι Ροπή Ρτοίιετπιται·, ΡίεΙιπιτιπΒιιιτ, Ρεττοοιπιε ίεπειοταιπ οαπι Μιιιι= τι

|'ΠΠ,"' ο

Ιετεπίιε τεπαιτιτ ; ιιειπειε ίατεεπε επ νειτεταπι εοοετιιτ , επαε ιεπ&ιδοετιοπιτ είΡει·

πιτ , Βιοει·ε οοπιτ , δε πι: τεοετιετε Ρεττπιττιτ . @ΗΜε ίεπιδιο τεοεόεπτε , ιΡίε ιεπι

ποπ ιπιιτιπαε,·· τω ίετιαε ; ποπ Ιιπεταε , Μπα ; εποπ- εοειδιιι€,, ία! νοΙαπτετιαε,

ΕΙαπιεοατπ ιιίπαε Ρτοίεπαιτιιτ , 8τετιεε Πεο δε ειιι Ρτο τεοαΡετετε ίετιιτετε τεὲἀἰ·

πιτ , νοτο οει·ιτετιε ιπτιπετε Ριίοιιιιιι τΙεταΙιτ , Ιιοπαε επ ΡτοΡτιε τετιιιτ ._ $επαεπτι

«πω εππο εαπ ιοάδειπ τεπαιιιιιιτ , ία! ποπ ιπνεπτο , 8ιΙνιπιεοατπ πιο παε ίεπ

Θ”ιππιι , δε ιΡίε ετινεπιτ ; "Με δε: ππετεπτ ειπε ειτίεπαιιε ιπτετίαιτ , δεπαιε νι

πιο ποπ Ροτιιιτ , τι είαιιδιο Ρτο Με Ιιοετετιοπε ιτεταπι ετπιιε ιτετιιαι Επτετιιιε επιτ .

ΑΒΒεεπισω τειιΒιοίαε τιε ΒτοΙιο ' τποπείιετιο,ποπιιπε θ ι ιι τι ε τι τ τι ε,παετπ- Η”.

τιεπι πεΡοτει·π πεδαιτ ιπιΙιτεπι ίιτειιιιιιιπ , ποπιιπε θειιείτειιατπ μπαι εκ πιιιιτο τετπ- · .εωιι.

Ρ0τε οιίιοιαπι Ιιππαιτ ειπιίετετ , εατιιεπειι τετπεπ είΕοεοιειπ δε Ρτιιτιεπτιε ίεπιπ πιε- ἔἐ'ἰ'Ι"ΞΙἔ_'°

επ0τιειπ,παειπεοιποάατα τιε Ζοε οποτε Νιοοίιτττει ιεπιται·, ποπ τπετιιοοτιτετ τετιπε- παεΠεπι.

Ειετ«Ηιο Ρετ πω”επι επιποπετατ,ατ ειεεπιιε παείεπάτιε πιεπαε εΒΙαεΒετ τεπαιτε

τετ, δε εετπ πωπωἀειαοεΡε ειίε&απι Ιοπιιεπειι τεεαΡετετετ . πιο ΜείεπιιΙιετεε

:πι-πωπω ει! νοοετπατοαιππαε ίεΡιτ, ατοαιιιπαε γεΙετ,παετ νοιεπετ πωπω ἐπτιαἱτ ,

ποπ Ιιπε πιεππο τετπεπ Ιειιοτε ιπποτείειτ: δε $ιινιπιεοιτιπ ,πιω$επιίΜε ταπο πιεπε

Βετ , ετ! Με οοτιπεπτΜιτι Ρτο εε Ρτπάιδιαε Βιι·πειττιιεΜπι , ίαείἱίπαε παιΒιιίιιετπ

νιτι Πει τπιπιίιτιπ , πειεΙε ίαττι.ιιπ ΡετΡεττετατ , επιιε Ιετεπτεττπεπιει:ιε εΒΜτιε ίππ

τιΡιτατ,ίαΒ οοοεποπο. . . ο εεΙἱοιε ίετιδτι ΜειοΙι επ ιΡίο· νιτο Πει @πειτε εΙτετε επαε.

ία Ρετετιιιιτιιτ , δε πι: ιπιιττπο τι:επίπιιττιτατ . (ἔιιεπιι εεοιΡιεποπιιιτετιε Ρτιαε "Μουτ

πι ετοΙεπετα ιππτετιιται·,οτει:ιοπι ιπεαπιΒιτ ι ειπειε Μπι ίαιππιε. νεπετετιοπε επαε

ίαπιιτ , δε ίατπεπτιο Ρτιίτιπει νοοιε οίΕοιαπι πιο:: τιιΠπιιε·ετιιτπ ι·εειιΡετετ , Ιοπιιιτατ ,

ετπαε ποιήεπι πιεπιπαειππαιτ , ίετι ει: οπιιπε παει νιτιετετ νει·διε επεττετ , δε Πεο

πω” ΡΙεπο οτε,ΡΙεπε νοοε Ιειταε Ρτοοιεπτετ . . .

ΟτππιΡοτεπε Πειιε ι·ειπαπετετοι· δε πιοτιτιοετοι· 5τιε1ιαπι ίαοτιππ,ίε πιΜε τποι·- “Η

τεΙι εεταπιποίεπαε πιτε Ρτοίοιτε δε Ροιίε 8Ιοτιίιεεπτιαιιιτ Ρετ τα Μάιο τιιιεθιπαε

ίεπιαΙι Ρεττιε Οτιιιοπιε ια πεοοε εοπνεΠε Ιεοτγπιετπιπ οοοετπιιοτπιπιι·ιω εοπίιτεπ

τιε δ: 8Ιοτιιιοεπτιε τπετιτε , ιπτει· εΙιε Ρωτιμειειε Ρι·οτίιπ ετπαε ιπετποιεπιιε

ι - . ` ί " ι ' 111ιτ8.·

ι”- ''ι

- οι Ιπ τω!. (Σπιτι. ΙιεΙ.›ετατ Με ι·ερπαΙαπι παπά :ΜΗ π: Τιιιπιπφ, τω ιπιρει·ιετταπι :Η , εναΠιε ο τοπ

ειπε “Μπιτ οπο.
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εικτι.ειι.- τιιιτιιειιΙοι·ιιιι·ι Π8ιτε , @ιιοάάτιτιι ντιΙάε ιοειιιιάιιττι ,ο ετ@ιιειιιιιτιΠειιιιτ ιιτιιιτιιτιε_.οιιιιτ ,

1 049 Με ετιιιιιι ειιτιι 8!οι·ιΠεειιάτι, οΡετετιείτ άιΒιιιιτιιε . Πε @ιιο τιε.@ιιιί@ιιειιι,@ιιιτι ιΗιιά
.ι. τω· ·ίειτιΡτο ττεάετε ίιιεεεάετιτιιιιιι ττιετιιοτικ ίιιίεεΡιιιιιιε Πωιιιωτ @ιιεετ ,· οτιοετοιι τι δ:

Ρι·οίετιιιιιιε νετό.εειιι Πάειειιι@ιιε , @οτε .Με πειτε:: Ρετίοιιιιιιι , :κι Με τιάΠιΡιιε

!ετι:!ιιττι· Πε ιάοι·ιετιιτι , ιιτ εοιιΠετ Ιιιεεε!τιι·ιιιε , @ιιιιι.ιε @οι οσετείεττ , δεοιιιιιτΠεο

:εκει Ριιτι·ιε ει! τιιοτιτιεοιιε,δ: ιιιοπιιιτε ΡτοΡι·ιανοειττιτιιτ Α ο Μι ει: ιτε , ετ@Μ ιΡίθ

ίοιιιεί :Πιο @ιιοάτιττι !ειιεο ιιοτιιιτιε ιιιιιιιε τιιτιε τει εεΠείιιιτ εοιιίειιιεταιιοάετιι Π

@ιιιάεττι`·τειιιΡοτε ιίάεπι νιι· Οάι!ο τεε!ιειιε ε Έτιιιιειτι , δ: Οιιιι·ιιεειιιτι τοτιιιε τε!ιΒιο

πι: Ιοειιιτι ίεΠιτιιιτιτει· ει:Ρετειιε , ειάεπι ιετιιάιδιο ίι·εττι ιιΡιιά @ιιτιττιάει.ιιι εεε!εΠετιι

@τα νοειιτιιι· ΤοΙοιιιιιε " , ειιι οοεάιειιτιιιτ ε:ιιιίει Ρτιιτει·ειτ , εΠ:@ιιε ιιιι·ιε ιτιοιιεΠετιι

@ιιοά νοειιτιιτ Αιιτειι-νεΙΙιετ ο εοιιιιιιοττιιιτι , ·ιττιΡτονιίιιε δ: ιιιιΡει·ετιιε ίιιΡετνε_ιιιτ .

:Ντι-τω τετιιειι ει: Π·ιιττιοιιε οειττιιτιι νιτιιτιι εοτιιιτειιιτιοιιε , ιιοιιιιιιε ννετιιετιιιε ,

' ιΡίιιιιι Ρτι.ττετιι εοττιιτεί@ιιε Ρειτνο Ρτεεειιι·τειιε ίΡετιο ειιιτεεεΠιτ , δ: εάνειιιετιε

_ Ρεττειτι Οάιιοιιεττι εάείίε ιιιιιιτιεινιτ . @οι-Πω ίετιιε Αάτειάιιε τιιιτειτιιε δ:οοΠιιΡε

ιΠιδιιιε , Ρτιιτιο ι·ιοιι ει·εάιάιτ , Ροί! ττιί!ιε δετιιεει·ετιε , δ: @ιιιτι ίιιίεεΡτιοιιι ειιιε που ίε

ΡτεεΡειτανει·ειτ , ιιιιίει·ιιπι ίε εΙτιττιειιιε ει:Ρο.νιτ . νετιιιιτειιιετι εετιίοττειτι18 ιιτ Ποιοι

ιιο τείιιτιιΠτ νιτεε δ: Με: ειιἔειιιτι@ιιτι@ιιε Ριιει·ιε άοιιιιιε τιά @ιιιετειιάιιιτι ιιεεείί:ιτιε,

ιτιΠεοετ, ΡτοιιτειιιττιιΠιτι τετιιΡοτιε Ρετιιιιττεοιιτ, ΡτιιτΡ:ιτετε @ιιτιι@ιιε εισαι: Με

Ρειτι·ιε ίιιίεεΡτιοτιι εοιι8τιιτι . Ιι·ιτει· Πειτε άιιεθτιιε Πεε δ: ιιοττιιιιιοιιε μια: Οάι!ο ει!

νειιιε-ιιει :το εοάειτιιΡίο ίτε.ττε 8ειιάειιτεε εάιτιοτιετιάιιιιι δ: ιοειιτιάε ίιιίειΡιτιιτ , ει:

τιιτιοι!ιτετ δ:τιιίεδιιιοιε ει:οίειιΙετιιτ δ: τιιιιΡ!εδιιτιιτ: ίεά τειιιιετι οιιτιιι!ιε δ:ιιιτιιιιιιίΠι

@ιιετε!ε. δ: οοιιιι·Βιιτιο άε Πιο τιάνετιτιιΠειιιίΡετιιτο πιιτιιιιιε Ρειάοτι:ιτιιτ.5εά-εά Πεε

ιίάετιι άιι!ειίΠι·ιιιιε Ρειτει· άιιΙει δ: ίιιεινι, ιιτ πω ιιιοι·ιε ετιιτ, ιιΙ!ο@ιιιο εοεΡιτδ:ιε

ει:ειιίετε: δ: ιΡΠ Πιτιείεεει·ε : οεεεΠοιιε τειιιΡοτιε δ: Ιοει άιεετιε Με εοτιτιειΠε ,

ίε@ιιε ιΙΙιιε τιε@ιιε@ιιειιι ίιιτιιτιιοίιιιιι ειΡΡειτετιιιιι @ιιεετετε . Ετ @Με ιΡίο ειιιτιο Πετι

!ιττιε νιιιετιι·ιιπι τιιτιιιε εειτιιττι ι·εάάιά στα νιιιιιιτι , ειιιί@ιιε ιιιΠ ΙοειιΡΙετιοι·ιοιιε Πιο

ττειι:ετε.τ ιιίιιιιτι ; Ρτονιάιιε δ: τιιοάετιιτιιε Ηττα· πε ίτετι·επι ετειντιτετ , ετττετε ίε νι

ιιιιιτι άιι:ιτ , ίεά Ρτοτιιιιιε ειάειιι ιΡίε οο .οσε που !ενιτει· ιτιάιτιιιειτιιε εοτιττεάιι:ιτ .

αυτ! ,: -ιτι@ιιιειιε , ίι·οιιτε , Ιιοεπιοε , άοιιιιιιε, ιτι άοιιιο νεΠτε Ρειτιιιτ,εεετει νει:

τιιττιιτει@ιιε ει! Ρτειιάιιιιιι,δ: ειτε ειάει·ιιΜε ίιιιί@ιιε οιιιιιιοιιε !ετΒιίΠιιιείιιΠιειετι

τετ@ιιε, Ρτοιιτ άιίετε το οι·άιιιι εοι·ιιιτι εοιιετιιεοετιτ, εΡΡοΠτιε, νιιιιιιιιετιιιπι τι::

Ρειτνο Πτι8ιι!:ιτι@ιιε δ: Ρ!ετιο ειιιΡτιι ντιίειιιο Ρτοίει·τιιτ.Ατ άιίετετιΠιιιιιιε Ρειτει· πιο

τιειειιιε ίεγΡοοε 8εττιιιιετι , εετει·ιε νετοίεττιε1ΡτεεεΡιτ.άετι. Σετ! Πιιτιιτει τιιετιίιιτει.
ει:εεάιτιιτ ,- δ: εοί@ιιε ιιιΙτι ετΠιιιιτιτιοτιεεετι Μπιτ Ρστιιε !ειτειε οτιιιιιοιιε Ρτειτοετιιτ .ι

ΡοΠ@ιιειιι ειιιτειιι ίιιιιιται εμια ττιειιίτε@ιιε ίιιιιτ :επιασε ,_ ίιιεεεάιιιιτ 8το.τεε δ: Με:

Δε: ειιτιττιτινιιε τείεό!ιοτιιε τι άιι!ειίΠτιιι Ρ:ιττιε ΟάιΙοτιιε Βιετιοίο ειτ@ιιε πιεΙΙιΠιιο.

οτε . διιεεεάιτ ι8ιτιιτ πο:: άιει , δ: Ηττα· Ο:!ιΙο ιιιιοι Ιτιι:ειοετ ιιιετιιοτει @ιιιετι . Μειιιε

ι νετο ίεδιο , ιιιάε ειιιιι ΡτοΠειίεειιτειιι Πειτε: Αάτε!άιιε ε!ι@ιιο.τιτιιΙιιιιι_Ρτοίε “τω”

ίεά πιο ι!!ο τεάιτε τω: , πιο:: ιιτ άοιιιιιιτι ίιιιιττι ίιιοιιιττεινιτ, νοετιτο άιίΡειι?ετοιε ;

ιιιΠτ ειπε ειτιιιε @ιιιιιιτιιτιιιτι ντιίειιΙο τειιιιιιιΠΠετ νιτιι άιιι8ειιτετ εοτιίιάεπιτε , @τι

@ιιε τειιιιιιτιετε. Ιειτε@ιιε ίειιιιιιιιε δ: ιιιίΠε-οοτετιιΡετειιιε , ειιτιοΠιιε να: ει:Πιιτιιιτ ,

οΡίειιάιτ@ιιε εοιιττειίΡετιι ,. . δ: [@τιοά ει! :Με τιιιαιοι!ε ] ΡΙειιιιιιι ,_@ιιοά ει:εάεοειε

ει: ιιιιιιτιιιιιτ μια:: ει:ιιιιιιιιτιιτι:ι.τ Ιι·ινεάιτ ίοττιιιάο οοιιιιιιετιι ,· δ: ΠιιΡιάιιε άειιοε

ε!ι@ιιετιιάιιι- ίεειιττι· εο8ιτειτιοιιεε νετίτιτι ίεά τιιιιιειι τενετίιιε ιιινετιτιιιιι ιιιάιεειτ.

ι:εττωτιι νιίτι ει! ειιάιι5ιι ιιιετεάιοιΙιε , δ: οτιιιε τείετειιε ιιιίο.ιιιειιτι Πτιιι!ιε . τω::

τεειάειιι@ιιε νειΠε ,. δ: ιιιιιιιετοΠτειε ττιιιΙτιτιιάιιιιε ιΠιιά ει:οτιιιτιειιτιε ίιιο.άεοει.τ νειάε

Ρετιιτι·ι ίιιΡετεΙΤε ιο ιΙΙοι·εΠάιιι !ι@ιιοτιε . Ατττιιιιειι ιτιιτ , δ: οειιιοι·ιιπι ΠάεΙιοι·ι ~€-«

ι·ιιΠει·ιο τι:: άιίειιτιτιιτ , δ: τω. :Με άεΡτεΙιειιάιτιιτ . Τιιιιε Βετιιιτιο.τιιτ ΠιιΡοτ τιιιι:το

τιττιοτε ττιΙιτι εει·τιειιτι, @σε ιιιι ειιιιιά Ρτιιιε ιΙΙιιιτι άιεει·ε ίιιοττιοτιεοιιιιτ , @ιιτιιτι,Μι

τ:ιοιΙιε Πεε: ιτι ίειιιέ!ιε ίιιιε . νετε ειιιττι τιιιι·ειοιιιε , νει·ε οπιιιιΡοτειιε , νει:: :τι

ίει·ιεοτε Πειιειιι ίειιιδτιε ΠΠ: , τ @ιιι ιΙΙοτιιτιι ιιιιιτιάειδ: Πιιεετει ττιετιτε ειιιειιΠιίΠττιιιτιι

Ποι Ρει!ετιιιιιι Πιιτιιειιε , ιοι τεΠάετ , ιοι τε8τιιιτ , ιιιάε@ιιε άιίΡοιιιτ τιιιιΙτει δ:με
εστι ,: δ: ει: τιιιτιΠ ε: Ρτοι·ίιιε δ: ιιοτι ιττιιτειιάτι . Π Π -

Μιι!τιι Πτιιι!ιτι,Πτιοττιτειιτιιι:.άι!ιεετιτιιιε,άε ειιιε Ροίίετιτ άείετιοι νιττιιτιοιιτ:Μιιι-ι

τιιττι ετιιτιι Ρετ Πει ει·ετιετιι ιη τιι!ιοιιε ιη οεειιΙτο Ροίιιιτ , @Με ιιιιπι@ιιειττι ει! ΡιιοΙι

ειιιιι νετιιτε νοιιιιτ , δ: ιιιτικιιιιε ιιι ίεοτιειτιιι·ιτιοιιε , @ιιιοιιε ίετιιΡει· ίιιεειιττεοτιτ :αιι

τι: :Με Μειιο!ι Π 8ικιειιΙο , άιεετιε τω: ιιοτι ίιιιε , ίεά ειιιίάεπι Ρι·εάιδιιΡεττι5 Πετι
' δ· ι ο · ·' · :Πετι

δ· ΤΔΜΜιι: .



ε.ο1111.οΝιεΑΒΒΑΤιει ό”

ιτιει·ιτιε , απο τι: νετο. ειιιειιιιιι τιοτι εΠ”ετ , ειιΓειειιΙοοι ιο τεΙιειιε εοοεει·:ιτοτειιτ εΠεΑ Ν Ν. εκ

ιιιιιΒιιιτι νιττιιτιετιε π Ι (Με

1- ]οτι.

ιιεειι>ι·ι· ειιιειε τιειιτιι1ε.

Τιιτιιιε ειε Με ειπε ειιιιιι νινετετ 8ειΠτ, μπαι οι: ιιιιιιτιε τιιιειιτιοε , Παπ οσε ιΡε ΜΜυΗ

Ι ι1εΐτιω νιειιιιιιιε , δε εε ιοοιιειε τείιιειιε εεε. ετιιιιιι νει·ειίιιιΠε Ρτο απο εΒιιονι- μια Μ»

τοιιε:τιιιοε εε Με ειτε με τιισττε μι· ιΙΙιιιτι Ποοιιιιιιε οΡει·ειτιιτ , Πεοτ νετεειιιτο τε

Πιιιιιι εΠιτπιοτιοιιε εοτιιΡετιτοιιειοιιε: ΡοιΠιιτιιιε, Ποτιιιτιο ετιιιιιειιτε , ιοειιιιιοπι11° . '

Πι Πιιιειο Ι.οτιεονετιιιε ιιοιτιιιιιιτο1 Βιινιι·ιιτιεο ΡτοΡε ετιιετιιοτ τιιιιιετιιε εοτιτιεςιιο , ειιι>υτ τ.

ει·ετ ειιιεττειιτι τιιιίει·αειΙιε τποτε: ,ειπε ΠΙιετιι ιιεεεεειτ ιι·ιετιε ΡοιΠοοιειιεοετιοκιειο, ΙΜ”. Π”

ιιιΓετιεπι νιοειιεετ ,ίιιιτιο.ιιι δε ττι-οτειιι. Ηιεε τει·τιο εειτοοιιετοι· Πι ίοιτιοιε ο ειιιαιιιιιτι ο δε Μι

Πιτιε ίει·ιτιοίο. δε ιοειιιιειε Ρει·ίοτιιι , οτ διινιτιιεεοπι Ρει·8ε.τ , Πιιοπι ίεειιττι ειεειιιεειτ ; “Μι”

ίετιιιΙετιιτο ίει·ιιε ( Π: εετετε ιΡΠιτιτ ειιε ειιεεεετ] τιονιτει· ίεΡιιιτιι·εειιιιτειτ , δε ιτι

τει· ειιιιιιιιιιι νιειεειτ ειιιιι:ι Πει εοιιτιτι8ετ . Τετ ιτειι1ιιε Ρετ ττεε εοιιιεειιιετιτεε τισ

διεε , Πειιτ ειιιειιιιιιε , ειιιτοοι·ιιτει τετ Πειειτι νετειε , δε Πιο απο Πιιιι Ρετ8ετε εοεΡιτ .

ειτε: ειιιιειιιτιι νετο,ιιιιτεοιιεττι :κι Ιοειιιιι ειεΠιιιειτοπι νετιιτετιτ,Ροττειιτιιιιι νιΠοτιιε

εοττιΡιει·ι εοεΡιτ. Νικο οιιοοιειοιιι Ρεοπετειιιιτεε Πινειττι , Ρωιειο Ιοεο Βιινιτιιιιεο

νιειεΙιεετ , Πιτιε εοτιτι8ιιειιιι , Πιιιι εκ ιιιιιιτιε ειιιτιιε Πιτειο δε πιατα .· Μετα· , ιτιειοιτ,

τποτε: 5 ειπε οποιο τι·ιο8τιοε Γοιιιτιιε τιιιτιιιτιοειιιοι·ιιιιι . Ι)ιεεεειτ εετετε ειε εο.ττιΡο.

:Πε ιιιοιι:ιΠετιιου:ιε οιιειιεεει.τι Ηιε νετο εει·τιο Ποιοι δε ειιιειιο εονεε δε ίοτιιτιιε εοι

ιο Ρειιειειιτιιιττι εγττιεειιοτιιιιι ο Μετα Με ειιειιτιε Π8τιο. νιΠοιιιε τεεο8τιοΓειτ , ειιι Γε

ΡιιΙετιιττι ιιΠ1ιιε ειεειιιειτ , Ρτο ΡοιΠ: οεισ.τιοτιεπι οετοιιτ , 8τιιτιει,ε ε8ιτ , ειειτιειε απο

Πιιε Πιτι:ι ω ΡτοΡι·ιε τετιιιτ ..

διιεεεειιτ δε ειιιε σ.ιιιιει τιοτι ειιΠιτιιιΙε τιιιτειειιιιιιιι . Νοτη ειε Με νο.Πιε ΑΙΡιειιε Π

ιιιτει·ιοτιε Αειιιιτειιιιεε νετιετιιιιι: οτι ίεΡοιει·ιιιιι νει Πει τιιιο ιιινετιεε , οιιοτιιτιι ειτε: 1τωισιττω

ετιιτ τω” δε ιιιιιτιιε, Γεει οι ειιτιιιτετιιι· εε ε.Ιτει·ο ίιιει·ιιτ ιιιωεω .. Ιιιττο8τείΠε νετο 'ε ""1“"·

:το ίεΡιιιει·ιιιι·ι , ειιιι (εποε ετ:ιτ , ει: εφε εεε εεειτι Ριιττιε τιιεττιει·ιι. Ιοτει Πιετιιιιτ , τει

τι Πει Ρετιιτ , δε ειεεεΡτει ιο τιιιτιειιε Γοειι ιιιΠιοιτ , ειεετε εοε8ιτ; δε Πε οτι εοίοιτιιιτο

( ετιιτειιιιιι νείΡετιιτο) ιιτει·οιιε ίεεεειιτ. Πι επιΠιιιιιτιι νετο , οιιι Ρτιειειτι Π.ιτειιιε δε

πιιιτιιε Πιετειτ , ειιιιιιετιε δε ιοειιιετιε ειπε οειοτιοιιε ιο τοπιο :κι ίεΡιιιετιιπι τεειιιτ , Ρτο

Πιο. Ιιεετετιοτιε ει·ειτιειε Ριετιε νοεε ι·εοειιειιτ , δε Πε οτι Ρι·οετιιι τεεεειενιτ ο

διιε εοτιεπι τετιιΡοτε εκ Ρει8ο ΒιτιιτιεειιΠ @εετετε ιιι·ιιιτιιε ιιεινετιιτ , τ” , οτμε Σ”

πιοειιιιτι τείετεεειτ , ο ίεΡτεπι ο.ιιιιιε ει: τοτο ιιττιιίετειτ ειΠεε.ειεττι νοειε. Ηιεετιιιιιι .κι Ι"Π·ι [Πε

ίεΡιιΙετοιτι ειε τιιιίετιεοτειιο Ι)ει Ρεπιιιιπετιε :ιεεεειιτ , εκ ιιιιιιτιε ειιιιιιε , οτ Ρωιιιτε Μ·

πιω , Ρετειιτειιιι ιοειιιειειιτι τεεεΡιτ , ειιιιτι Πει εοτιτιειΠετ οπιτιιειιε ειιοττονιτ , δε ει:

τιιε τεεειΠτ . Αι εοτιιΡτοεοιιειιιττι νετο ιιττιιιτι νετο. ειιειιτ :οι :πιο ειιια ειικετιιτ , απο

Πιο ειιιιειιιττι ειιτιοΠ ειιτιοΠιτιι ειιιειιιο:ιτιι πιιττιιιιτ,οιιι ειιΙιεειιτει· Με σε νιειιιιε δε νε- ·

ι·ειειειιε τεΠιειιε ιτιοιιιτει·ετ . @οι Για ιτε. εΠε ιτινειιιετιει Γε ιιοειε οετιιιιτ ειιΤεττοι·ετιι

νετ:ιεετιι δε ιοοτιειιτιι τείιετιι -μ -

Ιτι Ρει8ο ΝενετιιετιΠ δε ω εειίιτο ΠιεετετιΠ ΡετιιιγΠε ιιιοΒιιοι· οιι€ιιοτο εοτιιιοετι·ι

εκ οπο Ρεττε τετοιο ειεττιοεινετειτ , δε Γετιιιοτιιε ιοτ1ιιειει.ιιι Ρετιιτιιε εεΠοιετιιτ . τω· Ρπἐἔὶ("&

εετετε ιτιιε1ιιε :ιτι·ιιεοτιιπιοιιε Ποτε δε οιιιιιιιο ω ειιετιιοτιο.τιι Πιτιδιι Ρειττιε ιιεεεΠιτ .,

πιειιιετοι·οοι ίετιιτειτετιι εκ ιτιτεέτο τεεεΡιτ,ιιοΒιιεπι :το Ιοοι.ιετιειιιιιι ειιιιοιιιτοοι Ιστο

πιετιιιτ :, Ι)εο 8τετιειε εεε , δε Πε εε! ΡτοΡτι:ι τεεεειο.νιτ. Εεεε νετο ΡΙιιτιειιε τιοτιιε ,

επι εεε ιτε Πε ειιεει·ε Πιιε ειΠιτιιειιιτ ειΠεττιοιιιειιε . `

Εκ Ρει8οετι:ιπι ΒιτιιτιεετιΠ δε ιιε ειιΠι·ο Βι·ιειοτειιΠ Ρτειεγτετ ειιιιειοτιι τιιιιτιιε ω νε

ίεΡιιιετιιιτι νιτι Πει ιιεεεειιτ,τεειειι ειιιτ1τιοτι Ρωιιιωτ ειιιιιιιιτετ ΡτοΠι·ο.τιιε ιο οικι- ι”

τιοτιε Ρετιιτ; ίεει διοτι ειιιιτιοε ετεεεε Πι:ιε ειιΠει·τι νιτιιτ , ειοτιειιιτι ι·ε=ετεειι Πιιτιιιιτ .

Ατ Πει Ρει·νει·ιιτ , πιο:: ειιιοτι ειιιιτιιιε ειιιιεΠετιιτ οεειΡετε τιιετιιιτ: ΠΙειιτιιιτιι ιο νετ

εει τείοΙνιτ , δε Γε εεε ΡτοττιετοιΠε Ποττιιοι νιττιιτε , δε Ρειττιε Οιιιιοιιιε ιοτετεειΠο

τιε ιιεει·ει νοεε τι:ιττ:ινιτ . Ηοε ιτε νετιιο·ι εΠε τοετεε.τοτ οιιιειειτιι ειινεε , τιοπιιτιε δει

1οπιοτι, δε ΡΙιιτεε αει Πιτειιτιιτ Πω οΠεττιοιιε.

(1οιειειτιο Γειιειε σε τοτο 1πινοτιιε ιιιιιιιτιε, απο Γε τιεειιιει Πιεετετ τι Ριιετο επι Ρειττιε Ή

ΠιτιθτιΙΠττιι ιιττιειτι,:ιτιτεειιιετιι σ.ττιιι8ετετ Ιιτοειι οΠιοΙι ιιΙιιιε ετγΡτεε εεεΜε” τε- ως”

οιιιεΠ:ιτ,ιιιτοετιΜΜΜ τεεεΡιτ,οι.ιδιοτειτιειιιε Πιιιιτι ειτε ιΙΙοπιιτιειτοε δε νεΙοιε οτε

εεΠιτ , οτοτιε Πι τετι·ιιιιι ειπε Πιτιδτιιιτι ίετιιιΙετιιιτι Ρτοίιτ:ιτιιε Ρτο εοτιεεΠε Πει εποι

ιιε έτει
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ΑΝΝ οι:

ΞΟ4.9

Α. ]:ιυιι:ιι·.

' ΥΠ

βαση

νικ

Ιτοπι€μιιο

Άπου: Για..

11α:11ια_

Χ.

]·ταυειιιδιτε

νιι·οο_ χαοτ

Ριδικ

κι.

τινα τορι·

σιω ίιιιιατιιτ.

Χιι.

Στοιιι ω”.

υο μια.: οοιτ , δ: 8αιιδουε το::οίιιτ . Ει·ατ νοι·ο :απο ίαΒΒατιιυι αυτο Καυιιε-Ραιιυα
τιιυι ίοίιιιιυ . ~ . . τ -

Ει: οαΡτοΠο Ι.ιιοιι-τυου τιε :ιιια:δαιτι ίοιυιυα οαι::α αδ Ιιτυιυα Μαι Ρατι·ιε ο Η αδδιι

δια : :μια διιιτιιιε ιιιι Ροτιιίιουε , δ: ιυ οι·ατιουο Ροτιονοταυε , διιιυ νιδιτ :μια ΡοτοΒατ

ιυ Ιουέιιιυι πω ιιιιτωι , ιατυ δοΓΡοτατα αδ ΡτοΡι·ια οιιΡιουε ι·ο8τοδι , αδ ιοΡιιιοτιιυι

ιτοτιιτυ αοοοδιτ, δ: Ιιοουτιατυ ι·οδοιιυδι α ίαιιδιο ::α:Ριτ οιιτυ Ιαοτνιυιε δοιιι·οοατι. Ιυ

τοι· Ιια:ο νοτια:: , Ρτοιιιυδα:1ιιο ιυαείι:ι οοτδ.ιε ιιιίΡιι·ια , οοιιΙι τυαΙο οΙαιιίι αΡοτιιιυτιιι· ,

Ιιιιιιοιι οι: ιιιΓΡοταιο πιω: ιοδδιτιιτ , δ: ιτα δουιιιυι ρτοΡτιοτιιτιι , που α!ιοτιυυ σαπιο

τιιυι ιυτιιιτυ τονοττιτιιτ . ι ,

ΑΙιιιε οτιαυι διιιδαυι νοτοταυιιε Τιιτουουίιε ιιτΒιε ιυδι8ουα, οοιιιοτιιυι Ρτινατιιε

Ιιιυιιυο , αδτυουιτιιε μι· νιίιιιυ , διιέιτι οιιιιιιδατυ ίσα: Ευα: ιοΡιιιοτιιτυ ίαυδτι Ρατι·ιε

Πιιδιιιτ ιυνιίοι·ο .· :μι νοιιιοιιε οι: αδιια , :μια Ιαυδτι Ειιοι·αυτ υιοιυιπα αιιΙιιτα , δυαδι

νιτ δ: αοοοΡιτ , οοιιΙιε τοιιοδι·οΠε ιυίιιιιδι ίοι:ιτ , ιιτ ΗΜ ι·οδδοτοτιιτ Ιιιυιου οι·ανιτ.Ετ

:μια ιαυι υοι: ιυδαιιατ, ιυδο τοοοδουε, ιιοιΡιτιιιτυ δ: ιιιΒΩδια νιδτι1ε[οτατ ουιτυ Ραυ

Ροι· ] ι·ο:ιιιιΠνιτ , δ: υιιι:μιαυι ιυνουιτ . Επι:: οιισο ιτα:1ιιο δ:ΙιοίΡιτιο τοτατυ υοδτοιιι

Ροτυοέτανιτ. Ιυ εταιιιυιιιιι νοι·ο αδ ιοΡιιιετιιτυ Γοίιιυιιε ι·οδιιτ, ιτατιτυ:1ιιο νιίιιτυ το

οοΡιτ , δ: Ματια Ι)οο 8τα:ιαε υιααυιε οιατυοι·ιΒιιοιυοΙαυιατο ::οοριτ . Ετατ αιιτοτυ ο:

οΙοίια ΡΙουαΙιουιιυιΒιιε , Ρι·ιοευντοτιε δ: οΙοτιοιε ΜιΠατυ οοΙοΒταυτιΒιιε . Αδ ται::

ίΡοδταοιιιιιιυ οιτιυοε οιιοιιττοτυυτ , τοι νοτιτατοτυ α8υονοι·ιιυτ , οιιυότι ιυ οουι

υιιιυο Βουνο Βουοδιι:οτιιυτιατδυο Ρτο τατυ ονιδουτι ττ1αυιίοδο:1ιιο ιυιταουΙο Παιδι

οιιιυ ΡαυΡοτο 8ι·ατιαε ο8οι·ιιυτ .

Ιυ Βιιτερ $ιΙνιιιιαοουιι , αιιο ιαυδιιιε το:1ιιιοίοιτ; οτα: :1ιιιδαπι τυοτοατοτ , υοπιιυο

ΒαιυαΙδιιε , :μι ΡιοΡτοι· διιιτιιι·υιιτυ δ: ετανιίιιιιιιιτιι Ιαυαιιοτοτυ Ρουιτιιε ιυοπιοι·ιαυι

δ: Γουίιιτυ ατυιίοτατ . Ηιιυο ίι·αττοε δ: Ραιτουτοε αδ ιοΡιιιοτυπι ταυτι Ραττιε οοοροι·ιιυτ

δοδιιοοτο: ιοδ ιιτ @δυο ίαυδτα: αδεια Το τυιιυιι·οτ , νοΙ Ροδιιιε τιιυδοτοτ , υου Ρο

τυοι·ιιιιτ ιιιαδοτο . νουιουτοε ιτα:ιιιο αδ ίαυδτι Ρατι·ιε υποτυοι·ιαιυ , διιοδδατυ οδια

τιουιε υιιιυιιε Ρι·ο ιυδτυιο ΓιιΡοτ ίουιιιοτιιτυ οδοτιιυτ, δ: οουυίιιτυ δουουιιυατιιιτι

οιιιυιΒιιε αυυιε νιτ:: δια: Ροι·Γοινοτο ιο Ρτοπιιττιιιιτ ο Ηοο ιτα:1ιιο Ραδ'το, :1ιιοτυ αδ

διιι:οταυτ αυιουτοιυ δ: ιιιίαυιιτυ , ιατυ τιιουιοτια ναΙοιιτοιιι δ: οι: ιιιτοατο ίαυιιυι αδ

δου·ιιιυι τοδιιοιιυτ .

Ιυ Βιιτ8ο Αυτιδοδοτουιιε οινιτατιε ςιιιιδατυ τιιτιοοΙα , υοιυιυο Καἰυαιδιιε , ιυαιιο

βατ . Ηι:: α ι·ουιδιιε δοοτιιιιυ οιυυοτυ νιιυ τυοιυΒτοτιιτυατυιιοτατ . Αιιδιτιε οι·8ο νιτ

τιιτιιιιιε Πευοτιιιυ :μια ιιοΒαυτ αδιοι:ιιΙοτιιιυ :αυτι Ρατι·ιε , ιυ ΡΙαιιιιτο ιο Ρουι ίοοιτ ,

δ: αδ Ιιτυιυα Γαυδτα α ίι·αττιΒιιο δ: Μοτο διιοι ΡταεοοΡιτ . (Ζιιι νοιιιουε δ: ιοΡιιιοτιιιυ

ιαιιδὶι Ραττιε αοοοδουε , οι: αιμα Γα:Ριιτέδιέτα δαιτι ΗΜ Ροτιιτ , ΙαυΒιιιδα υιοτυιπα Ια

νιτ , δ: ιιτ ΗΒιιαιιιταε ι·οδδοτοτιιτ δονοτιιε οι:οτανιτ . Ροίτ Με ΡαιιΠατιυι δοΙοι· α

πιοτυΒτιε αΒιοοιιιτ , τω: οι:τατα ποδι: , δ: ιιια8ιε ιιια8ιι:1ιιο δο Ι)οι Ρι·αιΓιιιυουε Βο

υιτατο , δ: ταυτι Ραττιε οουίιδουε ιυτοτοοίιιουο , -αδ ΡτοΡτια ιο τοΡοττατι ίοοιτ . Νου

πιιιΙτιε ιυτοτιοδτιε διοΒιιευου ιατυ νοιιιουΙο, ίοδ Μια ιυοοδουε νοίτιαιιε αδ Ιιτυιυα

Γαυέ"τα τοατοδιτιιτ , Ρτο τοδδιτα Γαυιτατο 8τατιαε ο8ιτ , νοτα οδτυΙιτ , Βια οιιτατιοιιιε

ιυδιοια ουιυιΒιιε υιαυιιοιτανιτ , δ: ιιο αδ ΡτοΡτια τοοοΠιτ .

Ιυ εοπιιτατιι Ηαυδτουίι , δ: ιυ διυ·Βο νουοι·αυδι Ρατι·ιε Οττυατι , :1ιιιδατυ ιανο

υιε οιοι·ιοιιε , υοτυιυο (ἱοταιδιιε , υιατιοΒατ , :μι υνδτοΡιοο τυοτι:ο ιτα αιδιΒοΒα

τι:: , ιιτ υο:ιιιο ειδιιιυ , υο:1ιιο Ροτιιυι δυο ιυαουδ δοΙοτο ίιιτυοτο ναιοτοτ: ιτα νου

τοτ ιυτιιιυιιοτατ , ιιτ οιιτιε ίιιΡιτα τυοδιιιυ οι:τουία Ρα:υο τιιιυΡι νιδοτοτυτ , δικο νο!

ίοδοι·ο δυο ιυαι:ιτυο Ροι·ιοιιΙο υου ναιοΒατ , ιυ::οδοτο οτιατυ νικ Ροτοτατ . Ετ :1ιιιδ δι

οαυιἔ οιυυιιιτυ υιοτυΕποτιιυ·ι οδιοιιε ιτα οαι·οι:ατ,ιιτ πιοΙιιιε ΠΜ τυοι·τουι τιιιαυι ιΡΓαιτι

υιιίου·ιτυαυι νιταιυ οΡτατοτ . Ηιο οι8ο υιιτιι δινιυο διινιυιαοιιιυ οιιτυ τυαευο Μιο

το αδνουιτ , αδ ιοΡιιΙοτιιτυ ωιειι Ρατι·ιε ιο ιυττοδιιοι Ροτιιτ , αδ οτατιουοιυ ιυ τοττα

Ρι·οουΒιτ,ιο :ιο ιουεο νουιΠο ΠοΒιιι νοοο οου:1ιιοίτιιε , ιιτ 5αυ::τιιε ΠΜ υιιίοτιο οΡοιυ

ίσιο: οιιτυ Ιαοτντυιε το8ανιτ. Νο:: ιυοτα, τινιιιυ οουοτοτι ιαυαιιιυιε ιδιδο διιιυ οτα

ι·οτ , α!» ιυτοτιοτιΒιιε Ρο: σε , νιδουτιιιιιε Μαι: , ονουιιιιτ : δ: ιυδο ιιιι·8ουε, υιιτιΒιιε

δ: νοι·Βιε ιο Γαυιιιυ ίσιο οι:οΙαιυανιτ . ΟίτουδοΒατ αιιτουι , νοίτιτυουτο ίιιτίιιτυ αιι

Ιοδιο , τιιααε οιιτιε μισο οι:τουία: , υιιυο νοτο ιυδατιουο τοοοδοιιτο να::ιιαε τοτυαυίιι

ιο. τα: ιτα Ροταδιιε αδ ΡτοΡτια Βαιιδουε τοΡοδανιτ .

]αυιρτιδουι οτιατυ διιιδατυ ίουοι: νιιΙΒατιε , ιδιδοτυ α υιιιιιι Ιιδοι·ατιιε Γιιοι·ατ

υιοτιπο .

Ιυ οι:ττο
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Η: ετ:ττεττιο εοπΙἰτιἰο ΑοευΜάαπεοϋ ΜοΙἱπἱε * εἰ: εοίττιιττι , Βιμ: ΑΙετἱε "' Βυ- ΑΝΝ_ α!.

νἰιιιιι ΙΞτιιιι·ι . Π» :1τι:εδοτο μινεοειιΙο Ιοεεοοτ Μ: ίοΙοτιο Ε ει:: ο Ν ο ο ε. ο τ ο ποοϋἱί- τ σο::

Βου: οποττοτιο: . Ηοε: ε:: πιοΙτιε οπο:: ι11εωοτοτιππ Μοτο :το Ρετάι:!ετοτ , ιιτ Με 1· Ιω::

οι: ε:!ετε:. ΜΗ Ροττοτετιιτ, ιιίοτοπι νοΙετετ . Ηοε: ὶεἰτοι· ἱπ ίοοιπίε πιοτιἰτο , οτ ειδ += ΜζΠΠ'

πω".

πτεοιοτΙοτο ίοπέ"τΞ ΡοττΞε ΡετΒετετ , ο νἰεοτἰο εῇιιδὸεω πιοττοπο τιὶωΞἰε εΙοπιοτἰΒιιε " ΜΙΜ

δ: ΞιτιΡοττιιοἱε ΡτεεὶΒιιε ε::τοτἱἱτ , ιιτ Γε νεΙιἰειιΙο ιπποοπει·ετ , δ: $ἱΙνὶτιἱοειιτο :Ιεόιι

εἰ ίοεετετ. Νε: πιστο διοτι ἰΙΙο Ρετνετιἱτ, δ: :το ίεΡιιΙετιιτπ ίοηθτίοεεείΠτ, ίεΓε

:με Ξπ οτοτἰοοειτι :Ιε:Πτ , ττιε:11οτοτοτο οἱἰἱεἰο τε:Ιίπτε8τοπτιιτ, δ: :μια εοκιττοετο νε

οετοτ εττεττιιι·, απο Ιοί:: Πεο ΙοιιόεεοΒ οττπιΠοι1ε ουὶεο:τι πιονετοιπτ τε:Ηιπιτιιτ.

Ροίτ Με: τε8τε:Ιτ Μ:: ιιτι:Ιε νεοετοτ εοεΡἰτ , ίε:ὶ τιεΪεἱο :1ι1ο οεειιΙτο ῇιιἀὶεἰο , οτιτε

φωτο νετιττετ στο εκττει:πο νὶΠοε , ἰτε:ιιιπ ὸεΒΞΙἰτοτι1τ . Ιτετιιτη οΙἰοτοτττ ττιοιιἰΒιιε

:το ίεΡιιΙετιιιτι :εΡοττοτιιτ , οτοιιε ίτε:ιπτι Βεἰ ΟτοπἰΡοτεπτὶε τοἱίετοτἰοτιε δ: Ροττίο

ΟδΠοηΙε ἰτιτετεεΠὶοπε οτἰίὶἰτιο: Γοπἰτοτὶ τε:Ι:Πτιιτ .· ίεά οε:1ιιο:1ιιοτο οΙτει·Ξιιε ε::ττο

ντ1Ιοττι εξοτεδίτιιτ , πιει: τετπιἰτιοττι Για :ὶεΒΞΙΙτοτὶοτιἰε άετιιιο ττοτιΙὶτε εοποτιιτ .

(2-ι:::Ιοτιι π1ετεοτοτ , τιοττιΞοε ΚοἰποΙὁιιε , ὶΒἰὸεττι οΡιι‹ἱ 8ἰΙνἰοἰοειιω δεοεΒοτ . Ή:

Ηίε ΙιοΒεΒοτ ίὶΙὶοττι όεοΠεοτ ετιιτΠοιιε , :πνοΕ:Ιοπι δ: οδ ίαΡΡΙεττιετιτοτο :ἱοΙοτὶε ε:: ξ;ζΙ&ΐο":

ίιιοετἰοτὶ Ροττε εοι·ΡοτΞε . Ηοτιε ἰτοοτιε :το τυπιιιΙιιπτ Γοτιδττ Ροττὶε :Ιείετιιτιτ; οτ ιιΒἰ

τ!εΙοτο εΙ'τ , πιο:: Γε ετἱἑετε δ: ΡοιιΙΙοτίπ1 Ξπεεόετε εωΡἰτ , δ: τοττι:Πιι ἱοὶἀεπι ίτετὶτ ,

όοηεε ε:: ὶοτεΖοτο εΠε&ιιο1 Ποτι:Η νεΙ ὶτιεεἀετι:Ιὶ Ρτοτιιετυἱτ .

ΑΙτετο. οοιιΙἱε: ΡοιιΡετει:Ιο ΞΒὶ τιιιπε οόετοτ, Ιὶ::ιἰΙἰτε: ε:: πιιιΙτο τεπ1Ροτε τοτο ::ν.

εοτοοτε δεοίΙίε , :μια δ: ὶΡἴο εο:ϊετη :Πε ἱτι εοπΐΡεδτιι τοιιΙτἰτιιὸὶοἰε νἱ8οτειπ οΒτἰ- Βζω Μ·

ηιιἱτ έπτε8τοι ίοπὶτοτὶε.δοτιέὶοτιιτπ απο:: ΑΡοίτοΙοτοπι Ρετι·ὶ δ: ΡοιιΙἰ ίείΒνΙτοε τιιιτε ”

ο.άνετιετοτ , δ: τουΙτοτιιω ΡσΡ1110:11:Ι1 τοί:Ιεπι τω:: εοτιδιυ:ετοτ . @οἱ νΜεπτεε απο

εοόεοπ1:ιε τε τοΡοτε Ηοε ατο ίτιΡτο ΓετἰΡτο τοἰτοειιΙο Ηετὶ , τεἐΙετἰ Ματ ίτιιΡοτε νε

11επτετιτΕ . Ἐἰτ ὶτοοοε :πέμπτο Ιεετἰτἱο , :απο Ρετ ουτε: ευη αυτο τοἰτοειιΙοτιιοι

νοΙἱτοοε ίοπιο . Ηοττιἰιιὶοιιε οτοπιἰίειιἰ Γεια:: εεεΙείἰο εο:τιΡΙετιιτ , όΞνετΠε δ: ὶπι

πιετιΠε εΙοπιοττουε εοπευτἰτιιτ . ΡίοΙΙεΒοητ ΜοοοεΙ1ἰ :οπτ (ΞΙετἰεἰε ἰτι 'ῇιιοἰΙο , ειδ

εεεΙιπτι Μου: Ρο ι1Ηνοεεε όοΒοτιτ Ρτο: 8οιι:Ηο, τουτο: πονὶτοτἱε ΠυΡείοἐἙὶ :Μαιευ

Ιο . ΟΙιτἱίὶτιε οι Ροτιδτ1ε τω: ίετιιΡετ :τιἱτοΒἰΙἰε οἱ: οττιτιἰοιιε οτοεὸἰεοτοτ , δ: οιιοτιτυπι

ίετνιιε οι: ΒόεΙίίΠωυε δε τω: ετοτΞο ΡοίΠτ , εε:τἱε ἰιπὶὶεὶἰε ιιτοπιὶίείτὶίοιιε Βετο: :ἱε

εΙοτοτυτ , δ: ευπέτοτιιω οτε εεΙεοτοτιιτ . -

(1ιή:Ιοττι τιιἰΓετοΒΠἰε ο :1ιιοδοτο Ρετνετίο Ιιοτοἰιιε εοΡτι1ε εοωΡεᾶὶΒιιε οι·τοτοτ , χω.

δ: ιιτ :Μἱεετιτἰιιε ευίτο:Πτετοτ οτεο τεεΙοόἱτιιτ , ίο::οτυπι οεετνι1εδεΓιΨετ εοπεετἱ

τω· , ΓετοευΙο Ριτ:11ο:1τιάτ, δ: ἰτο ττιἰίετ Ρετ 1οπΒ11Πι τεττιΡοε ξτετιετιιτ . Υετιιττι Με (Μήνα.

εοΡτἰνιιεὶτι Ι)εο ΓΡεπι τετἱτιετιε , δε ΙΙΙ:: οΒὸΙτὶε τεοεοτοτιπτι Ι)ειιπι, ειιἰ οΒΓεω·ο ε»·ωκ

ίου: τποηἰίείἴο , 1οΡΡΙεκ ει:οτοτ , δ: Ροττεπι ΟἀὶΙοοεπι ΞπτετεείΤοτετη οάνοεοτ , ιιτ

ίε ἰκι:ἰε εῇἱεἐοτ , δ:Ποετιπτι ἰτε εο:1εεδοτ . Ιπτετ Ηοε νετΒο Πιο: Ρετἰτὶοοὶε , Γεπτἱτ

δ: οιι:Ητ οιιοτο:Ιοω Ρετίοτιοτπ :ιο οποιο οεεεάετε , δ: Γε ἰη:ὶε ιιτ ετ:εοτ, ὶτιεΙοπιοτε.

Μο›: νὶττοτε ὸ1νἰηο ίοκοτοπι οεετνιιε Με :Πιιε:1ιιε ὸὶΓΡετΒἱτιιτ , ίετοει1Ιο τεΠΠιιπτ ,

εοιποεδεε ίοΙνιωτιιτ : δ: πο. ἱτιεοτεετοτιιε Ηοε: δ: οΒίοΙιιτοε δε τεπεετίε :το Ιιτεεπι

Ρτοεεὸὶτ , ΒοιτάεπΓ:1ιιε ειδ ίεΡιιΙετιιπι Γοπέδτἰ Ροττἱε :1ιιοπτοετιιε νετιἱτ , δ: :με ΗΜ

εοπτΙ8ετο:ιτ εεττἱε ἱτιὸὶεἰἰε οττιπἰΒιιε εποττονἱτ .

ΑΙὶυε οιιἰάοι11 ίοτιδὶἰ ΜοἱοΠ ττιοποεΙ1οτι:τοοι:ε ΡτοΡτἱιιε τιιτἱευΙο, τιοπιἰοε Κοτ- Η”

Βεττοε , ΙποΙ:ετιε ιυ:οτεπ1 δ: ΗΜ: , :τι οττιεπτΞοπι τοτι18 νετίο: ίιιετοτ . Ηιπιε τοτ:: 2$Τ Η:

νἰτἱΒιιε τεου8ποπτετο ΗΜ δ: Ροτειπτεε νἱοΙεπτετ :το πιεπιοτἰοπι ίοτιδτί ΡοττΙο ειδου

ευη: , οΒΙο:ἰοτιεττι Ρτο εο οΒδετιιοτ , δ: π1ο::τηετιτε δ: εοτΡοτε ίοΙνοτυπι δοπτυπι

τεεὶιιειιπτ .

ΙΙΙ
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.:.·ιπ:.π..πω.:πω..:.πω:.ωππωω

Η1ετο:::Α 11ου1επτ1οΝ1:

ΕΟ(Π.Ε8ΠΕ ΣΑΝΟΤΙΒΕΜΚἱΠ

: Α Ρ Η Ι) Κ Ε Μ Ο δ.

Αοδϊοτε ΑΝεει.ιοο ε:οίπε::: Ιοοἰ :οο:::ιοπο δ: εεοοπΙἰ. · -

Δ:_ ΟΒ6'ΕΚπω!ΤΙΟΝΕΣ 'ΡΒ.εΕ71.+Ε.

οω:εωπ 1, ΟΝ πω! πω: Μ: ίπ πω: πε ρεπε!επ:·Σ ππππποπππεύο πω:: Βεππ:ἐςἰὶ πρππ Βεππο:

"Β =ο=πι π::·πιοπεπι [εοπππ:; ·υετππτ ππἰἰπ ππδ!εππ: οεοπ|ϊο οι:οπ:·:·2:, παω εῇπ: π2επππ2ε:π ππεο

Μ' τοπππ:επππ:·ί2, ππποπ επι: »πω 13επέσππο, π πεπτο Ι.εοπε ΙΧ [πωπω Ροπτιπσε |πδίπ . 'ΔΗΜ

: οαππΕπορτπτετ:πιπ:[ππΕπβππ:'ΡπΡπ, π: αυτ: ποπ” σεΙεπε:·ηπεπτπ: εορτπ:πέρπε ππππο ίπ ΘπΖππ: π::

εεπεπ:, π: [πτπυπππι ππίππ :·εΙ22οπεαπ, πππ ετ8π πεπ:ππι Κεππέςίππα :επεππιπυ·, ρπΙππ: οο:·πυπ πιπέ

·υε›·_ῶ οππε τε/ίπ:πτπ |ποεο·ε:. 'Οππε Με:: $πποπο, :μπω π: εππεπι Μπα: πππππ , Ερώ:ορο: ,

π!ίο[ππε πη·ίπ[οπε οι·πίπί: °Ρπέπποτε: ὶπ·τπ£π·υΙ: , π: ππ πω:: σε!επτππ:επι εοπ·υεπέ:·επτ. Ε: Με:

οπο:·ππαπππι τππ!ε·υο!ο:·πτπ ίπτππΖπ, Χε:: Ρππποο:·ππι πωπω:: οοπππππεππ2: £πι:επτπ: , πω: οι:

Ιεπιπππτέ ρτπεβπ: ποπ ππβιεπί:, τππτπ :πνπεπ ππ επΜ οοπυεπἰ: οπππἰππι ο:·π2ππιπ τπιπ:πππο, π:

π _ ω:: εποπ ρΙπτεπ πτ·πέ: πππρπϋπππ, ο? πω” [τεπποπτε: επρεπε ροτπει·έπτ. Ηπα ε.: οαππίππ:[ε

το Επ:·ορπ ππποπΕππ: ποτπίπε: σοπ·οεπιπε, οποτε: ππο: ππποτε:, πωωπ:π π:·οπίπ2ποοππ:, μ: πεπ

. ' τ: 'ΡοπτΙπο2: οοππε: ΙππὶυΙπππ: πι», Μπι: ·υεππ2: πππ·αππ:. 'Νππτ μπαι· Ι:π!ο: 27 θεκπππο:,

πιπ Ιπ2 [τεοπεππε: ππ[πεπππ: , πο πε πω: ρορππ: !οππππ:· ππτο :. απ. π. ?Σεπ [ππἐῖ£ Σεο

πέ:: Ιον:τει:οτ, Ζεο ρπρπ, κά: Ηει·Ξιοειτο οππ::::ε να:ετωπί σωοοΒἰὶ Με:: Κεπ:οι·οπ: Ροπή

6:55, :ο οοτ:ίες:ι·οοποπο εε:οΙεί:α::: :ο εῇοεποοοτε σοοίὶτοᾶοτ::: :ποίηση π: ό:έΈοπιάΙε, πρωτ::

:οοΙ:ἰτοπο πΗοἱΒοε τεττιε,Ηἰίρ:ιοοτο:::, Β:Μοοο:·οπ:, Ρ:·ει:::οι·ο:::, ΑοΒΙοτο::: οπνει:ετΙτ επι::

ἱον:Γετο Ρι·::πεο:Μπ:. Ι:: που. ρτα:ίεοεπι πω:: απο: πο:: π:ο:Ποοε οπο: Ροι:τίθοο:::.

ω, Μπι- π. Ηππο Μίεαππέτπ26τπ ππτπ ορεο·π πεππΡω .ππ]επππ: πποπποππ: εἰπ[πεαπ οαποπ2ἐ[ππδΐέΙἰετππἰὶ,

πιο :Μω· Μ:: Ηετππππί ππππτἰ:, π: ππε!!ο βπχπΙππέ επ πω: επέτο πο: τίτπΙο Μπεππππ Ρπρπ Σεοπέ:, πω:

ΡΗ· οπππἰπ πω:: ρ:·ππ·π: ·υἱπε›·π: Θ πππΞεππτ βπςΣ!!πτίπο ε::ροπ2:. Ηπῇπ: πππΐο:·2: τπετπίππ Τ:·22πε:πίπ:

πω: πε· _|ἱ:›·ἰρτοσ·ἐππ: εοοΙεππβέοέ:, πιιεππἰπ 8οπΡ:π:·Ι: πωπωεκεπ·σ2:πιπ|ίυππσπ[πήε, @πω ορπ|ππ!π

ρπε2επ Μπει·π:·ίπαπ επίππ[ε οπ:π. Με πέπε:·πσ·Ιο πποεπα πο· πππε:: ΟοοἔεΙΙἰ: :ο οοοτο νο!οπ:οπ

8::Πο. Μοτο:: Ραμ ΙΧ: Ρετ ΟειΙΙ:οπ: π: Ποοεἱ!ἱἰε δε εοπνετ:τ:ποε πο:: οι: ποτἰθοπτειτ φωτο.

::οθ;οι·Επιτε Κεπ:Ξε, νε:Ι ο: :Με οτπ:ποε $γ::οποπ: σεΙεπτονετ:τ, οοειι:τ:: :οποίΗ:π δείιιΒιἱΙἰτοτε

εκατο::::ινοτ:τ οποία:: εεεΙοίῖαΠἰεοε, εμεινε ὰἰίἰ:·ὶἑὶΙοοε Ρεεε::οτεε εοπεΧετἱτ , οοο:::οποε:ου: :ή

κήπο: ὁἰνἰο:: εοορσ::::το ω, δες. Με: αππτππτπ: επ Ττέτπεππέπ: ε:: €πεπε›·:ο, ππἰεππεαποπππιἱπο

·υετππ πππε: ίπ πω:: πε πτΣρτοπππ: εοο!εππβΙο2:. Ε]π[πεπι πποππε, Μ: πω: πππΐο:·ε: ·υππςπ:ο:,

επε:πίππ Μπ:·Ιοτπ: Τοπ. π. Ηι/ίο:·πο Βετπεπβ:, Μο· ω:: πἰπβτε:, πιώ Καπί: π» Οετοπ|ὶοπ:·

σΙο2ερώοροο!π:·πει·ππ:. Φωο ἰπορπππ!πυπ πω: ρεκρπ»·τε: [απο εππππι, Με, ε'ο·ππέποαπέπτεΣτππι

ε.: Βεππεππππ: αππππ_Μπ::2: επεπ· ·υππππ επ, πε 2:17:09 εεΖεπτέτπ::2:, Φ π:.-Μπ οαπππιτπ τππ]οι·::

πω· ίπ εοο!εππ:·ποπ πεπίσπ22οπέπει: ιιπαππππο [πδἰπ [πε:·22, πο[ο›·έρ:Ιο Σπ π:: .πεΐΙ: πεππετππετπ:·.

μη:: ωεω. 3. °Ρππ·τεπ :ππ[εππιππ Μ! μοιρα: |οπ·πτ::οτε: πππποπ Βε:πιπέπππ πεπΣεπτέο:ιετπ, :ο οοποίΗποπ

Η:: 5πίπεπα πππέ:πτπ πω: π:: εεΖεπτπ:·ππτ. 7·υπίεπππ: Οεπππε:£εεπβ: πω: 7. »πω "Νοτυππππο

ποπ ἰπ:πςτπτπ οποια η. επ πο· τε παπα, π: ππεπππι πε Ι·οοπο Σπε!εππεριπορο ππ:·υ·πτ, με π:

πωπω ορππιπο π·Ιπτπ ποπ πω: μ; Ιπεο Με ·υπποπ π: Ρπο[επτε. Ι::1!Ιο:οτοροτείειοθεοεΕοσ

Πρ:: Θ::ΙΙ::ιε ωφετ:::, εεε!εποπ: Βωξ:: ΙὶεωἰΒἰἰ Κε:::ε:τ:Πε εριἴεορἰ ε:οι:ίεε:·ον:τ, εῇοἴοοε σοι·

Ροε :ο εεο!εί::ιτ:: ::ορετ ποπἰεετπτο ιτποίὶοΙἰτ. Τοι:‹: Ιὶοτοἱε :ποιο Ραμ. Βι·::ι:πο ΟοοοἰΙἰοπ: το·

ποπ, δ: οπο:: ΕρΠεοροε νεΙ Αποπτεε πότε: ι·επο:·πο:τ , Με: πιιοε, ο: π:εοιπ, ρ:ομει·

εοτοΒοίΒοοεπ: εοοΙοΠεεΙνοι:: όἰΧἰτ: Ωω:: ΜΜΕ: Ρωεπω (χω. Εεεε πωπω:: πω, εμ: πω.»

πω:: τοπικ: :::οποπτο ::οίοε σε? ΕΙοοοει:ε Ινο :Μοτο οοι:ίΕΠο: :Η ο: ηοΜετ:: ποιΙοπ: ίἔοἱίΐε ,

ΙΜ πο: πο:: ίε:εΙοε ειοεοπο::: Π: ει·ανίτει· ::ο::έϊοπ: ίο:ΠΕ, Μ: πετει·:οι·ο. Ηετεοτ ε: ίεεπ:τοθε ίορετ

πιο:: ΕεοΙεδ:::. Βε:οπο Ρεεοἱτοπτἰοο: ία:οτ:ποτ:: Κιμά: Ρορα :οΠοτ:: :ιεεερ:τ, ω: ο: πω·

τοεοππ Ιπο&Ι (Ξετναίῖἱ α:επ:Πα ορετ::::: οάΙ:Η:ο:τ. ΙΒἰτο:· ΑροΙΞπιτ:, δε :Με (.`οτ:Π::οι:οοοοΙ:π:

ρ:ι·:εκἰτ Βενε:·π:: αυτοι:: $οἔἰο:::, εε::Ιεπει::: πιο: το:ιο)::οτ:: εε:ερ:τ απ:Ηαιτε, δεσ. 'Νοκ

τπ:πεπ πππππ εοο!επππι [ππτπ ίπεεππετπ: πω, π: ε:: οφ. η. ε:π[πεπο!Ιππέρπτετε βποπαπ επι:

πωπω: οοοποπτπ [πιπεο, ὶποεπ[π ω: ·υ2ο2ππ πωπω, Θ"πππτο οεπτοἰποε›ιπἰπτπ ππεο ε.τπ:·πτ, π:

ε·α!εππ πποππε π:πιπ οπο:: πι:: :πωπω [πε›·Ι:. Μεπππἰτ εππ[πεοπ ποπέεπτ2οπ5:, ς·π·οοπτΙΙπ επ σε:

επποπε πω:: Ο:·πετέοπ: πϊιπΙΙ: Μ” ;. Ηι]ίο:Επ ποο!εππ|ΙΖοπ, π: οππτ·οπτρτε|ππε:·ο: κα· εο :οπι

Γοπ· εοπ[πεταπίπεσπ π›·υππ πσ[επεππέ πω: ππ]εοΙῇε . Τοσο, ίππππ , :Β:πε::: Βοοοι·:Πε (Μυώ

Ιὶοπ: τεοοἱτ, δε Μπα τεΙ:οο:: Εεο!εΠα: ε:ο:τ:τοοό:: πω:: ὶοΠἰτοἰτ, ΡτείΒγτετἰε πω:: :Έττε, δ:

εο:::οπεε Ι::ιπετο ρτοΙ:ἰποἰτ. Εχὶοε!ε εοοίοετοπο Ιοτει!ίε ροι:ΙΙ::τ:::: €Χ::::1:::τ: παοκ. .Μαιο πω·

πω:: ?απο Ρτε:Εγτετ: πιο: €τε:τε:οτει· πσΙ:ετε, Μ! ε: ροΙΠε:Βοε επί:οε τ:οΙοοτ :ι:πω:, τα: Ριπ

εΠε:::::: πω”. Μέ:·ποπ ππ:ε:πεβ πω: πο ρπε[ποιε›·ἐ: εοποππίππτπ: πω: πω: επποπε: @παπά

οπο: εππ/εππιι: :·ετππτ, πέβ,ίο72ε π π: έπτε!!ππ:πτ σπποπ ππ·υε:/π: Ιπο:|ἱπο[π: οοπ)ππέποπο ΡΜ.

πω:

"`<Δ444
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πιω: . Ωι·ιππι ο/ὶ τοιιιοπ σο πι ι:οποιίιο ρι·:_Πιπει·οι·πιπ εοπ]ππιπ ριοβι·ιριπ [πί[β·,οποιί πι οιπιιιι ΑΝΝ_€Η_

αποΐοι·ο: ρι·ιι:ιει· 0ι·άι·ι·ιι:πιπ οΙι_|ι·ι··ιιοι·ππτ. 'Νπιπ ./2Πιει·ιοπι ιπ ΕΙιι·οπίσο οιιβι··ιιατ , [πιιδϊι Ηισεοιιι.ι 1039

Είππιποοπβι οιι!ιοιιι τοπβίιο παρω Ι.εοιιοιπ ίπ Οοιιει!ιο Βειπειιβ ρι·εβ)ιπ·ι·οι·ππι εοπΕπ,ςιπ ρι·οιιι- ,οοᾶοι,_

Μέσο. Η οπιιἰειιι Κιιιιια!ιίπ.ι πω” ΙΦιοΖιπιειιβι ιιι·υιιπ ήπ/Βιππ [ιιπέΐιΗπεοπιε πάω, Ιιεπιππι

Σοοιιειπ οι: πατάω $ἰιιιοιιιοεοιιιιιι δε ΝιοοΙ:ιιιιιιιιιιι ο ΟιιΠιιε οιιΠιι·ρ:ιιιόειε Κοιτώ δγιιοόιιπι

α!εΒιιιΠε. Ε: πι ιιΖτειιι ειπ[ιΙοιιι [οιιδὶι πιο, ιιππιπ Ηιίπε!ιοι·ιπι Ερώορπε £ειιοιποιιοπβι °Ροπιιο

πωπω αππιποοιιβ ππικιφιι·ιιιι, ιο[ει·ιπι· Ζ.ιοποιπ ποιιππι Βι·πιι.ι $γιιοάιιιιι οσιε!ιιιιι]ο 8ει1ετειι€τιι,

π: σο ῇπΙιειιτε, Μι Πιι€οπ03Μ ιιιιιιπι]βι ίιιιι&οιιι δε ριοιιιιιιι @στα οιοτιοιιι:ιιι, (μια διΕ διιιιο

"Με ο ιιιιιΙο οοιιιροιοτιε ειιριιΙίὶ ίιιιιτ άιΒιιιτοιιΒιιο, 8: ιιε ωωιο Βοιιιἱιιι ΐοι·ιιΜτοιεε ιπ

ΜΒΜ Επι: ιιισει·όοτεε. 0ο οπο· "Μπι Ηπι;οπέι οι·οιιοπο ιπ Μωαβ !.`οπσι!ιο πιο” ίοιιππιιιπι·

:Παπ πω ειπε ·υιιοψι·ιριοι·ει, Μι πιω! οπιηποπι ει: απ[πρει·οβ. Οοιει·πιπ απτο πο: οπάϊοι·ει Πει·

ιππιιππε Οοιιιιοἄπι πι ι:ιιι·οπιεο [πο ιιιιιι ποιο·υιπ·πι Ροροιιι Ι.εοικιιτι οιιιιιιιιιιοΙἰ τοιιιροιι: $γιιο·

Μπι ΙΙΙ:18Μι11 Κι:ιιιιε απο θοΙΙιετιιιιι Εριίεορἰε ιιοΒιιιΠο.

4· διά ί!!πβι·ιπι ό! (ιιιπιιιοπιππι Μπι [ππάοιιοπι: ιιιοποβει·ιι Βππιεβειιβειιι .πι€πΧΙιο, οππιιι πια ΕΜ” Α
Μπι ρι·πιει·πιιιιοιπι·: σα· εο ιιπιρρε ιΜ.·ιπιπ.φοροιιι Ι.ιιοποιπ, ποπ @Μπι Οπί!ιιιι, Μι ε·ιπιπι ιι!ιοιιπιπ Φιξ Π

χειιτιπιπ @Φοροι οι! Γοιιει!ιπιιι Βιιιπειιβ οοιι·ιιοοιι|]Ε·: πποε ποπιπιι·ππι πι, προβιππ·υειπβι.ιππ

δΐοι·ι!ιπι ()οικ:ιΙιιιιιι ;;ειιετοΙο ιιπποπρειπι·. Ει·ιι3ιιιεπιπιπ ι|ίπιί Μάι: .9ρειπιπιιππι τοπιο π. (οποι

!ιοι·πιπ .Διις!ιοιιποι·ππι πι ιιιιπππι ιο”. πΙιι β: ΙοοΙιειπι· . Δέὶο Γιιιιτ Με: , ροΓιοιιιιιιι ίιιΡιο.

οΗδαιε πω” Κπιπσβειι|ι: ΑΙΐννιιιιιε τερατι·ιανιτ, ι·ενει·τειιε άι: ιιιιι8ιιο Οοιιοι!ιο :μαι Ιὶειιιἰε ιι

Ι.ι:οιιε: Ραμ ιιιιιιο κα» ἰιιοοιιιοτι πο”. οοΙοΒιοτιιπι ώ, οπο Με Ηιοπιιιτ Ιιοιιοι·οοιΙιτει ο

ι·ι:Βο Εάννιιι·οο Βιιι:Ιιιι: οριίοοριιε * , δ: ιι:ιίο ΔΙθινιιιιιε Κ2.πι€6:2, 8ε ννι€ιιωι άι: ίιιιι&ο

.ΑιιΒιιίΒιιο οΒΒιιτεε, άα:ιετιι (ἱἱιιἰίἱιιιιιἰτιιτἰε, πω: ΙΜ ιιίιιιι&ιε Ροιι·ιΒιιε Π:ιτιιι:Βιιιιιιιι ι·οΙειιιιι·ι.

Νεο ΠΙειιιιο ρι·πιοι·ειιιιι!ιιιιι, :μισά ιιιειιιοπιτυο ιιΒΒιιε ΛΙΒιιιιιιιιε ιιι ιιιειιιοι:ιτο οοιιειΙιο Κο

ιιιειιίι ιιιιιτοιιι ω οι:ιιΠε όοιιιἱιιι Ριιρ:ε Ι.οοιιιε Βιοτιιιιιι ιιινειιἱ:, ιιτ ω ρι·εα:ε @οι 8: ιιιίΒιιι

τιιιιιι, Κοιιιείειιίειι:ι α:σΙείιοιτι ΙιΒει·ειΙι Βιιο:ο&ιοιιιε Αροί,τοΙιαιι οΙοιιο ριινιΙι:ει:ιτοιιι , δε @το

ειπε 8: ροΠεΠιοιιεε, τιιιιι ιιιιΒιτοε τυπο, φαω ιιι ΡοίἙοιιιιιι ιιιΡω παιιιιΒιιοιιιε τιιιιΙο Μάι»

Με, οιιέι:οιιιιιτο ίιιοι·ιιιιι Ηιτειοι·ιιιιι , 'οοιιιιιι ιιιιιιιΒιιοιιτιιιιιι ιιιΕ:Πιιτιοιπειιι ι:οιιιιιιιιιιιι·ει. Ε:

πο: οπιοπι [ια8ΜΕιι!0 άι]ϊέπιπ: ποπιεπ 13πιιποι Με Βπι!πι:οιιιι, μι οοιιοι!ιο Βεπιεπβ οππι άπο!ιπ:

.ΑΙιοπιι!ιπι πιέιιι ιπιποπιο Ειί·ιι·υιιι·άο Χεχε ιιιί[πιι. πι: 13πιιποο Μπι· 70||8ιιβ.9 οπιι/ϋιε.ι πι,

οιιππι-ςπιιι·ιπι ππιποι·οιπι·, οπιιιπ βάοιιι πιιιρ£ιπι ·υιχιπτι-βριοιπ Μπι.: ιι:ιιπιι. Ροιι·ο ει|ι Κοπει·ιπ:

'Νο·ωοιππι πι μπα ριιοι·ι .Αππαιέπιπ ι·σ[ει·πι άι Εά·ιι·ιιιιιιίο .1π_ςίοι·πιπ ιεπε ποποιοι άπο: απ @ο

ποιΙππι 1ἱει°ποπ[ειιι ιπιΠο:[πιΠε, πιω ΜΜΜ Μπι πι· Ξρώορο οιιιιι π: ΜιΠὸἱ οιιβι·υοιππιειιι ΡΜ·

[οδἱπιιι Κοπιπ α!ιο/οπο @Με Ρι·ιιιιοι·ο.ι 1.ιοπειπ πι πο: ιιιπι·ι·ο ι:οιπιπιιο.ι·[πιπο. Ηπο[ππι οι” ·υει·Ιιπι

Εοοοιιι ιιιιιιο, ιιιοπι`τ, ιι πι 1049. Ι.ι:ο Ροριι τοΒιιτιι ειιιιιιιιιι ι·εΙιπιοιιι: ιιιιβοτιε Ηει·ιιιι:ι.ιι,

ιι·ι Ρι·ιιιισιοπι νι:ιιιτ, ΜΜΜ ιι: ι:οιιιιιιιιιι Πιο ΡιπΕ:&ιιιιι, δ: όιΒιιιοτεε οιιοἴοιιι: ΚοπιιιΙοπ ιιτ

Βιοι 8ε ίιιιι&ι ΚειιιιΒιι Ριιιιιι:οτιιιιι Αι:ιοΠοΙί ιιι.οιιοΠι:ιιιιιιι Κοιιιιε εοιιΠἰτιιτιιιιι ιιιοκιιιιο ι:ιιιιι

!ιοιιοιε ὸεἀἰρονἰτι δ: ροΠπιοάιιιιι ιιι ιρίο ιιι·Βο ιιιειςιιιιιιι $γιιοάιιιτι Αισιιιοριίοοροι·ιιιιι , Β .

Τεοροιιιιιι, ΛΗ:ιιιιιιιιι, Μ: ιιιοΒιιε οεΙε·Βιιινιτι πι οπο $γιιοιτιο επι ΑΙόννιιιιιε ΚοιιιείιΒειι π,

8: ΑΒΒοε ιιιοικιΠοιιι ίιιιιδτι Αιι€,ιιΠιιιιι , ο κει: Αιι8Ιοτιιιιι Εάννιιι·άο ιΙΙο ιιιιΠιιι . πω πι 8]

ιιοιΙο ὸἰνἰιιοιιι τοΙἱΒἱοιιειιι ιιιιιιιιιιιι τη>ειοθ;οιιι ἱἙιιἀὶοἴε ι·ορο.ι·ιιιιιιιι ίιιϋΐο ισβπιπι·, ππι ει πω.

[ποιοι 0άιι!ι·ππ.ι, μωρο/Μι θ070'ΙΕβιθ ΜΜΜ; , πι πιο Τεβοιποπιο, πιω ρεπε.ι πο: οι: :οππο Βο

πιοιιβι Μπι πι[ ιιοΙιειιιπ:. ι

5ι .ΑΜ άεπιππο οπδίοι·ει Βοιὶἰοιιιἰοπειπ ετε!οβιο βιπέδ Βιιιιιιζςιι Ρπ[[ιπι βιἰριἰ.ι [πι›· εε!οίιιιι- Ρώσοι Μ!

ι·πιιτ, πω: |ιιι_ει!Ιοτιιπ πεσεπ[ει·ε πω: ειπε οριιο_|πιπ. Μ! πιο οπιιιιι·ιε ποπ και, επ οσωποπε ἔὶἰΙωιὐεἰΪ

[ει/Μπι [ιιιιέΐι ΒιιιιιιΕιξ , πποά ιοιπ ΜΒΜ Κο!επιιιι οιιιωπ Μάιωέιοιπι· , _πι!!ειππιιιι επιπιίε επιπ- ωΗ'"""·

ιζ(]ιι, οι· ρι·ιο_βι·ιριο πω” £εοπι.ι: οπι: πι π· [ιιιιὅἱιβιππ.ι 'Ριιιιι.<|επ ιιπιιι;ποπι εοι:|επιτ'Ριοποιοιοιπ

ῇιπιιι .προβοἰπιιι- ι·ο!ιειοποιπ, :μια [οι·τιι||ι.ι οὐ πε!!οιππι τπιππ!ιπι ιιοππιι:ιι! ιιιιπιιιιιιιο [πει·ιι0, πι

Ριπρ:πι4Μ ·οι8οιειπ ι·ε·ιιοεπιιιι , ποια επ οι το· Βπί!π, 484482 .ωπβέιιιπι ιιο_|ιοι· ιπ φιππιι [πι π"

ιιι,ι'ι·ιπιι. Ι4·ιππι Μπι πι ρ!ειι]οπε Οιι!!ιοι·πιιι Ζοσέ: ιιιι·πιπ ιεριιι|[ι·ι απο [οπέω/ιιιππι ππιι/πιειιι

πα πιω ι.επει·ιιιιο, ιπι[π.ι οπιιιιιιπ ει! @απτο εοπιιιιοιπιπ πεπει·πΙιπιπ €Ιει·ι 6πΖ£ιοιιιιι, μα!

παπα· ριι[Επιο οπιιβιιε ΕοίΞεο ἴ/ιο!ιιι·ιἰο Ωιιω!πιιπιπβπιπ εριΒορο, 1ιοπιεπβι ρι·ο·οιποιιο Ιοδοιο, Μι

17. ιποιιιιι Μιιιιιιι οππο Νη 7. πωπω ή!. πιο” Μάι· άπιιε [πιιι, ποιπιιιε σιωσιιιιωιι, πι

ΐΕπιθ πά πιιιιυιήο: ορώ·οροε, ειπέ!ιιι.ι ιπποιο[ι:ει·ει βπιπιπιπ |πι|]ἑ· , πι: πι ππι·ιιει·πι Οο!!ιοι·πιπ ι·εχιιο

πω ιιιιιιωι Μποιω [πἰιιιἰπρἰισι ιιτπ ει:Ιε!ιι·ι: ιιιιιιει·οιπι·. Επι» !ιι:εια.ι, πιω! Μπι ρι·ι·ιιι!ο_ςιο

πιω Βιιιιπιοιιι, ιιι!”ει·ιπ: ιπιεχι·π.ι ειιιιιΙιειιιιιιπι. , , μ. _ π,

6., ι`ειειπιπ ποπ πιοιἰο παπι Βοιπιςἰι [εβι·υιιο.ι ει: Ξεοπι.ι ιιεοπιο ἰπιἰι· |ο!!επιπι: [πιι , ·ιιει·πιιπ Ε Β άι
Μαι (Φ ιρ[πιιι [ε|ιππι Βιιάισιιιιοπι.ι πω” οπιιι·ιιει·[οι·ιπιπ , πποάι ρι·ιιιιοι· Μπιι,νι·οΙο_ςιο Βοιπεπβο ,,ὶ:”,ἰ,ῖ κα·

«Με ι·τιπιπ €.1Φ87πα τοπιιπιπιοι·ιιιιιι. Ηοι: Ροιι·απιπι πι £πᾶπἰ0ἔ0 ξεπει·πίι οιιιπιππι.·βιιδίοι·πιπ οάιἰιειπ '

|ἔ°##π<ω# οδΜι2.ι ιπ[ει·ιιιι: πω: ό· ωίπιἰιτιι.τ .9ππ[πιπ.ι πι Μιιιι;ι·οΙο_ςιΞο Οοϋποπο , Ηπχο Με

πιιι·άπ.ι πι Βιιιοιίιέΐιπο, Βπιει!!ιππι πι Μι·πο!ο_ςιο, θα .. ιι.. ι. . .ιιτ ··

ι>ιι0ι.οουε ΙΝ Βεβιέ:ΑέτιβΝε

.77οί!ιππ.ν.

σ,

ΕεοΙεΠε.ε Βε:ιτι 'κωιΒιι ΒοιικιιΠε . _

. ° μι, , > 4 πι ,

ιι Ιι.πτ:τιε ιιι (ΜΜΜ Έτοιι·ιΒιιε Μ: Βειιτἱ Ιζειαιοι: τιιτεΙα Πεο ιιιΕΙιτιιιιιιΒιιε,

ίιι6ίοοιιειιιιε ιιιιέΙ:οι οριιίι:ιιΙι ιιιιιΒιιιιιιι ιιιι:ιι·οοιιιίοι·5Ρω Δωρωιιω ω”Μιικ1ι"εω

φαω τιιιιοιιιιΒιιε ία ιοριοιιιἰίὶι Πειιε . (Ξιιιιι Με ιιοίιι·ο. Ηιρει· τει·ιοιιι τοιιτιιιιο Πε,

ποιο νειιιίιιιιιε ὸεΡιιιιιἰτιιι μπάσο , εά.ιιονιται:ιε Βειιάιιιιιι ίι.ιίρειιάι άοΒειιιιιε ε" αιιιιιιιιε

@Επι 8.9. Ο. π. Τοπι. 7112. Κ ι· · απ»
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ΑΝΝ. οι. .:οι!`ιιιι:ιιι:ιι : οιι:ιιι Βι:ιι: εοιι:ιιιειι:ιονιι ιι: ιιοι:ι:, ιι: ιιιιι:;ει·ιιιι Με ίιιιιιιιιιιιιι:::ει οιιιιΡιοΡιει·

:αφ ει: ωραιο :ιοιιιιιιι :Ι:ι:::ι: ΗΒ11ιΠΔι:Ι Γ:τιειιι Πειιι:::ιοιιι: ιιιιιιι: ω:6ιιιιιωι πω:

ιι.0εωι:. ι:εριεΠ:ιι ιιΙειιιιο πο:: Ρ:ιιιιι· ::ι:ιιιιει·::ι . ε:: οιιοι:ιεπι σ. οτι:: τεεοι·ιιιιιιοιιι: Πρ:: ιιοιιο

Ι.Εοιι8, Πεο ιιιιθ:οτε, Μ:: άι, εο πιει: ιιιιιιιιειιι ιιιι:ι·ι: ιτα:ιιιιιι Ρτο ιιιο:ιι.ιιο ιιι€ειιιοΙι

πιει. (Μάι: ιι: Ρι·ιιιιι: Ριιιιει: Ρι·:ειιι:ιιι:ο, οποιοι:: ιιι:ιιιίιτι:ι εοιιιιτιιό::ι :Πω ωιωω:::1:5:,

ι:: ε:: ειιιιι: ειιιιιιι βιο μι:: νειιιιιιιιε ι·ιιιιιιιιιι ιιιιιιιι:ιιιιι: , Με :μια ιιιιιιε, θεο Ρι·::Ριτιιιι:ιε,

_ιω::.ιιιιι, ιιιιιιιιι:ιιιε ει:οτιιιι. Λ:ι:ιιιιιι· ειιιιιιι, :ιι :μια ει: ω:: :ι::ιιειιιιοιιι: οει:ιιιιοι:ε α ιιιι

ιιιιιτι: :ιι:ιι:οΙι ιιιιιιιιι ει:ειιιια Μ:: ι::ι>.ιιιι-ιιιι, δ: ΡοΙιει ει: $νιιο:ιο ω: εαι:ιιι ΗΡ:: ιι:ι:ιειιι

ει:ιάιτπια, ιιιιιΙιε Ριον::ιι::τιιιιι ιιιιιι: . Ι)::ιι::ιε ιτι Επι: Μια: οΡιιιειιιι ίιιι:ιιιιι€ειιι ου:: Ρ::

Ρτιπιοίιιιιι Ριιιιιεοιιιιιι Ριιιιοιιιιιιι Κιι.ιιιο1ι.ιι: :ιιτ νιίιι ει:: ιιιι:ιιιιι ιιιιιι:ι Ροιι:ιΡίιιιιι :ιε:ιιι::-·

ιιοικιιι Βάι ιιιιιιιειιια. νο: αυτοι:: ιι·αιτε:, ουσ: Ποε:ι·:ιι :ιενοιιοιιι: :ΜΜΜ ιιιιιιιιιιιιιιετ ιτι

@πιο ιιει:ιιιιτ:: Βάι: :ιινιι::ι... Με :μιιιιιιιιιιιιιειιιιι:ιιιε οι:ιε:1ιιιιιιι: ιτιιιει·ιι: :::ειΡιτε Μπεν::

ιειιιιοι ιιε:: ιι: τω: ιατιιιιτιι ν::τιιιιι:ι ::ιιιιιοι.ιε ίετιιι::ιιι: ετσ.ιιαιιι εοιιιιι.ιει·ιιι:ιιι: . ΠΜ:: πο:: νο:

ΡΜ” Με :ιιι:ιιιΔιιιιο ιεεετε, :μια ιιεε: αυτ:: δ: αι;ειιι:::ι νέα ιι: άστο:: Με νείιιι ιι:ιι:ειιιι: ι

Ριιιιιιι:ει, ε:: :ιιιιι:ιι: ιιαιιι·ιιι: Βιιιιι:ιιιο::ιιιιι, 8: :ιιιιειΒιια απ:: ΒΡιιιιιι: Ροειιιιιι ιιιιιιοιι ιστοτ

:ιιιιι: Με, ς1ιμωνα ιι:: 66ιιιι "ω, νο: παω:: Ροπή: αιμα.

ΙΝ()ι_ΡΙΤ ΝΑΧΚΑΤΙΟ.

Βήιι€3_8- ε. Απ:: @ω Βιοι·ιοιι ε::ιιιιτίιοι·ι: Ειιι·ιίιι Κειιιιέιι :οι·Ρ::τ:: ιιιιιιιιιιι: , :μια Ριου: :ο

ιι::ιε·ιιιο:ιει·ιι:ι Ρει·:ιιιτ:ινιτ ιιιιιιΡοι·ο. , Κειιιιιιιιιιιιιι :ιιιοιι:ιαιιι ΛτειιιεΡιἴεοΡο:ιιιιι Ωω::

:ιωιωι .

Α...1ΞιιΠ!ζἱ

Ρι: Αιτιι.τ

ω.

ιιιοιι6:::, 8: ιι ν:ιιει·ιιι:ιιι: ιιιειιιοι·ιιι Ηιι:ε:ι.ιιιιο ::οτιιιιι ίιιεειιιιοτε ::::ιιιιιιιιιιι:ιιι, :απο

ιιιι:ιιι·ιιο.ιι να:: οθιιιιιερι·ιι::Πιιιο :ιιιιιι:ιιιηςειιιιιο Γεειιιι:ιο ει: ιΡιο ει! :ιε:ιι:::ιι:ι. @τα φωτ::

πο" :ι:ιεο οΡετοιι ειιιιιειι ίοιι:ισ.ι:ι :Η ιιιιιιιιιιοιιε, :ιιιοιιιιιιιι :ΜΒΜ ιιιιιιοι::: Ρετ κι ι:ιιιΡο
τι: ιιιιιιε ιιιιήείιιιιιιε: Ρτονιιισιει.ιιι , ιτε:1:ι::ιιιι ιι:ειιι·ιιοιιε Ρτα:ιιιιο: Ρι·:ειιιιε: ω: ιιιιιιιιιιιοάι

ΡταΡε:ιιει:ο.ιιτ ιιιτειιιιοιιε: από: ω:: εειιιιιιτι :ιιιιιιοιιιιΒιιιια δ: :ιιιο: ιιιιιιο: πιο:: ει: ιιιιιιια

νειιιιιαιε , ιιτ ιιιιιι ω αιιιιιιι ΡτοΡΐιι:ιιιαιι: τεΡετα:ιοι:ειιι οι :ΜΜΜ ::ι:ιοειε . Απο:: πι::

:ιοιιιιιιι:::ιε Ιιι:::ιι·ιι:ιιιοιιι: ιιιιιιειιιιιο :ιιιιιιιο, Ροίι ι:Ριιτ:ιιιοιι::ιιι :ιιιτειιι ιιιοιιιιιιιε:ιε ι·ι:ΙιΒιοι:ι:

Ρετ Ηιι€οιι::ιιι ΡΓειι:ιο:ΡιΓεοΡιιιιι ω:: Ειέιιιιι ιε::ιι8ειιιτιο.ίεειιιι:ιο , οι: ΑιιΝιιι.ιο ιιτ

ειιιΡωιιι: οικω θεο οι:ιιιι:ιιιι: α: Αιιι.ιιιι:ιι: ιιι:ι:::, Ροιι; Ηιι:ειωιιιιιι α, μια:

ειΡιι2 ι:οιιιιιιιι: νιτιιιιι δ: ιι: εσ:ιιοι:ιιιιι ιιτ:ιιιιιιιιι, οι·:ιιιιε ί:›:ιιι:. @ιι Αιι·ιιτ:ιιι: ειιιιι τοι::

ιιιτειι:ιειει ειιιιιιο Ριιιι·ε: :ιοιιιιιιιει εκει: Ριιιοι·ε: Η:: :απο Ρετ Ωω:: ειιιιιιιΠε, :ιιιι επιε

θα: Τα:: ει: νειιιίιιιιο ιι: Ροιιοτειιι ιιιιιιιιιι ιιιι:ιιι:ετιιιιτ ιεΐοι·ιιιαι·::, :ιειιι::ι=:ινιι 8: ιΡίε οΡεπιιι

:ιιιιιιιι:ετε ιι: :ιιι: :με τι:: ::οιιιιιιιιιιι ει:: ιειιονιιιιοιιε. @ι:ιΡιοΡιει· ν:: , :ιιιι ιιιειιιιοδιιιτιε

Ρετιιι ιιτει:αιιιιιιι, πω: ιιιιιιτι τειιιΡιι ιιιι:τιειιιιι ε:: :ιιι:ι:ιτι: ιιιΡι:ιιι:ιι: ετιΡ::τε :::2Ριτ :ι Πτι:

:ιιιιιιειιιι:, ιιιιιιιο οιιι:ιειιι οΡ:ι·οίιοι·ειιι ιιιι: :ιιιιιιι Ρτ;ιιιι::ιιιιιιιι :Η ιι: Βιιιιι:ο Κ:·Βιι:: τειιονιι

ε::, 8: ιιιιιιιιιιοιιοτειιι, ι:ιεο:ιιι:: ω:: δ: ιιιιιι: ιενι ιιοιιιιιιιι:ιι: ιιιεοιιιιιιιιιιιιιι:ιιοιιι. Ναι:: ω::

Ρ:: νι€ιτιιι 8:οέιιο Μ:: ιιιιιιο: Ριιι':οιιιιο οιιιιειιιιιι ιι:ιιιιιιιιιιιενιι, ίειιιο::οτιίεει:ιι:εωΡιο:ιιιε οΡε

τι ω:: πο:: ιιιιΡοιιιιι: νι:: :ιεεεΠιι. . _

ή· Βοιώ

νρ·"ι η

3. Ηιιιιι: :πιο ιειιιΡοι·ιι οι! Βιιιιιι Κειιιιι:ςιι ιιιιιιιιιιιιιι :ιινιιια νιι·ιιι: Ε: Ριιιι·ιιιιι: :ι:ειέιτιινιι:

ιιιιιιαειιιι:, :ιιιοτιιιιιι ιιιιο ::ιια::ιιιιιι, :μια εΒο μι:: :::ιιΓΡει:ι , Μι:: ιιιιιιιιιιοιιι Μπι:: οΡ:ιε

Ρτειιιιιιι :ιιιι:ι. Ποι:ει::ιιιιιι :Μαιο και: ν::ιιιαιιι (Μ, ιι Ριιι:ιει· ει: :ιιιαΡτοιιιιΠι ΡτοιοΒιι::ιι

ου:: ιιιτειιετ:ιιιι, :με ιαιτιετι σ ίι:ιετι: που Π: ιιιιιιιιε. Ιιι Μ:: ι:ιιιδιιι)ιοιινιιιιιι:ιτιγτι:, οσε::

:ιιειιιιτ (Μπι: ιιιΡει·ιοι 'ι, ει:ιι :ιιιιιιειιιι ιιιειι:ιι::ιι: οε:ιιιτο Βιιι ιιι:ιιειο ιιιιιιεεειιιιιιιιαιι: ιιιιοτ

ιιιιιιο Ρτείιιι:, ιι: Ρε:ιε: ιιιι ιιιιιι:ιιιιιι:ιι ίιιι:ιι:ιιιιιιι :ιαιιι:Βιιι·ι:ιιι, δ: ει.ιιε:ιι:ει ειιι: τεττο ιιιιι::::ι

κατώι:: :ιιιιιιι ιιιιιιιι·:ιιι::τ ιιιιι:ει·ει·ειιι. (Πιο: Πει:: :ιιιι: εοιιιιιιᾶι: πιο: οι, ι:οιι ν:ιιειι:ιεί:: Ρετ

ι::ι·::.τιι ίειιι:εΙΙι: :το ιιι::ιι:ιιαιτι:ιιιιιι ιτειι::ι·ε, νειιισιιιο καιει:: Ρετ οπο: ιο:: :πιο Ρειειιιι:ε

ιιιΡ.ι:, ::ιιειιιι ι·εειιΡετιιιι:ι:ε ίιιιιιιι: Μ:: :ι Πιο ειτειιιιι ιι::ει:ιιιιιτ Πειτε. @κι :ια τεθιέιιιιιι :ιι ,

:ιι ειιαιτι :κι ω:: ι:ιειιιοτιιι:ιι Ρτοιεειοι·ι: ιιοιιι·ι Κι:ιιιιειι ι:ιιΒιιειιιιι :ι:::ιιι::ετειιιι , 8: ιι: Μ::

οπο. Ωω:: Μιιισ.ιιιιιι ίοιιειιιιιι.: εειοι:ι·ει:ιιιιιιτ , :πιο ιιιιιέιιιιιι ω:: ει: εο:ι::ιιι Ρει·ιιι:ιιιο Πιο

:ι:Ροτιιιι·ειιιι·. Οιιιιιοιιε ω:: ε ιιιιι:ιιιτι: πω: ιιιεοιι·ιιΡιιιιιι ΡειειΡει·::ιιιι· εΡιιιιιιιι, ω: Πιο ιιιι

&τιιιιοιιιιιιι ιιι:ιειι::ιειιιι ίσοι:: τω:: ειιιιιιιιινιι :ιοιιιιιι:. (Ξ::ιειιιιει ε: ΡοίιετιοιιΒιι:, οιιιι:ιι: ιιτ:

Ρ:&ι ετιιιιι, ιι: ιιιοιιιιιιιιο ε:ι:Ρειιιιιι:ιινειιι, ::ιί:ιιιε :οι εοιιΒιιιιυιτι :ιινιιιο ιιιιιιι ι::ιειιιιιιι::ι: οτ

ιιιιι:ιιι ιι:ι.ιιι:ιιοιιιιιι ιιιιι·ιιειιιι ιιι:ιε ειιιιι::::ι·ιιιι: ι:ι:Βιιιιιιιιι·ι πω. (Με Βειιι::Βιιιιιι:ι Παω: :μι

πισω:: εοιιιι:ιε:ιι.ιιιε:, @Με Ριιιιιιι:, οΡετ:ιιι·ι:ι ιιι:ιισιιιιιι :ιανοι:ι: εοιιειιιιιιιι ιιιιι:ιε:.

ς.. Αεοτει::ιι :ιονοιιοιιι :ιενοιιο , 8: οπιιιιΡο::ιιιι: νιτιιι: :ιιι:&ι Μ Κειιιιιιιι ιικιιιιι ιε:ι

μια:: :ιεειιιι·ιιι ιι:ιι·ιιειιιο. Ροιι:ιιιιιιιι ω:: ιιιΡετ Ρ::ι:: Ραιιιισιιιιι ιιι·πιειο: Μαι:: :οιιιιιιιιΡ:ιιι

Ρ::ι·, οεεο ωιωιωι: ιτιιι·ιειι: Με ::οιιιτιιέιιι: ιι:ινιιιιιοι:ει ιιιιοι·, :μι εοιιιΡ::ι·ιιι Β::τι:ιιιι:ιοΡειι:

ιιονιιο.ιε··ιιιΡ::ι ιιινιιιι:ιο, ιιι8ι-:Πιιε :ιι ΡτοΡεταιιιειι, ιι: 8: ιΡίε ιιιει·ιιτ:ιιιτ Ροιιιι·ιιι τ::::ιιΡ:τοιε

ωιιωι: ::ιιιοιιιιιι::ι:ιο . Νε:: :ιιιιιιιι: απ: -ίΡ::: ΡτοΡο.ιιιιιιι: ::::ίιιιιι.ι -ί'ε:ι ειιι:::ιιιιιιιι ω :Μαι

Ρ::ι·ν::ιιιιι ίεΡιιιετιιιιι, οΡιοιιι Μι:: εὸιιιιι: ιιιι=νι Μ: Βειιιιι.:ιι:, :μι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι το:ταδιι :Πτι

Βιιει·:ιιιι, ει:ιοιιιιιιιιτιιτ, άδειο :Μπι :ιιιι ιιιιιιειο :1ιιι ιι::ειιιιι::ι:ινειιετιιι, ίειιιΡει·ιιιιΒιιιιιιι ετι

μα:: ιι.ιιιιιιτ, 8: :πιο βετο: ιι ιο: πιο: Ροι·Ρειιιιι: ιιιται·νειιιιιιιι ΕΜ Μι:: Ριονει:ιειπιι8ηιι::

ιιέιιιιιι: ιιι€τε:ιιιι.ιι·. Ηιεε νι:ιιιιι: ιιιιιτιιιτι εοιινειπιι: :ιινιιιιι: ιιιεειιιιιιιι: ιιιιι:ιε:, δ: :μι ιι: νι

ειιιο Ροιιιι ει. Διι:ιιιιιιι, :κι κι:: ισειιιι:ιιιιιι ιΡει.ι:ιειιιιιτιι εοιιιιιιιιιιτ ιιιιιετε:. Βιιο: ιιιοΡε:

Ριιιιιιο πι:: ::οττιιΡιιοιιι: ιιιιιιιιιιιε ιιιιίετια Με: :ιιίΡιιιι εοιιιΡι::ιιιο: :πιο οι:Ρ:::ιιιο: ιιιΡιειιιιιιι

- ` ιιι:ιε

Δ: 1: :ΦΠ Ριιιιιιι: ω:: ι·εειιιιιτι: απο:: 9:.:. ειεέιιι:, απο ξιιιιε:ι Χειιιειιι€; Ροιιιιιι:ε:, ιιιιιι.ιι:ιιι:ιιιεριιιορι

εδώ: δ: ιιΒικιι::: :ιιιο:! :πιω ε Ρι·ιιιι:ι ιιιιιιιιιιιοιιε ιιιιει:ιιιιι απ. Ν:ιτι ΕΡι ιιιιιιιιι: ω:: :πω Χετιιιςιι

ισιι:Ροι·ε ΔΕΣΜΗ ιιιειιι:Ριι:::ρι ιιι:ιιιιοιιιιιιι :ι 8. Οι::8::τιο 'Ποσο. με. ιο. Ιιιιιιοτιπ Ηπα. μι» ιο. Πε

Ηιιισιιι:ιτο πάει:: :ιι $επιιιο ΓιιΡειιι::ιιι ω Μπι. 967.
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Μιποπο Βεπι·π ιπ Πιπᾶιε ιπιε τπιι·:ιΒιιεπι ::οιιιποοπττε :ιο Με Επι ι·οοι:ππτ. Εοι·πιπ παπι ΑΝΝ_€Η_

πω”, οπι ιιι:ιιοι·ι σκεφτω τιιιτ ιπίοι·τππιο, ιπτεττ:τΠοτιε Γπιιιιιιοι·ιτ :ιππιπτιπιτπε ρι·ειιι:ιρπο, τα. 1049

πω: :το τποι·τοιπ ιπ πιοπαΠετιιοπίοοπιιε ροτίτνοι·ενιτ: ιιΙιει· νι:το τιιΠοτιππε ίοΙ:ιτιπιπ Διιοπιι.πτο π ΟΦΗ

τςΠιΡοι°Β εκιιιικπε, τιιποοιπ οιίοαΜτ . . τ - _

;. Ηιε πω” οπιιιΠε, ιιτ :ιο ρι·ομοιιτιιτ πιι.π·:ιτιοπιε Π:ι·ιοιπ τεοεππιπτ,ιιΒΜτια Αιι·ο.ι·οο, ιιτ

Ρι·πισ.τππι πι, νιτιι οκοπιτο πεταει Τπποπιιιιιοπε , τι γν·ιποπιι ΚεπιτιιΠ ιιτειιιετιιι

ίοοτιο ιΜοοπι οι·οιπειτπε._ @ιι επιπ ριπι·ιιπα_οοοιεΠιιΠιοιιι πτιιιτιιτι Ρι·οΠιτιιτ:ι οοι:ει·ποι·οτ οιίρο

πειτε , οοιιι:ετιινιτ ι·τιιιιτατιοπι οι:ι:ΙτΠω ίπω,οπαω_ίππεριιιιοτττΠοι· ιπι:τιι;ροτειτ , ιιιιιπιιπι πει·

Π:δτιοπιε ιιπροπι:ι·ο. νει·ππι οπι:ι @πιο πιιιιιε δ: ιππιφιοΒιιο ΠΜ ιΠιιο επιτ- ιποοτρτππι , οπο Τοι·τιιιιιι

ισοι·ιιτιο οποτιπο Πιο, Π ιο ιιιτοποει·ι:τ ιτπριοτε ,. ιιιοοιιιιτπι· ποπ ιι:ιΜτπιιι τετοιο , ιαιοτιται ΤΜοΔαι·

ι:οι·ππι πιο ιπττι· ΠΜ τ:οπιιιιιΠοειιι·ποοπτιοι·οτ ιιιιι:τΒιιιιτπτ, & ίςπιοι·πτπ ΙζεπιτπΠε ρτονιποι:ιι ω8°

εοπΠΙιο ιιίπε, οιίΠι:πΙτι:ι· π88ιπ:Ππε οι ιπι:ιιοετπιτι πωπω οριιε; οπο πππο οιι·πτο,ιδειπποπ

πιοπτιε τιπιππίο:ιπι ι·ι:Ιιθτιε, :μια ειι·οπιτράιε νιΠι Πιιιτ πεεείΕιτιιι Γοι·τ: Ππτπι·ιε ετοιΠοιιο, οπτι

πιιπι οοιππιπ ι:οριτ ΜΜΜ τιπιο_οιπ Πι·πάπι·ιι, οι ποπ ιποοοοπτιοι·ε οοπΠι·ποι·ιι, πτιιίροοιππι

ιιοιιιΜπτιιιπε Αττικ τα αιι·πει·ο. @κι Μπορω. Πειιειτοτ πππο Ρπιπτο ίπει:,οιτοιπο.τιοπιτ, [ΜξΠΦ

Π ίππτριπι·επ ωιιοιιτι νιι·ι_Πει·νοι·ο οινιπει: ι·οιιΒιοπιε, ιιτ πιο ιιτιποι·πτπ Πιοι·τιπι πποπτιοΜ Ρα..

ι·οπτππιππι: Πιοτπιπ, οποτππι ι:οτροι·ει ιΜ ιιππιππι ει·ιιπτ,_ι·τοπιτ,ί πιο ροΙΠ: πο ιο οιιιιε :οπ

οιέπτι ΠιιιΠοιτι Πποει·επτ ίππροοιτιιι·ο. ΝοπππΠι ετιΑιτι οι: ετοΙ:ΠειΠιτ::ι Πιπιιιιιι ίπππι επιιιιιππι

Ρι·οι·πτιι ιιπρεποει·ππτ Μπενοιεπτιπ, ίπιιιιιιι: ΡΙιιιιΡττιε 8τ ιιοΒιιε, το.πτιε ιπττπιιτι; οοπιρετεπτιιι

:ιονοιπιτππτ οποιο; Παμε ιπποαπιοπτιε ιπ οπιιιπε Ιοοιε ποπ ει·ιιπτ !00ετιε, δε τοΙππιπιε τπτ

οιι·πτο Ρπωι ωιιιτιο τ:οιιιιιεττ:πτοι· οιΠιοΠτιτ, πειτε ίπποι· τω: οιΙιεοπτει· νοιπτιι:οπίπι·8ειο, 8:

πωπω πιω πω» πιτιππε τιι·τιΠεπιπ εαπιτ πιιττωτ. Τππτ: ιειπ νεΠιιιπιοι·πτπ ριιιτιοτιππε

πποιοπο ει·οέιιε , 8ε ιπιει·ιοτιε τειππιι ειιιιιιιπ πιτιπε οιον:ιτιε, νε:τπΠο οι:ειοΠιι πιο Ηιποιιιοι·ο

οι·τιιιοριίτορο, πτ οιέΕπιπ πι, :ιπτιππιτπε οτοιαιιο., τ:Π: "απο Πιποιτπει πινω ιιιτι:ι·ιιπ τεθ:ι '

οοορτττοτιοΙπιπ Γειι.ιι·ιοιιτπιπ ίπποι· ι:ιιοι·ππι Πιιττπιπ, πΜ οΜοπο ιπππιοτποιπο νεπτοι·πιιι 8ο

Ριπνιιιι·ππιοινιπιε ιιοΠεπτ τιποτε ι:ιποιοπε. $πρι·ιι Περπιοι·ππι πιο τοπ ΚειιιιΒιι οι·γρτιι

εοπίι;ι·ποιε πι, ιιτ:ετ μια , ιοτοοπι: τοτο τοι·ροι·ι Πιο ιπι:οππι·πιι, ιιιιιοι·ο ττιπιτπ οοΙππιπιε δ:

οι·οιιιιπε Πιιτ:ι_. Μπιτ” πιιιπτιπε ΑΒΜιιι ιιιΠοππε Βοιωτοι· ιιίΠΠ6πει , ι:οπεΒ:ιτπι· ιππιπιοροιι:,

τιππτιππε ιοτιπ οτιπε :το ίππιτπ:ιιπ ποτΠ&ιοπιε τ:οπίπι·πει·οτ Με νιτ:ιτ_τεπιροτο, ιπιιιιιιποοπτι

:ιτΠπιιιιιιτ οεΠοει·ιο, πτ ΡιιΡ:ι Κοπιιιπο , Π πποπιοοο πιστα, ιη ΟιιΙΙι:ιε ονοι::ιτο, ιΙΙπο οοπ- Δ. -)

Γστοπιι·ι ιιοετοτ :ιροΠοΙιτο. Μπεοιδιιοπο. ()ποο ιιι:ετ ει: ποτέιπ Με νοιππτο.τιερι·οι:τΠει·ιτ, πιο . ι ω!

πα ττιπιτ:π οιίροΠτιο πω: οιιΐετεπε, ειπε Πια::Ποι·ι πει·ιιπεποππι ι·είοι·ντινιτ.· Νιιπι :πατε ω.

τπ:ιτπι·:ι Ρι·ιενεπτπε οιεπι οι:ιπΠτ εκτιιοιπππι, πιιει·οτιε τπιιιτιπιι Π: οιιιιζεπτιιιπε ι·ειιποπεπε Μ»

τππιπιπ, τιτρΙττιε ιπ τεπιπιιπτ ιποπεΠετιι ιιππιε πποττιπι,ι8τ _ιπτπΠι›πε ποιοι πιο επιπ οι:

οποιοι :ιρι·οπνιε ροΙιετετ πεπει·οϋπιτο, πιοι·ππι οποιο νι8οιπτ ειιιτπιτι ποΜιιτιιττ, ΠΜ ι·ονεκπ

τιιιτπ εκπιπεπτιππε, Π: ιιι:ετιρπιι ΙιππιιΙιτιπε Ισπιτιτο, Πιιιοιτοε πιω 86· ιπωιιιπο Πποτιιτ τοπ

Βιοπιε ιιπιειτοιοε οτινοτει ειτι:οΙεπε οι:νοτιοπε, οπιιιπΠιπο τιιιιιτπιε, 8ε πιιπιιπιτωιΠΜιιιιε: ιοιιο

οπο οπιιπι Ριπι·ιπιιε Ρτ:ιποοι·ππι ρι·οοετιισπε ιιιπιιΜΙιε, ποποτειιιικοΙτΠε ΠΜ ι:ι·οοιι:ιτ πιο ροΠο

ωτ:ιΙτανιτ, δε ειταΙιπτε νοΙπιτ. $ι:ο οποπιιιιπ οτε:ιΠο ιποι·τιε ιπτι:ι·νεπιεπε εΠεθ:πι·π πιο νοιππ

πιω ιιΜ"τιιΙιτ, ειπίοτιπ Ιοι:ι πιστΡοιιτπιπ, Ηπιιιιπ.ιιτπιτ ποιπιπο, τιοιιικ νινεπε * ΠΜ “ΧΜπτΠ μι

Πιτ:ετίιοττιπ οτιεττιτ: ιριππι τιπιριιο, οποο ιιιιιιπει·ιιτ ιπ οτΠοει·ιο οι·εοιοιτ ιιοιιπριετιιτπιιι Με· νεπτπι.

πω, πιο ΠΜ ιιοιπιοι· 8τ οοοΡεττιτοι· ειιΠιτττ:ιτ απτο οπιποε ιπ ρι·ιιιΠ.ιτι οροι·ιετιτίεοπτιοπε,πιει

κιι·πποπο ίππροοιτειι·πτ ίποΠοιιι. εκ ι·τοιτπ νιιιιιι·ππι Πιο ι:οιπιιιιΠιιι·ππι ρι·ονιοοπτι:ιε. ·

6. Ηιι: οι·πο Ιοι:ο οοίπτιδιι Μπιτ ίπιιι·οεπτπε Πιιτι·ιιπι ρ:ιεπο οπιπιππι ιιπιιπιπιι Πτιιτοπτιο, ω” μ”

οι·οιπειτπ τποιποι·ιιιι ννιοοπιε Κτπιοι·πιπ ιιτοιιιρι·πιπΙιε, ποπ οιπ ΡιΠπε οι ιπτει·ι·πριππι ρεπ- πως Ηαι_

οσα: ιπτιποι·πΜιε τοττιτππι ίπι ιιπτοσεΠοι·ιε; οι Ριιιπο οπιοεπι οοιιτει·ιιιπ πωπω σπαει” ιιπππ.

τπιιιτιτπιι ει: μια:: ιιιιιι ιπτιιοπτειιιι, & ΠπιΠι·ιιπι ποιο ιιοιιπι: μπαι· Πιποιιτποπτα ιιιιΒεπτειπ,

σπιτι εοτιιτπ , οπιιιπε ω ιπρτ:ι·ιοι·:ι. πω ιιίΤοεπίπε , Π:τιτ οοιΠοει·ι. θηριο τιπτεπι Μια Γυρω·

ιιοπτι ΚτιπιΒιι ΠερπΙει·πιπ τοπιιι·πέτιι Πιοι·πτ, οπιιι, πτ ιπροτιπε ι·τιιιτπιπ πι, πιο ριιι·νιτατε

τω, πωπω ορει·ιε ιπτοπει·πε νιοεπιιτπι·, παπι, 86 πιιπιπ οιπιποπτιοι·ειπ ίΕοιτ ι·είιιτπι. Ι)οιπ

οο τιιιιιιιιπε οο ΠιΙτιι, ιπιτιιι θι·Μτιιι ιποπιιΠετιπιπ Πιο, πιντππ, Γ.ιίιιιιιιι τ:ιπιοεπι τοπίαΙπππ

τπτ· τετπριι, Πε:τιπε οετοπιιιΠιπ:ι Π οοπιπε τοτε πρριιι·πιτ ιπ ρ:ιιττιιιπε Με.

7. Ωπερι·ορτοι· ιοεπι ιιΙ:Μιε Ηει·ιπιιιι·ιιε σπιτι οπιιιπιοπο ΠριεπτιΒιιε ΚτιπεπΠε ρι·ονιποιειτ Μποντ ι

ιιτποοπτι το” τι·:ιοι:ιτο τοπΠιιο, οπιιτιππε ο:ιπιοτπι :ιποΠοιιαι Πιοιοπε οοπΠιοι·αι·ι πεπεοιοτιο- Ρ*Ρἔω"ω

πο, πτ ί:ιΙι‹:ι:τ ρι·:ιτοεοοΠοι·ιε ίπι οτνοτο ΠιτιεΠιτ:ει·οτ οοΠοοτιο, επι-ιιτ Πιοπιτιιεποπ οι:ειιτ:τ ορ- ξί::τ (Κω

απο ιιτι·ιι8οποι , οροι·τππιττιτοπι τειπροτιε οπτιιιιτ οιππιτιο οινιπειι οιιροΠτιοπιε τ. ΠεΠιπἐ`το '

Ποιιιοεπι Ρειρ:ι Βιιιπιιίο, οπι ιπ τινιτιιτε Βτιιτειιοι·ιιπι, ειπα ι:Π ιπ Ρτονιποιε πωπω, Πιει·ιιτ

επιίοορπε, 8: ιπ :ιροίι:οιιτο Π:οι: ιπτιιι·οπιιοτπε, τι·ιπιπτει ίοΙπιπι·ποοπ ιιιι νιιτει·πτ οιεΒπει Κο

πιιιπι, ιτ:8:ιτιοπο οι: ειπε οΜτπ :το ιπιτιοι·:ιτοι·τιπ ΗπΝιιιΩπΜ οικω , ροτιοι·ππτ πτ ποιο

Πει: τιιιΠοι·ο νιοπιτ:ι: το: το ιπΜο8:ιτετιιι· πω. @ο ίπποι Ποτ: πτεοτιο ΕΡιΠ:οΡοι·πιπ 8τΟΡτι

ιάδῖα 8.9. Ο. Β. Τοπι. Ι/ΙΜ Κ τ· ιι :πωπω

-.-

 

η Αιτσ.ι·οπι οΜιτ πππο κι”. η Μιιι·ιοιο, Τιιτοοοι·ιτιιτ ειπε Πιι:ι:είΐοι· το”. επι Πια:τιΠτ Ηει·ιπιιι·πτ.

Ηοι·πιπ επιτ:ιριιι:ι ετιιιιππππτ νιΠιπτπι· ιπ ιποπ:ιίιοτιο ΚοπιιΒιιιιιο, ειπα νιοεΠε τοιιπ πππο ΜετΙοτιιπι Τοιπο

τ. Μεττορ. Ιζειπ. πι. 2ο απο. η.
& Βππο εττιεΠαιιι ιτοτπιιι :ιπιιιτΙΡοτιπ: πω, @πωπω ιπιιεο οπο, πιο ροΓιο:ι ]οιιιιππι 5:ιτιιιιοι·ιοπΠ

Οιι·ππτεπΠ οριΓτορο ΠιιΠ:&πε πι. Η :ι ο ΠιΓτεριπιπ τείι:ιιιιι· ιπ εριιιοΙ:ι. :το Ρι·ιτι·τε οτ ΜοπτεΠει. Οιι·οιπ.ιι

ιιτ Ι.ιιπππτπτιιπτ ποππιιΙΙ:ι ιτειπ ιιοιττιτ, Παμε ετ:τιτίιπ ιποιοε οι "πω ιιοοιπιπιτπτικ ιπ :ιπιρΙιΠιπιοιιι ω.

ιιι::ιιπ , φωτ πππο τ:ι·:ι·πιτπι·, τοειιπιτ . ο

τ Η:: πιο” ι·οιοτππιπτ ιπ νιτιι δ. Ι.οοιιι8 πω το ιιππιιπι ιο".
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ΑΝΝ_ςΗ_ τιιιιιιιιιι διι·ιρειιι Γιιἱ πωπω εοπίΠἱιιιιι, ιιινεπιτ Με? πιστα ιιοπιιιιιπι Βιιιιποκεια Το!

ΙΟ” ΓειιΩιιι ρι·ιιΓιιΙειιι ω! ἱὸεπι οΡΒειιιιιι Γιιιιειιιιιιιιιιι εΠε 16οπειιιιι , ιιτροτε πω πω: ΜΜΜ!

,_ απο, που , ιιιοι·ιιπιπιιε 8ιι Γειειιτι:ιε ι:Ιιιιιιιιόιπε νΜερ:ικιπ αιιιΓριειιιιιε , ΒΒιπιιε >ΓιπΒιιιιιιε ιιθιΜτιιτε

ρι·οιιιιιιιιε. Πιιιιε ιιροΓιοΙιεε ιὶἰ$πὶιιιιἰε εἰ ειιιιιιιιι:ετιι Γππι ιπΠεπιε , ιιιΓΓιιΓπιιιι αρ Λιι€ιιίισ,

ια κι Για Γπιιιιιιιιπι οτι:!εθιιΩιειιε Γιιπᾶἰϋπεε ΓιιΓ£ἰρἰεπὸᾶ , Εσιπιιπιι ἰιινΓΓ€τεΕ πωπω Γε:Ι

πιιιι ΓοΙ!επιπΓε ὶπιτιιἱπεΒἀιιι: ΝετινΜειε Βοιιιιιιιω, Με ι:ιιπι απτο, θιιῇιι5 Επι” ρεΓΙΒιι, πι.

ροΓιιιτ εεΙερι·ει·ε, ειΓπιιε τε!ερι·ιιιτιε πω: επι: ρΗετεριιιιιι :Με Ηιιιιιε ιιιιπιιε Ροπ:456Γε Μ.

:Μπι ιπ οο!!οπιιισ, ιι ρι·ΩΓ:πο Ιιτιρει·ετοιε 8ε Ρι·ειισοτιιιιι Κοπε, θε ριιεπ ει ιιιιιιίειτιιε οοιιΓιι·

:ΜΜΜ ματια , ειπε ποπ ιιιιιιιιιιιι Μπρικ πωσ, ΠιεΠιέπετιι3 €ιΒΒΓι5 Ηωιιιιιι·ιιι Μπι εειι.

Γει:ιιιιιε, ει πιιο επιιιιι ρτοιιιιΠιιιιι παρετε! , πππε! ιιι ριιοιιιιπο πιιειιιιιρεΠιιιιιι ιειιιιιιο ρεεε

Βεπιιιέιι Γε σπιτι ιιιιΓπιιε επιιἱ @πιο Γρι·εε ειιρετιιιιι·ιιιι : :Με ειιῖπι επιιιιιιεΙειιι Κεειιπι

πιιπιιππάο ιιιιιιιιπι Μι ιπιΠοεπι ρετΓει·επ5 ιιιιι.πειιιτε, ρειξ τοπτί2ι1ιιιΒ ΡεΕ!όπιιπι :ι·:ιπΠεΗε, π»

Γιαπ Γαπόδι Ιοοιιπι οι·ιιτιοπίε ΒιιιιτΓα ιπνιΓει·ε ιιεεΙειαι·ιτ. @Μό ιεΙεπι ΑΒΒα8 Γεεεπἱτει· ι·εεο!επε

ειιιιιιο, Με ειιι·ιπειιε Γι:ι·ιριιι ΗΕ Γιι88ετιι, ιιτ πιι6ιιιιιιιι π: @οριο ΠΜ Αριιπειιει ριιιιιετιιε

οΕΕειο, Β.οπιιιιιι Με εΙιΓροιιιι, π πιιιιιιιΙο :κι εοπιιιιιω πω, απο εεε!εΒε ιενσεετιιι· ειτιοΙιι.
ιιιιιιιιιιι, ποπ επ πιάτα Ρτοποοι·ιιπι ΑροίιοΙο ιιΒ επ Γιᾶιι ρι·οΜΙΒ6. Μιττιτ πιο εἰ Πι πιιιπετε ι

ν” α! ΜΜπόιιπι ιιιοπειιιιι, ιπτιιε 8: εκτει·ιιιε αυτο άεσεπτΙΙΒιιιε πειτοιιιιιιιιιι, ιιιθπιιεπι ει πε

(πω, ρτο- ιρΠιισ ΜΜΕ εα:ΙεΠα άει!ιεειιιιιι Γιιιιπι ι:ιιπι ρειιτιοπιι άεΜετιιιπι ι Δε! Με ιι!επι ΕριΓεοριιε

ΠΠιιι=Ποι Ιιει·ιιππε πω, πιιιε επι απο. ιιιιΙΙ:ι Γε ι·ενοι·ετ εεεΙεΠσε Μπι”, νε! ρω ίσιο ιιιιιοτε ΓιιπΕτΠΙε

ιιιιιέιι ι·ενει·Γιιι·ιιπι ει! ΟιιΙΙιιιι, δ: ειπε ΜΠΙιεεπι ι!ειιιι:ιιιιιιιιιπι, Π όἰνιιιιι εππιιει°Ι€ Βειιιππιτεε.

Πε!εϋτιιτιε απο πι Γεάο Φινιωτιε Εειιι:!ιοι·ιιπι ι:ΙιιοΒιιε ιιοιιιιπισ:: ΝιιΜτιιτιε εΠεΒιιε, πι τει·πιο

Μοτο Γιιο νιιΙεΗισ:ιειιε, πει· ι:ιιρετε Κοιιιειιι ι!ιιοειι$ επετει!ιιιιι·. @κι ρει·ι7επιεπε, ι:ιιπι Γιινοι·ε

τοτίιιε ροριιΙι ιιοιιωιωιιιει ειιειριιιιι·, ιιροΙΙσιιεοεπιιε Διπιιιιιιιε ιιιΓιιΙιε ἰπίὶ8πἱτιιι· , ω Επι;»

μια Βοιιιιιιι ιη ειιιιεεΙι·ε Ειειιιι Ρειι·ι ιιιιιιι·οιιι:ετιιι·, 8ο Επι» Ραμ, Κσιιιιιιιο ωστε, πππε

σειριιιιιι·. Ηιο ι!ιππε ειόπιιπιίιι·απε πω: Γιιἱ Γππι οΗιειι, ιπΠιιιι€ετπι1ε ιΠΓροπεπε πιι:επιιε π,

άι9πτιιτ ε.σσοιιιιιιοάιι ἀἰνἰπεε ι·ε!ιπιοιιί , οιιιιιιτειπεθιιιιιΙιε τει1ιρ0ιπ5 επρ!ετ ξεῇιιπιε, Γιια:ειιεπ

τιεπιιε ιιοπιιιιισε ΚεΓιιιι·εθειοιιιε Μ ι:εΙεϋπιτ ΓοΠετιιπιιι : πιιιΒιιε εΙιρΓ`ι; $γποιιιιπι εοπνοι·ετ

ΕριΓεοροι·ιιπι ΙιιιΙια, ό: Μ πιισεΙιιιετ ρει·νειΓιι πι ωι·ιιιιι εριΓεορϋε ριιΙΙιιΙειιπε αεκ εοιππιτ,

πι: Γιοι·ιιιιιιι~ 0οτι°ἰ8ει°8ι

.φιιιιισιι- θ. ΑΙιπιιιι.πτο πικαπ τειιιροιιι ιπιειΙιιΒειιιε ειιι·ι·ιειιΙο, ΘεΙΒι:ιιιιι ι·ενιΓει·ε Γο!ειιιι, :επι Με»

Π” "Με 1Κειιιιπιο πω ρισιι·ιιΠιο, πιιαπι οιιικιιιοιιιε Μει, πι ιΙΙιεριιι·ιιιιιιε πάω ιερεΓιι&ιε, ρει·Γιιιιιιεε

ιιιτειιτιο. Πιιο!ε ιι Ρεοιπιιιιιε εκρετιτα Ιιοεπιια, ρει· πιιιιΓάεπι Μπι ιιι·Ι:εε ἱτετ ιι€επε, "Με ιιιιιΙε

τα ἀιΓροιιἰτ εει:!εΠαΠιστε ιιοποίιαιἰ οσππι·ιια, τιιιιιοιπποε ιιόιτ ιιπρεπιισι·ειπ Ηεπτὶοιιιπ, ιπ ιε

πιοιιε οοιιιπιοπιιιτειιι 8Διιοπιειι. Ιιιτει·ειι ιιιεπισι·ιιτιιε ΑΒΒιιε, όεΠάεπι Γιιι εοιιιροεειιιι Γε Επι»

ι·ιιπι απ ιρΒιιε Ραμ ι:ει·τιιε ρα!Ηι:ιαιιοπε, Μπι Ριιιιιιεοι·ιιιπι Ι..ιιιιιιιιπιιιιι νεπιειιτι επική: πι

Ρεπιεσοπει Γο1Ιειιιιιιιιιε, ειιιΓπι1ε εοιι6ιιιιιιι δε Γ8.ν0ι·επι ειιρειιε πε ρι·ιεΕικο ιειιιρ1ο ΑρσΓιο,

Παει εοιιΓει:ι·επάο Βεπεάιάιοπε, Ιποπεπε 8: ροΓιιι!απε, ιιτ Με επειιι:Ιιε Γιιιιιπ ρικ2ΓεπτΜπι απ,

πω, δέ ΕριΓοοροε τεεπιπιισ ΓιιιΡΗπιέιρεε Γ64.·ιιιτι ιιιιεισΠε Γ:16ιαΕι ειιι πω» Μ:: επ ρι·Γ2Γεπε ιι

¦"ιοΙ.ρππσσ.,ΙΠΕΜΦ ϋεπἰππ:ι ειππιιιτ, Γεπιιε, ιιιΠ επειιιιιε ἰπιρεὁἰπιεπ€ἱ ιιιιει·οεΠειιι πω, ειιιιτϋ ΩΙΒΜιιιι

ιιδιιτιιι·ιιπι Μπιτ. Ε:: πιιο ρτσπιἰΓΓ‹› ΔΗΜ ΙΜιδεετιιε ι·ενει·τιιιιι·, ιπάεπιιε Βρε Οοιοπιιιπι·

- Απειρριπιπι ειιπι Σπιρεται:οιε ιιάνειιιειιτι, ιιι ιιροΠοΙοτπιπ Ραπ 8ε Ρ.ιιιΙι ιιιιιιιιιιισ Γι: οι:

να”, ιι πιω ιι.άνει·ιτιιι Γιιι :ιό Β.ειτιεπΓε Γιιιιιιιι , πετει·ιπιιι·ιιιιιππε κι καιω ιειιιριιε 8: Μ.

πεπι ιπνείΓι,πσ.: άι!ιπεπτιιιε. Με πιο ΠΜ πστιθεαπε ριπἀιτ πιιοτπσόσ ω” άεΙιρει·:ιΠετ, ιιτ

οᾶενιι πιο: Μ: @Με Γιιιιόιιι ΓθΓΕινιιιιιιε, πω: ἱπ Κα!επάιε (πιάνω ΜΒεπιι· €εΙεΕιετιἰτπ:ι, ιΠο νε

ιιιι·ετ, 8: ιρΓιικ ιιιοιιιιΓΙει·ιιιιιι ιιειΙιειιιιε, ροθε:ι ιριπειιι επ ΕριΓεοριε 0ιιΙιε €οπ ι·επιιιιιιι 5γ

πωπω εεΙειικιει. @κι ΓεικειιιΞιι. ιιιιιιιιιιε, ει! ειιιιιι1ειιι Ισειιιιι πι Γιιιιετιιιιιιιιιε έιιιιθΙ:ιΜΜιιιε

Πε Λι·εΙ·ιιιιιεεΙι Γε νειιτιπιιιι:ι, 8: ιιι επε!εΓιιι Μετα Μει·ιειι 11ειιιιιι ΜιΠιιιιιιπι Γππι ιι επόσπι

επ ι·κιειιιοι·ειτ εεΙεριιιιιιτιιπιι ΓἰιΓΙιιιιι πιο εΙοι·ιοΒ ριιιιιε Β,επιιειι , ριεποπ σοι'ροι·Β ειπε απε

νιιιισιιι , 8: ΓιιΒΓεπιιεπτεπι ΕιιιΕΙιι::ε εοιιΓεειιτιοπι, ι:ετει·οε ε!ειπάε ικα @παπι περιιιιιι Μα

Βιο.ιιοιιι. @Με ειιοΙΜε, ει! Γιιιιπι επειιοΒιιιπι ι·επιιε Δώσε, Γιιιιπιιε Γοι·ιρτσ ρει· Ρι·ιιιειαιιιει·

πιιε εσιιιιΒιιεε ιιιι·εκικ ρι·ονιικιαε, ιπνιιιιιιιι Γιιπέι::ε Βσε!ειι:ε πω, πι: ω αυτι πεσει ρω»

ειριτιοιιειιι οοιιι:ιιτι·ειπι πιειιι:ε ρι·οιιιιιιΕιιιε, τεπι ρι·ο επιστε 8ιτ νεπει·ιιιιοπε ειιιΓιιειτι ΜΜΜ

Γιιι, πιιοπι ιιτ Βεπειιι&ιοπε πωπω ιιιει>ειεπιιιτ ΑροΓιοιΙιστι. σ Οετει·ιιπι Ριιριι (ΜΜΜ εΠπι'εΓ

87,,ικι,,,, Γιι6, ΤιιΗιιιιι Επι Ειι:ιΙιειιοπε όοτιιιιιιειε :τσοκ νεοι: , ιιιε!επιιε ειι·ι·:ιιπι ιιοειι€ιιιιιι τεῇοπιιιπ

Κι::ιιιοεοΙ€- ΕριΓεοριε 82 ΑΒΒιιτι!ιιιε πικαπ Για ιιιιἄοτἱιαιἰε ιιιιιιιιιιιι·ι ρι·εεεριτ , ιιτ ιπ ριιιΞΗιιε πιο ΠΜ

Ριπ·)Φιιιι οει:ιιι·τει·ειπ, ιι 8γιισιιιιπι ε·ειειιι·:.ιπεΙιιιιι ιπ ιιι61ιει ρι·ιιιΓιτι Ρι·επεοιιιιιιι ΑροΓιοΙιι ιιτ ρει· πιιεπι

'"ά'Γ"° οιιιιοποιω πάει ΜΜΜ Γππι τιιεΙιιιιεπιιε, ιιι ειπε ριι:επιπιια εσπΓεπιιει·ειιιιιι· ι·εριιι·ιιιιοπειιι τε

ρο&δια ἰπ Γε ιιινιι:ιε τεΙιΒιοπιε. ΗιήιιΓπιοιιι Μ:ιιιιΓΜ3 8Μτι1Ιστιπ' ρἰιτ διΜιπιπάσνοπο, μερα.

:ειπε Γε Πιι:ΗοΓε ιι ιιιιρΙεπάιιπι πιιοι! ει: ιιροΓιισΒοτε άιππιι:επίσ πει ρι·σιιιι:Ιπετιιι· πειιι&ο.

Ωιππιῖπιἔ- π. νεπει·ι:ιτιιε :πικαπ Γει·ρεπε , πιιι επ ειιοι·ιιιο ιιιιιπιιι ει! Γιιιιιιαιιι πεπει·ιε ιιιιιιιιε ρωσι

ρπιιιιπ, πρι: Γεριιιιιι·ι ιπι·οροΓιτο σειιιιππίπιπτι Γιιἰ πιτιιιιι· Ιορροπετε πΒΓϊποιι!ιιπι.-Πάδοιπιι!επόπιπ

θΠΙΠϊ Ι' Ιδ ΕΠΕ νο ΠΠΓΠΓΕΤΠ, ΠΟ ΠΠ! τεπτεε πιεσε εκι:ιτιιτ . Π!. "ΝΒ Η ΏΟΠ.Ποϋδορει·πιπικόιιπάο, 8ε :ιΙίοι·ιιιτι οιιιπιι3ιιιι ιιεΓιιι·ιξ:ιιΠΒιιεΓε ιιιιρΙΙειιπάο, νιειΙ:ιτοι·εε ετ:ιιιτ Ιιοξιοπιι.

πε εσεἱεΓἱοίἱἱεω Μεοπιιε ναεΒεπιιιι· ι=επιιιιιιι Γιιοτιτιιπ Ιιιτειιιι·ιιε πι Ιιιι:επι ρι·οπετε . 5εεΙ &

ποπππΠω ΕριΓοοροε δ: ΑΒΒετεε Με ειιήιιππιτ, πιιι πι ονιΓε ἀοιιιἱιιἰειιιπ ιιΙιιιιιιιε, ποπ ρει·

οίΒιιπι ιι·ι·ιιρει·επτ, 8ειιι εα:ΙεΓιιε Με (Ξειτιιο!ιοοι·ιιιπ Ρ:ιιι·ιιιιι Γ:ιπέδιοιιιΒιιο εσπιται·ιιι πιι:ιιιιαπι

ριιΙΙιιΙιιι·ε τπιιΓει·ιιι·ιι πιι:ε ι:οτιιΓιέιω Γγιιοι!ι εκιιιιιιπειισπε τεΓετιιππιτ πιιιιιΓεθειι ιιιετιιεΙιιιιιιι

Ρ>ΜΗ-=ο- ιιτ «Μπι ετιρτιιπι ε ι Οπιπέ: πιά »Με απ, Με Πισω, 8εἰἄεο ρεσειι€ἰε- Γιιιε ιιιιιέιειιιιιπι!πιιε ·

οι:ι:ιιΙειιοπιε εάΙιιικτ οΒιιιιιιιΙ:ιτιοιιειιι . Τιιπτσε ιιιιπιιε ρει·νει·Πιιιτιε πω, ιπι:ειιιοπε Με ειιΙΙΜιι

Γιιεπε.



εποε. οΕΒιο. εεεωτειε ε. 1ιΕΜ1οιι. ω;

ΪυΒΒοΗἱοπο ἱπίὶτπᾶἰ, ΒεΒἱ Ρπιποοι·ιιπι ίποδετιιπτωσειπ Μ ὸοοοεεεἱπἱπἰΙειτἰ, Η π ασ Κοπισ.- ΑΝΝ_οΗ_

πἰ ροππίἱεἰε ειιιθ:οτϋτ:ιτοπι ὸοιπἰπει·ἰ ρει·ππττετεη νεΙ Η οΜετπ, πτόοετονοι·:ιτ, οα:πττοπε ρι·ει:- 1049

ίοπτὶ.ιε Με Εινοι·ετπ, ειδ οοΒοπἀιιιποοποἱΙἰπτπ εσεπΠποτ:τ . Απποπε οτίπιπ ποσό. πιιΠπε επτα:- 2._ @Με

εεΠοι·ιιτπ εποε κι ε·οροι·πιτιιι· ιιΙιπιπιπάο εοπεείΒΠε, πε σο ΠπιἱΙοτπ σειιίειιπ ἰπ Ρι·οποΞ:ε πππο

ἰπ8τοίΪιιε Ρ:ιτοτοτ πΙἰςπἰΡΔρατ: Με νοτο ειεςεπεπε ρειοἱε δε ττειπποἰΠἱιπτἰε οοπέτιι:ι ίππετεππροτε,

:περὶ ειιιτεκπ οῇπε Μπιε Πε π: ροι·τιιι·ΒΜοπο ποπ ιποὸἰαι , πιποιπάεπι νΜε ροτοπτὶΒιιε ᾶοτπἰ- _

πειτἰοπἰε :Με ῇπἔπιπ ὸεττεᾶππτἰοπε , τε:τι·πίππο δε οιιίὶοΙΙπ. οππΙἰοε: ει!) ἱρίἰιιε εΠτΞοπο ποει!Ξο·

πππτἰΒιιε. Οιπ1ΡτοΡΈοτ ι·ε8πε ὸὶεπἰτπτἰ &ι·ππτ: οοππι·πετο, ιιτἰΙἰπιεἰ τοπ:ιιοΙΕεω Με ίειρἱοπτἱι

οοπίωοτο ει, Ροπιιε πιπιτπ ίγποάΣε ίπτεπάετω πω” ίοοε δε τοτπιε οκετοἰτιιε ΠΠ Ρωσι

παπι εοεπτπονει·ο πι π:Βο!Ιοε , ἰρΓοε επωπ Ερ1ΓεοΡοε δε ΑΒΒεεεε,,ρεπεε παω :πακἰτπει μα:

:βοιι!πιτ:ιιπι :περὶ πι, οοπΩπε ππτπιιποε πιππε εκποὸἰτἰοπἱε οπο ποπ εΙοοετο . Δπτο εποε Λο

Β:ιτοτπ ίειπἐ`τἰ Κοεπἰἐἰἰ, οικω πιιαΠ δε καιω ίπει·οπι :ιοππεὶππτἰε. ρι·:είοπιεπτειπ , Ρτο κοπο

ΒΙοι·3:ε οιποι·ο, ω ιποπείΈει·π.ιτπ ίπιππ οοπΓεοι·οπε!οπι οο!πτππἱειοοπτιιτ Κοππιππ πω Ροπ

ΜΗοοπι ενοαιΠο. Ηειο @τα νετίῖοεΙΙἰ ρει·ίππΠοπο Χοπ οιποΙΙἱτοε, δε πο ποπεΠ:ο ΡτοΡοίπο

ειδ Γοὁιιᾶἱοπἱε εΙενπι θεσειιο, Ραρ:ε μι· $1Ινειπο&οπίοπι ππιπδ:ιτ ερἰἴεορππι , π: ίιιοΐε1ι.ιο Ροπ

τ1Ποοε επιπ ΛΒΒετἰΒιιε οοἔἰ οι! εοπιρτἰιπεπάαιπ ΡοτνἱεεισἱεΜ ΗΜ τοΗΡεοπτίπιπ, ἰἀοοςιιο ποπ

ΡοίΪο οα:ιιτι·ετο εἰ πι ΡττεΗχο τει·πππο ειδ Ρετσ<έεπόιιπι Οοπο:ΠΞπιπ . (Μάο πόνοπτοεπ ίπιιπι ἱπ

Ρτιιπεἰετπ Επ οΙΙιιό τοεποπε ε!Ηΐετιιτ, πω, ποίοΙοεπε ππῇιιίπιοεΙἱ πεποεπε , οιππ δεοπο ειππ

Βοποι·ο ίιιἴοἱΡἰπτ. Α6. πωσ Ρειρα ι·επιππάσ.τ, ΡυοιπίΠἱοπεπι πππο Ειόπιτπ Κοπήείο πεπιιἰτο π: -

ὶττἰτοτπ ΐ:ιοει·ο, τω σε! ΒιιΠΙἰεειτπ οῇιιε άοδέοιπά:ιπι ΡτοοοΙ ΜΒΜ νοπτιιι·ιιτπ, πΒἰΠοπὶεΙἰνἰπο Ροππΐως

χ€ιἱἔἱοπἰ5 αππιτοπεε οοπνεπετΕπτ , επιπ ω. ίγποεἱΙ ι·:ιποποτπ Γε ΓπτοτιιτπειΒἱτιιτιιτπ. (Ξιιῇιιε ιπαπ
Π”

υ;ϊο.τΙ ω! ΚεΒοτπ τοΙειποπο πωπω, ἰρἴε: τ:ιπποπ π" ίπ ι·οοεΙΙοε αποτεδ3επι· , οοοᾶο. ἱπ ιιπιππ '

ἰπἔεπτἰ ε:εοι·επιιε ίπἰ τπἰΙΞιἱο.. θα! δε ΕΡΙίοορὶε δε ΡΙοτἰίππο ΑΒΒατἰΒιιε οοπττε. νοΙππτετοεπ

ίιπππ ἱΠο εππποπε, Με εεπιπ ροι·νο:Πε €εο!οΠατ11τπ ι·ε&οπΒιιε ειδ Μ πεεοπιππ πΙπ·ο ίοάπεζε

τεπτἰΒυε, πιπ πε ίιππππ ΡαίἙοτὶε νἱοπτἰιιτπ @Με εοπιτπ εκειπιίπατο νεπ1επτοεπ ΡοΠεπτεΕπι

Βετο, ε:ιτπάετπ εκροόἰτἰοπετπ οκί:Μί τοοππ:ι ·οΙειοοτανεπιπτ Π:ι·ποτο. Αἀεὶιιοἰτιιι· σπιτι πιο δε

επεπποπο.τιιε ΑΒΒειε Γαπόπ ΚοτπἱΒἱΙ, πι.πίπικ :ιοΙπποδιιιπ δε ποτποπε , οοπίἰ ποπ πω νιίοι·πε

οπο&πτπ ἀοίἰόετὶί Μ. δώ εενω οοπίοΙπτἱοππ εποε ιπετοι·ἰ ποπ @Με ποτοπτἰο.. ΣΗ:: επππ

ππἱπε ὸἰ‹:ἱ δε όππΜπ ἰτἱπετο εοπΕτότο, ἰπεὶιιΙτ:ι είε εἰ τοἀοιιπεἰἱ Ιἱοεπτἰο: πω τενετίιιε οοΙοττἰ

πιο Κοτπ:ιπππι Αππίπτοπι πω” Το!Ιο τοτποκαπτοπιοΧΡοπτ, επεποπο πιο τεἱςἱΞε τπαπὸειτὶε ,

ῇωπ π" ε:οποερτιππ ρι·οροπτι.ιιπ ποπ πετεπιιπιΠο ε:οεποίοεπε, πτετιι!ο.οππάπεπά πιοππίὶε

τἰιιτπ τεε:Ππ, ίπρωπτοι· ρτοερετειτο ίετ:ιεεπε πω:: πιππ Ρειτπε οοπθιιεπτἰιιεπππο ΒΙιοτπ:π ίειπέπε

ΕεοΙ:Μ: ΐοι·ε·πε πεεεΠιιτπι εοπνοπτιπ. Μπι οιιἰΡΡο επετιππ ΡτοΡο ειπε τοττπἰπιιε , οπἰ Γπρτει·

(Με ὸἰΓΡοΙἱτἰοπἱε οοτπΡΙετἱοπἱ ?παω επεποπτιιε. _

πο. Βεπἱπιιο ποτπππε Ραμ. ο Ι..οποποτιιιπ ιιι·Βο ὁἰἐτοίἴπε, πω· πό. Βεκποπίεεπ άιι€επε Μ· ΚαΠοε κ.

Βεκπ ιιττΞΡπἰτ, δε ἰπ ορροπιιπίε Ιοεἰε,ίἱπ8πΙἰε ππἱΒπίππο ποέποπε ππιπίῖοπο οεοφτει, ἱπ ν1- πι.

8ΗΜ. Ιείπνἰπιτἱε ίεπ&ί ΜἱεποεΙἰε ειδ Οιιι·πιοΙεπίσπ ο νΗΙειπ νοπΞτ: απ ρτ:είΞιτπε ΑΒΒ:ιε Με

όοιπ οονΞπε Βιθεπε, ε1υσεοπτπππο ποα:Πωπε εκποεΞΙτ πίπε, ΠΠ οιπππ·.1πο εοπππιτι1ί πω :ώ

Ηπεπτετ ίιιΡΡεπίτπνΠ:. 1)Ιο νετο ίεπποπτἰ π ΐοπέεππι Ρει·νεππ: Βοτπἰεἰπτπ, Ατοπἰοοὶἴοορἰε

πω οοεπἰτειτπε, ΤτενἰτεπΠ νἱεὶεΙἱεοτ , Ι.ποδοπεπΠ , νεΓοπτἱοπεπίὶ , :ιΙ1ἰΓε1πο Με Βιοπο

τεΒἰΙΙΒιιω Μπα· πποε πω: ]οποππεε οοπεορπε ΡοττπεπΠε, δε Ροττοε Εα:ΙοΠα: Κοιπαπ:π επο

σ:οππε, δε ΞρΠιιε πω ρι·:::$ε&ι1ε. Ηἰο Ρτοππιιε οοππΙοοπτιιτ Ξπ ι1ποπ1 τοτε πιιιτιιτπ εοπετο

ἔπτἰο, δε ειππ εἰε * ΑΒΒατιιιπ, Μοποοποτπιπ , ΟΙετἰεοτιιιπ , πω πω ε:: επιιΙιἰε ε:οπΒιικο· ·-αΙ.εειιπ

πιπτ Ρπτεἰοιιε, Ξππιππετοί:ι * εοποΙο: ω: πιποπε οεππὶοπε ὶπ πωσ ΜΜΜ: ὸἱίροπἱτπι· άεοεπ- Μ”

τιίϋππι ρτοοείΠο, εριίοοριε "πω, διΙν:ιπο&επΒ νιὸε1ιοετ, ΑπάεπανεπΠ , .Νινει·πεπΠ , Ιοπ- ωτα· ο

πο όιπεΠοε οτόιποε επτεε:οόοπτιοιιε, τοετιιππππο ΕναπΒεΙιι οι.ιιπ ποικι Βοποάιδεο δε ετοιπ:ιτιιπ1

Μοτο ἴετεπιἰοπε. 8ἰ‹: ετεο εΗίροΠπ Ρεοειτπ πάνοπἱεπτεπι ἴυἴοἱρὶππτ, απ πωπω Ξπττοευπ

π, Κοίροπίοι·πιιπ πωπω σεΙ2, οιιτπ ὸἰΒπιι εποἀπ!ειτἰοπο οοποἰπππτ : δε διππ πως ΑΙπιτο

ίοπάει: (Ξτιιεἱε στα, εΙἰιι‹:ὶ ΚεΓΡοπ!οι·ἰιιτπ, Σιιπυπε Τεἰπἰταεέ νἰὸεΙἰοετ, εοπεἰπεπτεε ΗπΞππτ.

ΡτοἔτεΠο επτοτπ εο Μπα:: ειδ πω: ίο.πόΗ (ῖπτἰίἔοοποτἰ, δε ππτενεπεπιπἀἰΡτοπεοτππι ΛΕΜ

ΡεοΙΙ ΓερπΙστιππι οι·ει:Ξοπωπ ο:ερΙοπτε, ἰτετιππ Ηγιππιππ Τε· Μπακ Ιαπάειυππ:, εοπΐοπ:ι νοουπι

]πΜΙ:ιπτ νοο3$ετε.τ1οπο. ω τ:πποπ πι ί‹:‹:ἰο ΗΜ όεοεπτει· προσωπα ποι:ΙΙπΙοπ1τοϋπεπε, πωπω

τοε Ιεετἰίἰοονὶε Βεποόἰέὶἰοπο :ιΡοίὶοΙἰοπ: δε εκὶπ‹.ἰε οετοΠιιε, οί:- εἱίεὶεπι ρωΙσπππω ε:Ι1οπε ο::ιππ

πωπω Ιπιιά1Βιιε άεάιιο1τιπ· ιιίοπο ειδ εΞνἰτοτἱε ο τπςπἰει. ΟΠ ΚαπεπΒε εΙοι·πε επππ ΑΜΜ

ΡἰἴοοΡο (πο, πΙἱἰΓοιιο πιιἰΙ›ιιίὸειπι οονἱειτπ οτοσεόοπε ΕΡἱίεοΡἱε, Ρετίοἱεπα ρτοοείἱἱοπὶε του·

ιποτοίοεόἱίοοπἰτ οτὸἰποε ἰπ :ιττἰο ά ἴεπἐ`εἰ Β1οπγΠΙ τπαττγπε, ιιοἱ :ιά τππτἰΡοπτΙΗεἰε ίπΓεερτΞο

πωπ £οΠ1ΡοΕοπτἱ:ι εοποἰπεπε οοπτΞεο., πίππο τα! οεοΙείπιτπ ΜΜΜ: Μειι·πιε ἰΙΙιππ εοππτειτιπ· ΜΜΜ Π]

επτπ πωπω: ῇοΒἰΙοτἰοπἰε ἔκ”. ΙΙΙἰ‹: νετο ειπα: Βιπδω σκοπο, δε οῇιιίὸοιπΒεἰ ΟοπἰττἰοΞε Μ· ιπποπ ω.

πω, οοεπρΙοτει οτπτἱοπο, 5π :ιτοπἱοΡὶίοοΡεΙἰ πΙἰπποπτυΙιππ πείεεΠι: ίαἰο , Αεεπ8ρι·είιιΙο Κο- °Μ2 Εξω·

:πεπίὶ πεί επ” δεκτοι·ππι , ΤτονἰτεπΗ οπτεπ1 ι·είΜεπτο π! ίὶπἰίἱτειτπ. Βοὶπεἔο τπ3π5ίΜε ει!πιτΞε Μ”

Ρτοεοπτπτἰε, ειπἰοπίππο Ρτο οίδοέοι·ππι εοπ8ι·οοπτπι, δε ἰρίε ίπεοι·όοωΙΙΒυε τεεΙππππε Ξπίῖἔπἰ

Με οτοα:Πϊτ επ ΜἰΠειτπιπ οεΙοοτ:ιπάο ίοΙΙεπππίπ. @πππο ε:ερΙοτΞε, δε εδΠ:επτο πομπο Αρο

Βο!π:ει Βεπεὁἰᾶἰοπο ιπιιπἱιο , Ρτεεὸἰἔὶο Κοπιοπ.ππ :ιτο!περΠοοοο, ΗΜ ίπἰίοπο πεοοίΪει·ὶο:

ίπτπεπε ίπρρεάάτ:ιπτο , τείἔᾶὶοπετπ Ρει·οορίε Ξπ :πηοπ ΡπΙοτἰο πππο. εοοΙείὶπτπ Βτο.

“Με 85. Ο. Β. Τακ. ΠΙΣ Κ τ Ξἰῇ ι:.Ι)ὶο

 

ο ΜΙΚ. πεψιώΙίω [κι [ωρἱεπεετ ωηκΙσπ.

θ νἰεπε Με νοΙ8ο εΠάπε οσιευκάφ. . Ο

: Τιιπε ππιρΡο πποππίὶοτἱπτπ 5.ΒοιπΞΕπ απο ιπΕπε ιποεππι απ, πππο :ι πεα:ππε επει:ετ οπο”, δι!:τω

το πι·Βἰε ροπιστιο, πι ασ ἐπεΙπίππι.



63ο ΗιεΤ. ΒΕΠΙΟ. Εεε:ι.εειε δ. ιιΕΜιειι.

Ν. ΟΗ._ ιι. Με εκττε$11 ιιιιιίειιιιειιιι, πιειιιειιε ιιε ρι·ει:ιειιιτειιιι· Π·εειιιειιιιε ειι·ειιιιιΠιιειιτιιιι·ι·ι Ροριιιο

04.9 πιω, ιιιιοιιιιε τειιιιιιι·ι εοιιιιτετιιε εερεΙΙειιιε , @το ιιοδιιιι·ιια ε Π·ειι·ιιιιιε ει:ΡΙει·ειιτιιι· νιΒιιιει

(πιω. Μ ίειιέιιιιιι ιειιιεενιτ ΚειιιιΒιιιιιιι ίεειοειιιε Πει ιιειιιεο, Ιοιιιε εε δε ιοιιιιιε, ιιτροιε :μι ιι·ιι.

ΑΜΠ (Με ιιιιιιειιιειε τειιτι Ρειι·ιε ιοΙΙειιιιιιτετειιι ιιι ετείιιιιο εεΙειπετιιι·ιιε, τιετιείει·ι·ε ειιίροιιεΒετ τειιι

κά, ,κι 5_ ρι·ειιοι:ε εειιιιιι:ε νειιει·ει:οιιε ριΒιιιιε, δε ρι·ερει·ετε Πιιι ιιιιεειειιι όοιιιο εοιιιιΒιιε εεειεΠε, ιΙΙιε

Κειιιι8ιιιω, ίεει·ειιιιιι τειιιοι·ειιιιι ει:Ρειιιτ, ειιιε πιετιιεΒετ π! ΡιιΒιιειιιιι ριοεετιετε. Διὶ ίειιιιιει·ιιιιι ειιιιιι

$ειι&ι, ιιιιεΠ ει: ιοτο οι·ιιε εκειτε τειιτε ιιοιιιιιιιιιιι εοιιΠιιειοετ ιιιιιιιει·οΠτεε, ιιτ ιιιιι·οειιιιτιιιιιε

ίρειιοΠ τειιιριι νικ ΠιίΠεειετ εεεεειιεε. Αιινοιειιειιτ ειιιπι τεπι ει: νιειιιιε ςιιειιι ει: ιοιιΒιι·ι

ειιιιει·εειοιιιιιιιε ρτοιιιιιειιι ίεκιιε ιιιιιιιιτιει·ειιιιεε, ειιιιιιιιειαετ ειρετε Ρι·ειιειε ε‹ι ιιοιιοιεπι @σε

ιιοΠ ΑροΠοιι ιιιι νιιιειιοει, οριειειιοε δ: εινεε: ίετι δε θειιιε Ρ:ειιε ει: οιιιιιιιιιιε Με ρεττιιιιιε

ιιιιε ττειιΠιιιττειιετ ροριιιοι·ιιιτι πιιιιιε. Ιιιτει· ειιιοε εεεεΙει·ειιειιε Εριιεοιιοι·ιιιιι , ΑΒΒετιιιιι,

Μοιιεειιοι·ιιιιι, Οιετιεοτιιιιι ι,ιειιει·οιε εεςιιιιιιε. ΙΒιιοιιιΙιε ιιοΒιιι, ευ: ιιιο ε εεάειε ιιείειει:ετ ειι

νιτι, τω οιιιιιεε ιιιιε εοιιΒιοιιετιιιι εοιιειιι·τει:ειιτ ιιιτειιιιοιιε ὸενοτε, ιιιιΠοιιιιε εαιεΠειιι ττιε:

. εςετιτειιι εοιπιιιειιτι ειιιιειε ιιιιιιιιιιιειιτεε οίειιΙε, οι:Ιειιοιιιιιιι ιιιει·ιιιιι ειιιιΠιιιε με ΡοίΤε εεε·

' τειιειιι; ιιοιιει·ιε. Ωω νετο εοιιίι:ιρετοι·ιιιιι νιο!ειιτιε “Με ριιοριιιε εεεεόει·ε που νειει:ειιτ,

Με, ειιιειιιιιιιι εειιιειιτει Π: ιιεΠεει·ιι Πιι είι-εξιιι Ριινει·ι, ειε ιοιι€ε ριοιεᾶιε πιιιιιει·ιιιιιε ειπε

εττιιιει·ειιτ, ειιιεΠ ιεριειιΒιιε, δειιέι:ι ίειιιιΙει·ιιιτι ριε ε!ενοτιοιιε οιιτιιει:σειιι. ΕΠ ειιτειιι ειπε ΐοτεε

ιρΠιιε ιιεΠιιεει ειιιοειειετιι ίρειιοιιιιιι ειι·ιιιιιι, ιιι ειιιο ειιοιιειιε άειιΠτετειιι ίιιι ρει·ρειι ποπ

ροτει·ει, Π·ειιιιειιιιε ιετιτοι·ιιιιι ίε εκριιειιΒιιτ εσ:τιιιιιτι, εε ειιιόιε ενιιιιτειε εει·ιιειιιιιιριιιιιι ιιεετι

Ρετι·ι νιεει·ιιιιιι: ροίι ιιεειι ειιιιτι ΚειιιιΒιι εεριετιιιιι ίιιιιι·εΒιιιιιι, ε‹ι Βιμ Πιιιιιιιορετε ιιιιιιε4

Με ειρεέιιιιιι. @ι ιιτ ιιιεΒιιειιιιιιο ιιειιόετειιτιιιιιι ίετιεΠιεει·ετ εΠεξι;ιιι, ειιιιιιειιιιιιε Γοιει·ιιιιιι

ιιοιιιιι5 ιιι :με τειιιοι·ειιετιιι· Ρετειιε, ιιτι‹ιε δε εειΠειιτεε εοιιτιιει·ι, 8ε ει: ειι:ιειιι εοιιΠιιει, δ:

ιοειιιετιε ροίιιτ ειιιιιι·ι, Δροιιοιιεε Βειιειιιει:ιοιιε εοε ιε:ιιΠεενιι: ι ιιιίειιε ι·εεεόετιιιΒιιε, & ειιιε

4' #2·-ΗΜι Πιιιιιιόε ειειιιε ειιιε Με * ετι·ιιιιιι εετει·νειιιιι ι·ερΙειιιιΒιιε , τει· ιιι εειιειιι ιιιε , Πι:εειιιιοι·ι:ε

τιοιιιε ιιιοιιιτε ιιιιρεττιειιε ιειιιιιι·ιε, Ιιιιιιιιιο ΡετεΠεειτ ειιι:ε νιτειιειε, ειι;ει;ιιιε ω Μετα” Με

πι;ιτιιιιι Πιει·ιιιιι εεε Γοι·ειιε ειιρετιιιιιιε. Ιιι εεάειιι ειειιιειιε ιιοιιιο ίεειε ιιιγΠει·ιεΠΒι Π:ειτεειε

Βι·ει·ι, ειιιιε ιιοιι ειει:ετιιι· ιιίριειι:ι Ιοειιε οροτειιιιιιε εεειεΠειιι ιιιττοειιιιιιι, ιιεε ιρΠ Π·ειι·εε, με

ιαιροτειιιιιτετε ΡΙειιιιιιτι , Γοιιτιιιιι ιιιιε ΡειιΠιιιι ιιινιιιι νειεΒειιι ΡετιοΙνει·ε οΗιειι. Αόνειιιειιτε

ιιιιει·εε ιιοειε, ιιεε τειιιειι εοιιΠιιειιιιιιιιι ι·ει·είεειι:ε, ίεὰ ιιι:ιειε ιιιεΒιιειιιε ει·ειιι·είεειιιε εοριε,

όοι·ιιιιιιε Ρ:ιιιε ιιιετιιειιε, ιιε ιιι ίεει·ιε νιε,ιιιιε Πεο ίειιιιιιειιιεε ιιτιροι·ιιιιιιτετε ρΙειιιε ρι·:ερεειι

ι·ειιτιιι· εκίεειιιι ειινιιιεε ιετνιιιιτιε ίοιΙειιιιιιε, τιιιιι ετιειιι ιιε Πιιι ρι·εειοΠ εοι·ροτιε Πιιιδιι ιρΠιιε

ττειιειει·ειιόι, εεειεΠτεειιιε κιειιιεειιτιει ιιιιιιΒει·ετιιτ εοριε, ι;ιειεεειιε ειετιειε τω, ειιιΠιειιι ιοει

ιτιεπιοι·ετο Αιιιιετι ίρειιοΠτετειιι ιεπιριι ριεεεεριτ ρετιικιιε ενεειιει·ι, οιιίει·ειιΠιιιε ειιιι€ειιτει· Π;»

τιιιιιε, οιιιιιιιιιιε ιιιιει·ειιιιιι Γεειιιτειειιι ιιιτιοειιιιιιι; ρι·ε:εεριι ειιειιι ει: Πιε ρει·ιε ιιοε ροριιΙιε

ειιιιιιιιειει·ι, ει: εει ιιοτειιι ίεεεειετειιτ, δε ειιίειιε ιιΠε Πιι ιιιιιιετιιε ιικιιιιειιιειιι·ιε ίοιιειιιιιεε ιι

Ιιιιε ιιοδτιεεκειιΒιεε, ειιιιι «.ιιειιε όενοτιοιιε, ε ι)εο ιτιιιιτειιιιιιιιε εεΙειιι·ει·ι Πιιετειιι: Γε εισαι!

ὸιιιιιο ειιε ίιιιιιειιιιειιτι εοι·ιιιιι ι.ιεΠάετιιε ριοιιιιιιιι ίετιειΞι&ιιιιιιιιι, 8ειιιείειιιιιιιιάεΠάει·εΒιιειιι,

ειιιειιι ειιιει·ειιειιι, ιιιοτιιιιι εοι·ιίρεέιιισιιε εεφοΠιιιι·ιιιτιι Π νει·ο ιιιειιόειιε όειι·ε&ειειιτ ειιιιιιετε,

ιιιίεάο ιιεεοτιο, ρι·οιιτει· ειπα! εάνειιιΠετ, ι·εεεΠιιι·ιιιιι Τοτε. @αι ειιιιι τειιι:ιεπι ιιιεκιιιιε ΜΠ

ειιιτετε ιιιιΠεε οιιτειιιιιιτι, ΡΙει·εςιιε ιειιιειι ιιιιιτιει·οΠτεε ροριιιοι·ιιιιι ει.ιιιι εοιιιοΠε ιιιιτιιιιει·ιΒιιε

άεΓοι·ιε ειιειιΒειιε, ειιιΠιετιι Ροιιιειιειιοιιιε ρι·ιεΠοιει·ειιιι· ειιεειιιιιι, εει·εοι·ιιιιι ιιισει·ιετε ειιιεΠ

ιιιιιΙειρΙιει Πιιει·ιιιιι Γριεικιοι·ε ιιιτετιιιε ιι·τειιιετε εεεΙεΠε, Ι)εο Π:ινιειιτιιιιιι ειιοι·ι ιιι επιτιειε

· - Πιιι·ιτιιειιΒιιε άεεειιτιιΠιιιε ιΠιιιε ιιοδιιε εκεεει·ιιιιτ ιρετιε.

.Ϊω°ιε- ω· πι. Μειιε ειιι:ειιι Με), ΓιιΓεεΡιιιε εΠ ε ιιοιιιιιο Ρερε ιιιτι·ε εεειεΠειιιίειι&ιιειιιειτγι·Οοι·ιιε

Με, ειιειιι ει.ιιιι ειιιε Γειιθεοπιιιι Ριειιοτιιιι.ιε Οοπιρειιιιιειιίεε ειετιει Πιο άετιιΙει·ειιτ, με πιο!.

τιε νιοιειιιιιε,πιιιεε εεειεΠε Πιε ρετιειιετιιι· ε ειιιιβεωειιι πιειεΠιέι:οι·ιΒιιε. απο. ιιοι·επι,άειιιειε

τειιιει·ιι, τετιιιιιιιιιε «Με ΑροΠοιιειιε ιιιΓιιιιε Γεεειαιοιειιιιιιε, ω εΙοιιοΠ ρειιιεΚειιιιειι ίεριιΙ·

ειιιιιι ρι·οεετιιτ ειιιιι τιιγιιιιειιιετει·ιιε δε ει·ιιειιιιιε , Γοειετιε Πει Αι·ειιιεριίεοΡιε τιιιειιιοι·, Κε

ιιιειιΠ νιιιειιεετ, “ΠενετειιΠ, Ι.ιι€ειιιιιειιΠ, νείοιιιιοιιειιΠ, ειιιτι ειιιιιιιιΠιειιι ειιιε , τω & ιΡ

Πιιε Ιοει ΑΒΒετε, άοπιιιοιιιιε Ηι.ιΒοιιε νειιετειιιιι ρειι·ε εεειιοΒιι (ΠιιιιιεεειιΠε , δ: ιιιιιιε οι·

ειιιιιε ριιιι·ιιιιιε: ειιιιι ειιιιιιιιε ιειειιιε Με, δ: Πιρει· ιειιέιιιιιι εοηιιιε ιιοιι ιιιοιιιεε ιιιιιιιιε

ιιιειιιιιι εεεει·ιίε Πε8ι·ειιιιε, εεειιιιτΚεΠιοιιίοι·ιιιιτι Βιι·χετιιι· οι·ατιο και, σ.ιιιο ειιιιι νει·Πι

ειιΡΙειο, Πει·εττιιιιι Πιιιδιι, ιι: Ρτετρειετιε ιιιιιι·ιιιιιειιτιε ειριετιιιτι ετ! Πι·εικιιιιιι ι·εειάειετιιι· ιιειιι

ιε, ε Πιο Ιοεο ρευιιιιιιιιιι ι·επιονιτ, δε Αιιιιριιοιιετιι £οιι|ε|Πιι· 13οιπιιιι Βειιιιςι , άεεειιτενιτ.

Λε ει» εοιιιρειειιιει· Ρι·οιιτ ι·εε ειιιεει:ετ ιιιίροΠτιιιιι Με, ιρίε ειπε εΙιοε ειιιιι ρι:ειετιε Αι·ειιιε

Βά" Ψ; ριιεοριε 8: ΑΒιιειιιιιιε ΓυρροΠτιε ιιιιιιιει·ιε ιΙΙιι‹ι ειενοτε Ιεειγιιιειιε εκτι.ιιιτ, 8ι Κείροιιίοιιιιιιι,

ἔὲὶ`!$'=ἶ” Με εβ ει: [πιιιιικιιιιι: , ιιιειιοενιτ: ειιιιιε νοεεπι ίιιιιίεςιιειιιεε ειιοι·ι ρίεΙιειιιιιιιιι , ονειιτεε

8 . ει·ιιιιιριιιιτ ιιι ιιιιιιΙειιοιιιε ιι·ιριιιιιιιιτι , επεσε ειεει·ιτετε εοι·άιε. Ο ειιειιιοιιιιιι οτε ιιιειιειι

τιιιιιι @Με ι·εειιιικιειιιιε Πετιιιιιιι! ειιιειιτοι·ιιιιινε πιει·ιτεε ει! τειιτι Ρειι·ιε εεΡτειιιιε ίιιιι-ι·ε

Βιε Πιιιτ εοιιιριιιιδιεε ιιι ταρω ιιεετοι·ιιτιι 8ειιιιτιιιιιτι! Τι·εόειιε ειιτεπι ειοιιιιιιιε Ρερε ειιιιισ

άειτι ρι·ειιοΠιιιι ιιιείειιι·ιιιιι Γε ιιιτι·ο ιιι€ει·ειιτιιιιιι νοιιε, εε ιιιειιιιετιιιιιιιε τιιτΒει·ιιιιι «Με ιιι

οι·ιιιοι·ιιιιιι ίειιθεω Τι·ιιιιτετιε, εισαι ω ιιιει·ιειιειιει·ιι ριεεεπι ιιιΠε επιι:ιιτυπι ιιιΠιιε εεειεΠεε

ειεεειιτει· εοιιΠιιιέι:ιιπι ει·ει, Ηει·ιιιιιιιι ιι ειιιιιίάειιι Ιοει ιιιιιιε εα:ιιοιιιτιε Μάιο , εοιιτιιιειιε

Ποιιιιιιιειιιιι ιεριιιει·ιιιτι εΙεσέειιτει· ιιιιιεειιιετιιιιι , ιιιΠει ιΠιιιε ]ει·οίοιγιιιιτειιι, ιιι ιιοο ιιοιιιε

ι·ει·ιιιιενιτ ίεινει:ιο . Ηοε ιΒιιιιι· Τιενει·ειιιειιι επειιιειιιιεοριιιιι ιιι Πιι Ρι·:είειιιιε εεειειιι ει:

εοιιίεει·ετε Πεειτ, ει: εοιιίειιίιι μαθει Κεπιοιιιιιι ει·ειιιρι·ιεΓιιιιε, ιιιιιιιοι·ι.ιιιιιιιι Πιιι&οι·ιιιιι εοΙ

ιοεετιε τειιιιιιιιε. Πετιιιιιιε ιιιοιιείιετιι ίοι·ιιιιιε ρειεΕιδιιε, πιει ιιιε ε:εΙείιιε εειιιπιε ειεΠειε

ι·ειι,
 

~'~~

ε' 1-1ιε Με 1.ιιιιονιεο Ριο ιιιιΡει·ειοιειιοιιιιτ, ‹ιε «με» ιιιειε Ποκι.οεπιιιιιι ω. ε. ιιιιιωιε Και» αφ. ι ρ.ά

Μωωιιιιι Τοιιιο ι. Μειτοροι. Κειιι. Με. 3. εεΡ° ε.
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τατιτιιιτα ΠροριιΙοι·ιιττι είτ εκαοΠτα οΜιιτὶΒιιε. Τιιια νετο εεταετεε ρτοταιτειιιιτιπ νιιΙΒιια μα:

ττιιαία εοτΠιΙτατἰοαε ταααιΒιια αΙαιιιιετε, ιατιιιαιει·οε ια εΠνιααα Ιαι1όεε ετατιι!αΒιιτιοα νοειίετα

τἰοτιε ετιιιιιΡετε, Ροτεατεε, ιιαΡοτετιτεε, τιοΜΙεε, ιΒιιοΜΙοε , οιιειατιιιε ρι·ο Με νιτιοιια Πιπι

τιιορει·ε ατα, ιιτ :ατα ορτατα εαιιαια ρτοριιιε ιτιετει·ετιιι· εοατια8ετε . Μαααα Με , ιααεαο

Ρι·οειιΙ ε!ιιΜο τεπιιιαει·αατΙα Ρτ:ειαιο, Μια: αε τατιτι ι·εάτιατιιι· εΧΡετ8 εταοΙιιταετιτι, Με Παπα

Ματια ιιιοττἰε τενοεατιιτ Ρει·ιειιΙο. @πιατα ετιιτιι τοτε αιττιια Πιτ ὸεΠὸετἰι τείΠαατιοαε Μαφι

τετ», Μπα απο· εοαΠιρατοε ειιιιεοε εοττι.ιιιατ, τιοα ναΙετιτεε αείιιτΞετε, ίιιιΐοεατι δε εοαειι|εατι

ιτιτετευτιτ. Καρἰτιιτ δε ιαθεατιιι· Ροτἰιιε φωτα Ροττατιιτ ΡτετιοΠ εοτΡοτὶε τΜεα, τοτ: ιιιιΙΠιιπι

ιιτκΠοιιε ΡτορεΠετιτε Πετιιιεατια, νεΙιιτ πανια αεειιιοι·εοτιιτα Πιιέτιιιιτα Με δε ιΠαε αειτατα νιο

Ιετιτια: αιιαε Μ, αιιαε ΠΠ εκτοτειιιεαοο ΠΜ Π:Πεια νιτιτΠεατιτ ειοαα; δε ιιτ ραιιειε ττιιιΙτα εοτι

ειικτατιτιιτ, τιεε Ιοιιαιε αιτιοαΒιοιια Ιεεεατιιιττι άεΠειατ ιατεατιο, τοτο ιατετΠιτιο ιιοιι είνιτα

τεττι δε εαΠεΠιιαι ιΡΠιιε Πιαδει ιτιτει·ιαεετ, τατιι ῇοειιαεἱα α8ἱτατιιι· εοατεατιο ;# .ταδε ΚεαιετιΠα

ε!ετιια·ειιτα εινιιιαι πιοΙτιτικΠαε, .ΑροΠο!ιιτιι Πιιιττι ατι ρτοαι·ια: ιιτΙ:ιιε τασιαια εΙ.ιΒοται: δενε

τιετε, οιιεττι να: :ιο Πιιιιιίεεταοιιι ιαιρετιιε ι3εαΠτατε αντιΙΠιιιι, ίαα&α: Βει-θετιιτι·ιειε ιαίετι: ετ:

ΑΝΝ. (ῖΗ

1039

α. (ΜΜΕ

Πείεττιιτ δ.

τοι·ριιε π!.

εεεΙεΠ:ιιτι

εΙεΠεε α, ιιτ ετα νἱνετια ια εοι·Ροτε Ματια Ιαοοι·ιοιιε «Με ρτ:είεατΞε ταιιΙτα εοιαρατανετατ Ειιι1ιωι·ιι

εοττιταοόα, εατιιοΙιεεειιιε τεΙΞἔἰοαἰε εοτιιοετετιιια ααάιδετατ ιαΠεαια, Ποτε νει ιιαιιιε τιοᾶια πιο·

ττιοτιιΙα ειτίιιΙτατιοτιετα Παω! δε ίααόΗΠεατιοαεια Πιοι·ιιτιι οΙΒιιτα εκτιιΒει·ετ Ρταείετιιια. Μαι.

εατο ετΒο εο Πιοει· ίααξΜ (ἔτιιεἱε αΙτατε, Ατειιιεαιίεορι.ιε νείοατιοαεαΠα ατι αΙτατε Μπα:

Ματια ρτοεεάετια, ΜἰΠατιιια ίοΠεττιτιια ειιιτι εοε!ετα εΙει·ο δε ιρΠιιε ΒΙοι·ιοΠ Ραττιε εεΙεοτα.

νι: ΠΠινιτατε. Ηιε αιιτετα ειτΡΙετἰε, διοτι εοαειιττεατιιιττι ὸενοτὶο ιααεια δε ιιιαειε :ι%Ιοιαε

τατιιτ, ειιει ίατετεα εΙαρίο ειιττἰειιΙο, πω: ιιιοίεειιιιτιιτι ειιιιιε ταττιετι εαΠαιτιε ΜΠΙιεαε ιΠιιιε

αε!γτα αιιΙΙο ιτιοτιοΠιιατ οΜειιτα. Τα ετατιιιαΜιαάιεοανεατιια, Πιιιτα τιιιοάτιαιαιοδο διετα οπε

Γετεατια, ιιατιιτιιιε ττιιεατιτ Πιττιιαατια. ΜοτιαεΜ ιοιτΙειτι εἰτεα ραττοαι.ιτιι Πιιιττι Ιαετιε ιτινιαιΙααε

εκειιΜιε, δε ττιατιιτιααΙεπι εκΡΙεατ ειιτΠιττι ειπα ειιιοεΙεειττι Ι.εθ:ιοαιΒιια δε Βείροτιίοτιιε Με.

ΡοΠ εποε εαίόειιι νιΒιιιια ίοΙΙετααιτει· Ρετααειιααε θατιοαιει ίιιΓειριιιατ, δε απο τιονεττι.Ι..ε

Η:ιοτιιΜια τιιατιιτιαοι·ιιαι οΕΠεἰα εοαΠιτατιιαατεε, ιιίοιιε αδ Ιιιεεπι Ρτοττατιιιατ . @ιι Βέτο πια

τιε Ρτιαιατα, Τει·τιαιτι, ΜιΠαταειιιε ειιττι δεκτα Μίκι, απο: ίοΙιτα δεεατιιααεεε τεττιροτα, νεαεδ

ταΜΙε εοι·ριιε επτα άινιιιια ΙαιιάιΜιε εΠετιιατ α Ματ:ε Πειθετιιττιειε εεεΙεΠα. @Μια ειιτιιιτιι

εινιτατια απο ιοειιιιιΠτατε ὸεροττατιτεε, €0τι€τ1128 Παιιοτιεε αει· ρι·:εΠιτα Πιειιιτιι ίρατια. (Πιπι

ι:1ιιε αει ειπα Ιοειιττι νεατιιτιι εΠετ, ιιΜ οιιοαειαττι Πιετατ Ροι·τα, αατιειιιο ΡατεαετιιιαειιΡατα να

εαοιιΙο, μι· ειιιατιι Μετα ίατιᾶιιε Ειοίτετιι Ιιιιιαατιι εεαει·ιε ια εαόετα ιιτΜ νιΠΜΙιΒιιε ιετιιιιττι

ε1εοαεετιατιτεαι εκτει·ττιιαιια, αειιιιιε ια εαταε νινεαε οτατιοαιοιιε εατριιΙιτι Με εοίεΙεττι Μαίο

Ποε ατιιιε ττεροαιιατ, δε ἱΡΠιιε ταιταειιΠ ταετιιοτιατα αιμα άενοτιοαε, δε εαιιτιειε Π)ιτιειιαΙιΒιιε

αΒιιτιτ. Δια €ιι]τι5 Μα ιιιειαοτιτιΙε ιΜτιεια ΜΜΜ ταοόεττιο εΠ εοαΠτιιέτα τετιιροτε, απατα

οιιιόαιτι ἴετνιι5 Ότι! Ε, ΟοΝετΑΝτταε αοττιιαε , Με ιττιρεαΠε εΙεΒαιιτετ εοταροΠιιτ, δε

1)ει ίαττιιιΙοε αάειιιε οΜετιιιιιιια, Μια: ροτιιιτ, :Μια νινετετ αεετεεανιτ, δε ια τιοαοτε ίαα&α:

ΜΜΜ ΜαΒιιαιεα:τ:, ίατιδτιειιιε Κεταιαιι εοτιίεετατι Πεκ.

τα. Ειπα Παρε αΒἰτιιτ Με. ειτειιιτἰο επτα εινιτατιε ιοετιια, όοαιτιιιε Ραμ , εοανοεα

ΕριΓεοριε ιτιττα άεάιεατιάι ττιοααΠ;ετιι αΜΠτα, ΠαΒιιΙιε ΠαΒιιΙα ατι εοαΓεετατιότιττι άε!εΒανιτ

αΙτατια. Κε.τιιετιΠ:τα νετο ατετιιεριίεοριιια τεταατα ειτειιιτιοαεπι, ειπα ετιιειΜια δε ίααδτοτιιαι

τεΙιειιιιιε, ίεειιτιάιιττι εεεΙεΠαΠιειιαι ο εΠαεττι, ειαετιιια εοαΠ:ιτιιιτ ατζετε, ιΜτιιιε εοαιεετατιοτιιε

οθδειιιτα ατΠττιρΙει·ε: ιΡἴε νετο απο τοι ιιεεεΠατιια τετιιατιεαε ιτιτετιιιε, δινιαι ιαΜτα:ιειιΙι Πια

&ιΠεατιοαεττι Πτετιιιε ό.ιΙιεετιιετοιιε εστίεςιιιτιιτ. ΡοΡτοιιααι ιΒἱτιιτ «το οενεατιιτιι «τι, ιιΜ ίεειιτι

άστα οτιτιοδοιεοτιιπι Ρατι·ιιαι δεετετα, Ριεαοτα ίαα&οτιιττι , δε ίαετα φαμε όεΜατ ιτιττα

δεδιεαταιτι α:εΙεΠαπι ταιρι; ρτ:ετατι (ῖααοαιει, ιιτ εΙιθτιιτα είε, δεοοι·τατο εοτροτε Ματι Κε

πιιΒιι Ρετ @πατα ιιι·Με, δ: εαΠεΠι, εισιιιε ατ:Παεεατια ττιιιαιειΡιι, Ρετνεαετιιατ ειιταεο ιιίοιιε

ατι αστεια ττιοααΠετιι, ιιΜ τοτ τιιιΠιιιτιι εικτενετατ Π·ειιιιετικια, ιιτ Με εοτιιαι ε!εαΠτατε ειτιεττι

8Ιοι·ιοιιι Ραιτι αοττιιιιτι ΠΜ ρτ:ερατατατα ιαττοειιαο:Π ιατετειικ!ει·ετιιτ Ιιεεατια. Ιρίε ααιαειιιε Ραμ».

εαΗεττι ἱατιιιαα νετιιετατ τεἴεταιι, τιε ιττιρετιιε απο εοόετα ίααξτο ιτι·ιιεατιιιττι, δε ΠΜ (Μια

πατα, δε ιταρεδιττιεατο εεριαε δεόιε:ιτιοαιε ι”οτετ εοαΠιττιιτιατιοαι . @οειτεα αΙιειιιοτι δινετ

τιειιιιιιτι οοο ναΙεατ ιτιιτοαιιτιι ρει·αιιιι·ιτιιτ, τααάετιιοιιε νικ α τιιτΜτιιια ιατιιιιετιιοιαε αΜττα

έτιια, Ρετ Πετιείττατιι Μια: εΠ Πιρετ ίατιθειε Ττιαιτατιε οι·ατοτιιιιτι εΙεττιιττιτιιτ: οιιεττι τιοττιτιιια

ΑροΠοΙιειια, ειπα αιακἱττια άενοτιοαε δε εαατιεια Π:ιτιτιιαΙιΒιιε τεεορτιιια, τιοα ατι ρτ:ειεαα ιιι

ρτορτιο Ιοεο τεΡοΠιἰτ , τει! Πιρετ ρτιαειραΙε αιτατε, ουοει ιιι τιοαοτε αροίτοιοτιιοι Ρεττι δ:

ΡαιιΠ, (ιεαιετιιιίαιιε δε Οαι·ιΠορτιοτι πιαι·τγτιιττι, δε Ματι ΚεττιιΒιι εοιιίεετατατ, εοΙΙοεανιτ.

Ετ ειιιιιε τει Ματια Πο.: Πιεετε όεετενετιτ , ι·Ιιατιαια ττιειαοτια τατιοαιε ίεατεατιατα Πιοττιτιιιιτι

ι·ιαειω, ιιτ ενιειεαε δε εοαίριειιιιε οττιαιΒιιε αρραι·ετετοειιΙιεια εειεαι·ααόαΐγτιοδο, ια Μια, Π

ε1ιιιε εττοτ1ει18 αΙιαιιιτι Π·ινοΙιιττι , νεΙ εεεΙεΠαΠιεε τεΠΒιοαι αάνετίιιιτι ατιίετετε ρτ:ιεΐιιτιιετετ,

ααα τιιιαε να· Πει ιΠιιιε νιττιιτια ροτεατιαιτι αει· τω εοι·ροτιε ρτα:Γεατιαια εκτιιοετετ, απατα

αεΠιιιε ια ταιιτιτιο νινετιε ετεα Ατιααιιτα τιατετιειιτα εκτιιοιιιτ, ειιι ια εοανεατιι εριίεοροτιιτιι

(?αττιοΙιεε Πάει Ιιιεειτι αεΒιιΙοΠ όοι:_αιατιε ιιττιΒτα οοτιιιΒιιατε ταοΙιεατι , αει αάνεατιιιτι Μοτο,

εΠνιιια νιττιιτε οΕΠειιιαι νοειε ειττοτΠτ: ίει:Ι ραιιΠο ΡοΠ: ειπα ΠιιττιιιιίατιαΠιθτιοαε τεατιιττιΠιιιτα

αεαοιεεατεια, ατιιτα:ε εοι·ροτιίτιιιε ειιπιτ!εττι ίααιτατε όοαατιιττι, αδ ΠΙιοε αειορτιοτιια ττααΠ:ιιΙιτ.

@Με ρετοι·ατιτια Ραμ ιατετιτἰο ει: Π1Ρεττιο ιαΠἰαε”τα ρτοεεε!εαε, εδώτα αιιΙΙο ταοό.ο εατιιιτ,

νεΙιιι: Με οριιίειιΙιιαι Ιοεο Πιο εΙεεΙαι·αΜτ. Ηαε ετΒο δε ε:ιιιΐα Πε Ιοεατο Ματι ιωιιιΒιι εστ

./2εΐα Η. 0. Β. Τσακ. ΠΠ. Κ τ Μή Ροτε>

ιι Ετι ει`τ ιιιεττοροΠτααα Ματτε Ματια εεεΙεΠα, τ1τιαιιι εοττιΡΙιιι·ιΜιε Ρτιωια εΠτανετ:ιτ Πιαετιιε ΛτιτἱΠεε.

& Πε Ποτ (:οαΠαατιο εατιοαιτ:ο ντάε (δτιτοιιιεοτι νιτόιιιιεαίε Ηιιτςοαια αΜιατια ΠανιιιιατετιΠε , ιιΜ ιιιιιιτιο

ΙαιιεΠΒιιε ετΐεττιιτ. Εμ” Ποττατιι 5. Ηιιεο ια τρίο εοαει!ιο οι·:ιτιοαεαι Ιιατιιιιτ εοτιττα Βιιαοιιι:ικοα δε τιι·εεογ

τετοα ίοι·αιι::ιτιοα, ιιτ ιιι ειιιΠιετιι δ. ΗιιΒοαιε νται ΜΜτιιτ. ()ετει·ιιτα εεεΙεΠα τμ1αιΠ αετιιΠεαι·ιι·, ΠοσΠε αυτι.

Ματ Μὶ!ἰτε5.ΜεΙιιετιίεεε τα ειιιιια Ροττα ιιιαιοτι @πετώ ποια ιαίττιΡτιο τετιιΡοτε Πιαδατιοαι: ΡΟΠτ:ι.
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ΑΝΝ.(ΞΗ.

1 04,9

πι. Φάσο.

" Μ. Μπιτ:

τοῦε.

Ρτινιιι:ει

ιιιιι :ιιτ:ιτιε

(Μάι Κα.

ιιιιΒιι .

δγιιοάιιι ιτι

αιάειιι οτιδ

Μπι Μικ

ιυτι

Κειιιετιιιε

Λι·ι:ιιιορι

(οορι ;.ι·ιιιιά,

να ιτι (μι

[κι. .

ροτε, ιιιιινετιιι· *ο.οττιιτιιΒιιτι τιμιίροροτιιιτι, ΛΒοιιιιιτιι, Μοτι:ιειιοι·ιιτιι, θΙοι·ισοτιιιιι, ροτειιοτοι

άοσειιιιΙΙιτικ άιΓροθτισ, ΜιΠετιιττι ίοΙΙειιιτιιο. ιάετιι Ροτιιιιιεκ εκ Ώεάιτ:ιτιοτιιε ι:εισοττινιτ ΜΗ..

νιιτιτο: ιιέιοειιιο Εν:ιτιοαΙιο , ριιΙριιιιττι οοιιίεετιάετιε εκιιοτιιιιοιιιε ίετττιοτιτ:τιι ΙΞει: :ά σιτ

οιιτιιίιατιτειιι ροριιιιιοι, οιιι ριιιι·ιτιιιιε, τιιοτιτιί!ειιι, ιιτ άιέιιιτιι ω, ίοι·ιοιιε οΒΕτιιιιε, μι· Ε..

:κάτω ιιι·ιιιιιρειιάο οι» ιοτει·ειτ ιιάιτιιιιι: εά_4.1ιι€πι ιτιιιιιτι οκ τω” τετιιριι ίιιιιέιιιι082ιοΜεοιι.

ι:ιοτιιιιιιε ιιιιΙιο, άιιτπι ιΙιετιι ι:οιεοι·επι οσο ρττικεριι μοι· Κετιιετιιιε οριίοοιιιι εοτιίιτιιτι, οικω.

τιιτιιιε Ραιιπάιιιιιτιτιοε πιω οιιιιιεε, οοι ιιά οιιτιιάοτιι Ιοοιιττι οι” ίοΙ1οιιιτιιτιιιιε @το μι·

ιιιιΒιιΙοε τιιιιιοε τ:οτιθιιετιιιΒιιε, νει Μιά:: ιοάοιιτιιιιιιιε, ειιιοιιιιιε ιιιιικάιττιοτιτι ιιι·οοιιι·ετιι Μεσοι.

ιιιοάιι. ΏοτιΡιιτιιιιοιιιιτιι, ιιιτιά ιιιτικ, φαι, ιτηιι·αιΒιιιιτι άι, ιτι ιιοτιοαι ιιιιοΠοιοτιιιιι Ρειι·ι

δ: Ρειιιιι, (Ποτικιιιιε δε (ιιιτιιιοριιοτι ιιιιιι·ιγι·ιιτιι, ΒιοτιοΠάιιο 00ιιί:Ποτ·ιε Ιζειιιιο_ιι £οπίεση.

νεται, τιοτι ιτιάιΓετετε :ι ιιιιιΒιιιιιιιιο , ω" ιι:ιέι:ετιιιε, ίοετο-ιιιτιιιιο τιιγΠει·ια :ι88ιττιτι.ιι· , ω

ίετιιιιιιιιιτι τιιοτετιι Κοιιιιιιιω οι:εΙ«Πο, ίεριι:τιι ιιιτιτιιττιπιοάο ί:ιτει·άοτς;,_ςιιι ιτι Πιο οοιι8ι·σμο

ιιοι·ιο ΔιΒιιτοιω Ιιτιοτττειιιιιι·, το Με οΗιτ:ιιιτιι άτ:Ριιι:ικοιιιτ, ιοιι “Με ιιτειιιαριίι:ορο,

ιριιιι(ιιιιο ι:οιτιοοιι Αιπι;ιοτι , ιΒιάι:τιι ΜιίΪ:ιε 88ι:τιάι ροτειιιιτε οοΙΙ:ιιο, δικιά ιάοιιι ιιοΒιιε άπο:

ιιοοιιιιιιτιι, απ:: ιιιιι:τάιιττι τατιοιιιτι οκιεειιιο μάτια; τιει:τιοτι οΙει·ο Κετιιι:ιιιι ΜΒΜ ιιτιιιο, ίσιο.

ιιτ1τω Γεειιτιάι. οιιιι:ιιειιε Με, & νιΒιιι:ι ΑΠι:εοδοιιιε Βοτιιιτιιαι:, οιιιιιιάο ίοιιετιιι::: Με

Ρωιοιιεε ε1·:ιιιιιιιιιΔ ιιιι:ιι.ιτιτ ιτ:ιάιιιοτιι·:. Ητει: άσει·οι:ι οι: ιιιιιιιιιιοάο πιω ιιετατιτ ειιιιτιιιιιο

τι: ιεττιροτιε, ιιιτειτιε τιιιιτιάετι α, ετιίιιιιι: Ποτιαι·ι Βιιιιιο ω:: ρτα:ι:εριι ειιιδιοτιταιιε. Πειτιάε πιο

ιιιοιιιιιιττι οιιριιιιιτιι, ια:ιιτιάιιτιι ιιιίιιιιιτιοτιιιι ειιιιι νει·ιιτι ριιΒιιι::ιτιι άι: ρει:ι:ιιιιε Με εοτιιιιιίιο

πιο ιι€ετιιεττι, :ιοἴοινιτ , τ:κριιειιιιςιιο άινιτιιε οΗισιιε ΛροΠ:οιιι:ο Βειιοάιθ;ιοτιε ίτιτιᾶιθετιιιι

ιΠιιτιι άιτιιιιιι. Ροτιτιίιτ:εε ειιιιτιι , εοι:τιοΒιοτιιτιιιιιιο Κεθτοτεε, 8ε σοφια ί:ιετι Οτ·άιιιιι τιιιτιι

Βια, ιιιιι τω τιάει·τιτιτ, :ιά ιιιιιιτιάειιι Ιοτ:ιιιιι ει·αίιιτιοιιιΠιτ τενει·ιι, ιιτ απο ΠΠ: ιιτιοι·.τετ τω»

και, ειιιτιιιι ι:οτιάικοπιτ, δγτιοάι.

ΡΚΙΜΑ Ι)ϊΕδ δΥΝΟΙ)Ι.

μι. Βια νετο Μπεντ., ουτε Μι τιιιιτιτο Νοτιιιε Οδιοοι·ιε, εοτιέτοιμιτι τω ιτι ιιιετιιοτιιτε Βιώ

ιιαι, Εριιτ:ορι νιάεΙιεετ ιιιιττιετο νιιςιοτι, απο άιιιτιοιιιιΒιιιιιι ιετε ΑΒΒιιιιοιιε, & ειιιιε κώσ

Βιιιιιοι οτάιτιιε εοτιιριιιτιτιιιε. ΠΜ Πιιιιττι νειιιε τιιιστεια ω" Κετιιετιιιε 8εΤι·ενετοιιίιε :ιι·ειιιε

ριίοορι ι:ιει·ιι:οε άι ι·οτιονιιιιι: Με τιάΠτιιετιιιι:ιιιε οιιιιι. ΚεττιετιίιεΡτιτιιειε ι: εθοι:ιτι (3οάιια, Μιο

άι1ο ΠΠ άιίροιιιιο εοιτιροτει·οτ $γτιοάιι:ο: ο οοιιτττι νετο ιιιιιιτειιιοριΠ:ορο Τι·ενετατιιι ε:ιτιιάεπι

άιοτιιτ:ιτετιι εοτι:ιοπιιιιιι· :ιά&ι·ιοετε, ριιτιι:ιττιςιιτ: ίεάειι·ι ροίι Βοιωτια ετ:σιοιιιτ Ρωτάω” ιτι

σειι·:Βιέζιτιάο ι:οι·ι2ιιο οάοιιιι·ει·εί Ι)οπιτιιιε ιιιιτι:ει .Ρτιιι:ιό τιοιι- ιιτοιιττιιιιε οροοιιιιτιιίτιι ιεπιριιε,

οπο τε. τ:ιτιοτιι ιιε ιτιιροτιι να οπο: σοτιοι·ιιιτε τικ, ο Ρ0τιι15 τιιοτιιετιε ιιιιιι πιο ι εοτιιτονει·

τω" ρι·οι·ιιττιρετι: :ιά ίι::ιτιάτιιιιτιι εοτιτειιτιοτιιετ ιτι πιοάιιτιι ι:οτοτι.ιε ιοάιιιιι ΕΡιισοροτιιιτι άιιρο

οι, δε ιτι :Μάιο οοι·ιιττι Με ίεάιε ιιι%ι:Πιιττι ρτ:ιισοριι Ιοι:ιιι·ι, σιιιιιε οτάιτιιιτιοτιιε τιιοάιπτι ει:

:ιτισιττιο Κοιτιεοίιε :ιι·ειιιοττείιιΙιι ιιιτικιττιάττιιτιιιιται·ιε οιιι τοτιι·οαιιιιι Αι·οιιιάιτιι:οτιιε , δ: οι".

Βιιίοιιο οιι:ι·ι ίιιι Ρι·φειοιιιε, απο εοτιιττι αιτιιιιιο, ιτι ιιιοάιιτιι,ιιτ άιέιιιτιι,είι τ:οι·οτια, ΡΟΜΑ

απο ίεάιΙιιι, δι ιτι τιιοάιο ειιιε τιιιοίιοιιττε ίεάιε ορραι·:τι·ι Η:ειιιτιιι€τιι:ι. Ηιε ιιτιάιίροΙιτιε, άστο

ιιιιι Ραμ ίιισει·άοταιιοοε (Μο :κι σειιτοι·τιτιά:ιττι Μπιτ” Μάιο ι·εάιτιιιιιτε, οι·οα:ΙΙιτ, οι οια

τοι·ιο ίιιτιότιιι Τι·ιιιιι:ιτιε απο ει·ιιεο & Εν:ιτιτέειιι Ποιο, ιιιιιοεεάετιιιοιιε απο Ιειι:ι·ι οι·άιτιιε ιιιι

ιιιιιιτι, ίοιτάιιε άΙιι οοι·ετιι €ο ρτοοοάετιιεε, ιιτιτο ίτιιι&ιιιι·ι ιιιττιτο ει: ιτιιο<έι·ο ειιτιι:ινοτιιτι:Ατιιι.

ριιοτιτιτιι Ε.τατιάι πω· 0οιπέπε: οιιει εκριτ:τει απο ρί:ιιττιο, δι ΟΖοι·ια, ιιι·ειιιοριιοοριιε ”Γι·ενε

Μι” Ιειιιιιι:ιτιι και, ειιιιιιο ιιτιιτ:ι, οοιινοτιτιιτιι Βι:ιεοτιιιε, ιιτ :ιά Βειιτιι οποτε ειιιιτιάετει,

ιιάτιιοτιιιιτ, δέ Πι: τετιιροι·ι εοτιοι·ιιετιτοπι άοτιιτιο Αροίιοιισο οτιιτιοτιετιι άιι:ετιιο, Ιεδτυπι άι

ΕντιιιςοΙιιιττι , οτω δικτυπι 'Μάιο ]ε[ιπ: Σ! ρασα·τιεπτ: ιιτ το [καιει τω”. Ροίὶ ικα: ι:οτιίεάετιιιιι:

οιιιτιεε, οτάιιιε ειιιο Κετιιοτιίι8 ειι·σιιιρι:ι:ΓιιΙ άιιροιιιιι, ά0τιιιιιι5 οιιιάετιι Ραμ ιτι ττισάιο , ιιτ

άιδιιιιιι «τι, ειιοτι, νετίο νιάτα ειά ίεριιιι:τιτττι Βετιιι ΚετιιιΒιι, :ιτπε οι:ιιΙοε ιιιιτειιι οιιιε , ει!

οτιετιιιιεττι ιιιειεςιιττι, * Κετιιετιίιειτιάεκτετα, 'ι' Ττονετετιιιε νετο ιτι μια; τείεάιι πωπω. ΡοΠ:

ΚειιιετιΚτιι ‹ἱειτιάο ίεειιτιάιιττι ιιιοιιοττιτιιτιι οι·άιιιι:τιι τσιιέάετιιτιι Βει·οιάιιε διιι:Πιοιιετιίιε, Πτο

οο ΝΙοτ·ιττετ;ίιε·,Ξ Κοιιιιέιάιιο(8ιΙνιιτιοΕιετι(1ιιι, ιΡάιιΙΙΒτο ΜΕττωει (θά ΠΓιέιάι3ιοαΜεπιι€€πι μι.

,μπι , γουάν οι απ: ι€Ρι00Ρι15 ιιτέ ιιτιετιιε, ιιΒο ιτιοοτιετιιε, ο τι ιιε οτι επικο

ω, Ινο δτιοετιΠε , Ηοι·ικιτιιε ι.ττοιωτιι , Ηιιι:ρ Β:ιιοδεεετιιι8, Ηιιοο Ανι·ιιιιιετιίιε, Τιιεοάο

ω” νιτάιιτιετιιιι; :τά ιορτοπιιι·ιοτια!εττι νετο ριιιΒιιτιι , Ηιιτιο Λι·ειιιοριιι:οριιε νοίοι·ιιιοτιι:τιίιε,

ΗιιΒο Νινοττιετιιιε, ΕιιίεΒιιιε Λτιάε5:ινοτιιιε , Ριιάιτ:ιιε σ Ν:ιτιτιετετιίιε , ά Εριιοοριιε Αιι8Ιο

τιιτιι,
 

5γτιοάι άιι

Ροιιιιο .

"' ννωο .

' Βοιωτ

άιιε .

* «β Έτσι.

|:ιτιάιιι.

ο Η:ιιιο οιιιιιιιι ιιιιοω ιιιιι·.·ι. Ροτι·ο ιάει11 ι'0ιιιιι€Χ ιιτιιιιι: ρτινιιεΒιιιιιι σοτιι:εΠιι Αιιτιι·ι ιιιιιιοτιε εκιείιειε

(:οΙοιιιι:ιιιιι, "οι ιεριετιι ιιιι ρι·οειιγιει·ι τη:ιρειιιιτιιιιι· Πιιι·άιιικΙα.ι, τιιτοά ό: ιι Κειιιι€ι:ιτιιι ιιοίιτιε οιιίοι·ν:ιτιιι·.

ΗΜ: ιιιιτειιι ι·ετιιιιι άιίοοιιιιο : Ροιιιιιιτο οιάιτιοιει ιιοάιοςιιο ιτι ιιιιστω ΧειιιιΒιιιιιι ιΈτνιιιιιι· τ·οιιιιιοίο.

& Κοιικιιιιιιιι εαιοίιτιιιι ωιιιιιωι "επι σα!ύπωω "μ" 1ρροιιιιτ θοιάιοττιιε. Ε:ιι·ιιιιι »πινακα :ιρρειιιτ (Ξι

τοιιιι τα. ΑΙιισιιιε νει·οιειτιίιετιι:ε ἴεάιε ικτιιιΚι:ιιιιΒιι . ΚοΒιιιτιά 8αιιιιε πάσο: ΑΡιιιιοιι άριττοτιι, ρωτο

Βιιιιν.·ιε ειτρτεΠοτιιτιι. Κι:ιιιοτιιι8 Ατοιιιοριιιοιιι οπο τοιιιι: Ο:ιιιι:ε οριΠ:οροε τιά τοτι:ιιιιιιιι οοιινοι::ιι·ο πιω:

ΜαιιοΠἔι ιτι εριΠοια εά Οι·ε8οτιιιτιι ντι. ρ:ιρ:ιιιι: οικω ιέΜκιωισ πρι (βια ροΠιάει·ο εωωι Υνο Ώσπο

πιω. υτιάι: οι: 5. Βει·τι:ιι·άο, ι:οιοιιετιι τοΒιι ετιριιι, τμιοά ιιιιΒιιιιε πιο τυπο τιει·ι ΐοιοΒάτ, ιιιιιιιιιο σοτά

τιιι·τι ιτι οι:οιείιιε οιιιΒιιίιιιιιιιιιιο ιιιιροιιεικτ τ:: Π:άιε Για: Ρι·ινιιτειο. Βιιτε αυτοι: ειιιιι ιεπη:>ετ ρτ:πεάσοτιιιι, οι

παπι Κειιιειιιιε ι:εειείια: Κιιιιιιιι. Ριιιιιιιιιιττι Κειιιετιίι εαΙειι:: ιτι ιιτιινοτω Οιιιιιιιε ιι Μαιο Ρειτο αιιιιιιιιιιι

ΠΛΗ: τσοκ Ριιιεο Ηιιιιτιιι:ιτι ίιιαεΠοι·, φωτο άιετιιτιιτετι·ι τιιιι οά δ. Κι:ιιιιΒιι νιειιι·ιειιιιιτι ΑροΠοιιειιττι τινι

Ιιιιιτ ι·ειτ.·ι·ιο. Ηοάιε ιωικιιω ιιιιιτιοε 5. πιο ΑροίιοΙιεω ιι:ετιιιιι-ιιιιτιιε ό: Ο.ιΙΙιιιιιιιιι ΒεΙειαιτιιτιι Ρι·ιτιιαε

ιιιιιιειιρτιιιιι·, δε ιιιτει· ιι:Βιιι ρτοα··τι:5 Ρτιτιιι Ρι·ιτιο:ι:ε οι” πε Ρ:ιτι·ιε ιιιιιιο ει:: ιιτιει·οειιινιε ετιιιάει.
ι· Μιι·ιιιιι Μι $:ιιιιιιι:ιι·τιι:ιτιοε ιιιιτιο ]ιτάιτιιιιι ιτι Εριιεοροτιιιιι Νιιιιιιιειετιιιιιιιι ετιι:ιΙοεο οτιιιίιΠρε, ιιε ιιιιο

ι:ιιι·ιετι μποτ· ΑιιίεΙιιιιιιιι ιιοίιι·ιιτιι ιιιιι ειιιοιιιισ Ωι·ιρίετιιιιι. πιο ουσ: ά: Πιο εκ (:ιιι·οτιιε0 πωπω Νικι

τιετοιιΠι πω: Ροττιτε ΜΜΜ ιτι ΗιΠοτια Βτιττιιιι.ε αφ. ω.. Μαι αυτ” Οικι!τει·ιι ΕριΓεοοι ιιιιιιιιιάιειτ. Ιάι·ιι·ι

οικω: Μίκι τιιιιιι. τ6.

ά Βιιάτιι:οιτιιι:οι τιιιΓιοιιι.ιε ννειιοτιίιε, ιιτ ιιι οιιίετι·:ιιιοιιιΒιι: Ρωτάει :ιιιτιοι:ινιιιιιιι.



ΗΙ$Τ. ΒΕΠΙΠ. Ε(ΚΠ.ΕΣΙΕ δ. ΚΕΜΙΟΙΙ. ό”

πω, δε ]οιισσσοε Ροι·ισσσίιε. ΡοίΈ οισοι·σσι τοι·Βιι ισ σιοσσισ ίῖιιιἱΙἱτοι· οοι·οσ:ι: τοίοάοι·σστΑσ ΑΝΝ,ςι·.

Βιιτοε !ιοο οπιισο: σοσισσε ἴοιΙἱοοι ΑΒΒ.ιε (ιισθ:ι ΚοισιΒιι Ηοι·ιισιιτσε, άοιιισιιε Ησεο (Πω 1049

σιιοοσΠε, 8ι2οίι·ισσε (ΣοταιοσΠε, ΡοΙοο Εοι·Βιοσσε, ΚοΒοττσε Ρι·σσιιοσΠε, Κειισ:ιΙ:!ιιε ίιισ&ί ,Η οξιοι,·

Μοσιιτσι, θιι·νισσε ίσσοτι Κιο!ιιιι·ιι, θοάΐι·ισσε νοτιοΙΙἰσοοσΙῖε, ΛισοΙάσε ΡσΙτσι·ιοσΠε , Κο

ιισΙΓσε ΜοΓοπιοσΠε, ΟγΙσ.τάσε ΟιτιισσισσοσΠε, ΜἰΙο Ποινοσιιε , Νοι·Βιισάσε ΑΙτνιΙΙσι·οσΠε ,

ΑΠ:ιοι·ισε ίιισθ:ι Τιισσσιω, δτοριιιισσε ίιισᾶι ΠτΙιισἰ , ννισιωε Εισθ;ι ΑιισσΠισί (Πιστω

πιοσίιε, σι ΑΙννἱσσε Εισάι Βοσοὸἰᾶι σο απο ΑσεΙοιισισι όοισάο οοτει·ισιιι, σε ίσροι·ισε σοσι

τσιπ οΠ:, ίιισσ! Βιοι·σσ: σι.ισιοτο ίοι·ο σσἱσσσσ8ἰσιε. @σώσε σε ι·οΠάοσιισσε, ισιροι·ιιτο (Ποσ

σο, οι: ρισεοορτο άοιιισι Ραμ ίσττοισι: Ροτισε ίσσθ::ο Κοσιασα: οοο!οΠε οΙι:ιοοσιιε, οκροσιτο (ΙΜ Νοε

ίοι·σιοσο ρι·οροσοσε σο σώσω ισ οσάοσι $γσοάο ίοι·ιτιο στα ΙιειΒοσσσε. Βο ισσιιιε νισσιω Ταξ"°

ιΠιοι:ιε, σσιε οοσει·ε Οιισοσιισι ισΠιτσσι ισ οσιισε Ησισσεοκοι·οοσοστσι·: «πει, σε (ῖσιοσἱσοι ω'

ΜΜΕ, σε σιισιΠοτιιε οοοΙοσειίΠοιε, δε ιιιτ:ιτιιισε εισ:σ ο !ιιἱοἱε τοσοσιιστσι·, σο Ρι·:ινιε οοσίσο

τσσισι!ισε εισαι :ισ οιε ισ πωσ οοο!οίσιι·σσι ιιοοιΡιοσοστστ, σο ισοοΠ:ιε οοσισειιε, δ: οιε εισι

Ιεσιτιιιι:ιε το!ἰσ‹ισοστοε σιιοι·οε, ιισσιτοι·ισίε ιτοι·σσι σσριιιε ιισΡΙιοαΒασισι·, σο πιοσσοσιε δ:

σιωσε :ι ίσσάο ροσοστο 8: ΜΒΜ ι·οοοσοσιισσε, πωσ σο σωσει σισσάισιι ισΠιτσε ίισιιοσ.

σ!ισε, σε ι·:ιρισιε, ρασΡοτσπισσο ισισΠιε οιιρτιοσιιισε, σε 8οάοσιισοο νισο δεσσιιισΓάσισ σο.

ι·οίιιισε, εισαι ισ οιίάοιιι ρσΙΙσσινοι·:ιστ Ρει·τισσε. (Σισσε ρι·οροστιε εισσιοσσιτ οσισοε εισι εισο

τεστ, σε Μάο ίοοσσι ρι·σάοστί όοΙσιοσιτιοσο κι·οθιι·οσι: οοσίΠιστσ,σσα οσιιι ορροι·τιισο σώσ

ιοι·ιο όοσισο Ραμ: ρι·ασοιοστ, σσοιιιοσο ιι:οο ιἰ:ιισἰ:ι όινισσι ιοΒοτιε ΐοσιοσ Ισιῖοοσστἰ:ι οιο

Βιιριιι·Ι ν:ιΙοτοστ. Ροίὶ Μο π! Εριίοοροε οοσνοι·Γο ίοι·σιοσο , οοιιιισοσσπ ιΙΙοε Μι ιισιισιο

ιιιστο ΑροίιοΙιο:ο ειι&οι·ιωτιε, σε Η σσιε οοι·σισ σο: Πιιιοσσιοιιιιι ιιστοίισι σε! Βιοι·οε οι·άισοε

ΡοινοσιΠοιε, νοΙ ρι·:εσιιο σσοισιισοτ ω. οιισσοσι σι€σισιιοσι Ρι·οτσονίΠοο, ριιἱιΙἱο:ι οοσΡεΠἰοσο

ριιτοΕιοοι·ο:. Ρι·ισισε οι·Βο Ττονιιοσί.ιε ιιι·οσιοριίοορσε ει! Μα: νοι·Ιισ ίσττοιστ , Μισο σοο αιι

σιά (πιεσε, νοΙ ρι·οσιισσο στο :πιο το οβιοοιι:ιτσ, σοσσο ειΠοσι ίσοτοεοπιισοε νοσάισιπο το

Ρροσάιτ. Ποισσο Ι..σσάσσοσΠε & νο οστιοσοσΠε (σι·Βοστοε :ισ Ιισῇσἴοοπιοὸι οσΙΡ:ι Μπα ίσσι

ίο οίΪο ισισιιισοε. Τσσο ρι·:ιεσιτσε ο!ι:ιοοσσε ιιό Κοσιοσιοπιστοιιιοριίοορσσι ίο οοσνοι·τιτ, σωμα

σε: Με οΧ σσισσε σ. οοτοι·ιε Βάι Μπα: ρσι·8ιιτιο οσιοοι·οτ, ι·οσσἰίινιτ. ΛτιΠο Ϊσι°$οσε ισάσοσιε

Ροτιιτ σίεισο ἰσ οτ:ιίιισσσι, όιοοσε ιο ρι·ιν:ιτιισ νοΙΙο Ιοεισι ασ σοσισιιιιι ΑΡοίιο!ιοστιιι οσω

σο σιτε:: ΈσιΙΤοστ, ακοή οσισοε ιιιττοκοτσστ ισ οι·σισο, ίοοσσάσσι νοι·Ει:ι ρι·ιοι·σισ Ρσι·ισιστοε

ἔ :ισ Ιισῇσἴοοσιο‹ιΙἰ 'ίσΓριοιοσο, σιιτσοι· τεστστσισοόο οι:οοριιε , Εισσοσοσίι πω:: , Νιπτ

ιιοσίι, Ποσίιιιστιοσδ[Νειπισοτοσ2ι τισοι·σσι οιισία απο άιο κι άιίοστιοσσσιιι ι·οσθω, Ι)ιιιοοσσε

οι·σιοσιε οσι·ίσσι ιιά ΑΒΒστοε εισι :ισοι·ειστ νοι·σι, οοίησο σο ΐοι·το8: ιρίιισ ονΠο ι:ιοισισιοσιιι

ιιΙισσιιο, σοσ μι· οίἱἰσσι ισιι·οιΙΤοστ, οοσστοι·ι ιιισσιοσσιτ. Ρι·ιισσε ί:ισθ:ι ΚοσιιισιιΒιισε ι-ισσ

ισει·σε ισι·ι·οιιιτ, Μισο ασ Ιισῇιιίοοσιοιὶι οσΙρ.ι οοσΒι·σο. ι·οΓροσιισσο ρσι·8ενιτε σοισσο άοιιισσε .

Ησεο (ζΙσσιποοσίιε ίσΒίοοστιιε, Μισο Ρσι·εσιιιοσιε Με ι·:ιτιοσοσι ίσι:ιιστσΙσ , ι:Ιιοοσε: Ρτο ἔΓἔ'ἶ"” _

σάιριίοοσάο σώσω ιιοσοτο, Ποο τσκ, σιιιιΙ Με, νο! Ρι·οσιιιι, ι:Ισοοι εισιάοισ :στο νοΙσσ:, ω”Ι::ξΠ:

Ιω πιεσε δ: ι·στιο τοσσἔσιινιτ. Ροίὶ Μισο ίο εισιάιιισ οοσσι·σο οι:οσΙστοίιιιάσοτιιστ εσινο· ΕΜ·

:ο σἱΙιἰΙ ι·οιροσσοστοε, ι·ο:ιτσσι Γσσσι οοοιιΙοι·ο, σ:ισι ρ:ιτοθιοοιο ισ:ιισοτσστ. Τσσο Ι.ισεο

σοσΠε οριίοορσε ΐσι·Βοσε, Πισω· ΑΒΒειο ΡσΙσιι·ιοσ2 όιαοοιιισοο ίσο ριιιι:ιισσσιοίι οοιισσοθ:σε,

φωσ νισοΙιοοι: ισ σκοπο Ισκσι·ι.ο νινοσε, ρΙσι·ισσε Ηισσιιε ισίοι·νιο!ιατι ιιοιιτοσσοιισο Ποιο,

οισἴσσο νιωιο, Κοσι:ισα ΙοἰΙἰοοτ οοο!οίι:σ ΡοσσΗοἰ, οσισε σΒ!ιετσι Με απ, άοσιισισ τοσ

ίσσι σσοσιιισιε ροτίοΙνοτο σοιι·οθ:ινοτ:ιτι 8: Μισο οικοοιιισιιισιοιιισε ΜιΠ:ιι·ιισι βιοτσισοστι σο·

Ιοστιιι·ε: ρταΓσσιά:τιιτ,οποισισσσίο:ιτιοσίσσο ιισιισο ίιιιησ.οοσε οἱιὶοσι 5γσαὶο ιστοιοτιιι. Ωσἱ

όιΐοσΠσε, σα: οι: οι:ηοθ:ιε σε ν:ιΙοσε οκρσι·Βει·ο οι·ιπιισισσε, :ισ Ιιοσοι·ιε ίσι οί]: όι€σιτστο :στρο

Πτσε. Ηιε σε σιιιισσιε, οε!ι&σσι οίϊ Μι εισ:ιτσοιιιιιτο εισ&οι·ιτ:ιιιε ΑροίιοΙιοπ, στ σ σιιιε εΠὶ- '

όοστιιιισ, σιιοπιρισσι σσινοτί:ισε ΕοοΙοίια Ρι·ιισ:ιτοισ μετα· Κοισεισα: ιοσιε ΛστιΠ:ιτοσι οπο

ειΓίοι·οσοτ, ιΒιιιοισ ρσΒΙιο:ι σιτιεί:.ι&ιοσο ραιοΒοοι·οτ, Πιισισσο ω ιι:οο σσἰνοιΠ ι·οτιοοι·οστ , Ιο

ω ιοστοσιιιε ίσροι· σε: το οΙισι ρι·οιιισΙσστιε ει!» οτιιιοτΙοισε Ρ:ιτι·ισσε, σοοΙ:ιι·ασισ οίὶ ομοσ

σώσε ΙΙοισιισε ΜΒ ΡοστιΠ:κ ιισινοι·ίαΙιε ΕοοΙοΠαι Ρι·ιισι.ε οίΪοι8ε Αροσοσοσε. Ροίϊ ιιποσοσι

σσε Ρερει ίσσ οκοοσιιτισσιο:ιτιοσο στοιιισσιτ, σο εισίε ιιΒἴσσο σε Ιιοοστι:ι τοοοάοι·οτ, ειστοςσεισ

τοπια Ισ:: οοιιίσσισι:ιι·οισι· ισ οοΙοστ:ιτιοσο Ποσοσιιι Βοσσο ιεισι σο‹θεο στσΡισσσιισιο ::οιισση.

τσισό.ίιιισσ.

8Ε0ΠΝΒΑ ΒΙΕ8 8ΥΝΟΒΙ.

η. δοεισοστι εικοσι οσο ω πιοσιοι·ιιτιισι ΒσίιΙιοιισι οσπι ΑΒΒστἱΒσε δ: οΙοι·ο οοσνοσιοσ

σΒσε ΕριΓοοριε, σοισσσε Ρομπ οσσι εισισσιάσπι οοι·σπι ίοοοίΙιτ ἰσ οι·:ιτοι·ισσι Εισά:ι: Τάσσι

σε, σΙιι σιισι οσσι οο οοσίοίίιοσιε ίσα: ρι·ινιιτσισ οοΙΙοσιιισιιι ΚοιιιοσΠε ιιειΒσιΠοε :ιτοιιιοΡι

ίοορσε, δε σο οοοΙοίιιιΠιο:σ τοΙιειοσιε ρι·οιοθεσ ει·ιι&ετσσιοΠοι: άιστισε, οφ οι·σισο σσο 8ετιιισί

ειέὶσ. σκ η Αροσοιιοσε Μάο σι·οοοΙϊιτ , σιοι:ισσο ΑστἱιιΙιοσ:ι , 8ο Ιοτεισισ σαι ιι 'Ττονοτοσἴο

στοιιίρτΜσιο, ΕνεισεοΙισσι,0σιιισ 4760,' σο”, Βἰσοοσσε Ιοσι:. Πσινοι·Πε ειο1σε!ο ίσο Ιο‹:ο το.

Τιάοιισιισε, Κοισοσίοισ Αι·οιιιοριίοορσσι σε σε ίισιοσιεοε ιι:ιετοίι, σε: εμε ΙιοΡεοι·σσε οσιισσοτιιτ Α .τ (Ι

ισόσοσιε, ι·:ισοσοισ ι·ο«Μοι·οι, σι·:ιιΕιισε ασισοσσιτ Οσσοο!Ιιιι·ισε ισιροτοσε οτι:ισι οσισ σο σιιι!τιε ΚΕΠ,::Π α:

ησ:ιε ίο, Ειιιισ νσΙΒασιο, οσσιροι·ιΠο ιιίεοι·οΒιιι οι·ιιιιἰσιἰισε . Διὶ Ιισο ΔτοιιιορΠοορσε Γσι·Βοσε, οιιιοΡιίοοιιο

σε Μ» οοσΠΠιισσι ΗοσΙσιε οοσοοάοτοτσι· πρωι:: σαι ιιιιροττ:ιτ:ι, νοΓοστιοσοσίοσι , Μεσσο

σοσἴοιιι, Ασσο8εινοσίοσι , Νινοτσοσίοιιι, διΙν:ισοέι:οσΕσι, Μοτισοσιοισ ΕρΠοοροε οοσνοοιισε,

οσισ ειε σιγίΕοισσισ σεισιιιτ οοσΠΙσ Με ισσοιισο ι·ονοτίσε, σ: οσσίεισι ίσ:ιισ $ἰΙνιισο

&οσΠε ροτοσιτοτ, ε. άοισσο Ρ:ιιιιι οιισσσιτ. $στιιοσε :ιστοσι ορἰἴοορσε 5ἰΙνιισοέὶοσίῖε , οσω

σοσι Λι·ο!ιιοριίοορσσι ιοἴΡοσἀἰτ σοσ οΠο ι·οσπι Ιιιιιοσσιαι: ιιοτοσε. ι-ισ :ισάιιιε , ΑροΗοΙιοσε

ριισοοι

ο ΑΙννισσε @Με Κ:ιιιιοδοιιΠε ισ πιο Ησστιάοιιοσίι , οιιισε οτιοτιοΒιι οα:!οίι:ιιιι ισ Ιιοσοι·οιιι Β.Μ. οσιιιισσι 55.

ν. 6: 5. ΒοσοσιέΙ:ι οοσίαι·ιιτσσι δ. Βιισσισιιε ει·οιιιοσιίοορσε Οιστιι:ιιιοσιιε,6: 5 Οίνι·:ιΙσιιέΕΒοιεοοσΠε , ισ. 974.

 

 



ό". ΗΙΣΤ. ΒΕΠΙΠ. Ε(ΣΠΙ.ΕΣΙΖΕ δ. ΚΕΜΙίΠΙ.

ΑΝΝ_ειΙ_ ρτ:ιεεεριτ, ιιτ πω: πο. εΠε ίο.ττιιπιεπτο' ρτοοπτει: ΑτεΠιερπεοριιει ππιπάειπε ετἱοπι τωιω Γεπ.

1049 τεπτιο.πι, πιω Μιικιτπιιπι 8:ιΙοπιτειπιιιπ επιίεοπιιιπ, εκ Πτπιιι τυπο. ποτιιτιιττι, ρ:ιτι τποάο ω

α. Οεωι,. ιπάε ριιτπετε Βετιιιιε Ραμ Πιπ:πτ Οτεποτιπε. Α: Με ειιποπιαιε ιπόιιειπειπάεροΠιτΙανιτ, Τεπιιε

ροίτ ετιτιιτπ εΧρΙετιοπειπ, πιιοπ απτο πιιτπιιτιοπιε ροίεετετ, Ρετ:ιότιιι·ιιτπ ΓροροπιιΙΙτ.. @Μια

ει εοπεείΠε, Π::ιτιιιιιπι εΠ, ιιτ τπετΗο ΑΡπιι πιεπίε ΓοπεἱΠο α, παω! Βοτπ:ε σε!επιππιιππι

απ, ἱπτετείΪετ. (?ετει·ο. νετο πιω: ει οτήε&:ι. Πιπτ, ποιο. Ιεπἰτἱτπι εεεπΠιτοτίενιάεΒειπτιιτ ω.

:πε Αι,ική,, τιοπε επι·ετε, @πωπω εΠ: επί Ρτωίεπε ππιιιωπ τετπ:ιπετε. διο @τπτ ππιιιΠποι!ιπιτΠπίτο πε

Ώ“ΝπΠι φωτ, Πιρετ ΑΜ::ιτί:ι Ι)ετνεπΠ ποτπππε Ραμ. εοππι1εΠιιε ώ, παπι ΤιιΠεπΠ Πιπιτπ&ιι Πιε

τ:ιτ εριιτ:οριο, 8. Ιπιπε κι $ρΠιιε εεε!εΠ:ε ρει·τιπει·ε ΡοΠε1Ποπεπι , Ρετ ΡτινιΙεπιοτιιτπ , πω::

ἱπιὶε πωπω, πεπιοπΠτ:ινιτ τει:ιτειτιοπετπ: ε εοπττο. ΚεπιεπΠε ατοπιοριίεοΡπε πωπω ἱΠεπτ

ι·εΠτοπτΙιτ ΠΠ ῇιιτἱε ροτιπε εΠε, δε ππτἰπιιἰοι·ἰΒιιε ΡτινιΙεπιιε εεεΙοΠ:1: Πα Γε'·τεΠιΠεπτι να.

Ιετε. Ραμ νει·ο, πιπα ιπ ρτ:είεπτι ποπ ετιιπι·επάεπι ίετιρτ:ι εκ πιιοτιιιπ Ιεέτιοπενει!ετετ Με::

εοπττονετΠει πω, ιιι1Πι: ευ. ιπτετιπι ἰπ :ιτεΙπνιε ΚετπεπΠε εεεΙεΠ:ε ΡετπιιίΠτιι ,· ιπ›ει·:ιΠιποἰπ

πιεπιιιπι ειΠεττι. Τιιπε ΤπτοπεπΪεε εΙετιει πει· Ι.ιιππι1πεπίετπ Αι·οπιπειίοοριιττι πιιετε!επι ιππι

Τετιιπτ Πιρετ θ ΒοΙεπΠ εΡἱἴεορο Βτιπιππι:ε, πιπ Γε €υ.ιπ ΐερτετπ Πι ·επεπείε :ι ΤιιτοπεπΠ ιιι·ΐ

ΏεεπιΠ0Ρο επιερΠεορίο ίιιΠττωτετιιτ, ΠΒιππε Αι·ειιιρι·σεΓπΙιε ποιπεπ εοπτττι Πι: νιπάιο:ινετ:ιτ. @π ίτπιππ

Βο!!επΠ. εκ ιιιιότοι·ιτετε ΑροΙ'τοΙιεπ νοεατιιε εΠ απ (.`οπεΠιιιτπ, παώ, ιιτ Ρτα:Πιτιιπι είτ, τπει!ιοπιεπίο

ΑρττΙι, Κοπκε στα εεΙεπι·τιπάιιπι, ιιτ ιΒι ι·:ιιἰοπἰε πιιιιιε επιπιτετιιτ πωπω. ΡοΠ: Με πιο.

τποτ:ιτιιε Βιετεοππε ιτι ερἰιεοριιτπ Ι.ιπποπεπίεπι ιπνεπιτιιτ, ειιτππιιε επιίεορει!ειπ όιππιτπτειιι

Π: ΗΠ8οΠε πετ Ππιοππαιπι πιιετεΠπι οπτιπιιιΠε, Πισι·οε οττΠπεε νεπιπάιΠε, ΒεΙΙιεει ετπιπ εοπττει Πιε Πτω

μπποιτειιΠ. πο ποιπἱειὸἰ:ι πετρεττ:ιΠε, πΙἰεπι τπιιττἱτποπϋ πω. νιοΙαΠε, ιτι τΙετιεοε ίιιοετγτειππιπεπι επετ

επιΠε, 5οπΙοτπίτιεο ετιιιτπ Πιιπιτιο ροΠπτιιτπ εΠε ετιτπιπ:ιτιιτ. (Σποιιε νει·Βιε Πόειπ ΡτωΒεΙππτ_

ΡΙππτπι άεΙ:ιτοι·εε πω πάετιιπτ, Ιπτετ πιιοε πιπάεπι εΙετἰειιε ιιίΤετιιἰτ, πως! ΠΜ τιιΠιιιι: πιω

εοπιιιεεπι Πιιιτπ νιο!επτετ ιιοΠπιετ:ιτ, δ: ροΠ Ρετρεττιιτιιττι σπιτι επ πάιι!τει·Ιππι ϊ πιοιιιιεπαιπ

Μετα. Λ!Πιιτ 8ε ΡτεεΒγτετ πιιιτι:ιτπ, ίε επ εοσΙετπ ερὶίεορο εοπππετεπε ε:ιρτυπι, & ΠιτεΠι

τιιτπ ειπε ΠιιΠε ροτείττιπ ττπάιτιιπι, πιπ ειππ :πιι!τιε ΓιιρρΙιειιε εκετπεππτετ , πιιοπ ίσε!είΒιιε

εΠ:, ε!εινιε :ιειιτὶΙἱἰτπΞε πεπἰταἰπι ειπε εοπΠκεττιπτ, τιιΙιπυε νἱοΙεπτιει πι: εο όεεειπ !ιοτ:ιε πεπει

τὶοτιιτπ εκτοτίοι·ππτ. Ηἱε :ιιιιΠτιε, ΕριΓεοριιε εοπιι!πιππι Πεεππ:ιτπ πετιτ. πω. ιτπρεττππι, Ατ

επιεπιίεοΡοε .νείοπτιοπεπίειπ δ: Ι.ιιππιτπεπΠττπ :+.εεετΠτ , ειίπιιε ετεπεπε ιιτι::ιπιιπι εοπΠΠι

ΠΠ, ρετιτ ιιτ ΠΜ Ππτ επιιΠάιει: ία! πιιι επτπ τοπιιε Πππἱτϋε Ποτετ ιπιρΙιείτπε, ιπ ‹›ειιΙἰε πιο

:Με πιιιπιε πιιιιτπ ἱπ Με ττειικιπ νιάεπε, Π·ιιττετπ πιπιτπνιε ειιΙρειοιΙειπ ιπ Ιπεριετπ:ι 8γποιὶο

ετιιπιππτυε Πιετιιτ, ειιιίπυε ω! όιιτππ:ιτιοπεπι δ: ἰρἴε τπετιτο ι:Ιπτππ:ιπόπε πίΡιτανετ:ιτ, ποπ

ίοΙιιτπ ίε :το οτήεότιε πεπιιἰτ εκειιίιιτε οτιτπιπιΒιιε, Π:‹ὶ επιιιπ ειπε ε:ιιιΠτΠεο, πε ω ΠΠ παπ

.'αξ.πιοτιι8. Ποπετπ πιιἰεπιιιιπι Ρτοτεττε ν:ιΙε:ιτ, Ιιππιι:τε ιπιιπιιε °' :ιιΠτπιτιιτ εΠνιπιιιιε. νείοπτιοπεπΠεπιιπ»

ΒΡΜΟΡ"$ πε επιίεοριιε, άιιτπ ίπίεερτπιπ ειπε πεποτιιιτπ -ρετοτιιτε, άπο εκειιΠιτιοπεπι στιτπιποΠ ιπι:οπΤ

να·οΠπο_ μπει πιτ:τάειπι πεεετπετει: ρι·οροπετε, ιπίρετιιτο ΠΜ ΐπΡΠειπιυπι νοειε όινιπο ΓεπΠτ πειιοπ:ιτι

:Μπι ω”. πιιτπἱπε. ΡτοειιΙ οιιΒιο Μ48πι15 πατα ΡιετπΕπιπε οΙ› ποι:ιρίπιπ, πι; ρτ:ττΠέι:ιιπι πι, τιπτε εσπ

πΞτιποπιιιι- ίρεί:ΐ:ιιτπ $γποτΠ εκροΠτπε, ο Βειιττε Πάει Ραμ σπιτι Με ειπίπεπι νιττιιτίε εππιπτ ροτεπτιπέ

“ω” πιι:τιπ οΠτπ, οιιιιπ ικΠιιιε ρετεπτιππτετιιτ ιτι τωπ., Απ:ιπι ιΠιιιε ωιππι€ιτ τποΙιτπιπ:ι . Τιιπι:

επιτπ ππτετιειιπι πάνει·ίιιε επτποΙἰετιπι Πόετπ ΒΙαἴρΠετπἱ:ιε όεΙιικτιιπτετπ Βεττἱτε, πε :οποτε

Ρετιιι:ετετ, Μ! ροτιιιε τεΠρΠεεπόο ΠόεΠε Παπ, ΠΙεππο ετ›πόεπιπ:ινιτ; πιιπετιιιτειπ νιι·ιιτπ, Π·

απ: ΠάεΙετπ, πε ίεεΙετ:ιτιιτπ πετεπόεπάο όεΠππιιετετ, ιιΠι ΙοπιιεπτΗ Ρτιν:ινιτ . Ετ ανετα πιπ

π:τ: ίιιΒΙιτπἰτπτἰε ἱπεοτπρτεπεπΠΒἱΙἰε νιι·τιιε ιπ ιιττοπιιε Ποτ· Πιθιο πιιτειοιΙιπετ επιτιιιτ, πια δε

Ποτ πΙοτιοί:ε επιππε, Ποστ εοτροτεἰ ιιεΙπιιε ίπνοΙιιετιε Ιερτα: , τιιπιπιπ Ροτείτατιε τ:οπτιιιιτ , δ:

πωπω ειιτπ πιω Βε:ιτΞΠε:ινει·ιτ πισω, πιω: είται ειιιε εκιπιἰπιε εοτριιε ρειτεπτετ οΠεπόιτ.

Ρωίτπιιετπ ει·ιςο ρτιττΠιτιι€ νεΐοπτιοπεπΠε επιίεορυε :ι Πιο εοπ:ιτιι τειΠ τπιπιειιΙο Π: Ρτοπιοετἰ

εοππονἰτ, Ι.υπόιιπεπΠ ιιτ ΠΠ νίεε Π·ειττιε ε:ιι1Πιτπ ρετοτ:ιτετ ὶππιιἱτ. @πι ιιιτπεπε πιτ ειιτπάεπι

Ι.ιπποπεπιετπ εριίεοριιτπ εοπΠτετι, πιιοά Πισω οτπιπετ νεπιΠεΙετιτ, δε τπεπιοτειτιιπιπεευπἱπτπ

οι: 1ΙΙο Ρτεεογτετο εκτοτΙετἰτ, ίεό ιιιρρΙιειιε πιιιΒιιε :ιΠει·εΒ:ιτ ειιτπ εκετιιεπιτι ποπ πωπω

εετει·π νετο πω:: ΠΜ Πιεττιπτ οΒιεθτα πιιπε ρεπιιιιε άεπιππτε ειΠετιιιτ . Ηιε όιδι:ιε, όοτππιιε

Ραμ νιάεπε επάεπι ι;Πε ποπ ροΠε :κι ΡΙεπιιτπ πιππίτποάι πεποτιιιτπ νεπτι|ιιτἰ, ι:ιτπ επιτπ πο::

ιπίτπιπιτ, πιιοτι ιπ αιποπἱΒιι5 πε ίπετοτιιτπ οττΠπιιτπ νεπάιτοτιπιιε Πι πεετετυπι, ιιιίΠττεπτιππ

τποόο Μετωπ- Ιεέτ:ιπιιε ίεπτεπτΙ:ι :τά πτ:εεερτπιπ ειπε ε:: (ΞοπεἱΙἰο Ε:ιΙεεόοπεπΠ , σ::ιριτιιΙο

νΜεΙιεετ ίεειιπάο, ίοΙιιτ:ι εΙτ 5γποάιιε, «Μαιο ιιίπιιε ιπ επιίτιπιιτπ ΒΠπυε πιτιοπιε ;ωπιο.

ΤΕΚΤΙΑ ΒΙΕΣ ΣΥΝΟΠΙ.Π

πε. Μππε :ιιιτειπ Βέτο ἱτετιιτπ απ ειιτπάεπι Ιοειιτπ ΕΡἰἴεορἰ εοπνεπετε ει:τπ ΑποπτΙΒιιε δε

τετετιε ΕεεΙεΠα: οτσΠπιΒιιε, :ιό πιιοε όοπππο Ραμ ρτοεετ!επτε, ποπ είτ αιπτιιτ:ι Απτἰρποπα,

Ε.τακάτ πω Βοιππιε, Πειτε Μι 8ε πιιάίιιΠεττιιιε, ίεά πι! ειπε πάνεπτυπι ΟΙετιιε άεσεπτι1Πτπε

εεειπιτ πγπιπιιτπ, Με £τεατοτ $ρΞι·2τω . @πο εοτπρΙετο ειιπι Αιιιιρποπτι πε Πιπθτο Κετπιπιο,

Εετιιπιπ Πότε εΠ τι νείοπτιοπεπΠ Αι·εΙιιεριΠ:ορο, ροΠ: πιπιτπ πι: $ριτιτυ-Πιπθ;ο εοΠεέτειπ

Ραπ' Μ· πιω όοπππιιε ΑροΠο!ιειιε, Πεπιιε Ιεέτιιτπ είτ Εν:ιππε!ιιιτπ, Εξο [Με ρ.·ιβοτ Μπιτ: . (.`ιιτππιιε

&*""' "ώ ιιπινετΠ εοπΠιετο τεΐεπιΠεπτ οτόιπε, Πιρτωι&ιιε Κοπιππα: εεε!εΠο: Βιιιεοπιιε απ, εοπιεπιιεπε

ΕΜΜΕι- . . .. .. . .8&ΜΜ.Π εΠε, ιιτ›ι ΠεΠετπιι ίγποπιιε Πιετ:ιτ τεττπιπιιτεί ιΙσι τιιτιοπιε Για ιτετιιι·ετ ιπιικι,- τι Ι.ιπποπεπΠε

νιάεΠ

 

τι ννιόο ΐεόειπ Ππιιπ ιιἴπιιε πι! ιποι·ιεπι τετιπιπτ , πω: εοπτιειτ :ιππο το; ;. ΠεριιΙτιιΐπιιε επ ιτι ειττΙεΠα δ' ΚεπιιΒιι `

ὁ Ητιπτ: τοιιττονετΠιιιπ, πια το: Π·ικιιΠε τιπίπιτ:ι Πιετ:ιτ, Πιιινιτ ττιππειπ Ιπποεεπτιιιτ Π!. Ρ:ιρ:ι, (πιω πε

ετετο, πιω ΒοΙεπΠι & πει Βτιταιιπιπ: ιπιποι·ιε εΡετωΡι Τιιι·οπεπΠ ΜειτοροΙἰτπι·ιο ππω Πιπτ . Ηιηιτε επιπ

κτονετΠο: Λέτε τι ποΠτο ΕάπτυποΙο Μ:ιττεπε τετεπε τγΡιε «Πω Πιπτ ιτι πο" (.`οΙΙεδιιοπε νετετιιττι Γττὶριοτιιπν

 



ΗΙ$Τ. ΠΕΠΗ) ΕΠΠΠ..ΕΠΠΕ δ. ΚΕΜΙ(ΞΙΙ. ό”

νΜεΙιεει ε:ι!Γε:ιρ! εειιί:ι. @αἱ τε:$ιιιΠτιιε δ: ιι Γγιιο:!ιε:ι ειωιιιἰτιετἰοιιε Π:Γιι!ι:!ιιι:ιΠε τερει·τιιε, ει: ΑΝΝ.(Η

μπε Πει 8: !ιεετι Ρειι·ἰ Αροί!ο οπιιτι ρι·ιιιειριε, ειιιΓ:ιιιε νιειιτι! :μι Με:: Μετα, ιι!ι εο- Ιο .

:Με Πιιιεοκιο τει·:ιο ε!! νοειιιιιε. Πιι·εδ:! Πιο: ετιιιιιι εριΓεορἰ 5ι!νιιιιεθ:ειιΠε 8: Λτι:!εεενειιΠε , 02!)

ε:! Με !ιοΓριτιιιιιι, ιιτ Π Γετι:ε ειιτη Πι! ι·ειιει·ιι·ε:ιτ, τενο::ειι·ειιτ εκ! ()οιιεί!ιιιιιι. ()ιιί:!ιιπιίιπ - .

ρει·ετιι ιιεεε!ει·ιιιιε :ιει·ιιεει·ε, !ρΠιιιε ΚεΓετειι:!:ιτιι :ι!!οειιτιο Π: ω!. Νοε, :ιιιἰ ιιοπια!ιιιιι Γε ε.Ππιο

:Παει !ιειτεΠ :!ε!ιίτε ιιιιι·Βενει·ειιτ ι·εΠιοιι!ιοιιε. Α: Νινει·ιιειιΠε ερἰΓεοριιε Γιιι·8ειιε, ρι·ο!Γιιο ερι- . Γ

Γεοριο ρ!ιιι·ιπιιιιιι ρεειιιιι:ε εοιι!εΓΠιε ε!! ε. ιιιιτειιτι!ιιιε :!ε:ιιπι ΓιιιΠε, Γε τ:ιπιετι 18:ιοι·ειιτε, εο- ΡιἰἙ:τ:ἔ:Γἑ

:με ε:!εριο, ιιοι·ιιιιι!!ει. εεε!εΠεΠιε:ε ι·ε!ιειοιι! εοιιτι·ετιιι εοπιιιι!ΠΠε: ιι:ι:!ε ει!!ετε!ιιιτ όινιιια: ιι!- =ἔΜ;_

τιοιι!ε ν!ιι:!ιε!ειπι ρει·τιπιεΠει·ε κΙ:!εο:ιιιε , Π :!οιιιιιο Ρ:ιρ:ε 8: ριεεΓειι:! εοιινειπιιι :!ιει·ιιιιιι

ν!:!ει·ετιιι·, ιι:!ειιι οΕΠειιιιιι νε!!ε :!ιαιι:τετε, ροτιιιε :ιιι:ιπι Πι ε!ιιε ι·ει:ειιτιοιιε :ι.ιιιττιειιι Γιιιιιιι ρε!

Γιιιι·ι::!ετε. :μια ιι!:ιι άιι:ιτ, ρ:ιΠοι·ει!ε ρε:!ιιιτι ειπε ρε:!εε ἱρΠε ΑιιοΠο!ἰεἰ ροΠιιτ. ΙΙ!ε νει·ο αυτ!

να! Πει:ι.ιε :!ενοτιοιιε, Πινειιτε Γγιιο:!ο, ειιιιιε!ειιι, ενια! :ι!ιΓ:1ιιε εοιιΓειιΓιι Πιο ειι:!επι Ρεειιιιιε

:Με Γιιετἰτ, Γεε::ιιιιειιτο εοιιιρι·οΒιιι·ε ω: , Παμε ι!!! Ρετ ει!ιιι:! Ρε:!ιιιιι ιιιιιιιΠει·ιιιπι ερι·

Γεοριι!ε τε:!ε!ι:!ιτ. Ιιιτει·ε:ι εΙΙ:ιτιιιιι ε!! ::οι·:ιιιι ρι·ιν!!εΒιιιπι ΚειιιειιΠε εεε!εΠιι: :!ε ε!ι!ι:ιτιει Πει·- Ε: ε!ι!ι:ήιε

νειιΠ, ει: ειι!ιιε !ε&ἰοιιε ::οπιρι·ο!ι:ιτιιιιι ε!! ε:ιπι ρει·τιιιετε ω! Π” ΚεπιειιΠε Ατε!ιιεριΓεορ!. Ι)""°"""·

Κε::!ειιτιτεε :!ειιι:ιιιε ειιι Μ!!! Γιιει·ετιτ ω! ι·ενοεειιι:!ιιιιι Ι.ιιι€οιιειιΓειτι εριΓεοριιιιι , ιιιιτιτιεινε- ΗΠΒο μι!

ι·ιιτιι: ειιιιι Γ:ιειιιοι·ιιιιι Γιιοτιιιιι πιετιιειιτεπι :!!ΓειιίΠοτιεπι Γιι8:ε :ιτ:ιριιιΓΓε ρι·:εΠ:!ιιιαι . Τιιιιε ει: 8οιιειιΠεε:.

ρι·εεεερτο ιρΠιιε Ρεριε, !εθ:ιε Πιο: Γειι:ειιτι.ιε Πιρει· !ιιι!ιιΓεειτιο:!ι τε ΡτοΙΠιι!8:ιτ8: :ιΒοι·τ!ιο:!οι:!ε ωω""ω·

Ρ:ιτι·ι!ιιιε: Πε:ιιιε ιιιιινει·Π Οοτι::ι!Η ;ωιεω, ει:εοτιιιιιιιιιιειιτιοιιιε ε!! Ρ:::ιιιι :!επιιιετιιεα. (Βιο:! “ω”

:ιιι:!!ειιε Ατε!ι!εριΓεοριιε νεΓοιιιίοιιειιΠε Γιιι·ι·ει:ι:, 8: :ιιιοπιο:!ο ρι·ι:!ιε ειιιιι:!επι τειιιιι ει:ειιΓιιι·ε

ιιι:ε:ιε, ει: :!ινιιιιι νιι·τιιτε μι· !ιειιτι Β:επιιειι πιει·ιι::ιΠ!ετιτιο εοτι:!επιτιετιιε Πε, ιιιιτεΓεειτ :σπιτι

εο:!επι εοιινειιτιι , τω: :!ενοτε νειιι:ιτιι :ιετειιε, :μισά ειιιΓ:!ειιι ιιιιτιιειι!! ιιονι:ιιτειιι εο ιιΓ:ιιιε

ιιεε!ιεειι:ετ ::ε!ετιι:. Ηιε ει: Ρἰε :!ενοτιοιιε, 8: ει!ιιετι::ιτε ::οι·:!ιε, ό:ιιιιιιιιε Ραμ Πι !ιιετνιιι:ιε

εοιιηιιιιιέ!:ιιε, Πε Μ:: Αιιιιιι:: νινιτ ιιιι.ατιιιι Κιιι:ιειιιε . Τιιιιε ει: Ρι·:εεερτο

ε!ιιε οτιιιιεε Γιιτι·ει:ει·ιιιιε 8: ειιτη εο ειστε ειιιΓ:!ειιι Γε.τι&ί ίεΡιι!ει·ιιτιι ιιι·οί!ι·:ιτι, ΑιιτἱΡΠοπειιι

6':ιιιδἱε Βειπεςέ, ει: ιιιτε8ι·ο ὸενοτιΙΠιτιε εεειτιει·ιιιιτ . Ρο!! Πεο Γιιι·8ετιε Πο:ιΠιιιιτιειιΠε ειιι!::ο

Ριιε ::οιιΠ:Πιιεε!!:, Γε ιΒιιοι·ιι.ιιτε, ει:ιιιο:!επι Π·ει:ι·ε Πιο επιτιιιιιΠ!ιἰ εριΓεορἰιιιιι Πι!ΓΓε. @απατη

1°εΓειΙΤε:, ιιε εοιιτι·ιι Π: οτάιιιιιτ!οτιεπι ι!!επι ΠιίειΡει·ετ, νοΙιιιΠε ιιιιΓιιεει·ε: Γε:! :Πι ε:ι:!ει·ιι ω.

!ε:ιτει· ειιρτιιιιι, εριΓεοιιιι!ἰ εοιιτι·ε νοΙιι:ιτει:επι Γιιειιι άΞειιι::ιτε εΠε :!οιιιιιιιιιι . @σε Γεει·ιιιιιειι

το εοπιιρ:ο!ι:ιτε ιιιΠιιε, πε:: ι·ειιιιετιε, Πε ιιι:!!ε:ιτιιε ε!! Πιτιοτιιιιειιε !ιεει·εΠιι που ιτιειιι·ι·ιΠε Γκι

Με. Αεεε:!ειιε :!ειιι:ιιιε Νιιτ:ιιιετειιΠε, εοιιΓεΠιιε' ε!! ετιιτοι·επι Γιιιιιτι ΕρἰΓεοριιπι ΠΠΠε Πιο Ε: ΜΜΜ

ε!νι:ετιε, 8: Πι ε!ιιε Π:: :!:ιτιιιπι ερἰΓεορἰἰ Γε Ρει·εερι ε, ειιοπιιο:ιιιε Π!! Γιι!ιι·οεατιιτιι μι· Ιω·- ΦιιΠΜΕΡο·

<έιτι:ιτιειιι ρεειιιιιω . Ωιιηιι·ορ:ει· !ιι:!!ειο Γντιο:!ι, ΓιιΒ!ιιτο ειιιι!ο 8: Ρεί!οτε.!ι ρε:!ο , ρι·ίνειιιιε πιω·

ε!! ροτιτἱΠειι!ἰ ιιιιτιιΠει·ιο, ::οτι:!οιιιιτο ε! , ιιιτει·νειιιετιτ!Βιιε ΕΡιΓεορ!ε , τετιτιιιιιπιοι!ο Ειι·εΓ!ιγ

τει·ιιτιιε οΓΠειο. Εοι·ιιπι @Με ειι.ιιΓι τα!! ιιιοάο:!ετει·πιιιιετιι, εοιιιιιιοιιιιἰτ :!οπιιιιιε Ρ:ιρε Λιτ!ιιε

ριΓε:ιιιοε ειιι ει·ιιιιε ἰιι ρτεΓειι:ἰ:ι, ιιτ Π :ιιιειιι ΓιιΓΠ·ει8:ιτιεοι·ιιιτι Γιιοι·ιιπι Πιιιοιιιειε:ιε ρεΠιιι εί!ε

ι·ειιπι Γειτειι:, εοι·ιιιιι οπιιιι!ιιιε ιιοτἰΠειιι·ε ποπ ι·ειιιιει·ειιτ. (Διι!ιιιε Π! οιιι:ιιιιο Γε !ειι·ε:!ειιε8:ιτι.

ει!ιιιε, !ιε!ιι:ιιεεΠ Γει·ιτιο :!ε ερι!εοριε, ειιι ιιινιαιτιεά ειιπι:!ετιιΓνιιοάιιιτι νετιιτε :ιο!ιιετιιιι:, πε::

ει!ι:1ιιο:! ιιι:!ε Γιιιεει:ειιΠιιιοιιιε Γει·ιρτιιιιι ι!Ιο επικιΓιιιιΓει·ετιε . Πιι:!ε εοιτιρετε:ιτι!ιιιε ω! Εεε

Ριιττιιπι τεειιετιε Γειιτειιτιιε, μπει :!επιιιιι:ι Γιαπ: ει:ε:ιιιιτιιιιιιιεετἰοιιἰε, ειιιιι οτιιιιιΒιιει!!ιε, ιι! .

ΠιΠιιε Ραμ: Γοι·πιιόιιιιιεε ιι:!νετιιιιιτι, Με :!ε τε ρτοΓεέ!ι απο: Πι ει:ρε:!ιιιοιιειιι Κεειε. α (Π' α! 89·

πιιτιετιιιι νει·ο δειιο:ιειιΠε :ιτε!ιιεριΓεοριιε, Βε!νεεειιΠε, δ: Αιιι!ιιετιετιίιε εΕι!ΓεοΡιι5; Γε:! δ: ει!» ”9ό”Μ κ”

Με Μαι Μεά:ιι·άι, :μια ε!ιΓ:ιιιε !ιεειιτιιι. ι·εεεΠε:ετ :ι εοιινετιτιι εωειιιι. Ει:εοτιιιιιιιιιιεετιιεε!! ετιιιιιι Μιὰ! ]εεο!ιἰ ει·ε!ιιεριΓεοριιε Οιι!ΙιειειιΠε, :μια εοιιτι·ιι Πε ειιι νειι:!ιε:ιτετ ειι!ιιιειι ιιιιιειι::ιιι.

ΑροΙεο!!ει ιιοπιιιι!ε. Ρο!! Με ρετειι:ι!ιιιε Πε ειιι Γειιό::ε τε!ἰεἰοιιιε ιιιιιιιτοι·εει!ιι ε:!ετειιτ, Ρω

ι·ιιιιιι Γ:ιτιδ!οτι.ιτιι Ρ:ιτιιιιι άεει·ε:ιι , :ιιι:ειο.πι με: ιτιειιτιο.ιιι ι·οτιι!ιιΙο !ιε!ιε!ι:ιιιτιιι·, ιικεεειιτο Γιι:ε

:ιιι6:οιιιτε:ιε ι·ειιονενιτ; δ: ιιιιιΙι:ο. :μια Πι (Ξ:ι!!ιε:ιιιε εεε!ειιι. ει:ει·εε!ιιιιιτιιι· !!!ι::ιτιι, ιιε Πει·ειι:

ιι!τει·ιιιι, Μ: ιιτιιι:!ιεπι:ιτε ρι·ο!ιι!ιιιι: , νι:!ε!ιεετ, Αιιιι:μιωι.

Νε :Με Πιιε ε!εό!ιοιιε εΙετι 8: ΡοΡιιΠ α! τεεἰιιιειι εεε!εΠιιΠιειιιιι ρτονε!ιει·ετιιι·. “°Μ_τοΠ·

Νε δι :με Γεει·οε Οτάιτιεε, πι: πιἰτιἰΠετἱει εεε!εΠιιΠιεε , νε! :ι!τει.τιιι επιει·ετ, ειιε νειι:!ει·ετ: “Μ”

ε: Π :Με ΟΙει·ιεοι·ιιιιι :1ιιι:!Ιι!ιεε εοτιιιιι ετιιἰΠετ, ια ειιπι :Μεσα Γιι.τίεΠι.θ:ιο:ιε Πιο ΕΙιιΓεοΙιο

ι·ε:!ι!ει·ετ.

Νε :Με Μεοι·ιιιτι Εεε!εΠιιΠιειιπι :τιΜΠει·ιιιπι, νε! ιι!τιιτἱο. τειιει·ετ, ιιεε Ειι!Γεοροι·ιιιιι @Με

!ι!τιετ εοιιΓειιτιι·ετ ε. _

Νε :ιιιιε Πι Με ΕεεΙεΠει·ιιιιι, μπει· ΕριΓεοριιιιι 8: ειιιε τιιιιιιΠπιπι, :ιιι:ιε!!!ιε: ε:ιιιΓιιετιι

:!!:ιεε ει:ιεετε ιιι·:εΓιιιιιει·ετ.

Νε ειιι: [Πο ΓεΡιι!τιιτε. νε! !ιηιτιίιιιο, Πνε με Ειιε!ι:ιι·1ΠΞε , ειιι: ιιιΠι·ιιιοτιιιιι νιΠ::ιιιοιιε

ςιιι:::ιιιαιτι ει:ιεει·εε.

Νε ειιι: ()!ει·ιεοι·ιιιιι ει·ιιιο. ιιιἱ!ἰτει·ιε <έεί!ιιι·ετ, ειιι: ιιιιιιι:!ε:ιε ιιιιΠιιιε :!εΓει·ν!τετ.

Νε ειπε (Σ!ετιειιε νε! Παω: ιιΓιιτιιε ει:ετεει·ετ.

Νε :ιιιἰε Μοιι:ιε!ιιιε νε! ε!ει·ιειιε ε. Πιο ετιι:!ιι ηιοΠιιτει·ετ.

Νε :Με ειιιιι ε!ἱ‹ιιιι!ιιιε Πεκ! :πιω Πει· :ιεειιτι!ιιιε νιο!ειιιιιιιιι ιι!!επι ιιι!ει·ι·ε ε.ιι:!ει·ετ.

Νε :Με μιιιΡετεε !ιοιιιιιιεε ι·ηιιιιιε νε!ειιιιτιοιιι!ιιιε νει:ιιι·ετ.

Νε :1ιι!ε “ι··ιεε!!ιιοΓε εο:ι!ιιιιδΠοτιι Γε εοιιιι!ειτετ.

Νε :με !ε8ιτιιιιε ιιι:οι·ε ι!ετε!ι&ο., ε!ιεπι :!ιιεε:ετ.

Ει::1ιιιιι

 

ο Πε ειιι: ρεειιιτε:ιιιιι 6: ιιι:ιι·ιε ν!:!ε νιτειιι δ. Ι.εοτιἱε !!!ι. ε. αφ. ε. ιιιΠ·ο. Μ! ιιι·ιιιιιιιι ω”.

δ Ηιιιιε επιιοιιειιι πωπω!!! ιιι ε!ιιοε ρ:ιττιιιιιιιιτ α! Με: νει:!ι:ι: Ε: β μι: :!ει·Ι:οι·πω, όπ:.

ε Μ£ Κειτιι8. εοπ[εωΕπιι:. Βετοιι, ορι|σφοι·ισει φάει:: :οιώι::έπειιιη νε! μέ: Π: σιισιΠΜΜ.
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Ρ--οει;οι:.

'' Ειι€ειττιι.

?αρα πιει:

ε:οι·ρυε ίιιιΔ

ΠιΚειιιιΒι ι.

1.' »ή εσειε

τοιιυιιι ,

" ε!. τιτιιιιε4

Ποία·

Ετ τρια ιιονι ιι:ει·ετιει ιιι Ο:ιΙΙιεειιιε ρ:ιι·τιιιυε ειιιετίει·ιιιιι:, εσε ειτοοιιιιτιυιιιεενιτ, Με εδώ·

τιε, εΙυι :ιιι ειε ιιιιτιυοτι υιυιιυε νει ίεινιτιιιιτι ιιεειρειειιτ, αυτ ευοτιιιιιετ τιεΓειιιιοτιιε ιιιτιοει

ιιιυιιι ιΠιε ιπιρειιιιετειιτ. '

Με ιιιοειο ειιιιιιιι:ινιτ δε ιοτιοτιιιτ:ιε. Εκεοπιιτιυιιιετινιτ ετιεπι (?οιιιιτεε Αιι€ειι·ει *, δε Ευ

Π:ειειυπι ρι·ορτει· ιιιεεΠιιιιι , δε Ηυ8οιιετιι ότι Βιιιιιιιι, «μια ιε8ιτιπιειιι υκοτειιι τιιιιιιΓει·ιιτ, δε

ιιιιεπι ΗΜ ιιι ιιι:ιττιιιιοιιιο ιοει:ινει·ετ . Ιιιιτετειιιειτ δε Βιιιάυιιιο Οοιιιιτι ΡΙτιιιότειιιι, ιιε ιιιιειιι

ιυ:ιιιι ννιιιειιτιο Νοι·ιιιτιιιο ιιυρτυι °τ:ιιιτετ, δε ει ιιε ε:ιιιι εεειρετετ. Χιοεο.νιτ ετιιιιτι (ῖοιιιιτετιι

Τετιιιιιτιιιιτι, ςυοιιιιιιτι ίυειιιι τιιιιιιιετ:ιτ υιεοτειιι; νοεανιτ δε θοιιιιιιυιιι ΑιιτιεΒενειιιειιι υιτιυε

ει! ίγιιοτιυιιι Γυτυι·ιιιιι Μο8υτιτι:ε, ιι›ι εκεοιιιιιιυιιιετιιιάυπι, ιιιίι τει:ικτιτετ ειυετιι εσ.Ρτυιιι τειιε

βετ τιοιιιιιυπι (Ξει·ιυιιιιιιιι, ειυι τυπο ει·:ιτ Ρι·τι:ιυΙ Με εειιοιιι:ιιιιιιευτι Ροίι:ε:ι νει·ο ει: ευά

όετιι τγι·:ιιιιιι ΡοτεΠατε εΧεπιτι15, ννιτιοτιε Αι·ειιιεριίεοΡο τιειιιιιότο, τι Κειἑε Ρι·τιιιεοτυιιι Ηειι.

τιεο ιυΒιοτττιτιιε είιτ ε: :κι ι·εειιιιετι Κειιιειιίιε εεειείι:ε. Εκεοιιιιιιυιιιαινιτ ιιειιιεΙυε ιιΙοε, ειε

ιιιΒυε Ρι·οει:ιπιιτιοιιειιι ιεεετιιιιτ €οιιιρειιιιιειιίεε εΙετιει , ριορτει· ιιυοτυπι ιιιιυίι:ιτιειιιι ιιιυε

8ετυΙει·ειιτ εοι·ρυε Ειιι&ι τιιιιι·τγι·ιε (:οι·ιιειιιε εσε τ1υουυε, ειυι ιιιι ειιάειτι ίγιιοτιο ι·ευευιιτιιιιιε

:ιιιιιυιό ιιιΕπιειιτ ιιιιΡειιιιιιειιτι. Ρι·ινιΙε,ςιυιιι ειυτειιι ειυοτι ιεεει·τιτ Ειιιέτο Κειιιιειο, ιιιιτιεπι ιιι

εοιιΓΡεει:υ οιιιιιιυιιι ι·εειττιτυπι εοιιιιι·ιιι:ινιτ, δε εοιιίιιτυιτ οπιιιι τετιιροιε, δευτ ίετιιιτυπι εστι:

τιιιεΒιιτυι·, ιιινιοιεΒιιιτει· εοιιιετν:ιτι, Παμε ιι:ιτε Βειιετιι&ιοτιε Οοιιειιιυπι Γοινιτ.

η.. Ηυιυιιιιοειι ει·Βο οι·τιιιιε Βειιτι ρατιιε ΚειιιιΒιι ι:ιενοτυε Βοιωτια: Με Ροτιτιιεκ ευαι

τ:ιιτι εειειικινιτ Τι·:ιτιειιιτιοιιευι, δε ιεΙιειτει· ίε:ετο Νοιιιιε Οθ:οιιι·ιε εοιιιυιιιτιιιινιτ τ:ιινιιι:ε εισ

ιιιυε ι:ιτιόειδο:ιτιοιιετιι: ειυιιιιι ετιιιιιι, υτ τιεειιιι·ιιτυπι είι, τιιυιιι τιιει·ιιιιι οοιιτιιιυιιτιοτιε, ιιιιιΒιιι

νιτ εειειιτιιτιοι·ιε ίγιιοιιι, τιιιΠειιιιιο δε ευ:ιάι·:ιττειιιιιο ιιοιιοειιιιο ιειιειΠιιιι:ειιιε:ιι·ιι:ιτιοιιιε Πο

ιιιιιιι ιιοίιτι ]είυ ειιιιιιι. (Βεριορτει· υ: :ιειιΒει·:ινειιιτ, ε:: όινιτιιι τιιΐροίιτιοιιε εοπιροε ειδ:

δι:υε όείιτιετιι Μ, ειιε ίυΒιετιυειιτι ροίι εκριετιοιιειιι ίγιιοόιετιιιι, νετιιτ ιιι ΟιτριτυΙυπι * θα·

τιιιιιι, Γεειυε ειε ιιιιιοτυιτ ιυυιιι νεΠε :ιεεειει·ιιιε ι·εειιτιιιιι: υιιτιε ιτιιι·ιτυπιιιιυε ιιιοε τιειιιυιεειιε

εοΙΙουυιιε, ΐοι:ιεττιτειιι εοι·υιιι δε δενοτε ρετιιτ, δε ιιεεεριτ , ΓυιιιιιεΙυε Με ιιυιτιιιιτει· τιετειιτι

Βυε ιριε Ι:ιι·Βιτυε ειτ, δε ρι·οίιτειτοε :κι ρυΒιιετιιιι εοιιιεΙΠοιιειιι ειιιίοινιτ, δε εκ οι·ι:ιιιιε οιιιιιεε

τιεοΓειιιιιτοε ΑροίιοΙιε:ι Βειιετιιότιοιιε ΐτιιι&ιίιετινιι: . Ροιι Με: ε8ι·εΠιιε , Εριιεοροε δε ΑΒΒιιτεε

εετει·οιςυε εεεΙειι:ιίι:ιει οιιιιιιιε ςυι ιιοιιτιυπι τεεεΠει·ατιτ εοιινοεανιτ, δε ευιιι ειε εεειείιιιιιι ιιι

Βτειιυε, ΜιΠει·υιιι ίοΙΙειιιιιιιι εειειιι·ει·ι αυτ: ειυιιιυε ειτριετιε, ειδ ίειιιθτι Γερυιει·υτιι φαι , ω:

τιιέτυπι άι, ιυρετ ειιτ:ιτε ιιιιιδτι Οιιτιιιοριιοι·ι, Ροίι: ιιι6ιιω ιιετιιειιτιοιιειιι εοιιοαινει·ιιτ, ευιιι

ιιυπιιιι όενοτιουε :ιεεεΠιτ, ιιιιτιυε οι·:ιτιοιιε εοιιιΡιετιι, ιΠυτι ίυρΡοιιτιε ιιυπιειιε εΙενοτε ιιιτιε

ειιιυιιτ, δε ιιι ιι:ιτιοτιε πω ι3εεειιτει· :1ΡΡατεε:ι, ευιιι τιινιιιιε ιιιιιειιιιιιε τεροιυιτι υιιι ιτειιιιιι

:ιετιυε ιτει·υιιι ευπι ιιιει·γιιιιε ίε ρι·οίιει·ιιετιε, τιιιιι:ιετιι ιιι νι:ιιιι Βιιιιτι αυτ, δευιτιυε τω! ειιιωιι

:ιτιιτυιιι τ:οιιιιτιιτυε ευιιι ειιιιτιειε ίριι·ιτυ:ιιιιιυε ε ιι·:ιτι·ιιιυε, δε ιιιιιιιιιιει·οίο °* εοιινειιτυ ΡορυΙι,

οιιιτιιιιυε νιιιετιιεειιε τεεείΙιτ. Κεεεόειιε ιιυτεπι ιιιόε :κι τω ιιιισοτιε ι·εεοιιιΡετιίιιτιοιιεπι ι·ετυιιτ

Έι·υδτυπι τιιιιΒιιιιι ιιιει·εετιιε, ιιι ει·ειιτιο Ε:ιΙιεετ τιενοτι ρεέτοιιειειιεττι εταιρια ιιιιεέιιοιιιε, δυο

ει) Πιο τειιιροτε ετ8:ι ευιιιιιειιι Βιοι·ιοΓυιιι μικτη Κειιιιεςιυπι τιι:18ιιοΡετε όιιιοΐειτυι· ΒιιετιιΠε,

ιιτ τω” ιρἴε ιιιτειυι· ιιι ειυετιιιτιι ει:ιιιιοιτι ειιιεότει Ροίιιιιοιιυπι εριίεοριε Ρι·:ιιιει:ε , ειυ:ιτιι ίυο

ιοεο ιιι ιυΒιειιυειιτιιιυε ευτεΒιιιιυε ροιιει·ε. Εκ φα Βιιιτιτι ετιιιιιι :ιιτει·ιυε 8ι·:ιτιε :ιτιερτυε άι:

ειιιοιυπιειιτυπι, ευιιι ει ιιινιιιε νιι·τυε, δε ειιιιιιυίτιιιιιι, ειυι ει ιιιιΡειιιπιειιτυιιι τιεινετιιειιτι ιιι

οιιιυι εοιι:ιτιειιιιιτ ιιιιετι·ε, υιτιοιιεπι ρι·είτιτιτ, Ρετ ιρίιυε ί:ιιιθτι, ευι ιιυει·ετ Ηιτιυιατυε, πιτ:

τιτιιιιι. Ν:ιιιι, ιιτ τιιυιτοε ρι·:ετει·ιιιιττειπιυε εΙυι ει ιἱιετε εοιιτι·ει·ιι, θιΒυιιιυεΠιυειιιιιειιιιε Εμ·

Γεορυε, δε ΗυΒο ιιε Βι·τιιιιει-ετιίιειιο, ιιυι ιιιτει· ειυε ιιετοΒιιτοτεε τιυιιίι υΒιιιειι ειιΡτιτειυιιτ,

εοτιεπι :τυπο ιΒιιοιιιιιιιοι:ι υιοι·τε νιτ:ιιιι ιιιιιετυιιτ. Πιτ: ειιιιιι , εΙυιτι επειτιαιεπι τεειιτι:ιιιι, υτ Αρο

ιττοιιετιιιι τιενιτιιτετ Ρι·τείειιτι:ιτιι Κεἔι ιυ8εςειιιτ, δε ιι:ιιιε πιωειιιιο. Ρ:ιττε Δω Γυι όενοτε ωφε

τειιτε, ιρίε τι ί·υτι ίετιε Ιοιι8ε ιιυίυειτ, ιιεε Ποιιιιιιιει εοιΡοι·ιε νι:ιτιεο, ε. ιιιιΙιτιτι ιυιι ι:ιτιδτι·

ιισιιτυε, πετ: πι: εοόεπι εΙετο ίυο εοιιίοι:ιτιοτιε νιίιτττιοιιιε ιιι ειττι·ειτιιε τεί:οειιι:ιτυε, άτυπο

ιυειιειο ειστε Ειπε εριιεοΡιι ίυι ίοΙυε οΒιιτ @ο ρειεει·ιιιυε. ΑΙτει· νειο, ειυιιι ευρυτΜιιιιιιτι

ειιι-ιιιι Γε ιιΒΓειιιυι·υπι διετα ιιιιιιιτιιτυε, στι: Γειει·ιιεΒο δυο ιιιιτιιιι νει·ιιτι Ρτοτυιειιιτ , ιιοίὶιιἱε

ειστιιι εΒιειιιοιιε είε ιιιυτιιτιτιιε.

18. Βιι;ιιυιιι είτ ειδ ροΠει·οι·ιιιιι τιιετυοτιιτπι :ιιιυτι ιιιιιιιευιιιιτι ιιιρι·:ιτιιθτιε ιιάειει·ε. ειυοότιι

νιιιε ροτειιτιει ιιι ιιιιιιιιιυε ιιυιυε Ροιιτιιιτ:ιε ορετιιτε άι, σε ε:ι εμε σερ Ρειττοιιυπι ιιοίιι·υπι θα·

@Μπιτ :ιενοτιοιιε. Αιιιιο ειιιιιι Γεευιι€ιο ροίτ εκριετιοιιειιι εοι·υτιι ευω ρι:ι:τιιιΠ:ι. ίυιιτ, ειιιτι

Κοπιτε ιιιοπιι·ετυι·, ε:τίυ ιιεειειειιτε Ρετ Ριιιεει·τια: ιιιευτιειιιι, νοε ιΠυτι Π·σ.έτιιιιι· είι ειυοό. ευ

τι:ιτυτιι είιε ε ρι·αιιιτο υΒΒ:ιτε Ηειιιιιιιτο ιιι ρι·ιπιοιτιιιε ιιυιιιε ορυιειιιι ιιιετιιοπιτυπιειι:: ειυοό.

υιιι ρι·ο εει·τοιιΒιιονιτ, :ιΙιειυιιιιτυιιι ει·ιινιτει· τυιιτ: |ιεετ ειιιιιι ιιιυΙτα ιιεΒει·ετ ρΙυτιε ρτετιι, μα:

εετει·ιε τιιιιιειι Με άιιιεεΒιιτ, ειυιιι ιιι ιιιιτιο ΑροΓιοι:ιτιιε Γυι, ε:: μπε ίτιιιδι:ι ΚειιιιΒιι ΠΜ

ιιιιιιιιιιι ιιίιει·ει:ατι ιόεοεΙυε τω. ιιιΒετιιιυπι ἴυρττι εετειιιι ειυειε ει·τιιιτιιι οιιίετιυιο ειυε , ιιιι δειε

έτειιιιιιυε εΠε Γοιειιιιτ. Ι)υιιι ει·Βο ευιιι Γριιιττι:ιιιιιυε τ1υιιιυίειιιιιι νιτιε ειυι ει ρι:ειειιτεε ει·ιιιτ,

ρι:ιειτιο, υτ ίειιιρει· απ, νυιτυ, ‹ιε εοειεπι ιιειιιιιο εοιιυυειειετυι·, δε ευτιιειε ρειιτυε τεθ

ειειιτιι ιιυιυιτιιοτιι Ητιδιυιιιιιι τι) εο ρειειιιιι·ι ρι·πειρειετυι·; ειυιτιιιιι εοιυπι :ιΙΙυειειιτει, ΚτΏ

δε ειιιετι ιεΓΡοιιίιοιιε ιιιιεει·υιιτ, ιιυοει ιιιιιέιυε Με, ιιι ευιυε ιιιυό. τειιτορει·ε ειιιριεθ:ϋΦωτ €10

νοτιοιιε, τιιιιτι εΠετ τιριιει Βευπι πιει·ιτι , ευτ ιι·ιειιι ν” ιιιτε8ιυιιι Με τειοττυ:ιτειιΠΜπω0·

σε. Α: ιΠε ιιιιιιΙ Γε Με ειιιιιάετε ευπι ἴριτιτυειι ιοευτιιιιτιιτε τείρουτιειιε , ειιιιϊμε νιτΠΗΒ

ττιυιτἰριιει (ει·τιιοιιε εκ:ι88ει·ιιιιε, νετ ίι·τιέτυιιι ει» τιειει·ι·ι ρι·:εεεριτ. (2υο τιειετο, ενυιιευι Νεκ

Ρει·τιτ:υιειιιι ίυο Ιοεο ι·ε·Ροίυιτ, δε τιυείι ιιυι·ιιιει :κι ι·εθειειιτιυιιι ι·ειει·νειιετιιι, @Πω τειιΠΦΠ

ειιυτ:ιε υτ ἐι·τυι· ει εαυτο ιιιιρι·ιιιιειιε τεεοιιτιι ιυΓυτ: ειυ0ιι ιιι ει·ιιιιιιιο νεΙυτ ατυια τεθειειιτιι

εοι·τιιιι ι:ιει:ιτυιιι , ιτε οιιει:ιτιοιιε τιινιιιε ιιιτευι·υιτι επ ιιινειιτυιιι, ιιτ ιιυΠυιιι ιιι εο ιι·ιιιίιυι·ε

Με
 

8 ΕεεΙεΠιιιιι Κει;ειιΓειιι ε8ι·ε8ιε ειιιιιιιιιιιιιινιτ ειι αυτή 1ο" πι. ιο67.



Ηιετ. πεπιε:. πεο1.εεωε ε. Μ:Μιοιι. ό”

π (ΙΜ ω: (πωσ ρ:£ει·πᾶ ποποπε, Αίο!ΙεπιπΞπιτεκπ π” ,°ΐ1:ε επ ΚΗοπεπε Οέ:ΐοπτπ

ο

Ι56Πετ «φαω 9ὲἰπ8ὶπὶπ. Ηο:: ἰτεππε 'πω νεπετππἰΙἰε Ραμ, Βσἱ οπππἱροτεπτπτπ :οΙπιικπ- ΑΝΝ;·ΟΗ_

Μ, π πιήιπ ιπὶτπσιιΙἰ πονΙπιιεκπ :πετΙτἰε παω Κ€πιἰΐἰ :ιόία:ι·παΓπ, μι· €:υῇπε ἰπτετϋ6π€ππι 1049

πᾶεἱἑ-ἱπειεπἰοἰεΐεεἰό ΐοἶὶτἱπετοΗποἔπἱΕ, Μ: πι;Μπ .π τε!ο.τίοπ8:τεπαπιπδωδπό22, Ηεο- ,_ὸᾶοι,_

πο: πιο πω τι: ιηιιε :τι ιπετποτ:πε, το τμππε :τα ι Πεοε τ€ σ, απ π. _

.πω # 16 Πω ροΙΙππωπω εοπτπ5ι επποίπετσΒ Ηιι€6πεπα "πιω Ν1νεωε επ 6ῇἰίὲ6- ^"ᾶ°'Η

πω, 8: Ηιιεοπεππ πωπω οέ:ε!επϋϋπέσποτπ, δ: σ.1πεκππιιιπ 6ΙεΗτ:πω, ΛγΙεππόε πω:: ἶ”:ῖ: ΜΗ

‹ππι Εππόιιπε:έε Α;οπἰοΡἰίο6πἰ οερο!πιππιπ `, ποπ3:Ξ ΒεπεΣΡ&πτπέποτπώ απ» πω, ω” π

ΟοποὶΙἰο απ ο επι Ρε , πι: πισω ἱΗ στα, πω: π οςΕκπο π ` ιππιππιπ Κείι1ττε&ίω `
ποπ» πωπ Μπα” ἰπΡτἔτἴιιετιιπτ, σε ω; ι·σιι€15ωπο, π, Με πιι€ορεπΓεπιπ νκ1επιπη 56 να

το πιθ:πιπ ΜΚ ἀἱὰἰσιΞιἶππτ5 ιεπππ νετο σιππ ἀοτπἰπσ πιο πωπω ἰπτ€ὑἴι1ἱτ ό· 82 (μπι ϋἰΠοπιἰο

επιπρεπτ, ποππι ποπ πΙιπποτ επιππ π·::ίοπεπτιππε $ππιτπνιτ:π γι: άεπιππο νοπςῖειπὶΙπ @με

πιέπιιπ Αρο!ϊεοΙππι ποίπυιπ, πο :παω Επνεπτι ειπ:οΙεπε ε!ι!οάιοπε, επιπππε πιτπτπορετε ω

πάεπιπε πσποι·ετε, 8: πω” πιοπεπετίιππ Με πιιέϊοϋπιτε Μπιπω, επἰίἱοπιπ πω !ιιπά6πε

Βττωπ Δπωπε Γαπ&:2 Ε6άεπε πιω πι Ρταποὶ:ι εοπίΒτιιτἰ8, πω όε6:ΜΜΕ αΡπό πω ιπππ σε·

Ιεπτοπι πω” Μαι ΪοίἱἰνΜτοιπ, πιω τετ:οΙπιιι· ΚειΙεπάπε ο86πτΞε. ΡπΜππι επ:ιτπ Διὶ πω.

π:ιίπατ.επ ιιτΗΜτετπ μτππεπτπι, πιιπ πι μάπα $γποάο ἰπ ιήιιε παω παπἰτ:2 πεειπποπ,

μιΠὶτ ορια; πω ς:εριπιπιτππ ὸιεεπ., 8: ιπτεπ πττπαππιοε Επποπεε πιιπποτπι·ι :' ω” επιποΙ;

παταω, παπι απο πατι·πποπιε νκπετιιι· αφτο, πιιπ: οποτἱ όιΒπιιπτ ,πάιαινιτππε ιπΓει·ετι: .

Ηιππε νοτο οπο.ππΡπιι· ππῇιιΓπιο‹:ἰἱ πι.

ΒΡππω ύωιΕ Ι.εοπτε πρι.

ΕΕ: Ερἰίοοπιιε, ίοΙ·νπέ Γει·νο:·ππι ΒεΕ π·ειτι·ΞΒιιη3ε Η ΙπεετπσΙἱεπ πετιιπἱνετίππι ι·ε8πιππ

Ηέιπ::οι·πιπ αόπίππιτπ, ίΞιΙπέειπ 8: ΑποπσΙίσ:επι πεπεὰἱᾶΙοποπι . (3οιππαιιιπι σπΙ:π:ἰ

νεΠ:ι·α: στοόΜπέ, πιιοάγσπ ςοπίποτωππεππ "πωπω , πω] πωπω πω πεπῇἔπἱ€οε Βι:ἱ

πιππϊΙπατεπι ποπταπι Μιὰ;» Βοιωτια ςοοΙεπω μπειτε νοΙιπτ , Οεππο.πϊεππ , ΟπΙΙἰαπηιω

νἰππινἰιππη πι: Κεπτοτυιπ πω” πωπω, πι:ϋιππο απο 8ὲ πωπω :Ιενοτἰοπο πωπω”

πεατἰΚππιπιι, π: Ιοπ86 επέε πεξωππωιπ, Πω εππιιοπτε, 8: ηπτσωπ ππ6πΙπππ «π

ρεττοεἰπππτἰπιιε πιει·1τπ, επιπ πωπω εΙοι·πι άοάίωνππιπ, επε!ιιε ποπ :ππΙΞετε:ἰοπετπ @Με

Με ω πάπια 8γπωαπ οεππι·ειπτοε, ππιπα από ππΙΜΜπ εππΙΙππ:ϋ 11οΙἰ8ἱοπ5; πετεΠπ·πι,

@πωσ εσεβίοοπστππι πο!π·οτιιτπ, Μπι απο 88 πππο εἱ€τἰ δ: 'φαω ςποτιππ πω.

Μετα πιπΙππιάσ π! πωπω ἀενοτἰοπἱε κ:εππι·Μτειπ οοπππ5:επι€, !πιΣ;ιοπάο εοπΗ:·ιπεν1ππιε.·

?Με σ€πππ εαρἐἐπΙἰὲ ὰὶ8ςἰπι ω" (ΐεποποέ Βάσω ρι·σεεεπΞτππε, & μπα; ἱπ οτππἰπιπ 8γπς›

π πω ιπππωπε, Με πω εππ6πιππ επωεωιπ. εμπποηεεω Μπεπωπω 1ωπισιππ

<έοπτΙε Ρι·απέιπππι Μτοι·επι 82 Πβ6Ποίϋέπ πωπω, ν6πεΜΗ' δε π6ποπιιΈ Ππιτπ παπι

Ι)σπππιπ επ @Με 8: ὶπ α::2εΙσ πτΜπανπ, @ουκ Ι56Ππιππε, (πωπω Ρωππω όιππ :είπω

επ φαω πεάοι·6 πω· πιω πω» €πωπειπ πω:: , πω πεεισππωιππ «πεε @Με

ππεπΜπε ππ ΡτοΡεπ: πωπω: επιππνεπεπ π» Ισωπ πε ρωμπαιππ, πιπεςιμε ρο1επω

(πω πωπω φαω άοςοπιτπτπ τεπσίπἱπιπε. (Τπ‹ἱε %ίΈπ4Μ Μιποπέ8·6€ «πωπω σε1ξετεοπξω,

πε Παπ πω ἱπ @π οπίἔππἱἰ£ π0τρεπόΐτπ €ι·ΔΕπΙΜ , πε π να παώ! εοππ_απο‹εἐ, π1%:πε>

@Η πω

πτπε:ιτϊε: πιιπ εϋπ ΜΒ ποπ ο!! ΑπσἰΕσΪιιε,' τεππεπ ν π πι: πω Ριεππω Αρπάσΐ:€πε έῇιπ

να είπε π: Ποπππο . Ηιπκ: 5τιιππ6 ποποτετπ Ρμτι·ἰ &ΑΡοΠό10 νεπτο6$ιΜπετε, πῆιϋΜ πω·

:πωπω πωπω Ισππάνἰ @εε πεπ·εππ νἰνετε, 8: οῇπίόειπ Ραπ: ΡτεεἰπιπὲὲτεΙππ ωππωεππ

€ωπεπωω ιπεΞτεαΙπὶπἰ ροπὶάετο. νπω. ·

Ρτἱυἱἰεἔἱωπ πἔ2κιιἱἱΜπῇοτἱ: σεσίεβΔ! |ιέπδ!ί .ἄἐϋὶἔἔΐἱ κωωπρπ

ΕΕο ερἰἴσοριιε ίοι·νιιε ίει·νοι·ιιιπ Ι)‹:ἱ , Η1ιπ1ΜΑπό απππέϊ, δ: (πω θοπεύοέατίοπΞ

τποπεισποι·ιππ Μπι Κετπἰεἰὶ ρετρετιιπιπ ίειΙππππ. ΒΜπειε ποπἰτπτἰε ποπ ιπππεπ:οι· δε

ίπει·ειτπε, πιιπ (πα @παπι ππτπἰΙἰτπτωπ πκπιτπ ἰπ Γι:ε!ε ειροποποι πιπάε Κοππιπε :σώσω πι

πΙἰτππνἱτ, πε πιω. πεἔ!ὶ8επεἰο. πιω ὸἰἴ€τἱτπεπ, εε::Ιείπιτιιτπ ειιιτε;π Γε:ἰ:ιτ τυἱπεπι , ΕεεΙείπιε

ποπ ποίπτο ΑροποπιπΙ ίπππαπτ, εατποΙἰ‹:ε σπΙΞπει·ο, :αμκ 8εετπεπάετε, πεοποπ προΠοΙίω

ππδωι·Ξτ:ιτε ἱπππιιπε€ 8ε ΙΞπετ::ε πατε ρι·οποίιπ , ε πιπ&ϊ 8ρἱτἱτιπ π€πὶ8πιιε ίπποι· πιππ επ!

ππει·π. 'Με ε:: όοππο ποίδ:ι·ί Αροποπτυε, ποπ ει!Ξπιπιε Μπα”, :μπε ποπ: ίπεε:πἴπε απ·

:αεκ ΜΜΜ; 8ε όΜπο. ιπποπεοα!π πιο ρπενωἰεπτο, πτ μπω εππ:πτπινΕ: π! παπι: ποατί

ΒΒΜποι ι ε‹:‹:Ιείἱει·π ὸεὸἰοππὰαππ , απ: εεε!είπιΠΞκ:Ξε ετπιπι αιππε ττεόπιτπτυε, 8: :Μπήκα

:πε :ιὰνεπἱ; εοπππωε ίεπᾶΙΠὶιπἱε επει·ίτπ 5ρπιπ πωπω πιά οπ:ἱπεπό:ππ Βεἰ· ππἱΓετἱεοι·

«παω, Η πΙἰππἰ‹Ι επεπιππ δ: πωπιοπιΒἱΙε εεει·ππ επ πω ποποπ:ιπ 8: ΒΙοτπιτπ. ΗΜ: @τα

άοεΙϊαιτει εοκ:Ιεπε, μπώ: πιιπ: πωπω 8ε πιιιὸοπἰΙπι ππᾶοτἱτπτἱε δε ποίἰτεε νἰίὶτπτἰοπἱε πππ

φωτο.: τποπιιππεπω. Πώπει·πιππε Μπιπ: , 8: εοι·ειτπ πω: ππ&ο. Γγποὸο ρι·οπιπΙΒΜππε, Για·

τιιπππε, & <:οππι·ιπ:π·πιιε, κατ πεε α::Ιεπρι πο:: Ρππὶπ8ἰιιπ1 :κάτω ππᾶοτἱωτὶε ίυρι·π :πειτε

Ἑτππεὶ::: εοο!ι:Πεε πεπαιτ, πιιετεππε πππο. εοε!είἱείἰἱ::ἰ οπππΞε πεπεπε. νε! ραι·να Ρετἴοπει πι

πα: ο.Ιπιι·Ξ ηπα! εοπίεσηνΞ·ιππη Μἰίπιτπ εεΙεπτειτο Ρι·πίπππιτ, ΜΒ Κεπιοτιππ πωπξμωπ5,

θε ω” Ιοςἱ Αππ:ιε, δέ απ Ιἱσεπτἰεϊπτοπεεὁεη ΡεττπἰΠπ πάστα Ιἱεεπτἰπ ΟιποππίεΚεππϊπ

πε εεεΙοπω Με ἰπ πππο, ἱπ Ρειίτπ:ι πω: 8:ἱπΚσΒπτἰοπἰπιιε, πω!» ΡτεεπγτετΙε @πωπ

πά πω: οΕποὶιππ άφππιτπ, 111.108 & ίεἱεπτἰ:ι οι·ποτ, :πωπω Βτανἱπιε, 8ε Με “πω” επιπ

πιεπεπ::. Ρι·:ειςι·ε:ι πιιπ πωσ οεεΙσπα επ ἱπἱπιπε ρετνπίοτἰπυε Βι·ειςεε δε» :πιιΙτἰρπεεε (απαιτει

καιω θα Με πήπι·πε, πε: πιιΞίππ:ιπι ωποεΙο ΜΙΒ πω Ιζειπππί πιω πο!πάεϊ5 νο! Μ»

(πω,
 

Δ Με «Με νωπκω Π!. π». 3. ΒΜοε. Βι·υποπέιπ ΒἱεπΙεπΩπι, νν1ποπιιιπ, 8α.



ό38 ΗΙ$Τ. ΒΕΠΙΠ. Ε(ΚΠ..ΕΣΗΕ: δ. ·ΚΕΜΙθΙΙ.

ΑΝΝΟΗ. (ΜΜΕ, ειπε ΙιοιπἱπἰΒιιε Μετα ν‹;Ι εχετε ἱρΓειε πω” ροίῖτἰε , έκανα εοπίπετιιόίπεε ἱπτροπ:ιε 8ε

Ι 049 Ξπἱπππε, πυ-έωτΙεπτε Βε:ιτΕ Ρετ” Αποίεο!πι·πτπ. Ρι·ιπειρπρι·οπιβεπιπε, @σε Ιππξεεπιιε. πηιιΠο

;_ Ο(ποι,. Ϊπετἰπε ἰπιροίἰτα, πωπω ίἰιπέὶπ δε ιπνιοΙΔΒιΙι απΒ:οι·ιτατε_, π; πΙτετιι15 δεπε ιπαι·πιε:ιπιπε,

ίετνπτπ Με ἰπ οτππΙΒπε πιιᾶοτἰτπτο, π: τοπίπετπάΞπεεςιπε πω .εἰ ππιἐππἰευε πω: εοπίὶκιι

π Με, πω: ρει·ιπππεεπτ δε ἰπνἰοΙπτπε. Ηοε: Μπι ποίΙτα Ηπιέ5:Βε;τάτατε οΣΞΕι·ππιπιπε, .πποά(7ν1ξ10ο

Κοτποτιππ ιιτοπίε ὶἴεο σε :ιττε:τπ παπι ἰπ πιει·ε:ειτο α τ τ, π ' απ: Π.. @ποπ . ο
γετπΒ. εκατο Ιὶετπ€8ἱο :Φαξ οΒτεπΒιι ἀοπεινἱτ, αι οοπἀἱτΞοπε πτθππιπο ἰπ ἰρΓοπιπετεπτο φω

εΙυε άεππτΞοι·πιπ ρι·επιιπι Επι· νΙοΙεπτἰετπ πηίἱιτπτ, _πιπΙπε πὶίὶ_πιηυε.!οε:ἰ πωπω, απ: απ ἰρθ

ῇπΠετἱτ, ἰΒἰ πιιἰεπιιππι :ιοοἰρἰπτ. Νιι!!πε ειά Παπ πιει·επτιμπ οοπνεπιεπτεε, εμιοε! πι. (ΣπΙεπεΙ.

ΝονειπΒ. Ρεπτιιἰτπιιε δε ρτοπιπΙ8:ιτπιιε, νεπ5επάο 8: τεεΙουπκ:!ο πόστ, 1πτρεὸἰετ, πι:: μα· νἰπι

ω, πΙἰπιιἰ‹Ι ππΓει·πτ· $τετπεπτεε Γεώ ὸΜπἰ οΒτείἰπεἱοπε ῇμὸἱεϋ, με πω ποο ρτἰνἰΙε8ἰπτπ ΓαπΘ:πε

Κατω” Γεὸἱε νἰοΙει·ε ρτιείπτπἴετΞτ, τει:ετπεκπ ὸ3π1πμ£ἰοπεΠ1-ἰ11ςιεττπτ. δώ πωπω εεΞειτι ο!»

τεἴΕιτἱοπε , ποίΈι·ο πατατα δε Ρτομίπτἱ ΑτεπὶερἰίερΡὶ νο!ιιπτει·ἰο :ιίΐεπίπ, τεεπἱίΪιιε ώ: ει:ε:!εΠ:2

ίιππτπε, πικαπ ίπ ΗΜ ΓειπάΕ ΚετπίΒίΙ ποεἱΡ1εΒπτ Κεεποπίιε πτοπἰερὶἴεοριιε. Βιιτιππ 3,. Νο·

Με ΟᾶοΒτἱε μι· :πωπω Ρετι·ἱ εϋποοπί ΒἰΒΙἑοτπεοπτἱἰ δε ε:απ;:;!Ιπι·π Μάϊκ προίΕοΠοε (ΜΒ,

πππο ᾶοπιἰπἰ Ι.εοπἰε π. Προ: ε. Ιπι:Π&. 3.

Ερἑβοἰσ σ|ε·σ·έ (ῖσἰἰἰεππἱ μπι πσιουσκόπ [από?ί Κεπσἐἐἐἰ [ε/ἰὶυἱτκειε,

ΝἰνετΠε πω· ΟπΗἱε5 ΕρἰΤεοΡἱε, Ώατιιε Εεο!είἱ:ε ΟπΙ!ἰσπππ ίαΙπτεπι ἰπ Βοπτἰπο. (Μπι

ΙΞιπδϋ ΚεΜΙοΙΙ πτοπἰεπἰίοορἰ Ιζειπεπίπ πω” σεΙεπι·Μιε πιω Εα:ΙεΠω ΟοΙΜαιπω

εππεΠϋε, πιω ίπππποι·ιιπι ΡοπτὶΗειιπι πωπω, Κεεπιπππε ποίΕι·οτιιτπ ςπρπτυπιτ5Βιιε πιο»

Ιεπτει· μη· τοτ ίσεοιιΙα ίεποἰτει π: πτ:::εκπεπ ΗΙπἀ Ιπἔεπάπιπ πεοἰόἰτ, ιιτ Με πιπΒἰε νετπίϊειτο

ςοιππκπόειπεΙα Ηιοι·πτ , ΜεοΓεοπτε ροριιΙοτιππ ρἱοπιτε 6ΒΙΞτετατει νε! θα: ΈΙοιιτπι·, πο: ίει!τεππ

π·.ωστι ΡΚΑΝΩοκ11Μ .αι>οετοει ΒΤ ποστοπιε ποπ ςοπόκεπ5ε Ιιοποτἰππε εε

Ιώτιιτπ ππεκποτἰ:ι νΠείωτ. Με επίππ,Ής:ιιτ ορτἰτπο πονἰπ: επτἰτ:ιε νείΐ:τει, ειιιαΠ ίεοππάπε 5Π

νοί]:ει·, Γυπόίπι Ομπ πετο ΚεΒὶ τποττιιΙ.ἱ πιιτριικι , Οπ1.οπονειιΜ ποίΈτιππ, τειιππιπιπι

ποίὶιππ (?οπΗεπτΙπιιτπ, πΒῇεᾶἰε ἱπππ1Βιιε Με άοεηἱτ πάοι·ειτε: ποσό ἰπςοπὸετειτ, δε ἱπεεπἀετο

€υοό πάεπ·πνετε.τ; ω: άετπιιτπ ππἱεαειιΙἰε παμπ ἀοᾶτὶπει πό, πω εοτπαιιιπἰοπεπιπἀἀπᾶἰε :πω

τἰπ:ΞΡφ ΡοριιΙἰε, 8ε ῇὸπΙπΙειττἰ;ο Ιε τ:: πςιπρο νετετἰε, ΓεΙπτπι·ἰ Ιεινπε·τοειΒΙπτπ Ρι·επεοτυππΙππο,

πιι)πίσε επππωπ ι·φετή Μ: (ΠΜ ἰεπἱΙΙὶτπὶε Κο8ὶΒιιε ὁεεἰἱοπνἱτ πωπω Ρπτπἰτἰεε, δε ΕεεΙε

Π:π Με: Ρτἱτπο86ηἱϊοξ Ρερετἰτ @ππο άε$Επίοι·ςε. Επιππιιε 8ειιιάετε: (Μπακ , ππο‹ὶ ίοΙ:ι π:ψετε:

Ρ:ἱποΞΡειπ Ιοείε ποίΗ·ω, ποπ όεοΠε:_88ε τε!ἰπιιο οι·Μ ο!επιπτοπι @πιω οΠεπεΠτ , επιιΙευι·:ιπτε

Πε1ιιΜεκπ οοεὶόιιΞε ΡππἰΒπε ὶπ'ι·ςΒο ποπ πονο πονἰ ῇπΒπτἰεΙπτπἱπε. Οπα Πε1πεπάο απτο πεπ

Ιοε Ρώτα νίε:Ξπ:ιτιιτπ 8επτπ.ιτπ ἰπ Βάι: τιιἰπεε Ρπττοπἱε οωΠτἱΒιιε Βεστε ίυρρΙΞεεε, πιιοἀοΒίοπυἑἱ

8επιιε ςτε:ι ίαπόΕπιπ ΚειεισαπΜ προΠο!ιιπι ίπιππ ποπ ρτωίὶιιΒἱι: :ιπιιππτί5 επϋείπε ρτεοἱ

Με Ρωπε:οτπιπ ΡΙεω·5, σπιτι, πιο άοΙοτ! ει Επἱτἰτπἰε :εεἰοπἰΒιιε όΠ:ιτπτο π:ει·ετΞετε Ρτσνἱτατἱε

Ξπεεπἀἱο, ιιΙοἰΓςεπτε πωπω. Νπιπἰπο, ρι·ορπΙίΞιτο. τεεεάπτ ΓεΙΙΒἱοΪ' ΟΔωρτορκει· Βοι·πιτπιπ· αι

ήτατε:πι νεί'ετειιπ, ιιτ ω ποποτι:πι Ειπέΐ:ο ζ(ΒΜποπο (π: ρτἱτπ:ι ΟέὶοΒτἰε ί-οΙΙειππἰοτἱ :Κιμ

ε;επώεπάιιπι , εκοἰιπτπ Γιιπἀἰτοτππι νεατοτιιτπ όενοτἱοπε , εοΙΙ:ιΒοτεπιπε ιιπππὶππεε δε πο;

από ΡπεΓιιΙίε οκςιπΡΙο, πω τεΠε Ηοτιππάει ειΒεβατ Γπιπτπἰ ὸοεππιεπτε ΡοπτἰΗεἰε, ὁιιπι 8ε

Ρι·πε!Μπόπ ίἔιεετετ, 8ε «κι ἰπΙῖπιιπτο ποπ ὸἱΗ`εττσ:: ίαΙιιΙο πι Κ! ἰπειιπιΒππιπε , δε ορει·επτεε

“πωπω” ηπα: νἱπεἰτ τοεπειλ δε πω οπιπεε β!νο; (Ξείπιπιι58ε οσε ππἱπὸεπιιὸἰιιπτ. Ρπτ3ίἰἰε εΙΙ:

2.2. Μπἰἱ Μ”. νοΒἱε τιὁἀἰᾶἱίἴἰτπἰ ίοι·ν5 8: ε:οπίπιτπεε πτεπἰερὶἴοορἰ, ερὶίεορὶ, 8ε εεεΙείἱιιίὶΜ

νἰι·ἰ ἰπ εεποτπΙἱΒιιε (ῖΙει·ἱ ΟπΠἱεαπἱ οοτπΞτΠε εοπετεπειτἱ . Οι.Λπυιιιε πτεπἰεΡἰἴεορπε Ναι·

ποπεπΠε ρτεείεε. Π: πιππά:ιιτο τεν:τεπάΗΕκποι·πιπ εοἰΙΙιιίὶτἱίἱὶπιοι·ιιπι :ιι·ε:ΜορίΓεοποτυπι εστω!

πιιε πετώ εεε:Ιι:ΠαΠΜ (Ποιά (πω πιστεύω εοπΒτεΒπτἱ, Ηεπτὶειιε πο: πω” ει ἴεετετἱε. ]ο

πωπω πι: ΜοπτΡειο.τ Φ: Οεπ·Βοπ π 1:ει€ς:ιὶε_.

Δ-**Δ-**Αλ.κ.λπλλλλ8πλ$ε$.:-9€.η...:..λπε.8.π.*.υ.8.πλπ.8.ελπ.

ΑΝΝ-€π-νΙΤΑ 8- ΑΕΡΕΒΙΙ ΑΒΒΑΤΙδ
ιοῦο

(:ΑνΕΝΕΙΣ ΡΚΙΜΙ.
ι ,` Αμα

Απδϊοτε ΑΒΒειτο νεπι1Ηπο Αποπγτπο ΓπΒπππεΙὶ.

Ε:: 8ιιτἱο 09 Βο!!απάο.

°ΒΣΕΒ7άΤΙΟΝΕδ' Φ1εΔ571κε.

ΑΩΤ.Λ εμπι2ποτ ρ›·έσπον·ιοπ .ΔϋΙππωπ £`π·υεπ|ἱιε›π, .ΔξίετΕέ Με ωΙάε·ξεν·22, Εεοπ2.τ , Ρε:›·ἰ, Θ·

£οπβώ!!Ι:, !2ετει·2.τ εοπτἰπεπτε›· Μαπάα·υΣε ρ›·οεεάεπεε [ωεπ!ο ιίαοείεεϋπο .Αποπηπευ' φεἱεἰαπι,

ω: Οανεπ/ἱ Μοπειώο ΜΒΜ:: ἴ/εππβπί [ατιδίω Τπίπίπιτέ: πωπω, 9ποιί επ ρεουεπε2α ΒαβΙΖεπτα,

ε» εοπβπΙΙ: “φαω Ο Ι.ιιεπππε ροβεαπι , £ει·υεπβ [ιε!ήεδίκω εκατ . Ι: ὶπ παπ·αποπε ‹Ιε

π" @Με Ροπή ειΠωΙ.τ , .92υποπεπι Επ·υεπβπι , με €οπ[ΜυΞΙΕ μ·ο.ι·Επιε /ιεεεε||ἱτ, »ΜΜΜ

[παω τω:: ; Π:2άεπηκε β· ω: Ο:·υεπιβ Μοπαβετίο αεί ί/εππβπαπι _ίπιΠο παπ:Ιαπωπ :παππο

πιτ.

-"..

`+έ
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Μ, Μπι ,Δέ[ετ·έέ α: ρτ·ιιάέδέσ ιιιιέέοτ·ι· Μ· _ίιιήέι·έιτιιιι, ιιέέέ: έτι βςιι€ιιέ8: απο: ιέρεια . Μι·- ΑΝΝ,ςΗ_

ιτττ·έιιι Ρειτέ Θ· 6οτι/έιιέτιέέσ νέα: ιιριιιέ Βοέέιιτιιέτιττι ·ι.ιέιέετέ ροπιιτιι. °Ρεέτ·έ ιιιιέιέσττι, ε: ,Δέτέιιιισ ερέ- 1030

@ιιι ΡΘέέΕιω3°ΒιέΓΙ αεί ιέέσττι ιι. Μιιτιέέ, Οοτι|έτιέιέέέι ·υετο ιιιέ η. Ετιέιτ·ιιιιτ·έέ .

ι, ,ιιέ[ετ·έέ τιιωάτιιτι τιιέι·ιιειιέιι τ·ειιιέέι ιήιι.τ ιἰιβέριιέιι: έ/έέΐοτ· πω” έτι έέέιτο ιετ·ιέο Βέιιέοδιοτ·ιιττι

τι: ττιέτ·ιιιιιέέι @Μέ Βετιιιέιδέ, μέ Πέαέ0Χι α|έ.τιιι έτι έοιιιο [κακάο δωσιιέέ ιι. 13: ι·οιέσττι ειέαττι

@κιτ Οοποτιισ, αλφα: τσατιέέοτ·ε:. °Ρτ·ιειστ· έσω· Οέποτιοχτ·ιιρέτιι: θαναι/έ ωίιι0ιι_Μιιι.9 ιιέι °Οδέκέέο

“α” ρθω α. τιιοτιιιβιτέέ οτ·ιχέτισιτι, ήιι[ιέιττιςιιε .ι·ιέ[ετ·έέ Θ' ιιέέοτ·ιιτιι α!ΝΜ""η “ΕΜ ,ΜΡω,ω

,ιώτιρβι , ιιιῇιι: ςιωάτιττι [τ·ιι_ςττιετιια έιέετιιέτέττττι τε[ετέττιιι:. .τω βια: άτιοτυττιιι_τ (Ντάφι, Μάι",

ιμιιιιιοτ· ρτέτιιοτιιττι Λέιέταιιιτιι δει/έτι έττε·ιιέιετ· ιοττιττιεττιοι·αυέι , φωσ ει: Μέ ιοιέέσε _βιτιδῖέ 'Ριιιιέέ1ϊττττια:

έια!τιιέιτιιι:, β ιιιιέιέ ιτι Μ.: οέι|ετ·υπιέοΜ ιίέετιιιττι οσειιττ·ιιι, έτι τιοιιιέέσ τε[ετ·εττιιι:. Ιτι έτττ:·ιιέ οΜΜ, .κι

:Μα ριιβέιαέει, Δέ[ε···έέ οέιέιιι.ι α! ατιιιιιιιι απο. τιοιιιιιιτ· έτέτ ·ιι6τ·έιιζιι Ποπιιιυε ΑόοΙΒιέιιιώΒιε

πιοικΠετέέ ίιιπέ:ϊς Τι·Μιατέε οΒέτυε. Θ· έτι Καέετιιέτιτ·έο ρετ··υσιιι/έο: ΡΜ. Μ. .ΑΡτέΙἰε , άεροΠ

τΙοάοπιπέ Αιέωε ιιΒΒ:ιιέε. @των εμ: [ι·/έέ·υέιιι: έτι τοιέσιτι ττιοτιιι|έετ·έσ α! ιρ/ιιττι ιέέειτι,

;. 0τ·έςέτιιττι ττιοτιτι/έετέέ Οιι·ιισιι|έι ιιιέ ιιτιιιιιττι 98ο. τωοαιτιι ρέειέςιιι οττιτιο: ρο/έ €έιτοτιοετιιρΙιιιτιι

Όιέιεέέέατιιιτιι, Θ" .Δτιοτυττιιιττι έτιειέέιιιττι, εμέ άι ιιιιιιιιιοτ· ιιέτίιιιιέέτιι: _|ιτέρβι , πρι: @τι πιω

]έιτιι, ιιέιέ άι· “Μαιο ιιέιέιιιια. Εέιιέωοόέ @πιτ οι·:ιουΙο Ρ:ιτει· ίετιάιιε ω ττἰρΙἰε:έ ι:ι.άέο, δ: υπέ

εο Ιιιπιἱτισ, Ττἰπἰιετἱε ἀεἰθες ιιπέτατετιι, ιιπέτιιτέίσμιο ττἰιιἰτειιεπι έιπεΙΙΙΒεπε, έτι εοάειπ έσω,

:μέ Μοτε!ΙΜέθανει ὰἰοἱτιιι·, άτα @παπι Βοττιέπέ ιποοΞευτεΠωιιω-οόιομΠπτυω «ά εέιιέάειιι

Τιέπέτο.τέε Ι·ιοποιεπι πιοπιιίιετέιιπι ετοΙεΠ:ιττηιιο εοπίέι·ιικιι:: Μάι: έπιπιτικτέ ρω· Πει Βι·ιιτέιιιτι

«τω ρι·οόέετε έιιο&έίδιτύ, έπιπιωετιι οι: πποπ:ιΠετέα ρα· οπιικε πιιιτιάέ μπα, υΒέ ΟέιτέίΒιιιια

τεΙἰεέο νέ$ετ, έιιίΒιιιι:ι. ίιιωέει·ε. Μέλι: έτι ιιι·ιέιέ·ιιο Οιιωτιβ ρτ·έιτιιιτέιιττι ό· τιιιέέσετιιέσιιττι τω.

ττιιιτέέ ισιτέιέ[ςιιι, ριιιτέι· ά Μέ, ιέιρέσττιιι άι· ιΙοτιιιιέοτιε ευρω α: [1Μιέέ Μιδέα Ττ·έτιέιιιιέι· Οι·

ατι/Β, ιέιιιιιτιι άι: πιοπίο Μιιτιἰο, οάεινιι Ιπάέ&έοπε, Π. ριέπι:έρειιυε θιι:ιέωιιτέέ ραιτέε, δε

7, πω: ρι·έπι:έριιιιιε (3ιιιιέωιιι·1έ ΗΜ εέιιε. Μέ τέιρέσττιαιέ ιιβι:ιτττι ε/έ |έΞέέέιιτιι σετ·ιιιττι, τ·ι·[ετετι.τ

οι: ιιτιτι μπε ιέέτττέιέέαιιιτιι 71ιιιέΜι27°έί |ξιιιιτ·ιιιιι σπιτι :σπιτια σέιιιι[ιι έτι :φέτα , [Μι Με έεττιιιιε,

ννιιιωκ Π” ΜΙΜΗΣ Βι>ε : ει: ιιέέιι πιο ρέστα ττιιιτιιιττι ρτ·ιτιστι/αττι , ττισιέέο άιέέιο ιιιέ ροέ

έέιεττι τ·εβειτο, ι:ιιτπ Μάσι” έτιβτ·έριέοτιε: ιιτιοιέ τιιιβιιιτιττι έτι·υετιέττιιι.τ @δέκα έτι @Μέι ιι)9'έ.ι·έι, φιέ

έιιι.τ πάρει/ά μι” ( ωτιέτ·ιι ςιωτιι έτι ρετιιέετιιέέιιι.ι ) τιιιέέ‹ι |έ_ςιιι·ιι , τιιιέέο·υε ιέιιιτιιδέει·ε έτι|έδτιέια ε·|

β [οέει. Ι: στα 7ωιέττιιιτέιι: ΠΕ ρτ·έτισερι $ιέσττιέιαιιιι: , |ιώ τ:ιιέιιι ρτ·έτιιέραιιι|έιιιτιι 8721!! Οιι·ιιετιβε

ιιωτιιι/έετ·έιιτιο Μια! ἱΜ ρτοσιτέ ιι Σιιέετ·τιο, έτι ,ιέέρέέιιι: .τέρετιτιέτιέι, έτι έσω έιοτ·ι·έιέο, ό· έτιέτ·τι τιιριιτι

εκια·ιιαιο, ιιτιιέι· Φ @να τιστικτι ιιιιτρέι. °1:ετ·ητέιιέιιι ω» “ιιι αυτι ]οέιαιιιιε ριιιτε [κο _βιέιπε

απ” 988. έτιιέέδίέο δ. ιιι ρτιιιέέέῖο ιέιρέιτττιιιισ ι:όΙαιιτει σπιτι ιιιιτιο πο”. εμέ ρι·έττιιι: ι:οιιάέιέ πιο

ιιαβ67έέ ιι/|έ_ετιιιτιιέιι.ι ·ιιέιέειιιτ·. 'Νιτττιετιιιιιιιιτ· ιι θέτιοτιοχι·αρέιο Οέςέιέ·έέέιιτιο πιο. ττιοτιιι/έετ·έιι Οανεπβ

[ιιέιέεΕϊιι. Βιιέεβιο οττιτιέιιο 33,. άένει·Πε έ” Ιοοιε, και έν: Μισο Νε:ιρο!έτιπο, φωπέιι 8έι:έΙέο.

8: έτι ἱρἴα ατι:: Κοπι:ι φέρε. Βιιτοτιέιι: ιιιέ ιιιιτιιιοτι ιορι. τέστ: ιέέρέσιτια Ότέτατιέ ΙΠιέ.αιιιιιι ροβ

ιέειέέσιιιέοτιστιι ιιέτ έρ[ο |ιιέ:ϊιιττι ετ:σέέβιο Οαυετιβ.ι: ιιι” έτι ιέιρέοτιιιιιο ε.ιιέιιιέι ιι ῇιιτε @σει/ΕΜ Μάτ·

ιιέιιιτιέ ιιτ·ιΙιέερώ·ορέ ειιέι|έιι: οττιτικ ιι Οιιυετιβ τττοτιιι|έετέο ρ:τιιέετιιι:, .ΜΜΜ έιζέοτ·έιι ττιστιτιβέτ·έέτιθ

ριΖω·τιπάτο 80ιέΒ[0 ττιοτιιισέτο Οιι/έτιετι|έ [αέρια έτιιιιέτιιιιτ. 9

4.. _κιτιιιο 1397. Βοτιήτιτ:έιιι ΙΧ. Οιιωτιβιιι εισέειέτιττι έτι ιιιιέιειέτ·αέσττι ετε.τέι, Θ· ερέ[τ:οριιιιιι ιέ.

ιιιΙο έιιβιιιέ·υέι. Νικ: ττιοτιιιβει·έιιτιι ιέιιιιιττι έτι ιοιτιετιάτιττι αιιτιιιττι Ι497,480 0έέ·ιιιτ·έιιι Οτιτ·ιι|ιι σατι

τιιειιτέαττι έρ[ιιτιι °Ριιιτέέτιι.σ Οοτι;τι_ςιιιέοτιέι £ιιβτιειιβι τιβέιιιέι. Τέιτιιέειιι τιτιτιο η η. ερώοριιιιι: έτι

ιιτέκ Οιι·υιι, "το Μ., τι τατιοέιέο ττιέέέέιιτέ ,έτι ·υιιέέε ιιτιιωτιέΩέττιιι βια εβ, έτιβέιιιιιι: [ιιέι, ιιέτέ

ιιιέτιττι παπι: ρ.ιτ·βιιιι·ιιι, ιτ·ιιτι:έτιια έτι ερΜ:οριιτιι ς)ιι/Εέσττι ιιτέιέι )ιιτ·έΓιέέδέιστιε τιοτι ,Μάο _ῇτέτ·έιιιέέ,

_έΒιέ πω» ισιιιροτ·ιιέέ, φωτ Μέ έ‹έ ιεττιριιι ιιέΜι2ιι€ αιὶ τιιοτιιι/έετέιιιτι ρετ·ιέτιιισται: [Μ τ·σιστιιαέτι αέέτι

έοι:ιι εέιέσιτι αιιτιοέιέο [ιιέτ)εδέα ιιιταςιιε ροέεβαιε. Σ ·

ΡκοιοουεΑυΏΤοκ1ε

π.. 5 Ι @και Μάικ Γεπτειπέαιπ νει·έτατέε, Μ:ετικι πι! Για: ιιοι:οιπΙίτιιτ , ιιτ ω.

_ Ρετ σιιπτέεΙιιΒιιιω Ρώτα , Νικου όοησιιιπ έιιτιο.ιιτέΒιιε Ρτε:Βειιτ; Βοσε Ρτο

Ιπτει ίεπτειιτέε νέτιιιτοιι1 εκίεςιιέωιιι, Η Γειιδιοτιιιιι νέτοι·ιππ ειιειιτρΙει :Μ σπιτο

πιω ίστωεω ιιΙτέιιε ίυΒΙονεωυε.Εκ ι.Ιιο Πειιιέάεττι ει: α:νεΙο.τέοπέε,τιά έηΡω.ι· έ8ιιέε,

Πυο Ιοη8έυε Ιιιιι1ετι ρι·οέβι·ωπ , Π: νέτειτο εοε φαι μιιΠι·ωπ , ιπεΙέικ ροΠ`ιιιιτ : ιππι

8τιιι απατη αυτι ίι1ετέπτ δ: ιιεΓοἰέιπτιπ , π·ιεξςιιιιτιι 91ιο:Ι ΜΜΜΜαιου που μυθι

ι·ιτπι: ι1ιιέιι ιιι έπιέε Ιοοἱε δ: ιιΜέιέε οοουΙτιιητιιι· . Ε: Γοι·τεΙΤε Μ::έα:ο ιιΜοουι!έ Μι πιο

άέσ-1ιιοει·πο. άέι;έτιιι· , :ρέει Η , 9ιιέ ίειιι&οτι:ιω Ιυεἱὸειπι εοπνετίατέοηεω ίοέιιιπ , Ρτο

ιίο6ὶιι φωτίσει: έΙΙοι·ιιιιπ , :μπω οοπτικι ει , πιο:Πέ 11οπιέπε ε!ε58πιιητιιτ . Βικιπ

"Με νετο ρειι·τε ωφτιωωωι ς11ιιΜο Γάτα ειΒίσουάιωτ , εμε Ρετ πιετέτυπι έτι

ποο& αέήε&ο Ιοοο Π: οοιιίιέτιιιωτ ; ΗΜ: ετιιιιιι ίει·έρτυι·ιι Ματέι όειωπτέετ , ὸέεεπε :

@ιό πέτβ·στιτέέιέτισττιετιιιι ,ττιαέειέέέιιτε ι:τ·έι έτι ροριιέέ: ..(ξιιίά «κήπο ίτιιιπεητοτυιτι 11ο- ΜΜΜό

:Μινι , :Μέ Βιιιδιοι·ιιιιι επειιιρΙα ΒΒιιτιιητιιτ ?' Εκ οπιιιέΒιιε :μπάσο Βικιηέε εκεεΠετι

τἱοτ @Με είι . ΕΧεεΙΙεπτἱ αει·εο ΕΜΗ ροτίεΒοτυπι ίτυωεπτέποιηέι1ε.όεΠΒικιιπιιτ:

(μια τιιιο εΙιιΙοέιιε Νέα ΒόεΙέιιπι πιειιτεε Ρετοέρέιέπτ, «το ρΙειιέιιε νο1ιιτ εϊε €1€ἔὶἱοτὶεἱ

Βο ίατέο.ιιτιιι· . ει ει8ο ιικι1εάέοέτιιι , εμέ ίτυπιετιιιιιιι εΒΓεοπε!έτ ,αυτα νέ8ίΙωάιωπ

::ίέ,

';,ι ΑΡΙ.σ

έ,-.
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ΑΝΝ.ΩΗ. εΠ , "ιιτ ω οιιεκποιιτποπο πάεΙοιπ παπα ί:ιπ&οτππι ίειδιο. Ρετνεπετἱπτ , ω: Ραδι

Ι Ο ο? εαπόομοΓετατ , πε: ιπ:ιΙεδιέϊιιπι ἰπεπττειτ ; δε οι:επΙπιπάο πι ιπ·ιο Πε , · πώ εκΡο

'ο° δ” πεπόο πω 1πιπιπιε οππάεΙοπτιππ ΓιιΒΙίιπε Ροτείὶ . ΠΜ:: επ:ιτπ ιπ ΕναπΒο!ιο Πο

ΙΠἱπιιε δικά .· δέ έ» είέσποπόε!ε: ποπ[αΜ'ἰ.τ , φα Φώτο/ποπ ςιά.τ έδω: ουδέ: ?

π. ΕΒο ἱ8ιτιιτ τειπ·ι Με δε ΙιπῇπΓιποιἰἰ τετι·ιτιιε , πικαπ ετιεππ ειπάιοπτιιιιπ ΡτοίεδΗ

Με ιπνιτε.τιιε , νεπετειΒΙΙιιιτπ Ρεπτιιπτ , Α π. Ρ ε κ : 1 νιόε1ισοτ , Ι. ε ο Ν ι ε , Ρ ε τ· ιι τ

παμε Ο ο Ν ε π· Α Β 1 1. 1 ε ΑΒΒο.τιιτπ ()ο.νεπΠπιπ νιτο.ε παμε ιπιτειοπΙει ίοι·ι!σετε πιο·

ΡοΓιιι: πτ` φπα , ειιι&οτε Ι)ε:ο , Μετα (ΣεινεπΓε οοεποΒιιιπι πιιι8πε τοΙὶΒἱοπἰε εΠ,

(_τονφηβΒιι; ιετποιιε: ειιιίδειπ τεΙΙΒὶοπἱε Οτόο 1οπΒε ΙετειΙ;ὸιΠ`ιιπὸἐτιιτ,ἰὶ πιιιεοτιιτπ Ιοοιιιιπτιιτ

Ξξεη:)";ζ- ιπίπιπτίοπεπι , εκε:ιπΡΙιε ατομο ιπιτεοιπιε πεεεπποπτιιτ . @πω Ρι·οίεάϊο νοΙσιε πο·

πιω βχει·". ιπίτποδι , Έι·ειττεει, ίΡεεἱειΙιτει· ε:οπνεπιτ, οιιοε ιιπΡοΐὶτο Ριο τεΙι8ιοπιε οποτε ,πό

Μ· Οτάιπιε εοτιππ ποτιπ:ιπι τεεις:8ιπιιιε. ν:ιΙάο επιτπ ὸενοτὶυε ποίΗΠοτιππ νεΙἙἱΒὶει.

φωτο , Η επεττε εε:ι·πιειε , δω πω νοε Ιο.Βοτειπάο Ρτοεοείἴοτειπτ , δε: Ιειοοτε πιο

@το πό ατει·πει μπω Ρετνεπετιιπτ . Με οιιοοικ: πιω. Με άεε:ο:ιτ , πιιΠι νε:Πτυπι

κιιιΒιιιιτι είὶ : ιιτ πιιι ω: εΙουΠτο ιΠο , @πιτ τεττει ΡτοτπΠΠοπίε ο8τεΙΤπε , ὶπ Ιοπ8ιπ

πιω τε8ιοπε Ρπἴοεπἀοε :κοπο επιιΙτιπΙιωιπόοε ΓιιΐσεΡι έτσ8εε , νιτ8ειε εκετπΡΙοτυπι

νειτιο εοττιεο ιπίὶἱτιιεπὸἰε ΡτοΡοπειτπ : οπο.τεππε Η , πώ ει: νοΒιε Επι· όινιπο.πι ἔτο

τιειιπ ίοεουπόοπτιιι· πι ίΡιτιτιι:ιΙι ίοΒοΙε , ποπ ίοΙιιιπ ικτΡοτιι:ι οειι·πιε ιποοττπΡτιοπο

ίἱπτ νιπω , ία! οπππἰπποόει νιττιπππι νειι·ιετε.το ίιιΙ8επτοε . δεό ποιο ίπ ππινετίε

ΠΒιιε ίοτἰΡτἱε ποίὶτὶε νει·ΒοτίΞ πιιιΒιιίό:ιπι οΜϊ:κιιΙιε ε:πιπΙοιππι ποι:οπιιε οΒίὶτιιετο

ίοΙοιπιιε , οΡιιἴεπΙὶ ω” τεπετιιιπ Πτιππ πιιΠιε τεπτειιεπΠοππιπ (Ριπιε οΒάιιειτππε ,

:μια ειιπι άοιπείπειε ποΠι·ιε ιιε ι·οοιιε ποι:ιε Βο.τςτπιε ειδοθιΒιιε ΒιππΙειπιιιι· . Διὶ

οποό πιππι·ιππ οΡπε Ρτἰοι·ιιτπ ποίὶτοτιιπι ποπ πιοὸιοο τιιΒοτε ίπεεεπάιτπιιτ , πώ άι:

Απο." ω- πω δ8θΙ”θ , :πιώ ΜΗ ίε:οετ:ιπτ ποΙπει·ιιπτ . ν ι ο τ ο π πειιποικ Κοτπειπειε ΕοοΙεπει:

ΜΜ"ἱΘ°· ιππ:ιππιιε Ροπτιίοκ 5 ειππ Μπα: ΠΠ πιοπειΠοτιο , πιιοδ ει ίειπ&ιίΠπιο Ρειτι·ο ποίἰτο Βε

ω 3.τείὶιι. . . . . . . .

;:ι·ιοπιιωμ πςόιθιο ιπ Οειίιπο πισω: εοπίΈτπθιπιπ Μ, ιπ νεπεταπόο ΙιειΒιτιι Ρτεε:ίΐετ ; ιπ ιι

πιο , οικω πι: (ειπέϊοπιτπ ιπἰτειεπΙΞείοτὶΡΙὶτ , «πω νεπετεΒὶΙἱε ΑΙίετιἱ πιεπτιοπεπι

[κιτ , εῇπίὸειπ Η: Κ: πωιιωωι ίιι,ιίΐε ειίΤετυιτ , δ‹ ιΡΒιιε οπακιειιπ ιπίτειοιιΙει , πει.

πε οι: εο ίπετο.πτ Βείὶει , πο.ι·τει-νιτ-. ν» πιπάεκπ ίαπ&πε , ἀιιιπ ίπΒῇεδὶοτιιιπ οπίιπειε

εδάειοθετπ Ριιτι·ιαπι [ποοεπτ!ει·ε Ρετ επετπΡΙει πιεΙιοτπιπ ίοτει8ετετ , επ οπο: :ιό εο

ι·ιππ ίοι·ιπε.π·ι Ρτοόιιοετο νοΙιιῖτ ,' & ΡτοΡε δ: ΙοιιΒἱιιε οιιείὶνἰτ ε από ετ8ο ποΒἰε εἰο

πσ1ϊτίε;ιΒεπό.πιπ είΈ , Η πο αΙὶὶε_ @ΠΙ 86 τπιτίε εκτοΙΙιιπτιιτ ΙειιιόιΒιιε , δ( ΐετΞπτοτιιτπ

πιοιποι·ιει σειέπτειπτιιι· ? @Με πιο ΡΗΣΗτω. ΡοπτἱΓεκ οιιαειο,πι , ποπ οτππἰει , Ιππιιε

κάτι νεπει·ειοιΙιε πιπειοπΙα ίοτἰΡίἱτ , δ: Ρτο ειπε τενετεπτὶει Γοι·ιΡιπππ ιΡΒιιε ειιιέϊοτι

τειτοπι οΡετι ποίἰι·ο ιπαππιττιιππε , δε Ρτο εά·ιπαιτιοπο ειποιεπτιιιπι ΡΙπτει , π” οιιπι

ΞΦωι9· Ραπ :απο Ιοτειο1ιοςυοιππί π πο! ποπ ο1ιιίοεπι οΒιτππ1 Μπι 8είΒι ,ίπΡΡΙε:ιπιιε . οιπ

' πω πονο. ίαιΒεπάι τετπΡοτει εοπτεπιπι ίοΙεπτ, πάειπ οιδϊοτιππ τοΙειι;οτιουε , ποπ

ιωΡω Ιεδιοτ ειδίετιΒετ : :μπει ετΙὶ πιο τεκπΡοτεπωπω , πει , οπο οι: ειπτιι1ιιιε

πιοπεΠοιιιίεπιδποίππτ ποΒιεπιθω , πειτπιπιυε σ. ; ι

ν1°τοιΝοιπιτ.

δια. Ι δ. : π.

`

3. Η ει=8ο Βοιπιπι ΑΙίετιπε εκδοιΙσ,τπιτοπο οινιτειτσοτιιιπάπε ο Επι; .· κι οπο

(Μ _ σπιτι @Με ΡοιΙετετπιο:ιοπε, δςΙιτ:επιι·ιιπι ίειοπτΜπΡΡιπιπε οτυπιτπε

- επιιείεετε:τ , ΡιιικιΡι ςιι.ι.ίδειπ ςΜπι.ειε ιπειεπιι Γειιπι1ιατιωτε οοπιππ&πε είὶ , 8: ιπ

πει·πι·ιπποηπΙπιιι ίιιιιπ.8επτι αυτι ποποιο(ιι(οσΡεπε. ι@.ιοὸππι «απο £οϊι21Ροτο ,_

αυτι τεε εκιΒοτε τ , ιιτ ο Ρτεείαιού ΡιῖἰποἰΡο οδ·Κεεεκπ θεττπειπι2 πιιποπ τπιττετς:π

πι: , Ρτοπιτιιτιε Βια τπε:τιτο ω· νεπετιιπάπε εΙι8ιτπι, δ: ιτι (Ξει!Ιι;ιεπτο Ρβ[Ββἰβδ]9

επε Ρπ.πςιΡεΙιππε πε8οτΞιε πΡοοι·ιΠοτιπε άεπιπ:ιτυ.ι· : ποσά τοπια; ποπ τεπιπππιπποι

ῇιιςὶὶοἰο όα:ετπι εσ:Ρετειτ,πιιαπι όινιπο:πτ ιο νιοεΕποτ,_οπι ῇειπι πι.οεπιιε ἰπ ο:πΙοιππι

128πο εεπίεωεπτ,πό Μπι τοπόο1°ετ,& ειδ ιιΙΞειΡοιινοπιπετ:πΙιπάεφΡετετετ,(εά ΜΜΜ

_ οΕπἰπετετ : διππ δω τει·τεπιε ιππιτπιπ· , ίΡι:ι_τει!ιοπε που: οιιιΙε:ΠιΒιιε ίιιΒΙἰιππτι:ιτ .

Ξ;ιΒέ ιι. Νιιτπ ιιΒι ειδεοο!εΠειπι Μπι. ΜιοπειεΙιοπο(Μία νσπιτ , 8τεινεπι οοι·Ροι·ιε να»

@ΗΗ” Ιαπόιπεπι ιποιππι : οπο ιπιΡεΠεπτε , Ιε8ειτἰοποπι ιππτετεπ!.ππιτ, δ: πεδοτιειΒο

Μ· 1πιπιππ

 

Ω Νειπρο οι: ΐρεά:ιοιΙι Ρ:ι.ρριικ::ιι·οοπυπι πιωιπ, πο:: ο 1.οιιεοπ:ιτάοι·πιιι Ειπειιιπ·: ττ:ιιι€Β:ιτ οι·ιειποπι, πο

παω «κήπο Ιοειιιιτ ἰπ Οπι·οπιεο Οπνοπίῖ, δε ιιριιά Αποπγπιιιιπ.

ό ΒιιΞπιιιιιιιιιπ ρτιπ:ἱΡεπι νοεε: Αποπγιιιιιε πωπω. πώ δε πιπιτιιοι· πιω ΑΒΒπτἰΒιι.ε ΪετΪΡίἶΕ6



ε. Αι.ιιιιιιιι ΑΒΒΑΤιε. 6αι

ιπιιιιιπι ιτπΡετίεθτα ι·εΙιπτιιιετε, ιιτ αει ὸὶνἱπα ίετνιτια Ρει·ϊεξτιιε δε ιπτε8ει· Ρει·τιπαε- ΑΝΝ. στι.

τε πιει·ιιιΙΤετ. Μοι·τιε ετιιο , ιιτ ΡιιταΒατ , ίείτιπατιοπε Ρεττετι·ιτιιε , ίαεειιΙο τετιιιπεία- Ι 050

τε ΡτοΡοίιιιτ , δε τα ειιιοει τείταΒατ νιτω , ιπ οπιπίΡοτεπτιε Βει Γετνιτιο εοπΐιιπιτπατε. "·· Α”

να αιιτειπ νέα ναΙεὶε νεπεια!αιΙιε Οπτι.ο α (ΠιιπιαεεπΠε αΒΒαε , τοι·τε τυπο ατι ιιιειιι

εοεποΒιιιιπ νεπετατ:τιιιετπ ειιιπ ΡΙιιτιτιιιιπι το8ατετ,ιιτ Ιιατιιτιιτπ τω ίαπθταε τεΙιΒιοπιε

ιιιιΡοπετετ , Πιιπιαειιτπ άετιιιδτιιε είι,ιβιαιιε ειιιοτι Ριε ΡοίτιιΙανιτ οΒτιπετε Ρτοπιε- ΟΙΒΜώ ω

ωιτ.νιτ ει·8ο Γαπέτιιε , Ροίττ1ιιαπι τεΙιειοπιε παΒἰτιιπι ιιιιιιΙιτ,οιιιπετιι ιΙΙαιπ ίιτεπιιι- ιΜΜιιαι .

τατετιιίαιειιιι ατι άινιπα ίτιιειια εοπνεττιτ . ()εΡιτ επιιτι τπαΒπιε ιιαπωιπ ίιιΡει·πα

ειιιςτει·ε,επι ίοΙειιατ ιπ8επτι Πιιειιο ίιτεπιιιιε Ρτο τεπιΡοταΙὶΒιιε αΡΡατετε. 5πειιΙιιιπ

@Και τοτα ιπτέτιοπε ίιιζαι€ε, ιπ Βι·ενι τειπΡοτε ατιεο Ρτοίεειτ,ιιτ αει ίαιιδτε εοπνετία

τιοπιε. ατε€ Ρει·τιπ8ετετ , δε ειιΙπιεπ Ρει·ίεδτιοπιε πια8πιε ιαΒοτίι πωπω οιπίπει·ετ.

3· @οι ειιιπ ΡΙιιτιπιιιτπ τετπΡοτιε ιπ ίεετετιοτι εΙαιιι”τι·ι εοπνετίατιοπε Ρει·αι;ει·ετ, Ρ"°ξω'
Ιιεετ ναΙτἰε ε!Τετ 800€ΡΕι18 ίτατι·ιιιιιε , ειιιαιπςιιιαπι Ραττι ιιιοπαίιετιι ίατιε εατιιε , τα- “ Ρωια"μ

πιετι πιειποτατο $αΙει·πι ΡτἰπεἰΡε οΙστιπεπτε τετιιιττιτιιτ , δε ειιιΓτ!ειπ εινιτατιε ίετε

οτππια ιποπαίτει·ια ει τε8επεια εοπιπιιττιιπτιιτ . $εά νιτ ίαπετιιε ἱπτετπια ειιιιετίε

ΓΡΙεπάοιιΒιιε αΙΤιιετιιε, ειττετιοιτιιτπ πεδοτιοτίι τεπε!πιε Δω Ρτα:ΡετΙιτι ποΙιιἰτ.Ι)ιπιιἴ

ία ειιιιΡΡε εινιτατε,Ιοπ8ε ιπ ειεεεΙΙὶ τποπτιε Ιατετε,ειιιἘεπείὶτα νοεαΒιιΙίι εΙτ,ειιιιετιε

ίιιαα Ιοειιτπ ΓιιΒιιτ,ΡτιπιιιίεΒ μα: οτιιτιιΒιιε ΜεττεΙΙιαπιαβαναιπ ύ τποπαεποτιιπι :παπα Οεν;"η πι.

Ποπεπι ίεειτ , δε, ιιτ @ειτε ιατπ εετπιτιιτ , οιππιε ποίττατ τπιιΙτιτιιι:Ηπιε ίετπιπατιιιιπ α”

τω. νεΙιιτ 8ταπιιπι ει: 8ι·απο ιΙΙο ίτιιτπεπτἰ Εναπ8εΙιει , άιιπι ΡετΓεέτα εοπτειιι

ΡΙατιοπε τει·ι·αε νἱνεπτἰἴι πιιιπάι οτππἰΒιιε ΠτεΡιτιπιιε οΒιιτ , πιιιΙτιιπι ιτπιταπτιιιτπ Γε

ίτιι&ιιτπ εΙεεΠτ . ΙΜ ιτατιιιε ιπαεπτιε δε τεττιΒιιιε ίΡεΙιιιιεα: Γεετετιε ι·ειιοΠτιιε , τοπια

ίοΙι Βεο ναεαπε , ίοΙιειιιε ΡΙαεετε ειείιτιεταπε , τιιιιπ ιτιιιπόι 8Ιοτιαπι ἴιιτιἱτ, αεὶ Ιαιιόιε

Για Ρταεεοπιιιπι νιειπαιιιπι ιιτΒιιιιιι ίετε οπιπιιιτπ Ιιπ8ιιαε τιιονιτ.

6. Ποεπιτ ιταειιιε ποτπεπ ΐαπδτιτατιε ειπε ΙιαΒετι εεΙεΙιτε , δε ταπταε οΡιπἰοπἱει Γα

ι·ιια Ιοπαε Ιατετ1)·άιΙαται·ι. Ετ ειπα ίαπδτοτιιπι Ρετίεδτιο τπαιοτ είτ τπειτιτιε, ειιιατιι οτε

Ιιοτιιἰπιιτπ τείει·ι·ι ΡοΠιτ; Ρατετ ίαπδτιιε ποπ ίοΙιιιτι τοπια εκειτιιιτ, ίεά ετιατπ τπιτα- _Γ_ Γ τ

ειιΙιε εοτιιίεανιτ: .ιιτ εποε ίατπ:ι αΙΙιεετετ , πιιι·αειιΙα ίοΙιιιατεπτ . (ΣοεΡετιιπτ ετ8ο ΒΈ'εΞέ121

ποπτιιιΙΙί ίαειιΙτιπι τεΙιπςιιιετε , δε ειιιίτιετπ ίε τπα8ιίτει·ιο ίιιΒιιι€ατε . Ιπτετ εποε δε

νιι· νεπειταΒιιιε Ι..ιαο Ι.ιιεεπίια, δε Ι) ε ε ι ο ε ιι ι ο ε Βεπενεπτι ποΙιἰΙιε , αει αεπιιιΙαπ

ε·Ιιιτπ πια: νιττιιτια ειιιίεΙετπ ίτιιάιιιιπ,ίε ειπε τιια8ιΠετιο ίιιιιάιάετιιπτ . (ζιιοτιιιιι πιιπι

τιιπι αΙτει· Ροίτ ειιπι ()ανεπίι τποπαίιετιο Ρτείιιιτ , αΙτετ ίαπέτι Βεπεόιθτι τποπτιε

(Σαίὶπι αΒΒαε εοπίτιτιιτιιε , όειιιπε ιπ τοτἱιιε οιΒιε ειιΙτιιιπε , νιειειιεετ Κοιπαπαι εε:

εΙείια ΡοπτἰΗεατιιπι ίιιΒιιτπατιιε είτ 'δ. ν "νι&ι>ιΙΙϊ

7. δα! Ιιιιιπαπι 8επει·ιε ὶπἰπιιειιε ίαπδτι νἰτι ίιιεεείΙὶοπἰΒιιε ιπνιτιεπε , ειιπι ειπα

όατιι τπε ΒαΙειιιιιτπ σ ειιπτεπι εειπετετ , ΓιιΡατ ειεεεΙΙα τιιΡιε νεττιεετιι ίε οιινιι.ιπι

Ρτα:Βιιιτ,δε πιτπεπτιιπι,ειιι ιπίιεΙεπατ,εκτεττεπε, Ρετ ιτππιεπιιιτπ τποπτιε Ρτα:τιιΡτιιΠι

ιπ ΡτακιΡιτιιιτπ ειετιιτ. Ι)ειεθιιε ιταειιιε ταπτε τιιΡιε νεττἱεε σπιτι ιιιπιεπτο ειιι Ρατ

Πειετιατ,ατι Ιιτιιε τπατιε ειπα! ειιιειπ τιιοπτι ιιιΒετατ, ποπ ίὶειιτ ι·ιιεπε Μπιτ, τω ίεατι

ω” ιιιιαιὶ ειεατπΒιιΙαπόο Ρετνεπἰεπε ίτετιτ , ειπα ιπτεεςει· δε ιΙΙαϊιιε αΡΡατιιιτ. @οι

αιιτεπι εοιπιταΒαπτιιτ ειιτπ , α τπιιΙτο Βετο αει οταπι :παπα νεπιιιπτ , ία! ιπεοΙιιτπεπι

πω εοπΐΡιε.ιιιπτ , ειιιετιι ιιιΒεπτεε ιπνεπιτε πιοι·τιιιιπι ει·ετιιτιετιιπτ. διαιιιε ταδτιιιιι

είτ , ιιτ απτιειιιιιε ιιοίὶἰε ίε ταπτα ναι νεπεταΒἰΙιε νιττιιτε τιιΡετατιιιιι ετιιΒείεετετ:

ειπα εῇιιίὁετπ 8Ιοτιαιπ αιιιιιτ , τιιιαπι ειείτιπαιιετε τιιοΙιεπόο εοΒιτανιτ.

δ. ΑΙιο ειιιοειιιε τειπΡοτε,ειιιτπ ιιιιιειαιπ $αΙει·πιταπατ εινιτατιε ναι ιι·τιιεπτιιιπι Ια

ττοπιιιπ ιπιρετιιπι ίιιεει·επτ , ατι νιειπα @Με νιτι Ι)ει Ιοεα Ρετνεπετιιπτ .· ιιΒι σπιτι

Ραιιίατε Μα τιιΡε ειιιαεΙατιτι νοΙιιιΠεπτ , ιπ8επε ίαιειιτπ τιε εαειετιι ι·ιιΡε ειιιιιαπ , δε

ειιιετιιιιαπι ει: ειε,ΒιιτεΠιιπι ποιπιπε, εοπτετε πε ειείτίπιτιτ : ειιιεπι ιιτ Με τποι·τιιιιπι

ατιιιιε εοπιι·ιτιιπι εει·πετεπτ , αει ναι Πει τποπαΠει·ιιιιπ ιαπι ιπεΙιπατο νεΐΡει·ε Γε

ΡεΙιεπόιιπι όετιιΙει·ιιπτ ειιιιΒιιε Ρατετ νεπει·αΒιιιε Ρι·αεεεΡιτ,ιιτ ιιοδἱε ιΠα ιιιίεεπειε

τεπτ , ατειιιε ίεειιιεπτι ειιι: αει ίεΡεΠεπειιιπι , τιιιεπι άετιιΙεταπτ , ι·εεΙιτειιτ. Ιπ εατιεπι

έέτα δεῖ. Ο. Β. Τοπ. ΚΗ!. δ ε νει·ο

ο ΜεπάοΓε Η-ιι$ο αμκ! ειιππίειπ Αποπγιπιιπι ει ΟάιΙο αΒΒα: τιιπε απ, (::ινεπΠε ιιιοπαιτετιι εοπἀιιἰο

πππο 98ο. ποπ ι·εξτε ροιιτ:ι εΠ.

τ & Απτε ΑΙτετιιιε εοΠεπι, μέ Μαθε” [Μάϊ βία έέ:Ξεκι·, αιτ Αποπγιιιιιε ,] ιπι:οΙιιιτ ,*ειιιαιτι «τι ΜεττεΠἰαπἰ

@παπι τι: εοπτει·ι·ετ. (:αιιία τιιιιιιίτε πιιιταιιοπιε πω: Με , ποσά Ψωμιά έ» Με ιικΜ)“ω ωαεῇβστἰο κουβε

εύω'ι ΜζΜ δωιπέ214: άυ#78:δε!ΩΡ Μοπα Μάτι ΕΠ: πω: ιιι αάνετία. μαπα ιιιοπαιτει·ιι (::ιι·επίιε, Μιτου

κάτι Βιινιο!ε 5ε|τιπο, ειιιι ταΙΙιειιΙαιπ ω”. Ρστιτο Μαει!ι:ιπι-Ωαν:ιτπ αρρεΙΙαταιιι αι: Μετα Αποπγιπιιε ώ

αεϋαεειιτειπ ιιιιιιιαπειιι ει·γριαπι , πιιιιιιι νειετεε .ιτα/ϊιτΖω·ν αρΡεΙΙ:ιι·ιιπτ.

Ε ε !)ε Με ιπιταειιΙο γιάε ΙιΙιτιιιιι. α. Ι)ια!ο8. Υι@οτιτ, τεΙατιιπι ια ίεειιπεΙο τοιιιο δ:ετιιΠ 4.

ΜἱταειιΠε

πω Πτατιιικ

 



ότι ντιπ

ΑΝΝ. Οι!. νοτο ΓΡοοπ Ρπτοι· ίππδιπε ιπτιιοτπτοι·ιπιπ οοπιιτπιτοτπτ , ιιι οπο Ρωτι Γοτοττπιπ πο·

Ι οδο ω: δι πίιππιπτο Ι.οοπο α οιιοιΡπιο ἴπο , οπιπε ΓπΡοτιπε πιοιιτιοτιοτπ ίοοι ιπ οτπτιο

' Σ' “Μ” πο οποοτπ ποδτο νι8ιιπνιτ . Μπτιο @τα ίποιτο οοίπποτι ιιΙιπε οοτπιτοε ι·οοοπτιτ , Γοο

τπιτπιιιιι ίτπΡοιτο 8τ οποιο, οιιοιπ τποττπππι οιττιιιοτππτ, ποπ ίοΙππι νινοπτοιιι ,

τω οτιπτπ ιποοΙππιοτπ τοοοΡοτππτ .

ο. (1τιποππι ιτοιπ οιο Γοτ›τ οτπ ντο πο τποππίιοτιπιπ νοποτιιπτ , οι.1οε ποθ ποιίιοπ

τιοπιε νοτοπ τοιιοι Ρτπτοοιιιτ. @υπο οπτπ οοΠοι·πτιπε Ροτιιοιοονοτο νοιιιιίΐοτ,Γοιπ

οπιτιοπο ονπ ιιι οιιιτιι οοΠπ τοΡοτιτ , οκ οπιιιπε ποππιοτπ τοΓοἐὶιοποιπ ίοΡτοττι νιτιο

οιΡττιοπι ποπ ΡοίΤο νιι·ο Ποι τιππτιπνιτ. Ηπο πιιτοτπ Ρπτοτ ιπποιπε πο ιο οοίοι·τι ιπ

Πππτοι·ιπίπτ,πΙιπτπ Βοποοιιτιτ, δο[οποο νπΙοο ίιπΡοποπτιι πι, πιο π Ποο Ρετ·

τππτι νιτι ιπιπιίτοι·ιπτιι ίιοι·οτ) οκ οπιποπο ονιε ιοΡτοπι νιτιε Βιιοπιιε. ίιπεπιπ τυπο-ο

Ιιπιτ.(1πο πιτπιτπτπ νιτι Ι)οι οΡοτο οπππτπ Ετ οτι€ι νιττπε οπτιτπιτιο πζοποίοιτιιτ,οππ π. '

Ροτίοοιο ιιι οπτιτπτο νοιπτ οοποι ιποοποιτπ , & οπο ποπ οτπτιτ οΙΤο Ροτποι·πτιτ .

1:τιιιι"Ρω 1 οι ()οοιιιτ οτιπιπ νιτ Ποιπιπι τΡιττω Ρτοπιιοτιπε ΡοΠοτο, νοπτιιτπ οοοποίοοτο,δο

οι<ὶτ- οο8τιιτπ, ιιτ τοτπιπ Ροίοοιππτ πτιιιτπε , πππτιπτο . (ζπιοπτπ ππιιιοπο οο νιοιπιοτιιιπε

ιοοιε οποτποπττι πιο οπτπ οποτ8πτποπιιτπ νιιιοτιιτπ ίοι·το οπιτοτππτ,ιπΡΡΙιοιτοτ @πιο

οπτιτοε , πτ οι ιιιπππε ιττιΡοτιοτοτ , πτοπο ιιππιπποπττι πο οο ίΡιι·ιτπιπ ίποπτοτ , οπι

οπο νιτ νοτιοτπιιιιιε τοΓΡοποιτ , οιοοπε: Πιο ποπ πιο νινοπτο ,ίοο τποτιοπτο Ηπει

πω. (ζωο ΡτοΓοδ`το ιτπιτπΡΙοτιιτπ τοίτπιτι ίιιτιτ οπι πονοτπτιτ . Νπτιι πιώ Ρπτοτ ιππ

διπε οιιιιτ , πιο οοοοιιι οιιΓοίΤο πο ίοτιπ1οι·πτπ οιπίοοπι οοιπτο ιιπτππποιιτπ ΓΡιτιτιιπι

οιοοιτ: οποο πια οιππιτιοτοπτο Ι)οο οιΓΡοΗτππι , ιιτ οιιίοίι”πιπ ιοποιοτι ΡτΕππ Ρωμ

ι·οτ , δ: ιιτ ιπ οιπε ίπιπτο οιιπιιε ίποτπτ ιοτνι Γπι νιτπ οιπτοιοοτοτ . να οποοπο ατοπι

οι ·ίπιζοοτο πιιτποπιι οοοοτιιε πΡοπτιιιτ , οπιπ δ: ίπτιιτπ Ρι·πτοικιτ , δ: οπτπτιοποτπ
οιιππι Ρτοτιιιίιτ , οιτοτοπιτ . ο Η

1ο πιτ ιιπ- 1 τ. νοτιοτπποο οτιπτιι νιτο Ι. ο ο Ν ι οιΓοιΡιιΙο πιο πτοπο πιο οοτιοιΤοιοπΙιε μπιτ

"Μ"Π πω· οοΡοτπτ , πτ ποπ οιπίοοτιι τποττοτπ ιπ οοοοτπ πιοππιιοτιο Ριπε οππτπ οποοοοιτπ Ηπ

πιιοιιοι·πιπ -οιτ.-πηπτω ποπ ΗπιπΙοίΐο ππτποππιτιοοΒπιίιοπτ: πο τι ππτποτιιτπ Ρι·ειτοιοιππι οιτοοοοτοπτ,ίπ- ο

ιιοπτπτι οο τοιιπε ιιιοιιπίτοι·ιι ποοπποιιπιπ Ροίιοπτι ππιπ ίποπιτπτοε οιπίοοπι τποπει

Ποιοι τππο τππτιο ίοΙππιτποοο ίι·πττιιιπε νικ ίπΠιοοτο νιοοιιπτιτιιτ.Βοο οιιπι πιω τ”οι·ο

οο Ιιοο ίπεοπιο οίιοτ Ρτοίοοιπτπε πο Βοτπιτιιιτπ , οιίοοιπ τιιτοιΡπιπ νοοπτιε πο ιο πιτ:

,, Ε8ο οποο οο ππιιιοτο ίι·πττπιπ οοπιιιτπι , ίοοπποπτπ Ιιοτπιτιοτπ οπο: ιιπιπ (οποο

,, ιπιιιι Ι)οπιιππε τονοΙπτο οιοππτπε οίτ ] ιιι ιιοο τποππιτοτιο ιππππιοτπιιιιιε πιπΙτι

:ο τποο πο οιπίοοτπ ιοτνιτιιιιπ οοΙΙιοοποπ πι. @ιπ οτ: το 8ο ίπτπτπ ίτπιτιιπι τοοοτιτιο

), ποπ οκ ιιτπ:ίοτιτι ιιιοΡιπ, Ιοο οκ οοΡιπ ίπτπιτπ Ροτιίπποπ οίι:οπιπ ιιιο,οπι οοο πο το

), εππιπ ίπππι οοπετοοπτ , τοτπΡοτπιοε οτιππιιπτπτπε Ιπι·ζοιτοτ τπιπιιιι·πτ. Ηοο ποτέ

,, οποο νιτ Βοι νοοο Ρτοτπιιτ , ποπ ίιπΡοιππε ιπ οΡοτο.·οπιπ οπιπιτιοτοτιο Ι)οπιιιιιιο.

ιιι οοοοιπ τποππίιοι·ιο 8ο τπιιιτοε οοτιίιιτπιτ , 8ο ίοτπΡοτ ιπτοιτοτ Ρτοοιιτπνιτ .

τι π. Ειε οποοπο οιΓοιΡπιιε οπτπ Ιπτ:π ίπτπιτπ Ρωττιιιτ , οποιο οτιπτπ οσε πιπποτοπτ

Ε' “ή Μ! ,, πονοτίπ πιιπτιπνιτ . Ροίι οιιιτπιπ τποππι , ιποπιτ , οπιοπτπ ιπ ιιοο ονιιο οοπιιπι

Μτωτι ,, οιιπι Ιπιιιιε ιτιοτοοιοτπτ , Ρποοπι οοττιτππποττι τιιτοπτο πιτοτπτ . 5οο τιιτιιπτι τοπι

;"€2°'."')° ,, οπο .· οπιπ οιτιπε οιτίιιπΖοποτιιι· . .(Σποο Ρτοιοδτο ιτπ ίπδιππι ππτιοπι πιοτιπίι οοιι

ίοποε τοίοι·το Γοιιτι Γππι . Νπιπ οπιοπιπ τπτιιιπο ιπ:οπιπτιππι ιπιτπε , Ροίιοπππι νιτ

ίππδιπε οιιιιτ , τποππίιοτιπιπ ιτι·πιιιτ , οιιιίοοτπ ίιιοοοΙΤοτοιπ οιτοπΙιτ: ίοο οπιιοι·π

ιοτπ Ιοοπτπ , οποτπ ιτπτιιιπο πιο πΓιιτΡπτο Το οτοοιοιτ, οινιππ πιτιοπο Ροτοπιιπε ,

οι , οποτπ οιττιπιοτπτ , ΙιΒοτιιτπ οιτο οοτοιιοιιιτ .

νιιιτιτο τ 3. Ηποο πιο πω οο τππτι Ρπττιε νιτπ ειτοπο τπιτποπιιε Ροτνοποιππτ.·ποπ οποο ιίιπ

“ε” ίσιο. ίποτιπτ , τω οπιπ ίππδιπε ΡΙπτπ οι:οτοπιτ , οποιο Ιιππιιιιτοτ οοοπιτπνιτ . Σππέτι οτ

οπιτπ ντο οιιπι πιπέτιπ ίποιπτιτ , ιιι οππτιτπτπ ΡοίΤπτιτ , Ιπτοτο οπΡιππτ .· οπιπ ιιι οπτ

Ιο , ποπ ιπ τοττπ ιιοιιοτπι·ι οοποπτιιίοππτ: . διο ίοττπΙΤο νιτ πιτειτο δε ιίιπ οοοπιτπτοτ ,

ο πιο οίΐοτιτ , οπο:: ιπτοτο οππιιτοι·οιιττι οπο ΡοτπιίΤοπτ . Νπτπ οποο οο οιτοοιίπο τπΡιε

νοι·τιοο οποοπε Με ποπ Ροτπιτ, οποο νινοπτοπι Γοοιιε τοοοιοιτ οποιτι ΓοτιοΙιοποππι
τοοοΡιτ . ο· οιιοο οο ιιοποοιοοπτο ππτποτπε ονοι·πτπ οτονιτ ; ιιοτπττι οπιοοτπ ιτπτποπιι

τπποεπτ,οππ: οοοπιτπι·ι ποπ Ροτοτπτ.Ετ ίοττπίΙο οποτοπτιιοπππι οπτ·πτο ιοοο νινοπο

ποιπιτ , ιιτ τυπο τππζοτιπε ιπ οιιιίοοπι οιιτπτιοπο οΙπτοίοοτοτ , απο ιιιιο ιπιτι :πομπο

οΠοτ, πιο ίπνοι οι τπιπποτο οιιοι·ιε τποτιτιιπι ποοιιποππττι μποτ .

το.. (]οτοτπιπ ιπ οπο Ιπτοτο Ροτπιτ , πο ιπτιιτοτπτπ ποτιτιπτπ ποπ Ροτνοπιτ.Νππι

" · οπο
 

το Ετ παο ιρίτι οι: στο Ι.οοπιε Γι: ιιοοοιιιίιο τοπιο ιιιΦω νι6ιοτ ΠΙι
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πιω επίττττεπτπε ττεοτε τ:οι·ππε ετττἰνετὶτ , πιποπε νππτΕτε τπεπτειπ εκτεπι:ετττ,ππ1- .ετπν. επ.

Με Ιεετγπιἰε πποτττϋε οεεΙείὶὶε πεεττενετττ ; ππετπ ίοτττε ίπετττ π. εάνετΠε, ππεττι “Πο

πετττε πε πτοίπεττε; ππο ντ8οτετπππόππι πείπεκετττ, επ τεεππτττ εεεΙείτε πιωτω. "° Μ”

πεττοτπτπ ίετνοτε Πε8τενετ1τ : ποτπαιδε Με ΓιτπτΙΕπτπ πτεεπάτπάτπΞε εῇπίἀεπτ πεπτι

ίπτε επ εΙτοτπιπποττττετπ ποπ Ρετνεπττ . Βετὶ Η τποπιππ νετο δ: οοπττπεπττε: επί

τ!επι ίεἰτε ποπ Ρο!Τιππι.ιε , εοΠέπετε ε:: οΒεπΠε εντάεπττπιτε πιίτεεπ1τε εῇπίὸεπι Ρώ

1πτππε, ππΞε ἰπ Με πιιοττά1επτε εοπνετίεττοπτε πω νεΙτὶε ἰτπΡτοΒυε δ: επίἱετπε ίπττ.

Νετπ πωπω εετπτε πιιπ π. Με: πππο Ρτεεεπετττο Νάσαι ίετνετετ , Η πυοτὶὸἱεπἱε

:Γετνεπτἰοπε ετπιτε πρώτ άε5πετπείε ποπ πιιπ τΞόΞε πε εει!είττε νται: ετποτε ΓπίΡεπ

όετετ ; 8: νο1ετε, πτττε τΠεετπ, π1εΒάεττΞε τοτπε τ8πεπε ππεπτΙο Ρο!Τετ,π ποπ σετ

πτε έτεντεπίπετπ Ρετ ντιπ π1εππε:επίτππεπτίω 1εντετετ θ Κετιππ ππτπετ·πιπι παππο

πο επεετετ , Η ΗΜ π:Γε τετιππ είπε ποπ Ροτεπτετ Ιππττεπετετ ? Ροίττετπο πε εκππΙ

Ποπε πεττποππττι επ τΡίε νετἰτετε άτοττπτ : Ηοσέεπιστ ώεωοπαω.πεππεε" , Μ”. 9.

ότι οτσ2ἱοπε(9“|ε38πἱ0 . Ι..τπιτετ απο , πιπε Μππτοτπτπ Γε επίὶετὶτετε οοπττάνετττ , ω. ·

πιτε οτεττοπιιττι τπΠεπττε1)εοεπιποττπππε ίπετττ , ππί ππεπάο νεΠετ , επατε ω·

τποπἰε Ροτείτετεπι εεεεπὶτ . Ιτετπ Β νπωτετιιτπ , οτεττοπιιτπ , Ιεδτοπιτπι δ: ίΡττττπε

Ππτπ τπεάττεττοπιππ ἰπίἰεπτἱε ε:οττΠε Ρυτττετετπ εοπίεππἱτπιιτ,νὶτ Βοτπὶπἱ, ππὶ ποπ

ίοΙπτπ πτεεΓεπτΞε , ίεά εττετπ τπτπτε πονετετ,ποτππι όοποτιιτπ οτππτιιπι τπεπίπτετπ

ποπ ίοΙπιπ Βοπεπτ,εοπίεττετπ,& εοε8ττετεκπ,ίεά δ: ίπΡετείΠπεπτεπιπεοεπετ .

τ 5.. δεό ποτά ίπ Ρτεεἴοἰεπτἰε τετιππ τεπτετπ Ρπτττετεττι οοτότε ε@Παπ επετττππε,

πιπ ε!» Με , ε πιιὶΒιιε οπτἱιπε ποτιιε επ , τεπτιτε εΠ-ετττπτ , πε ἰΡίπτπ εττετπ ππτπεπἱ. · -

8επεττε ΚεοετπΡτοτειπ ἰπ εετετε επππο Ροίὶτπε νττΙετε πιετετετπτ θ Βἰεππτ επίτπ 2ε;"μ'έξ

πποτὶ επτε ίεκτιππ ίιιἱ εττἰτιτε :Παπ ετ Βοτπὶπιτε ]είπε-(Σπττ1τπε εΡΡετπὶτ , εἰπ ιτε ει. πω.

τπτ: Βὶε Οπεπιεπτετε νεπἰεε επ τπε.Ττιπε Ρετετ νεπετεπεπε ππεπτε ΙετΙττε δτ εεε

ὸἱο επίιι!τενετίτ, ππἱπιιε άεπάετϋε πτετπ :επτα ΡτοπιτίποπττεκίΡεθενετττ ,εσεί

τεπτΙο εοΠίΒετ πώ Ροτείτ , πιπε άτοτ ποπ ΡτεενεΙετ . αποπτττιέτυττι ὸἰε νεπὶεπτε ,

ἰπιΡΙενΞΙΤε ίεττπτ οτππἰε , . πω: επ τεπτε: ΓοΙ1ετππττεττε πιἰπἱίὶετὶπτπ άεΒεπεπτπτ .

Νετπ ΜΙΠετιππ ίοΙΙετππτε εεΙεπτενττ , πετηται μπα εΒΙπττ, πειιΡεττππε τΙοπεττ

νε πτίτττπιπτ , δ: εοπΡτττπτο τΠίτ:τΡπΙτε Ρεττε , Ι. ε ο Ν π ντάεΙτςετ νεπετεπτΙτ νττο ,

σποτ ίιπ:εττιιε τπεπττοπετπ ίεεἱ , ίοΙετπ πτετ εαπετπ Ρτατεττττ,επτ Με ντποπτε επιτ

Ιεε ΚεάετπΡτοτ Ρτοτπὶίἰτ. νε! ίοττείΠε Ξἀεἰτοο ῇεῇππιιε νοἰπὶττὶε πω; τπιιπάο ττεπίὶετε , πτ τε8ιπετττπεποετο ίε δ: τποττεπόο ίποπεετετ . @Με επὶπι (Παω τπ νἱε ε.. ςξπ,,...._

ιποπείτεττο Ει·εττεε ῇεῇππτ τεττττε Ρτεεεπετιιπτπτ , πετ ΞπεΙτπετο πιω τ!τετ νείΡετε ῇε

ῇπππε επ 13οιπΞπιπτι ττεπϋπ , επ πω. νται: πεοπτίπ ..τι ποιπιππ εεεΙεΙτειπ , ππεΙἰ πε

ντε επ εεΙΙετπ , νεπἰτ . ο -

τ 6. Τίιπε πιπάεππ ἰτεττὶΒπε αυτ: ίτετιιτο ετε Ρεττε ετ! τείεἐὶοτἱπτπ επωιπ , εεΙ

ΙπΙετπ ΤΡεΙππε:ε ., ὶπ πιτε τπεπετε εοπἴπενετετ , τπττενττ , Π: Ξπ οτετέοπετπ ὸεόὶτ,ετ- Μοή"πω

πιιε τπτετ οτεττοπιττπ νετοε ὶπ ΚεάετπΡτοττε τπεπιτε πΙτὶτπιπτι ΤΡττττπτπ τι ττεάττΠτ . “χ”

Βποπιτπ ππ_ἰΡΡε ποπ είτ , πποε! επ ειππ τ!εάπεεπόπττι εεεείΐετττ , ποτ ειπε Τεκτιιτπ

(Παπ πππο ὶπνττετε οτιππετπε είτ. Ωπεπάο επἱπι ΠΠ πεετει εππτιετ επτεότεπττ πε

εΙΤετ, πιπ πιττττΞπε ΡεπΙΙο επτε ίπετετ πτ εκἱτετἔΟΒἰἰτ επτεπι Ντ νέα: νεΙ‹ἰε νεπετε

ΜΙτε ίεπεκ δ: ΡΙεππε ότετπτπ , παπι ίετε οεπτιιτπ ντετπτζ πετ επποτιππ . @ποπ ίε

πε οπτπἰππε π1ττεοΠε επ , ἰτε ίεπιτε δ: τοτττε πίπιτε επ εκττετπεπ·ι ποτεπι πποτττε τπτ

ίτττττ , πτ πεε πω: τετπ όεετεπττε Μετα: εεΙππετετ , πεε εΠπιτε άεΜΗτετε πεπεε- Οι... απ,

τετ . Νετπ πίπιτε επ εκττειπιιπι πάτα θα τετπΡπε εΙετἱΠὶτπε δτΙεπττ, 8τΪοτὶΡίὶτ , =ΠεεπεΠ·

Ματ” εεΙεπτενττ, 8τοιππε ΡείἙοτεΙἱε Ἐπὶ οτὸὶπὶε τπἱπἱίὶετὶπτπ νεΙεπτετ εκπιππἰτ. Μ'

Πεπιιε , ιιτ νττΙετε είτ , τεπι νὶνεπτἰο , ππετπ τποττεπάο ππτπεπα πετπτετ τποΙείΗεε

ντοττ.· Γεπείεεπε πττπιτε, νἰΒοτἱε ίιιἰἀεἴεδἱιιτπ πείετεπε.· τποτὶεπε πιοτττε επτΞτιι

άτπετπ ποπ ἱπειιττεπε . ϊ .

1 7. Ηἰε ετ8ο τεπττε όοπετπε τπετἰτἱε τεΙἰεεΓΡὶεὶτπτ , πτ ἐΠπό εἰ πππο πε οΠεδτο

]οπεππε επ εοτὶετπ Κεάεπ1Ρτοτε ποίττο άτοιιπτιετ, πποτττοεο!ίπετ οοπτπετετε νἰτὶεε

τπτ : Σάο πω, τππιπτ , ·υ0ἰο Μαπετε , άοκεε πεπίπω . Κε νετε τεΙΞε ετετ,ιιτ πτικω

πππο ττιετεεἀἱε ἴπτπιπετ πππο. τεεἱπετετ ιίεε!.πποε εοτττ8επάπτπ εΠετ ποπ πεπετετ . Ι,,τ,,,,_

Ηεπιπτ Ππιπάετπ πιεσε .τε εττετπὶτετετπ ίτετετ:Γεά ποπ πεπιπτ ποσά ενω τιππεεπἰ Ιε- Μ·

Ρτο ε ίτεετΙττετε πεποετετ.Στε απο επτπ Βοτπίπιτε τπεπετε νοΙιπτ.,όοπεο νεπἱτ : ππἱε

πιτπττπιπ ε Με: ὶπεοεΡτὶοπἰε ἰπἰτἰο τεΙὶε ίπττ, ππΕ επτείΠοπτε Με τε-τπΡοτεὶΡίὶπε

1989: 8.8'. Ο. Β. Του». ΡΤΠ. 5 ε ἰῇ ο Βεπετπ_

ο Νειππε απο εαπ:: ΜΜΜ, οι πατάετπ ρτἱ‹ὶ. ΗΕ ΑμτἰΙἰυ, πώ επετεθετεε εππο τησ. εοπνδτυπτ.

 

ϊ
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ΑΝΝ Οι· ΚεάεηιΡτοτιε Ρταΐειιτζαπι τηετιιἰτ . (Ζωη αιιτειη ίταττεε α τεΓεδΒοηε Γιιτ8ετεητ ,

1 05ο εεΙΙιιΙαηι ειιιί:ιεηι ιητταητεε , :ιείι1ηδιιιηι ιηνεηετιιητ , ιτα τηετηΒι·ιε όιΓΡοίιτιιτη , ιιτ

Ρ:::'ήξΠεΓ' οταηε , ηοτι τηοι·τιιιιε τ:τε:Π ΡοίΪετ , ηιίι ταδιιιε :μιά δε εο @τη ΐαι€ιιιτη είΐετ ιηιιιι:α

ρωωιιιω. τετ . Τιιητ :μιε τηαποτ δ: Ιιιδιιιε ίιιει·ιτ ΠιηιιΙ οιηηιιιτη , ηιιἱε δ: :μαητ-ιιε :ιοΙοι· δ: ττι

(Μια Πη8ιιΙοτιιιη , τω Πη8ιια ηεαιιαιματη Ροτειτ . Ρατετ τμι:ιετη ίαηι9τιιε αΒίεητεε

:ΠΐειΡιιΙοε !ιατιετε ηιοι·ιεηε νοΙιιιτ , ιιτ ειε ηια:τοτετη μ:: τηοττιε αιιίεττε :ιεΒιιιίΐετ .

Υει·ιιιη ιιη:Ιε ειε ιηιτὶΒατε όο1οτειη τ:τεοΗόιτ , :ΙιιΡΙιεανιτ , ηιαιτεηιιΒιιε Π:μιάεπι ο

ηιηἰΒιιε,ηοη ίοΙιιτη :μια ταητιιε Ρατετ οΒιιτ , α: ετιαιη :μια ΡταΓεητεε :μοε ηιιτιτιε

τ~ κατ Ιιαβετε ι·εειιιανιτ . δει! ίοι·ταΙΤε εοι·ιιτη ίττεΡιτιιε τεθειιιε νιταΙΤε εο8ηοί::ιτιιτ , ιιτ

Γεετετα: οτατιοηιε :μιετε,νεηιεητιε ]είιι τηαΪείτατε Μπάτη ίτιιει:ετιιτ. ΤοΠεητεε αιι

τετη τιιίειΡιιΙι ι:οι·Ριιε εμε ιη εο:ιετη ἴΡεΙεο τι είται οτατοτιιιτη , :μαι ι:ιετη νιτ Πει

τοηίιτιικετατ , εοηάιάετιιητ .

ι δ. Ηατε αιιτετη :ὶε νιτα δ: οΒιτιι νιτ1ναΙόε νεηεταΒἱΙιε ΑΙΓετιι ΑΒΒατιε , τατη τι::

τω. · ίετιΡτιε Βείι:ιετιι αΒΒατἰε ιηοητιε ΠαΠηεηΙιε , :ματη δε αίΪεττἱοηἰΒιιε ίεηιιιη τηοηα

ίιετιἱ , ιη Ρατνιιηι ΠιιεΠιιιη εοητιιΙιτηιιε: ιιιιητ α:ι εα , :μια Ροίτ ειιιτ:ιεηι οΒιτιιτη ιτι

εο:Ιετη τηοηειίτετιο ίιιητ ἐείτα , νεηιατηιιε.ΒιιΡτα τετιιιιΠε τη:: τηετηιηι , :μια :ιαηιοἔ

ηἱαειιε α:ἱ ίεΡ ιιΙετιιτη :με :ιεΙατιιε ιιτ νε ηιτ , α τηαΙ58ηο Ιμάμ ΗΒετατιιε είτ , τμετη

οΡτιηιιιτη Ριδιοτετη Μια αΠετιιητ . Ετ η:: ταητιε ΒεηεΠειιε ιητιτατιιε ει:ίιίτετετ, ει:

:Ιείὶατη ίαη&α Τι·ιηιτατιε , :ματη ίιιΒ`ταΒαηεαπι ύ νοεαητ , ιη Π8ηιιτη Ιίδετατιοηιέ·

μα: ΡτοΡτιιε τηαηΠ:ιιε :ἰεΡιηκὶτ .'

19. (1ιη:Ιατη Ρταττετεα ίτατετ ετατ ω ιηοηαίιετιο,ΝιεοΙαιιε ηοτηἰηε, νιτ ιμι:ιεπι

ναΙ:ὶε τεΙι8ιοίιιε , τω τατηετι ιηαΠέηιε α:Πιιι:: αητισμι ηοίτιε ΒεΠίε ει:Ροίιτιιε: ηαηι

ιμοτἰεε τοτηηιιιηιοατε τιιΓΡοηεβατηΙΙιιτι ει :ΠαηοΙιτα ιΠιιΠοηε τοητιεεΒατ , :μαι :μι

Ρατιιιητιιτ ) α:ι Ιαεταηιεητα Ι)οιηιηιεα αι:::ε:ιετε ηοη Ρτα:Γιιιηιιητ . ΜιιΙτιε τμοεμε

ΜιιΠιιε δ: οτατιοηιΒιιε,Πετιηιιε :μο:με δ: ι:οηίεΠιοτιιΒιιε ΡτοΒατιοηιε με ταιιίαε αιι

ίειη:ιετε τεητα!ιατ: δ: ταιηεη Ι1Βει·ατι ηοη Ροτετατ . Ταη:ιεπι ίαΙιιΒτι τεΡεττο εοηίι

Ιιο , α:ι τιιτηιιΙιιιη ίαηδΗ νιτι οι» οταηόι εοηίιιετιι:Ηηεηι ίεεἰτ . (διαάατη νετο :Πε ,

δικη ΠΠ:: ττΠΗε οι·ατετ , ατ‹με α Ι)οτηιηο εατηιε βια τιιιιη:Πτιατη ωιωτ ιηατοι·Πιιιε

Ρετετετ ; ιιτ ίοΙετ ηια:ι·εητιδιιε αει:ι:Ιετε , μι: ττιίΗτια οΒ:ιοττηινιτ: :ιη ιη νεηε

ταη:Ιο ηαΒιτιι Ρατετ Μαη ίαιιδιιιε αΡΡατιιιτ , δ: α!» εο ταιιίαε ταητιιιοΙοτιε ιη:μιΠ

· · νιτ .. (Σιιηι:με ιΠε :μιά Ρατετετιιτει:Ροηετετ , ίοηε νιιιε αητε ειιιίδετη οτατοτιι α!

τατε νΕίιιε είτ Γιιτ8ετε , ιη :μο ειιτη ίεηει: νεηει·αη:Ιιιε :!εΡοίιιιτ , Ιανιτ, δ: δικη ει:

Υα:ιε , :μια ατηοτι:ι ιαιη τηιιητιιιε ω: . Ωιιοτι δ: ιτα ίαθιιιηι είὶ: ηατη ει: ιΙΙο @τη :Πε

ιτηηιιιη:1ιίΡιτιττιε ΓοΙιτα ηηΡε:Ητηεη τα ηοη Ρει·τιιΙιτ .

εοτ ΑηηινετΓατια όεΡοΠτιοηιε εμε ίεΙΙετηιιιταε ιη ηιοηαΠει·ιο αεεΒατιιτ , :στη

.νιτ νιτ:: ναΙ‹ἰε νεηεταηιΙιε αΒΒαε Ρ ε ι· ιι υ ε , ε τι:: ίταττιιηι ι·εδτιοηε ωιιιειωι , Ρετ

· · α.. .οιηηια ίετε ιηατΞε Ιιτοτα τε8ιοηι Ρι·οκιιηα Ριίεεε :μείινιτ, δ: ιηνεηιτε η:›η Ρομπ.

' ' Κενει·Π ιταιμε ίιιητ :μι Πω Βιετατιτ,δ: α!» οτηηιδτιε πω: τηατιτιιηιε ηιιί:ματη Ριίεεε

ιηνεηιτε Γε ΡοτιιιίΪε τείετεητεε . Τιμ: α:ιιηο:ιιιιη τοηττιίὶατι νη· ναΙ:ὶε νεηειταδιΙιε

εεΡιτ , :μια όιετη Ρται:ιεεεποτιε ίι1ι:μα ειιριετατ εατιτατε ΡτοΓε:μι ηοη ναιεισατ.8ε:ι

:μισά :ιείιιετατ τη αηΒιιίτια τετηΡοτιε Ροητο,ει :οι ιατηΙ)ειιε ετατ οηιηιαιη οηι ηιΒιιε,

:ΙεεΠε ηοη Ροτιητ.Πιε ετεηιτη Μα ίταττιιηι τοεηαηι Ρατετ ίειηδιιιε ΑΙίει·ιιιε αίθιιειι

τετη Ραι·ανιτ . Ε-8τεΙΤηε ίι:μι:ιετη Ρεττιιε νεηεταδιΙιε αΒιιαε δε ()αΡιτιιΙο, αητε τΙαιι

ν Πτιιαηιιατη εοΡτιιηιιηι ΡΙεηιιτη ιηα8ηιε ΡιίτιΒιιε μια: :μετη ειιτη ιηίταητετ :μια

. .. τη :ιειιοίιιιΙΤετ ιη:μιτετετ , δ: ιηνεηιτε Ροι·τιτοι·ετη ιΠιιιε ηιιΙΙατεηιιε ΡοτιηΙΤετ , ηη.

° : ταειιΙο :μο ίε νιτ ίαηδτιιε οθεη:ιετατ , ΠιιΡιιιτ , δ: Ριίεατιοιιετη ιΙΙατη Ριιττιε ΑΙίε

ωτωπε το8ηονιτ . .

πι. Ετ ιιτ @τη τετηΡοτιιιη ηοΠιτοτιιηι α:ι αδια νεηἰατηιιε, [.ιιετιε πιοηατΙιιιε α:Πιιιε

ΓιιΡετείτ , :μι ηοΒιε ιη ιηοηαΠει·ιο ι·είεττε ίοΙἰτιιε ετατ , :μια :μοτιατη :Πε τηιηιιτιιε

ο , ει: ωστε τηοηαΠει·ιι επτα τΙιοτιιηι τεΗτιεη:Ιι Ιιεεητιατη·ΙιαΒιιιτ.Ιδι ιταιμε ίε:ιεηε,

::ιιτη ηοη Με , :με ιη εΙιοτο εαηεΒαητιιτ, ιιιτε:ιετετ , ία! οιιΡτεΙΤιιε ίοιηηιο 8τανὶτετ

:ιοττηιτετ , ί`εηει: τμἰτἰατιι νεηεταη:ἰα ταηιτιε ίιιΙΒιιιιιε , Ιιιιη:: Ρετ οτατη ειιειιΙ

Με τεηιιιτ , δ: νιοΙεητετ τταΙιετε α:ι τΙιοτιιιη τοεμτ. Τιμ: τηοτιιε Ι..ιιοαε ηιοηαε Με,

.

:στη
 

ο Νιιιιε οωωτω, "τι τωειιττω Ειι:Ιι:ιι·ιΙΠ:ι ΐει·νατιιι·. Αιωιι τιιηιιιΙιιηι Μη:: Ξη:!ειιιηΒιιιητ και με

ηη δ: Ρειι·ι ίετιιηάι α!ιδ:ι:ιτιιηι τιιιηιιΠ.

δ 5η; :ιιτ-τα ηιιιη. Μ. Ωαιιία ηοιιιιη18 ιηςει·τα, ηἰίἰ Η ΐιιθ”τ:ιεαη:α τη: :Η οΒ ιιιι·ιΓάιέτιοηειιι :ιιιιι:ιρΠ τομ.

Ρετε!ιατ., Γριι·ιιιιιιΙετη. ·

ς Μιηιιιι διτεΕπιιιτιιι· τι , :Ιώδιο ντιπ ίε&α μετα::



5. Α ΕΡ-ΗΕΚ:ΓΈ- ΕΣΒ ΒΙΣΤΙΈ; τ 6η.3°κ

απο οιιιε οΙΤοτ, οιιιτι·ο.Ιιοι·ο ιιιοιιτιοΙιοε νἰοΙοιιτοτοιιτἰοτοτ, ιτιοιιιι·οτοτ; οιτάινττμ.ΝΝ.°ειικ

οιιἰει ο.ΒΒειε ΑΙίοι·ιιιε οΙΐοτ, :ιιι οτιιιιἰει τειττιοιιοπ1ιιιΡτοΡτιο τιιοικιίτοι·ίο Ιίοοι·οι·ιτ.·

Πιιτι1οιιο Με: ττειΙιοτι:ὶο ίοΠ:ιτιειτοτ , Με εικοσι τειι·άτιιε ίοοιιοι·οτιιτ , ομοσ! απτο «Πτο

το οῇιιίτὶοιτι Γιιδι·ειεειτιοα οοοΙοίἱεο νοιιιι·οτ , οι αυτ” οίτ . Ενιεί!αι:ιε ειυτοπι ,- ἰΠὶο

το ιι·ινοιαιτ, οι» Π: :ιττι·:ιτιι Ρο: ίοιτιιιιιιτιι νιάοι·ειτ, νοίτιιι·ιοτιτο οττειιιι , τμ12τιοτιιο

Με τοιιιιιτ , Φωτο ιειττι , δ( ίιιΡοτ Ιιιιτττοτυιτι ΗΜ Ρώτα ι·οΡοι·ιτ, «μισά νιτ ΐειιιδτιιε

@απο οοειιοίοιτιιι· , ιιτ Ιοοο ΠΠ οικω ιιιτ:οΙιτ , ίο Ρι·εοίοτιτοττι οίτοτιδοτοτ , δ: τιοΒΙι

8οιιτιιιτι·ι τοι·Ροι·οτιι ειδ οινωο Ιειιιόιε δ:ιιάιιιιιι οκειτο.τοτ .

ο π. Νοουο ιΠιιό ΠΙοτιοιιιτι Ριιτο , ουοει τ:ειιοοΙει νιττο:ι , «μια ίιιΡοτ »τω τω τι»

ιοῦοι

τι. ΑΡΗ!.

ιι·ιιιΙιιιιι Ιυοοτο οοιιίιιονοτειτ, ΡΙοι·ι.ιτι1οιιο ΙειΡΒι , ιιι οιιιίοοιιι τιιτιιιιΠ Γειαι νοτιιτ, δ: ο

ιιοιι ίοΙιιττι ίι·ιιιι8ι ι·ιοτι Ροτιιιτ, ίοό τιιιοτιτ:τοοιιο , ιιτ οπιτ , ΡΙοτιει Ροτιιιεττιίιτ .

ο 3. Ωοίΐτιε οτιειττι τιιοτι:τοτιιιε τἱο ΙοτιιοτἰΡΙο τοίοι·το ίοΙιτιιε οίὶ , «ΡΜ. οιίου:Ποιιο

πιο.Ιι Ιιιιιιιοτιε τιιεικιΙΙο. οιιιίόοπι νοτιοπιοτιτοι· ιιιτιπτιιιιτ , δε ΙιιτοΙοττιΒἰΙὶ δώστε (τοπι

τιιιτιι οοοΡἰτ οτιιοιειι·ι. 8ο τι απο οιιοτιόιο Ιειιιευοτ ιπετεινοίοοτοτ δ‹ απο ιιιοδιοοτιιιιι

ἴοιιτἰτο τοιτιοτΠο. τιιιΙΙει Ροτιιιίΐοτ; απτο ΓοΡιιΙοτιιτιι ωετι νιτι ίο Ρτοῇοοἱτ ιιι οι·ειτιοι·ιο:

ουσ απο Ριτοίττετιιε Ιοντιπιοιι τοτιτιοοΙοτιε άονοτιε Ρι·οοιΒιιε ιττιΡοττειίΐοτ , :το στει

ττοιιο Ιιιττοκιτ , δε Πατάκη Βιιι€ινοιε άοΙοτιτιο απτο οτοΡιιιτ , :ιι-οοο Ροι· ιΠιιιε νι11ΠΠ8

οτοΡιάιτιιε οτιιἰΠει ΡιιττοτΠτιο , δ: Βιοτοι τυπιοι·οτιι Ροι·διάιτ , δ: τΙοιιτιιιτιι άοΙοτοτιι .

η.. ΑτΙοίτ οτιιιτι1 Ροττιιε :το θιιο.τάιο. πιοιιειο!ιιιε , οοι οΠιοτιοι εΙΤοι·τιοτιο οιιοδ ιιι

το οτἰειιτι 8οίτιιτιι οίτ τοίτοιτι ίοΙοτ. Εει τιοτιιοιιο ΡοίτιΙοτιτιο, «με απτο ειιιτιοε τοτο

νἱΒὶιιτὶ ο ιιι ιΙΙιε ΡειττὶΒιιε νοΙιοτιιοι·ιτοτ ΡοΡιιΙιιιιι ν:ι.ίτεινιτ , Ρτοέβιτιιε πιοτι:ιτ:Ιιυε πιο·

@το ίοΒτιΒιιε τοιιτιιε οίτ . (3ιιττιοιιο ποστ ιιιιτιιιιε Γο!πιιιιιι νιτοε οιιιε οια:οδοι·οτ ,Μο

το ειοοοιιΠοτιιε ύ ειδ τιιτιιιιΙτιιτι τοτο Βι:Ρο πιοτιιοτοτι Ρειτι·ιε οοτιίο8ιτ,Βι·τιιιτοτ οι·οδοτιο,

ιιο τοιιτο ο ττοοπιπιοτι ο οοι ο :το @να οπο πιο σε υπο ο ο . ιι ιιο ιιιο ο Ρ τ 6 τ Ϊ ο ο ο ο Ρ Η τ Ι ο

Ιδτ ί8ίΙτέτδόί ίτίτ, οτίτιιιτιπιι τοτο ω οοο τι Η οι οοο το οοι οι ΜΜΜ οοιι οοο ιιτ:ιτ οτι ί

Ιὶιτιο. το” οιιι:τι τοΙιιιοιιοτοτ,τιοο τύπο Γειτιδτο νιτο οοιιιιιιοιιάειτιΐ ίετΞειιτο ΡοτιιιΙΤοτ .

Δ)ζι.Μ..*-α-Κ.1.Ιδ-ΩκΔ|λλδΠλδλ :.Κ:ι.5.π.χ.ο..ει.."€.κ@κτλ@Ωω-Ρο

ΒΕ δδ- θΕΒΜΑΝΟ ΡΒ.ΙΟΒΕσ

δ: :πιο τι·Ποιιε τιιοτιοοτιιε ΤαΙιιοτοιιΠΒιιε.

1 . Ε [. Ε ΒΚ [δ οι·π:/ασα!ο ισπάοσΖωο ἱποιωτο δαοἱπὶκισοπ/ἱτ ἱπ Ει48όιιποοβ

όἱοσοβ τ«Μιπέα ού τοὅκἰατοπι ιἰἰ/σὶρἰἱπ ω”, οπο· έωάοιπ/«σύ Πατα:«τίο αδέατο

ο/α/οπο/πεσε[οτέόπε πτωοϋπο ·υ28ούστ. Η εκ »ω!τίτ τύω·:Εε$ωτοτ , δαύτα «Μιάου πιο

πκιβοτἱο άοκατέοπο.τ :απο τοΜΡοτὶε[αἄ«ο|ππτ κι «Μέι ποόἐἰέ α: , ΡΜ ακοπικύοποπ ἱὐἱ

τω” /απδτο σοπ·υοι·[απτέτυπ ρωταω /ιι#τπ8ἱσ ατκόέοδαπ:.θοΜπίπε στυπο.τ Ροτοῇέ απ·

«το 1 007. Όπιπ«πόο ιίοάίτ «ΜΜΜ δ' θΠζδίΙ(:"Μ Θ" «Μι έ» πέτο Τατιωπτοπ-βήαέ «ΜΙΜ

8Μπ ,Ει48έτ4πεπ|οΜ Ροπέπούστ. Επσο!έΜοπ[ω νοτο σοπιἱτο: Πίσω: ›ποπσΜοτ πό Με

τάο «Μοτο δα·υίπίποπ/ί οδήπποπικτήποτ ίπ οσσἰοβσ/ππδἰἐ Ρωι!2 ό:: Βοτταυἱἰἰα δέ;

σ:ο-β.τ δαπωπο:«#ε οοἰἰοσαταπ: , π:/οΜροη ἰπτμιἱιυπ , Ρτο ζιωτ/αζοπο οοπ/ὶιπἐαἰποἱτ

ἱἰἰἱ Παω: άορτοοπτεκτατ . Ηοε πατα:: , «ο ο‹›: ΡΜ έΡβ.τ/ατοο][πτέ φωτ: , «Ματέο δι:

Ρἱπὶασοπῇ/αὐιεἄο:Ϊοτο «:ο!ποι·ιωτ, 9τω»πίία φ/ξ«/ιώ &οπτέμετά: Βοπο:ϋδίέ Κοέιώσ

Ρον[ο·υετατοτ. Οοἰοὐτἑ:¦ιιἱ: στα: οοε!ε[το έοι:'έσατίο , Μ οπο: !/ϊο δππτοποπῇτ , άι·

π«Μαι Ροττσὅοκὶσοπ/ὶ: Θ" .Κ:260 Εποο¦ι]π«οπ/ἱ.ι ερἱ|σοΡὶ αυτ: [πο ΜοττοΡοίίτοποθο

τ«[τοάο «τεὑἱοΡσ7οοΡο Βιπάοέαίοπβ : μπετου πόύαπ:: σοπ:Ρ|ιστο: Θ” Μοππσύστ . :πωσ

1 ο29. εοπ«›οποπεπτ , τα εκμιύἰὶσο στα: πεί έπβα·κΜοπτσΡατετ , φαιά έ:: Βἱωὶοτἐεω

δεύττβαπα Ουὶσύοποπὶ: , σετπατΜ Ι . «ποπ. ό2. Μα: πω: έ«δοται· .

α. |ι]τίοω/ευ·ωο τοπσροτἰὐπτ ΕιτΜοπὅΔτιἰἱ:,Κοιἰκ ΡότΒατ·έαπόίτε τεὅἱ: ακοι·,υποπα

/ἰοτὶιΖ έκ «ΠΜ Ταἰιιοτἱ: οιισσέτα·υέτ , οποιο' πσεοιτβτἰτ ο· σ;ποὐἱο δσυἱπἱαοοπ-β πιοπασύἱ:

έκβούιίωκόπω τταιἰὶάἱτ , α: συπάΜοπο , το· ἰοστι.τ ξ/ΐο/ιώ Πύει·ίέ Μύιπέ:/Μεοβπω»

:με οτα:/ι‹ι·ἱ]ἐἰἱδῖὶοπο τοποαπποτ. Γαπκἰατὶοπἱ.τ σωστα» το[επ (ἶπὶσἐουσ έ:: Ρι·ούα:έο

πεύκα ΗΙΉ0Ϊὶά δαὐαιιἐἱαε , φωτια αυτ· ω·ώί·υέο Ταἰαοτοπβ έιτε Ρο·ο[οι·ι·ο ·υφοπ ο/ἰ .

Μιιιιτὶι τοι·πιιιιιιττι οιΡΡτοΡίιιοιιο.το τιιὶτιἰε οτοΒτοἴοοιιτιΒιιε οοττει τιιειιιιίοίτο.τιτ ὶιι

εΠοιει . Ιειοοοιιο οΡοττοτοτ ιιιιιισιοιιοπιοιιο ίοΠιοιτο Ροι·Ηίτοτο,ουεττιάιυ ιιι Ιστοί-οτι

κΖέτ'οδδ.αΒ. ΤΜΑ ?ΠΓ δΪ τη τὶνἱτει

τι Πι ε!ποτιιτο π! ογι:|ο: Ρ:ιωι:ιΙοε οποσ το”. |ιωο.τ ό· ωσι·Μ!έω.τ· ,παρω “οποιο” Μ! ιιοιι [εττο

τα:: απο -Αυέτοι·ι: ιιοίτιι τοιιιΡοι·ο οοτινοιιιιιιιτ. φαι Ρο!! ιιιοι·ιοττι @Μπουτικ :ιιιτιο ιιιιτ.ιιιοι·τιιι, ΐοι·ιτ:ιοΒειτ.

θ διο Ιοδοιιάιιττι, ποπ ιι|Ε·εκβυπΞ.τ, ιιοπτρο τω” «μια τοοι·ιε ποσοτιτ:!οδ:ιτιιτ.

 

ΑΝΝ. ΟΠ.
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τοπιεώσεπιπια πω» Τ σοπίΒειικιεεεΙοΠαωιη Μπακ: @Με Ματιπο.άω.6ικατω

παω πιοηεοΙιοτυπτ ΒιιπέΈξεΜῖετεἰπὶ_δεινὶωἐευεεπίἱε πιοτιαΠετ11 , 84 ειό τεΒὶττιοπδΩἶΝΌ·

ῇειἔὶᾶοπετι·ι Υιετ1ΞειΒΒατίε δε ίυοσείΐοτιπτι Μάιιε ,δε υτΙΙίτειατισ ίτει.ττσ.ιω ίΜάεπ1 Πεο·

τεΒιιΙειώκετ ίετιιυΙωι:Ξυιτωτι ΡαΒοΜΜΜΜε ,Ια νΞΗει , :μια νοοειτι.ιι= Τα!» νετΙ1ε ;

απ Ιοεο ε:: Ρε:πιίίΠοηε ίεπἰοτἐε ωσΒΒοάοΙΡΗ, Ρετ εστιβΙΙυιπ ειτοΜεΕίεοΡοτυω&

εΡ1ΓοοΡοτυω , ίοἐΙἰοεπ Ι. ε ο ΒΕ ο Α κ ι ε. νκητκ.ΠΠε , 8: Ε »Η οκ ι ε Τετεπιπει-Μ, δ:

Ρ ν. ε οι” :ο ι (ὶεΒοπτιοτιΠε , 8: Ρο Ν π· ι ι νε1επτίι:ιεπΠε , 8‹ αοπιὶεὶε Π Μ ε ε ιι·υι ,

δ: ειΙἰοτιιω ιιιιὶ ὶΒἀὸοπι €οιπναποτυπι ΗάεΠωπ τιοΙὶτοτυπι, Μα ὰεἀἰεειιὶοτιε εεοΙείὶειε

ΠΜ , δ: ΜετΙ:ϊεεωτι αυτι ειΡΡοπὸΙοἱἰε ω” δε νείοηετια·ουω αΡΡεκιάΜ1ε [ΠΕ9χ δ:

ΡστεΠειτεπι Μαι·Ιετιίεω απο εεεΙεΠει, & κι νετε!Ιο π” ιτιεοίο5 , δ: ὶπι.Ροπὶει.εο

σωστη ττιειοΐωπ, 8‹ ιιι·ιιιτιπ τω.πίιπισ ε1ιι$ νοε:ιωτ ΒειωΡοιπετυε , δ( κτιεοίοιπ :Ια ΕΓε:ει1·

κάτω, δςε:./έπε είπω. Δ

Ηππσ ιἰοππτὶοπεπα/ἱσ·πσπυἱτ Κοιία?όπ: Εππεπ8πο·ιίίε 6'072|Ι4% , σιήιι.ε επ κά· τεΡω

σεμποπτ ἱιἰεπτ ππίίοσ· 7·σ[εττ ίπ Βἱύἰὶύτ απ δ-εππβπππ .

εκφωμω 3. ΒοιπποΜη” ΤπΖπετεπβ τποππβευ·έσήαπτυοτ ε|ιά: Βόεπίπε ἰἰἰιισ έεβέππωίτ,

ΡΗ” 'π δω φαί ἰοσππτ ἱἰἰππ·: ·υπαβπαΉπιτσ σε ππόή: τπἑτπσπἰἰ: ἐἰἰυ/ἰτάπιιπ:.Μ [πανε δω·πωσια:

σετετἱ:ἴπε¦σἐἶπε ,(9 Βοόπξ[π:|κπ:επ· , πτετπασΡτε:ό/2ετ ,Μπι όποέπε ἐὶπσοπἱ:>ῇ?ύ

παὶο[ά έαν θ" ]/ἔἔππἱιἰοπο , πποπιππ παω ποιπ/ππε πιέωεπ!π , παππσωπ έ8::οτα πωπω

σύ ὶἱεἐε/ἴαπαππ/ετἰσε. Οεττπππππ2]στο/οθπππω!σενπαω-ε, επ πι ¦οαι/ωω πεπεπτ

ε=στπτΣ[ποππ ώνπάσςπε ποστ/πω , ὶπ/ὸἰἐ:πιἰἱπεπ›/εσε|7ι[σ,πὸὶ Ρο/ἰ παιιἰτοπππι ππποῖ

πω: σπττὶσπἰπήπο ἰπ πεοιππιπ Κεἰἱἔἱοπἐ: Ούτωίπππ :ποππ/Ϊἐαηπε ριπ/εδΖέοπέ: :ἰἱ

/σὶΡΪἱππ ττππ/ἐὅἱη άε/ππδισ ε/Ϊ.Ηππἐ πύ::-πσΡέσ εῇπε/οάπἰε: εκ Με πω: ππέ7·απαπι,

ππου·ιππ άεέπάε πιεαποτέα π: ·υέσέπα ?πίέευπ πεἔἱοπε σεἰεύτἱ:/πὶτ ,/ξ·εί εοι·ωπ πωπω: π:

/π/ϋ:/ππδίοπιππ ἐεπστπἰἱύπ.τ πφεοάτε ποπ ἰἱεπἱτ . Ο οφισε/ππέϊέ ΟιππΜπὶ π: εσσΖεῇσ

' φπα: ποπσἱπί έξασπ τεἰεεἱο/εὴ_π#ἑτππιιπ· . Κοάπθτπ: πωπω· ἰπ Ρτἰοτπ:π,ππἱ πὐ 6'0

ποτώεπ[οσ·τϋπε εβ,/πα·τ1· πἰἱοπυπ σε” άπστ·ιππ π:/έπιπα: ἰπ @β Τπ!πα·σπβΡΠρινυπ

σ·επιππ/Επ·ππ:.[.οσπ πππ/ἱπὅπἰέ ὶπσοἰπετππ: ύπδἰεππε ωῇππω· , απ πἰἱπποτΡτὶοπΙ:π:

οποππσὐἱ: ἱπὐπὐἱτπτπ. Ωω πππο)?πο9πε τπεπ[6· και: ιἰἐε πό αε!ο: ΜΜΜ:: ποπ σου/βετ,

ιἰψσἰεπτἰὑπε ππάσπασ9πε πό πι, εάέ[σεπό:υπ ίπ/ίτιππεπή: : πα· ουσ πωπω φ/οτππιβ

|ἰἱυἱτπιτ ἱιἰ το!!ίέφοιτ/ί;εππι του· ἱπ πππο σοτιππ π:επτσΜπ σεἰεὑτετπτ,ιυτἱπσο πισιάθ'|ε

σ·έα/εσππόπιποβ Ρπ/ὲ/:π , επέστπ[επίπ1υυ# Ρεπτεσσ#επ, ω: ί/›[ο Κα!επιίιπ·ιππ Ναυσιπ

ΜΜΜ ἄἰσ, πιω έεπεππ!έσ οΙππΖππσ/ππἄοτππσ/ς/ἱἰυἰτπ: τσεοἔἑ:π:·.·/ἐι·σπἰο ισπάεάπισ σο:

·ώ><#σ επ Επποπξπτώ: απο· ποὸἰε σοπ/ἰπι .

δ. ΜΗΜ. 4.. Βεπιἱ θετπ:ππί εοφω π/πποΐο Γ:·ππσσσο δπ!εβο,Θεπευεπβ εΡΦοΡο,πά αιμα·

πωωεω :ΐἰασε-βπ: Τπἰπστεπ_/ῖ:Ρτὶυτπτπξρετπἰπετ ) ε 2ππαπίο ἰεωετππι [Με πππο 1 ό 2 1. ἄἱε

Νοοσπτὑτἱ: υἱὅσῇτππ οό?π·υπ : πω: ίπ σε!εω·έτασ σοπσίοπεπα πάθω» ἰπσισἰεπ:ξ/|Ϊτπσπο

#6- ύενπὶ δσν·πιππέ απετἱπἱε, Μαι π:πΡο1οπ|οππιπ σπ·σωπ πό/πσσπτἱππηἶἄεπτ ἰππιἰππ: ,

Θ; πβ πππίε /εκεεπιέ.τ ω» ἱἰ Με /ππόΉ ιαπσπ!απ2 ἰπυ]σπ> θ' υεπεα·πή πιπππαππο

όφΕπ>ταπτ : πιεί παἱιἰεπι τεἰἱἐἱοπἱ: σπἰτιω· , πεππίέεπι ἱπτε›· πια/πε (ῦ'|»·πσε‹ἰεπτἰ:/ά

Μ” ἡωε:ἱσοσ·π2° τα7πιι!ι·πεήπέύπ:Πεπευεπβε άίασεψΈ π::ο·Ειπ/πεκπτ, έπιει·ποφα: ε/ἰ.

Βοποπ:ιβε- 5, °Νεσ πάπια: ίπ τε[οτιπππιἰἱ: πποππώοπυπ π» άεέεπτίππ2 ?ποτέόπ: , |οἰίἐεὐω¦πἰτ

Μο” θεπϋπεπε άπτωσ:ήποε τππ2ίεπφο/![πΡετατο$ π2π!τοε ἰπόοτε: , άσυοτπιπ/φιε ἰπῇι‹

Πι:: π ποπππωτ ππείε υἰυσπ:ἰ&π: πποππώέ: ἱἰἰπτω , πό τηα¦έον·εωρπέσω π·όπή: , α:

π, πω;ω” παπ·πεπτ . |ά πιπάεππρο·υ ωωε , /ξ·ά[τπ/ίτπ σο›ιπτπε|ιιε›·π: Ρία: πισπασΜε

ΟίππάΖω (ῖτππετἰπε) πονά Ρωπσέ/σί όπωοτ, πιά σα· ε]π[ιἰεπ: /οτἱΡτἱοτε ἱπβνἰεπα

θεπε··ωεπ/επτ ε·τ188π:|πει·πτ.Λϊτ ὶιἰ &επτο Ρτππσἱ/σο π·[ετυπιππα κι Βεο[πετπτ. Οπω:

Ρεο]ΐπτ αέππιπππσ τσέΜπή: ιἰῇὲἱΡἰἱππ υἰὅο›· ίπ ΡΜππω Τπἰπετεπβ , υπἰιευ ΤειΙο

Πε: ) πιά π δπυἱπὶπεεπ#: :ποπ.#ἰετὶἱ/πτὶ[όὶόῖἰοπσ Πτύππέ 7!!!.Ροπήβά: ππωίπύ πια

δέοΝτατε/πίτ πύ[οίκτπ: , π”έιφβεέ ιἰἐρἰοπσπτε, πποτππφήπε Καππα έστω» Μ' απ

πο 1 63 2. πίπετ·ππι πππο : 627. Ρο/ίπιοα'ππα Τπἰπετεπ[σ ›ποπσβεο·έπω πΜπτέ; τὶ

τπΙο ππἄιοπρώ πεπο7ΐσίο Οἰεποεπτἱ: Χ. |ιι›π,πἐ|›οπτἄσἱ: , :ἰπ›ο επ ώ π· !»·ε·υέ-έρο

|ΐοἰἱσο αππο 1 654. ιἰἱε 1 8. ]πϋέ , Ροπτωσπτπ: πππο 5. πω· παπ:Μ·π ίέπεπε απ”

1 624.. ωπππω,ρ σιπἰπβππ2ιι/ἐοπ/αἰτο σοπ)€τωα:πίπστππε: . '

ΑΡΡΕΝ

Γεωμεεωε Ι:ιΒοτειιτάο ποΜΜεΙΐετε .. Ι8ὶευτ ε8οΔΕιιΜτεΑκτοιε,.ὸο›πὶιιὶ Κουοι.π>Ηι

τεΒόε ΜωἱΗο, · Ρτοπτεπ1εσΙ1ο·επίπιε ίοιπάοτιε ιπώΙ% ουσ π. υ Η ι τε:Βέε, δ: Ρτο

άο·ιιοΜ :ιό νΞᾶυαΙὶει ίπειεπιπι , ΡοτοΗ:ιτειπ εὶε Π=υΙίειεἰε οικω εεοΙεΙὶειδιαΡΡεκιΦοὶἱε
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· ίεά ειΓΡε:ἱε οι:ἱαι°8ατὶο1ιἱΒα8ε1ενἱο8 ιιιοιιειιςἱο εδετε;αιαααααοε

ιιι>ι>ΕΝιιικ Αιιι ι>Α.ιντιεια

δωεαἱἱ ό. Βειιεἀἱδὶἱιιἱ.

Ι.ΤΙΜ.Α [απδίοι·ωκ Ιιιιῇια .ΜειιΖ2 αιέΐοι·πιπ εά2:2οπέ £ιπροπεβαιω Μαπιι:, ασκ Παω δενω

Ραπ °Ρει·ιιβιιέ αὐΜ:Ι.ι, ε εοάπε σα! πιοιιαβει·22 αἱ: ευ ευπά2ι·έ άε[στιΡταπι ασαφ2πιπ.τ, απ·

Μπα· Κ. Φ· ει·ιώτιβικο Ρεττε άοΜπο Ει·α[ιπο α @μια _βισι·2 ΜΟΙΜβθΙ'ϋ £`‹:[ἱ8π[ἱ.τ μα” , μα”

ακα, πι: Μ Ε!οχΙο εἱιι|άεω [οπἄέ ΜΡ:: ·υο!ι‹π;Σπἱ: μα. 6;. ροΙΙέσπ2 |ιωιιι.ι, Με ε.ι·ΒέΒεπικ.ι.

ιΝειι>ιτ νιτΑ ε.1ιετιιι ΑΒΒΑΤιε

δ( ΟοαίεΙΤοτιε.

ΕιιιΡοτἱΒαε Ο ι· ι· ο Ν Η ίεεαιιὸἱ ΙιιιΡετειτοτἱε , ίαἱτ ειαἱἀειιτι να· ε8τε8ἱιε , νε

ιιετε.ΜΙιίααε νἱτσ: Ρ ε τ· ιι α ε ιιοτιιἱιιε ει: Ρεταίὶαο Ωοαιἱτατα , ει: ΑΒε1ίο

ιιε νἰὸεΙἱεετ Ρειξεο , ειαἱ Με ίει·ε ιιιἱΙΙἱἱιαε ἀἱίἱειτ :ι Ρεταίὶαο. εἱνἱται:ε , ει: ιιοΒἱΙἱ ναι

τἱοΙἱοταια ΒιιιιιΙαι οι·ταε , Βεἱ Ρετ οπιιιαι ΡΙειιαε Ρωτώ , ιιαἱ ει, Ρώπα:νο [Με επειτα

τεπιΡοτε , ἱαίἱἱτἱσ: εειΙΙεια ἱιι8τεἀἱειιε Ι)εο άενοτατα Ρεθεαε ΒετεΒετΞ ααἱαιιε εατα

ίοΙαπιιιιοάο Γε:: ειιιιιοτϋ εΠετ , ετἱειιιι ἱανἱτἱε ΡειτειιτἱΒαε 1ἱἘἘθΓ8.8 εοεΡἱτ όιίοετε ίεΙιο

Ιειτααι ατΡοτε Ρτιιάετιε εΙἱειιταΙαε . φαω1ΡΙατει ? δειετἱε α) ἱιιίειαιἱει εταἀἱτα·ε Ιἱπ;-_

τετἱε: , εοΠατα Νεο Ποαιἱηἱεἱ ίαΡΡοίιια ετνἱτἱι , ατΡοτειιοτι ἱΠἱαε ἱ8ιιαταε Εκπαι

ΒεΙἱεἱὁΙἐἙἱ ειίΤετετιτἰε: ΤοΠίτε ἱα8αιτι πιεααι [αΡετ νεα , δε εΠΓειτε ει τιιε, ααἱο, και

ιιε Γατα , 8εΙιααιἱΙἱε ς;οι·δε: ἱα8απι ειιἱτα ιιιεααι ίαεινε εί`τ , δ: οτιαε ιιιειιιιι Ιενε .
@αἱ :ι.ά!ιαε ἱανειιεαΙαε Β0Ιαε ἱ ατεαταε οΡετἱΒαε , ε!ε&οταια αι: Βεἱ Ιδοττεαι ειςἱεΡταε,

Ι

ΑΝΝ. (Ή:

1οο7

ιο. ]αΙ.

Ριπή Ρ:

τω › 'Ρεπο

τεε, με ε.ἱα

ειιαο δω

εΠεάϊαε εΠ (ΞΙετἱεαε , δε Ρετ οιιιιιεεΡΕεεΙεΙἱαίτἱεἱ < Οτεἱἱιιἱε ξετειάαε αι Βιεετάστειιί π! _

ιιΙτἱπιατα άἱ8ιιἱτατε , αι: νεα” ίειεετ, ό! εΙενο.ταε . Ετατ Πααἱεἰειιι ἱιιασεειιτἱιιΡτιε

άΞταε , ειωοαιε τιιαιιὰἱτἱιι ἙαΙΒἰἀαε , εειίὶἱτετε αἱεἱἀαεἱΙοιιΒατιἱτιιἰτετε [Ρεἱ 5_ δ; οΡερ

:ἱε Βιαιιαε , οΙιεἀἱειιτἱιι ΠταΡΙειε; αι Ρι·αάετιται (ετΡειιτειιι ,Ρ ιααωΡιεεις:ειε εοΙααι-ί

Μια , είὶ ἱιιιἱταταε , ίἱεατ Ποιιιιιιαε Με ὁἱἴεἱΡαΙἱεζ ωΡω :- ΕίἘοτε Ριαιόειιτεε Πεαε

ίετΡειιτεε , δε ίὶιαΡΙἱεεε ίἱεατ εοΙααιΒ2 _; ετατι1αε Ϊοἱιτἱαε', - ΡαέΠεαε , Ρι·αιΖἱςἱαε,ΡΡειἐ-ι

@Παω :ιιιἱιιιαΙ ιιονι ΤεἱἱιιιιιειιταοεαΙἱε ειπε δε τεει·ο ΡΙειιααι,ξ ααεπι ιιε;; Ρτο[Ρε:ει

εΙεν:ιτατα , ιιεε ατΙνετίει αιιιααο,ια τεάὸἱἀεταιιτιεατἱιαιατα |(ζαιΡΡε:ιά ίαιιιιιιειιΐΒ
;ια1ιαιιι ιιοιι πιοΙΙεπι εαΠοάαιια , ατ ΙεΙιοΓετἱι $ο._αΙἱε ιιαοαόειαι ΗΙίαε ἔἀΙιἱΒαΞτΡςεἀἱἑΦΣΞ

ΒαΠο νἱτἱΙἱΊαε ὸἱἴετετἱοιιἱε ίεαΐα ίαἱ Ρεθοιά; ιιιαιιἱνα ιαΡ:εΠακιι 5; ιιεε ἱα_ἱα8αιιιε
Ρετεατἱ ναΙαἱτ , ιιε ΡτοἱιιτΙε ἱΙΙαπι εειτα:ιΙιε που Ρταίὶταγἱἱ: ὶἱεἱεδἶμοῇτἱοξ_ὶἱαἱιί ε; Ρετεαέι

Μαι· , ιιτ Βεειταε αἱτ ΡειΡει θτεΡρτίαε, ε1αί ω.τιιαι όεἱεδξαΡἱΡαε !αΧατΞειέΦ[οτ ω: λαό-ι

ταΒἱιιε ; τοτε. ιιαπιειαε νίττατε εκαταε είἱ ωαιιἱεαἀααπιειιτἰ$ ιιε ἱτιἱἱὸἱεἱιιτεέ εειιιι ω:

ειαο.τιάο Ιιοίἱεε ίοτειπιἱαε αεεμε&ε: εοΒἱωτἱοαἰε αεεεαΡ Ρ4 [ιιχιιιε:εἑ1ρῷ°ςι;εἱιι ; φαιιιἱ
εαίὶοεὶἱει απ”. ετα· τααιιι , ααααἰειια ει: ἱΡ[ο νιτει Ρτρεεεἰἱε : .ε ,. 0 δ! Η Ϊ 35 1

α. Ἑαἱτ ετἱειτα Με Ματια Εετταε να εΙεειιιοίΥιιειιααι έδωιιιαας

ειιτἱτετε ΡΙειιαε; Πε ΓειαιΡεΒατ Μεικτασε :αἱιι1ἱὶςτἱαιαεαι;.Μειτἱιε ιιάΩριιιἱτιἱίεεὶεατἱε
Ρεόεε ταἱαἱιιιε τεΙιιιααετετ αείἱςὶετἱααι . Ρειτἱτειιἱιἱε-γἱτἱἴεαἔἱαε ])εοέ

εειταίααε ΙιοιιιΞιιιβαε. Εοτετιταταιιοιι ξοι·ιιιἱἀιινἱτ ειΠααξιααφ Ρει:ίειιέε δε1ίπααετιιέ$

91Δεέζιιι; ιταειφε

γοειιΒιιτ ΕεεΙεΠω .· ιιοιι αΡιρτραε άεΙιιιααεατε;, ιιοα.τειαςααι

Ραιι8ειιόοε θα ιιτ τεΠΡιίε;ιιιτ,δε.ΙοπιοαεαΙεεατε .: νε;Βιι $ειΡἱέιιςααιααιιΕ ΜΜΜ,

δ; ααο.Β εΙενἱ αι ειλταπι .;ζεΐιΧί .. Νεαι1 τειιιΡοι·ε εαό #ταΡωιιααέ Ϊ-ιιιΡεἱεἱοΪ Οι;

το Γεεααάαε , τεἀἱειιε Καππα , ία.(εεΡιε]έιαι έοτΡιιε. ΡεταίἶαιιιιςειὶὶἴἶειϋίΙΙίαΪι:ιαε

οτωαι·πι

ἱιιιΡ. απ»

Με .

Ρα ΒΡιιδοεπεά εἱιαπι > γ

πιιΙιτεε τιιαΙιει δενειΠιιιιμεε ιεεορααξ,εα αςΡιπααΡέεε τ, ςοιιιΡιῖὸιἑἱἱιεἱιιἱεε ΡραΡει·εε ειε δ

ὸἱνἱτεε εἴΗἱ8ετειιτ,νἱι· Ποιτιἱια ιιιιΙἱα αιιιιααο.αι τε:ιαταε Ρενρτε.ι_αΡτεΡωιέ_ξιιιΡεημ

ι;οτειιι ὸἱιεἱτ.·Βεκ εκεεΙίαε δεεαἱείὶἱερ ΙταΡ)εξε;οἑ1τεἱτεααἀιῖἱἱΒἱ ό.ά.Ρεεειιδαια,αΡα

άεΠτα©ΠόΠΠ1 εοπιαι5αι:ε8αατα.Τα νεεφαιαέιμεειιιιααςιι ξοδαεε; ιξαίδετα ω;

Βια άιίΠΡειτοτ . @αἱ Βεειταέ ΩΙιτἱίὶἱ εοιιίεπ ξΡεαΡεί·αιέι; ΪΡαΡἱἱἱοτιιαι> Μαε2°νιααξ

ια1ειετγιιιΙε Ρετιιιοέαε με τεΡΙεταε , ταΡιειιιαα Οτἱσιιἱ ΙτιιΡετειτόια αἱαιεεἱτει· ἱαι

ΡτοΡετενα, ιΗεε"ε: οι αιἱίει· παπι νἱ εε ααδαταΒ6αέι αιφΡαιι,εςαεωιΒιι ΕοέςἱεἔΝε:
Με ‹1αἱειι·εἀὸἱταταε εε εοι·Ξι Γαιιιπιο ἱαὸἱεε ία ι:Πε ἱαᾶἱεἱἱ δε όιιιιιἱΒαδεἱετἱοτἱ5 ?ίιαιεεε

αοα ιιιιιετιεοιβιαιτι, Τα! ἱπιτιι ειαε αιει·εβεςιε, απο ειπε Μαιιιιιαιαειααιω.Πω
.#εί.«ΣΣ.Ο.Β.Τοω.7!!. - δ - δ ι δε ἱἱἱἱ” ' νεαετΞε.



ΜΒ - νιτε

ΑΝΝΟΦ νεπε:ιε?Τυπε ενεπιει: ιιΒι :μοδ διέιυ::ι είι μ:με Ρ:οοιιετιιπι ιο:μεπτειπ δε ιπι

1 σο? πιο , ίειιιοετ: Βινιτιειε ουδε δενοι·εινι: ενο:πει , δ: δε νεπιι·ε ειπε ειιιιΈ:ειιιετ πι”

κι' Μ' Ι)ευε , :μοπιιιιπ ::οπί:ιπεεπε μιυπε:ιε δοιπυιπ ::ιουιτ , δ: ποπ εδιιιεεινιτ εο.ιπ ,

πεε ίετι:ιτυε είι νεπτε: ειπε : Ι)επιπυε διιι:ιδιυε ιυδει: ιπ ιυδιειο , ποπ κηπευτι

Βυε , ίεδ δε ίυο πιιιιι ::ιουεπτιι:ιυε διδιυ:ιιε είι .· Είυ:ινι , δ: ποπ δεδιίιιε ιπιπι

:πεπδυ::ει:ε; Μινι , δ: ποπ δεδιιιιε πιιιιι οιιιε:ε ; ποίΡεε εαπ:: , δ: ποπ οοιιεειιιιε

:πε , δ: :ειι:με , :μεπωπω: ιι: Ενειιι€ειιο , με «με απο:: ιιο:τιοιΙιε νοκ Μι

ιπτοπιιι διεε πε: Ιτειπειεδιδει ιπ ιπ8ειπ ιετε:πυιπ,:μι μι:ειιυε ειι διειοοΙο, δ: επέεΙιε

εμε. ει ιειτυ:,ο Κει:,ιιιπτει μιεπει ιπυΙιετυ: , :μι που δε ιυο ειιι:μιδ μιυΡε:ιιιυε δε

διτ , :με παπα ιπίε:επδυε ε:ιε Τυ , :μι ειΙιεπυιπ , δ: πιειι:ιιπε μιυΡε:υιπ :ειμεπδο

:με:ιε?@με νετοιε Ιπιιιε:ειτο: μιυε π: ει::οεπίυε ευιπ ει Γε εε:εδι μ·ιιι:εεριτ ; Γεδ` .

μι: μιυΙΙυιυπι , ειυδιτιε εμε εοπτιπεπτιιε , ιιε Βοπιτει:ε νιτει: ευιπ :εε:εδι με: , ιπ- °

δυι8επτιειπι ει: εο Ρειιιτ , :μπω δ: :εεεμ: . να ειυτεπι Γεπ:δυε μυδεπτε: ιιιυπι :ε

δει:ευεπε , ειδπιοπυιτ πυειΙιτε: Γειπδτει:π ευΒε:πε:ετ εεεΙείι:ιπι , εμΓεοΡοε δ: μεε

·ισντε:οε Ιυι:υ:ι:ιπτεε , νε:ιιυπι:με πει εδιιιτε:ειπτεε ειπεπδο.:ε , ιιπιοπιειεο.ιπ ιε

Βειπ δ:ιιιε:ειιπι δειππει:ετδ: ΡοουΙυπι με :εΒε:ει , ΓεεΙε::ιιτοε , ιιε ποι:ιοε ιυίιε

ιυδιεειπε ΙεξεειΙιτε: Ρε:δε:ετ . @πει ειδ:ποπιιιοπε :οοο:ειτυε Ιπιοε:ετο: δε Γυο ιΠι

τ:ιουεπε ειιίεείιιτ ιπ Ποιπιπο :πειιο: Ειδιυε .

ΜΜΜ 3. ΙΙΙιε νε:ο τεπιπο:ιπυε εμί::ομιε :μιδιιιπ , Η ο π ισ. ε ι· υ ε ποιπιπε Ρε:υιιππιπ

2:πι :αν :εεει:ετ εεεΙείιειιπ9 ποπ ιοπ8ε ειυτειπ ε: ::ινι:ετε εεεΙείιε :μεδειιπ Πι:: ειδ ιιοπο:επι

' παπι ιιΡοίι:οιι Ρει:ι διετα: πι Ιοεο διέιο Μοπτε-ΩεΙν:ι:ιο , ιπ :με εμίεομιτυπι μι

ίειε ίυιίιε τε:πΡο:ιΒιιε ποππυΙΙιδιευπτ, :με ει μιμιπιε δειι:υδιει μετα: , εο.πι:1;ιεπ

διυε νι: :εεδιίιεει:ε ΓετεεεΒετ , π Γυο:ιιδιέιυε Ρ:2Γυι Με: . δεδ (διεπει: :μιδο.πι

ίυεεεπιι :πειιιιιο. , δευτ :ποε ει: ιπ:ιΙοι·υιπ , ιπίιδιαι·ι νιτε Βοπο:υιπ,ι:ιπι διέιυπι Ρ::ε

ίυιειπ:ιεευί:ιτιοπιουε Με :οικω Πει ίε:νιιιπ ιπειτει:υπτ , ε.ίΐε:επτεε ευιπ ιιιπυΙε.

ιο:ειπ , δ: εμίεο ιει·ιπιιπετο:ειπ εΠε.(1υοδ εμίεομιε μιυε ειυδιεπε ε:εδιδιτ,Ροίι

:ποδυιπ νει:ο ει: υιμείιιοπε ιπειΙο:υπι οιε:ιεο:υιπ ω εοεποΓ::επε διδιυιπ , εο ειδ Γε

δεεε:ίιτο , :οΒενιτ , υτ Γυο:ο.διδιειπι ίιυδε:ει :ειι:διΠεει:ε εεεΙείια:π , :μα:π :ι μέ::

:ιιε δείι:υδιει:π ιπνεπε:ετ . Βεειι:υε ιιιιτυ: νι: Πει Βιιυδιο 8ο.νιίυε ιπο.8τιο , οπιπιοο

τω:: ι”)εο 8:ετιιιε εειτ,:1υοπιο.πι ::οπ8:υυπι τε :πΡυε εεειειι:ιε :εεδι!ιοεπδε :ιδν επ ε

:ιιτ . Τυπε ιιδεπι Ρ:ειίυΙιε εεειμεπε,:μοδ ιπ εοδετπ Ιοεο ιποπειίιε:ιυιπ οοπιε:::ο.:ετ,

δεοιπδιυε ιο:τιιιιδιπε πω: δμιτυε , εδιυνεπτιουε μυ:ιιπιε :ειι8ιοίιε νι:ιε υπε

ευι:ιεοιίεοΡο Ρ:εΓετε.πι :εεδιιιε;ινιτ ε::ειείιει:π ιπ ιιοποτειπ παπι ω:: αΡοίιοΙο:υπι

:ιπ::ιμε . Ροίι με:: ειυτεπι μ·:είε.τυε Ρι·εΓυΙ ειδ Γυπιτπυπι Κοιπειπειε υ:Βιε Ροπτιιι::ειπ

ει των: δεδυοεπε,Ρ:ιεδιδιευι εε::ιειιιιιπ ευπι υπινε:ίιε,:μει ιμιυε εεειείι:ε ει·ειπ:

ΠΠ ::οιπιπιΠτ , ει:: δοπο δεδιτ ; ιιτ ει.: Πιο μεείεπτι τειποοι·ε ιτι ίυτυ:υ:π , δ: ιπ ίετπ

Ριτε:πυιπ υι:με Κοι:ιειπυε ιυιπιπυε ΡοπτιΓει: ιΠεπι δείεπδε:ετ δ: :εεε:ετ; που::

ΑΒΒετε:π ιιε ιεευπδυτπ ίυυπι νεΠε εοπΓεε:ει:ετ )· παμε Γεπέιυε ω: ει. ]οιιεππε

τυπο ίυ:πιπο οοπτιιιεε Κοιπιιπο :ε8ιπιεπ πυιυε ιυιεεμι Ιοει , δ: εεειειιιε . $εδ :μο

υ πισω μοιιι:υε ίε:ιπο ιπτε:δυιπ Βι.Πιδιυιπ 8επε:ειτ , τοτ:ιιπ εμε :παπι νιτευπ ποίι:ιε

ευ:ιουε Ρε:νυΙ8:ι:επι , ποίι:ει ποπ ει:ΡΙιεεπιτ πα::ε:ιο; ποπ επιιπ νοΙυ:πυε , πε::

:μιδειπ Ροίιυπιυε, πιιι μο πυδιεπτιπιπ ιιιδιιι::ει:ιοπε , εε δε Πιο ίε:ιοε:ε , :με πονι

ιπυε ; ειδ νι:ευτεε ι8ιτυ: ί:ιπδιιιιιτιε εμε ποδι:: ίιιΙυε νεται: ει::ιουΙυιπ .

π.. πω:: Ροίι:μεπι ::ιοπιιειιυε , δ: ειιιοειε ίεπδιιιιιπιυε εθ`εέιυε επ , υτΡοτε πιο:

Μω:= μι· μπε νιιιιε δ: εοπευμίεεπιιιε π·ιυπδι , τ:ιιιυΙο.ιιοπιουε ειι:πειπ ίυιιιπ ειι:ιμιο:ι οοπ

Μ' ιι:ιπι:ιτ καιω” , εδώ:: επιιπ ιι :μοδ διοιτ :ιοοιιοιυε,πεπιπε ευειπτο :μιε :επι

Βυτιοπιε 8ειυδιυπι δε εετε:πιτετε εοΙΙιειτ,τιιπτο 8:ιινιο:ει μο ιΙΙο Ρ:ε:ιει·τ το:πιεπτει.

πάω εει:Ιειιε :ιειυδιυιπ πι:: ::ιουΙειτιοπιουε Γεπιιπει:υ:,ιΙΙιε ποίιιποδυιπ :ετ:ιουιιοπε

: εοΙΙι ιτυ:;πιπ:: πειιπ:με Ρε: ΡΓειΙπιιΠεπιδιοιτυ:.· Ευπτεε ιοειπτ , δ: δώσω:: μοτι

πυε έιΒιυπι:ιτ: νεπιεπτεε ειυτεπι νεπιεπτευπι ει:υΙ:ειτιοπε Ρο::ειπτεε ιπειπιουΙοε

ιυοειδ:,αυι Γεπιιιιιιτ ιπ ιεε:νπιιε,ιπ ΐευδιο ιπετε τ. Ε: ΑΡοίιοΙυε :δι εοιπιπο:ιπιυ: ,

δ: εοπνινετπυε , δ: μι· ιπυιτεε :που ε:τιοπεε οπο:τετ ποε ιπ:ι·οι:ε ιπ :εδώ Ι)ει.ΙΒι

ω: πιο ισ.π&υε νι: μεπιυε πο:: εο8ποίεεπε, οιππι :επιπο:ε νιτιε με τ:εε μ:: ΙιεΕιδο

:πο.δειε ιειυπε·Βιιι: διεε,νιδεΙιεετ,Γεευπδει,:με:πι δ: ίει:πι ίει·ι:ι : ιι:μιδειπ :ιο ειδιοε ,

οπιπι:με μπευεδιπε ιυξει:ε: τε ειοδιπυιτ,ΡίεΙπιοδιιε , δ: οι·ειτιοπι ιπεεπιΤεπτε: ιπΠ

ίιεπε , οΜει·νειιιιτ κι :μοδ διοιτυ: : Ειπε ιπτει·:πιιιιοπε ο::ιτε.νιπ`ο υτεπετυ: :ποδι

ε ο , πε πωιιε εκε:ειτειιιοπε ίυεευπιι:ε:ετ, ιπδιειιυε νε:ο ίο.πδιιιι αυειδτε.8εΕπιεε,

πο::

4 `- - 4- €.`-(`.-Χι



ε.ι>ατιιιΑΒιι.τειιυε. Με

ιιεετ οτππι τετπΡοτειΠατιι ειιΠοειιτετ, ίοιιιτπιποιιο αειιια: ίιιιπειιατ Ροτιιιιι. ΟΡε- Απ. στα.

τατιιε είτ αιιτειπ Ρετ ιΙΙιιττι Ποιιιιιιιιε τπιταειιιοτιιτπ νιττιιτεε Ριιιτιπιαε , τιιια8 Με τε- Ι 007

ίετεπτιΜιε , ε1ιιιεαε οειιιιε νιειετιιπτ , πονιιιιιιε . κι Μ

5. (Σιιαειατιι παττιειιιε Με αττιίιειΒιιε Ρατιετετπ ιατπ Μέι; ΓεΡιιιε εεεΙειιε εοπίιτιιε'- Αιιᾶοτὶ=

Μπιτ Ραπιε όειιιιτ. δαπδτιιε νετο νιτ ΡτοΡΙιετιεο τεΡΙετιιε ΓΡιτιτιι ειιιειτ αει εοε:Νοιι- ζ;;:““=_

τε,τιιΙεδτιΙΙιτπι,ίοΙιειτιιιιιιιιε ειπιειετατε τιιτΒατι;αάείι ειιιιΡΡε οττιπιΡοτετιε Πειιε ειιι
Μογίιε τετπΡοτε απτιιιιιοε Ραττεε ειείεττι ιτιπετε ίεΠιοε τπαππα ειΒανιτ , δε ιπ πονο'

Ρατιτετ Τειιαιτιεπτο τιιιιιιειιιε π·ιιΠια ιιοττιιπιιττι ειιιιπειιιε Ραπιιιιιε ιατιανιτ ειπε Ρ δε

τεττιΡοτε ε_ΙοτιοΒΙΕττιι ΡαΡω θτε8οτιι Ρετ Βεατιιιιι νιτιιπι , δαπτιιιιιπι ποτπιτιε, υπο

Ραπε Ρετ ειεεετιι ειιεε αΙει·ε ειι€τιατιιε είὶ αττιτιεεε ; Μισό τιοΜε ΙὶπιιΙιτετ ίαειετ . Νο

ιιτε ι8ιτιιτ τιττιετε. Ηοε ειιιιιτ , δε Ρτοτιπιια ίπ ιιτΒεπι νιτιιττι τιιιίιτ , ιιτ Ραπεε επιετετ ,

ειιι ττεε ίοΙιιιπιπο‹ιο Ραπεε ιπνειιιεπε , εττιΡτοίτιιιε ειείετεπε τεειιιτ . Τιιιιε νιτ Πο

τπιπι οτατοτιιιιπ ιπ8τείΠιε , τιιαπιΜιε ιπ εαιΙιιτπ εκτεπίιε , ΒειεΙιτετ Πειιττι τιεΡτεεα

Βατιιτ , ιιτ ίιιιε οΡετατιιε οΡειτι όι8πατετιιτ αιΤετι·ε Ραπιε . ΕιετειπΡΙο απτε εεεΙειιαε

ιοτεε ι8ποτατι πιιπείαπτιιτ αάειιε ιιοτπιπεε ειιιιι ετιιιια , δε ίτιιτπειιτο οπιιιιοε , ιπτετ

το8απτεε τιε νιτο Πει , ειιΡιειιαπτ επιιιι ιοι1ιιιιιιτ . Οτατιαε οτππιΡοτεπτι Πεο ιαπ

δτιιε νιτ τείετεπε , ιιτ Με αιιειινιτ , αττιιιεεε Ρανιτ >ίταττιΒιιιιιιιε ΡταεεΡιτ, ιιτ ιιοε ία

Βιιτιι) ειιιοιιιειιιε νινετετ, πιιιιι ειιεετεπτ; τω δε εκΜε αττιίιειΒιιε ιιιιιιε , ιπεαιιτε

αΙιειιιαπιιο 8τατιιεπε , εοταιτι νιτο ίατιδιο α εαειιτπιπε Ρατιετιε , ειιι ιιι αιτιτιιεΙιπειιι

ειεναιιατιιτ , εοττιιιτ : ίειι νιτι Πει τιιιιπιτιιε Ρτεειιιιιε , πιιιιαπι Ρεττιιιιτ ια:ίιοτιεττι .

ό. Αεειειιτ ετιαιπ , ιιτ ειιιιιι ιπ αιιιιΗειο ειιιίτιεπι εεεΙειιαι τπαι·τποτεαπι αττιίιεεε εο

Ιιιτππαιτι ετιεετετιτ , εατιιιε τετοττιε ιι€αιτιιπιΒιιε ιιιτίιιτπ ιτι αετε ιατπ εΙενειτα επετ ,

νιτιειιιιε οιτιτιιΜιε τεΡεπτε τιιΡτια,1αΡίιιπι ιτιιπατετιιτ ατι τεττατιι εοττιιε πειι.]ατπειιιε

ιΡεε ίαΙιιτιε ειιιίτιετιι εοιιιτππαι οττιπιιιττιειιιε αττιπειιιτι τεεειἶετατ, ειιιτι νιτ Πει ίιεπο
(Ζτιιειε ειπιΠιο,εοΙιιιππαιτι α τεττα ίιιίΡετιίατιι,ιιτιιιιοΜΙεττι ιπτεετατιιειιιε Πειτε ίεειτ .

7. ΑΙιο ετιατπ τετιιΡοτε ίαπδιιιε Πει ίατιιιιιιιε ειιιπ ιιιιετα ΤιΙιετιε Βιινιιιιτι ειιιιι

αΙιειιιιΜιε τιιοτατετιιτ νιτιε , ειιι πιοΙεπειιπιιττι ιπ Ιιτοτε ιΡίιιιε ακιιιιεαΒατιτ ιιιιιιιιιιια,

ίιιΜτο τταΙιε πιιτα: τπαεπιτιιεΙιπιε Ρετ αΙνειιιτι ιΡίιιιε Μι νιία νεπιτε Βιινιι , ειπε ιπ

τετιτιιτπ Ρτα:ίατο πιιπαιιατιιτ τιιοΙεπάιπο. Τιιπε ίαπέτιιε νιτ @ιδιο ετιιειε ίι8πο σα

Βειπ απ ιπεοεΡτο ειινεττιτ ιτιπετε , πε τποιείιιατπ τποιεπόιπο , ειιι οΡετατιιε ιΙΙιιιτ

ιπίεττετ αΙιτιιιαιπ . · -

8. Ροίι Ραιιεοε ετια.ιπ ιιιεε ειιιιιιαπι νιτι , τιιιοτιιαιτι αΙνειιε Ρτατιτειι Βιιιιιιπιε ιιιιτιιε

ιταιειε ειιετενετατ , πανιειιιαιτι αιεεπειετιιπτ , ιιτ ει: ιΠα Ραττε ιιτοτιε ατι ιίιαιτι , ιτι

ειιια νιτ Με ίιαιιατ ειενειιιτε ΡοτιιιΙΤεπτ .· Γειι ιπιττιεπΓα ιπιιπεια.τιο Βιι&ιιιιττι πανιειι

ιαπι ε τεδιο·ιτιπετε ειετοτΠτ . Τιιπε νιτι πιτ νετΜε Με ίαπιιιιιιτιι νοειίεταπτεε ιπ

ειιιιιπτ: ΡατιιιιΙε Με Ρεττε , ποΜε οτατιτιο ιυεειιττε, ειπα Ρετιτπιιε , τπιΓετετε ·

ΙΙιεο νιτ ίαπδτιιε Πιιτιίιιιπι ιπνοεαπε , νιτ8ατπ , ιιιιατιι ιτι ιιιαπιι τεπειιατ , εΙενα

νιτ , ειίτιιιε Ροττειιιτ; ίαΒιιτιιιιιιε είι ιιτ ιιανιειιια ειπε απτε ΡαιιΠιιιιιπι ιπ ΡτεειΡι

τιιιτπ πιετ8εΒατιιι· , Με νιτι ΡτατεεΡτο αει ίαΙιιτατε Ιιτιιε ιιεειιιθτα , ίοΓΡιτεε δε ιπεο

ιιιιπεε ίιιοε ειεΡοίιιιτ νιτοε .

ε. Αιιιιτι ειιιοτιιιε ιιιιταειιιιιιιι αι: εο ία&ιιιπ , νιτιε πειεΙιΒιιε δε νετιειιειε πατταπτι

Μιε αετιονιτιιιιε, ειιιοτι Με ιιτιεΙιτετ ειιπι τειιτιιιιε ίετιιιεπτεε Ροπιιιιιιε . διιΡτατιιδιιι8

πατπειιιε εΡιΓεοΡιιε Ρικιάειτι ιΠι εάτιαπο ειεδτιιατιο Ριεπαπι ιιιιαειατιι Με αει ιετναπ

ειατπ ειεἀετατ ; τω ιΡίε ιπιίετιεοτειια Ριετιιιε,εατιτατε ¦τεΡιετιιε,αττιο`τε Κεειε αιτεττιι

ιιεΜιιΒιιε , δε ιτιίιτττιιε ιΠιιει τοτιιιιι ειιΡεπειετατ . Ροίι τπιιΙτοε αιιτετπ ιιιεε ΡτατιιιΙ ιΠιιει

τε ειιιιτεπε , ιιτ εο8πονιτ ε1ιιοτι νιτ ίαπδιιιε Με τοτιιιτι 28τια εοπεεΠετατ , τιιιιιιε ιτα

τπε είι , ιπιίιτειιιε πιιπτιιιτπ , ιιτ ειτε εοπιιτιεπιιατιιπι τεειτιετετ εΙεδιιιατιιιιτι .

Τα πε νιτ ΒεατιιΕπιιιε ιπ8τείιιιε οτατοτιιιιτι οπιιιιΡοτεπτετιι τοεανιτ Πειιτιι , επετε

τιιιε ειεδιιιατιιιπι ειιιοει Πιο Ρτο αιτιοιτε “πιω ειιΡεπειετατ , τιινιπα ειι8πατετιιτ νιτ

τιιτε τεειειετε, ατι Με ιιτ εΡιΓεοΡι απιπιιιπι τιιτιιατιιττι ΡοιΤετ ΙιαΒετε ΡΙαεατιιτπ,· επιπ

ειιιε Ροίι ΡαιιΙΙιιιιιιτι Ριιιιιιετιι αΡετιιιΠετ , ιπνεπιτ ιΙΙαπι ιιιιιιτο πιεΙιοτι ΡΙεπαιπ

ειιιαπι απτεα ίιιιΙΐετ εΙεδιιιατιο . ΠοπίεΒιιτι ιειτιιτ Μαι” νιτ ιπα8πο τεΡΙετιιε Βαυ

ειιο,Πεο 8τατιαε τείετεπε , ΕΡιίεοΡο ιΙΙιιτι Ρετ πιιπτιιιπι τπιιιτ . ΕΡιΓεοΡιιε νετο ιιτ

ιΙΙιιτι νιτιιτ , Γατιε τιιιτατιιε , αει Πει νεπιεπε νιτιιπι·ειιιι8επτετ ιπνειιιιιαπε ειιιαΙινιτ,

ιιπειε Ρταιτειιδιιιτιι ειεδιιιατιιιτπ Ρτιιιε ειιΡεπιιιπι,ταττι ειτοιπνεπετιτ ιτα εοπίε!:ιιιτιι ;

νιτ αιιτετιι ίαπθτιιε οεειιιτατε ειιΡιεπε,ιεει πιιπιιτιε ναιεπε, πιιταειιιιιιιι , :κι Ρεειεε ιι

Με Ρτοειιιεπε , το8ανιτ ιιτ πιιΠι ιιτπειιιαπι ΡαΙαπι ίαεετετ ίαδιιιτπ , ειιιοιιίτιιιε ιτι Με

νινε



65ο · ονι·τιι

ΑΝΝ. οτι.

ιοο7

ιο. μι.

νινοτοτ νιτπ , οιιοπιπιπ πω: ιτιοπιτ οι·πιιιΡοτοπο , ίιοπτ Βοπιιποιο Τοτοιιτιτιπτ οοοιο

ιπ- Ρι·πιίιιιι,οποοοοιτπ οποποπτπ,· οποο φωτ πιοοο ΡππΡοτιιιπε οιοιοποοι·πτ πιιι·οοε,

οτπποο π Βοο τπιτποπιοίο ιτπΡοττπνιτ, πο οιιτιππιτ , οποεδ: [πομπο ποΡοτι ιιιι·οτιτι ,

οιιιιιε οτππτ , ι·οοοιοιτ , πτ οιπε ιτπιπ ιπίππιππιοπο τπιτιζοπτοτ ; ιτπ δ: πιιιιι ίοοιτ οο ο

ιοδιππι·ιο .

ι ο. (2πποπιπ ππτοττι οιο ποίΡιτοε πιο ιιιιοτιπίιοτιι Ροι·τπε νοπιοτιτοε οΙοοττιοινππιπ

οππιιιοι·πιιτ; τυπο νιι· Ποι ποοοι·ιιτο οοιιοτπτιο Ρι·πιοοιιιτ οιοοπε : Επειτα· , ποίΡιτι

Με πο τ.ττω οπι·ο οΙοοιποίγππτπ ; ίοο νποο δ: οπ πιο τιπποπι δ: νιπππι , ο οπο:: .

Πιο ππτοιπ Ρι·οτιππε ίπΠποιτοι· ποοπιιε , οιιιιτ Γι: 1ιπποε τπιπιπιο ππποτο . Υπ· πιπτοιπ

ίππέιπε Ρο: ΓΡιιτιτππι πππε τποποποιπτπ ποποιοοτιε , οοιιπτιππι ιπξοτοππο , οπιποπο

τππτιιτιι τιπποε ιιι πτοπ ιπνοπιτ , οποο Ρτοιποποοιοπτιπ πππε οππιππο τιι·οιιοι οπο

ωΡιτ . (1ποε πι: οπποε νιοοι·πτιτ , οοποπιι·οπτοε , δ: οοοτπτιτοε οοο τπτιτππιτποοο ο

Ρτοοπιοπο ίποιοιιτοε ιπτπθτοε ι·οποποτιιπτ , οποο νιτ Ποι οι:Ροτιοοπο , μπα :οι

ιοξοιτ , Γτπποοπίοιιο ΡππΡοι·ιππε οοοιτ , τποπποππιποπο ίπΠοπτοιπ δ: ιποποοιοτι

τοπι νοποτποπτοτ ιποι·οοπνιτ , τοξοπιπτιοπο οιιοιΡιιππ Ηπξοοιιπνιτ; δ: οοπίοί'τιιπ

ποιο οοποπιι ίοι·οε οπιοπιπ π οιιποπτιι ι”οτπιππ πιιΙΤπε πονοπιτ , οπι ττιοιπτπ Ρπποε ,

δ: πιο ίοι·οπΙπ ιππ&ο νιτο ίτπττιππίοποοοτπιιτ . -

ι ι . δοο δ: πιιιιο τππι:ιτπππι νοι·ιοιοιε τοΙοιτοπτιππε νιτιε ιΠπο ίοοιίΤο οοοπονιιππε

πτιιτποπιππι , οποο πιιπιπιο ίιιοποπτιι πτπιτι·πτπιιτ . πι: ιζοιτπι· τοτιιτιοτιππε οπιοπττι

Τοπτοπιοπο (Ξοπιοε π Ποιοι ίποτπτ τπιΙΤπε , πτ ιπίιο , πιο Ιοζοπιιτοτ τοττππι τοοοι·οτ ,

ιποιοππιοπο οοπίιι·ιπζοοτοτ , ιττιΡιοΓοπο Ροοπιε πίτιιζοοτοτ , πτοπο Ρτοτποτοτ; οπι

Κοοι Ρπτοιιε πω· οτπτιιπ , ιοοιοιιοε ποπο δ: νιτιΙιτοτ πονοτπτ οοττι8οτοοπττοποε οπο

οπο ππττι το Ρπτιοππτπι· νινοτο, ίοο τπιι οοΕιτοποπίοε οι·ιτιιιτιο,ίιιτοπτπιπ ιπΡΡΙιοιο

ίποιοιιπτ π ποπ . Πιο ππτοιπ οπποπτπ οπο οοτιι·οποππ πω νιτι,τιιι ίποιποι·ο ιπιοπι ,

οποτε Ρτιωιπιπ (:οιποε ιιοπτοε , πιο:: ιπΡτποιοιο Ριπ:οοπιτ οπιπππτι ιπΡΡιιοιο ; ίοο

νι: πωπω νπιοο Ρτο πιο ()οπιιτοτπ ιπτοτΡοιιππε , πτ ποπ οοο Ροοππιιτοτ Ροτοοιτοτ,

τω Ροτιπο πιο νιτπιπ οοιιοοοοι·οτ , πποινιτ ποο τπιπιιτιο Ροδο ποιο . Ιιιτοτοπ Οοοπ

ποιππι ιτπιιιοπτο οιο οοοππιπιποπιπποιιπτ ίοΙιε, ιοοοοπο ίοπτοτιτιπ τιιοττιε Ρτο ίο

οποπτι τπππο πιτ πιο Ρτοιιπποιπτπ πο ιπτιττιπτει, ιπιιδιιιε ππτοπι νιιιιΠοε οοποοπιτιπ

τοπ πο οπίιοοιοποπττι τπππο πΓοπο οποιοι: . Τπτιο (ῖοτποε πιο , πτ ίοοπποππι πππε

νοΙΙο πιτ οπτοπτπι· πο οπίιοοιοτιοπιπ , τπιι ίιοπιοοττι οποιο , ιιτ ιΠοε ιι Ροτοοι·οτ ,

πιοττοπι οππτπ ιΡο οοποπππτ , πιο ιππιι·οτ οοιοιοτο . @ποπ νιι· ιπποιπε οοτοποτο[π

ίοιΡιοπε,ίπππι ιΠοε πο ποίΡιτιππι πίοπο οοοπι:ιτ , Γπτιίοπο ποτποποπε, πι: π. τππτποοί

Γπτοιιτ ποοιιιτιπ, Ρπνιτ,νοιπνιτ , ΙιιιοτοΓοποποἐὶο πιο πιιιι·ο Ροι·πιιιιτ: τπππο ππτοπι

πιέ"το τπιίΤπιπ οι ιΠι π Ριτωιπο Οοτιιιτο, πτ οοιπιπιιιοε ι·οοιπιοπτπποτ , πο ι·οοοοτοτο

Πτι πιιπεοιοοππιπ οοποιοππιπ,οπτο πιο οοποππτπτ,ιτιίο ίιιιιιοτιο οι:Ροτιοοτοτ.Οιπποε

ιιιιτοτιι ποτι νιτι Ποι Ροι·τοττιτι, :2τΊΠθ Ρτοτπιι Ηοπτοε ίοτιτοπτιπ , πιιπ οπτιι πιο πο

οιιτιπιπ ποοοίΤοι·ππτ (]οττιιτοτποπο ιιιτπιε τπιππτπι·π πονοι·ίπε Ι)οι νιτπιπ ιπνοπο-δ '

ι·πτιτ: ττιιππππτπτΪ ππιποπο πιοι·τοτπ πιτ πιο οιιπιΠιε ιπττοπιππε; ιοο οπτπ τω;
τοτππι πω: οοτπΡοτιιιοτ , οποο πο: ιΠπτπ Ποτπιππε νιττπτοε Ριπτιπιπε @Μοτο ιτπ ο

ιιτ ιτιτοι· οοτοτπ νιι·τπτπιπ ιτιίιοπιπ , τι ίιοπο ίππέι:ιε οτιποιε·πΙιοππποο Ρπποτπ ποποοιἐ

οοι·οτ , ππΙιπτοππε οπποε πππε ΡοίΤοπτ οοπτιποοτο1· οποο Όποια πποιοπε , οιι:ιτ

ιΙΙπιπ τποι·τιε ιοπτοτιτιπιπ ποπ Ροιιο ονποοι·ο, τιιπ πο:: Γιιιε οοπιιείο νιοοπτο ποοοιοτι

δοο οπτπ νιτο Βοι ποο τοιπτππι πω, πιτ τ Εοο οπ ποοιπιπιτπο Βοπππ τοτιτπιιο ο οπιπ

ιοτιΡτπιπ οίτ: Νοτι τοτιτππιε Ποτπιππιπ Βοπιπ τππιπ . Ιπ ιιιππιππο.οιπε Γππι ,Ί!.`ιθ.··ι

ιιτοτ πιτ Ριποοτ οιι·οπ ΐοτνπιπ ίπποι οιιοτοττιτ . Τπτιο ίιοοιοε δ: πττιπτοτοε νιτιΠοι

Ιιτππιοπττι (:οιπιτο , πιο ποίοιοπτο , ιποτιίππι Ρπι·πτι ίοοοι·πτιτ , Ρπιιοτπ ίπποι οτιπι

Ροιποι·πτιτ , Ποτιιοπο ίοι·νπιπ ιιτ ποποοιοοτοτ ιτοοπνοι·πτιτ . Ππτπ ππτοτπ π ποπτο

Ποι νιτο ποποοιδιιοπο,Ρπποε ιιιοο οπτιιιιιιε τιι·οιοοοτππτ,πτ οοτπτιι·οππτοτπτ ,ιοπππ«

τι: νιττπτπιπ ιποι·ιτιο ίοι·νπιπ ίππιπ Ποτπιππε οοοοι·πι·οτ . (Σοτιίοιιιιτι οπο; π: οπποε

Ρτοιοδιοε νιοοτππτ Ρπποε , οοποπττοτππτ , δ: ποοιππτοε , οοο ιπτποιπε οιιιιιίοι·ο )·

ιοτιΣοοοπο πΙπιππτοε ππιοι·πτιτ , οποο ίπθτπιπ Ποιποε οπιτι νιοιίιοτ , ιππιτιπιπ οοιπ

απο οπιτι νοποτπτπε οι ποπιιτπτιοτιο . ι

τ ι 1 π. Αοοιοιτ οτιπιιι ,ποιο οπποπτπ οππίπ τιιοιιπποτιι δ: οποοιοτιτιπ ίτπττπιιι οπτιι

Ρο: οππτιιοπτπ ιποοοοτοτ νιπτιι,τιιπιιοι· οπιοοπτιι ΡππΡοτοπιπ ιπι:τπ ιτοι· ιΠπο οοοοπε

ποίοιτιο , Ιιπττπε οοιοι·ο ΡοτιοΙιτππε , νοοοε τπιττοιιπτ οι:ιτιιιπε : ίοο νι: Βοι Ριο

·· τπτο
ι
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τοτο οοτσοιοτσε , ίσ.ιιδιτιο οι·σοιε Βέτο Πέσο ίιιΡοτ οΙοιιισιιι οισε , ίοτιιίσεττι οι ΡειίΠοσιο ΑΝΝ. Οι.

Μισο Ιίοετονιτ ίσΡΡΙἰοὶο . Μ”

ο ι ?ΡΑΙιοοσοτισο τοπιΡοτε :ιΒοίτοΠιτστη Ροττι δ; Ρεσειι :ιο Ιοιιιιισ:τιςσισ Ρετ3ετετ|, “”° Μ*

τιισΙτὶ νιτίστισσίτ1σε ίεκσε 8ο επεσε , Ρτο ιιίτιιτει Μισο τωειιωσ Βεσἱἔιιἰτιιτε δ: Πο

ίΡὶτοΙἰτοτο , Μπάτσοι οοιιιιττώειιτιιτ νιτιιτιι : ιιΙσνιοτσιιιιιετο τσιιο ;ιτειοτΙιε οποιεσ

στ” , ποτε Πι πισω: σε οοΠεοιο , οτσΡοτ:ιτ; ται αστο Μισο ιιστσ τισι ΒιοΕτ τιιιιΒιιιι,

8ο ισοτιιιι·τιιοιΙιει , οι· τοτε.ιιι νιτιτσσοτιιον1τ Ωστοσο οσιοΓοοισοστιοσε Ηπα , σΓοσο

:κι ίσοτιιοιθτει οιΡοίΒοιοτσιιι Ιιτιστιει , τι: Με τιιισιοπι ΡΙσνιει: 8σττει , οσειτηοσιιιιι οι:

σττοοσο Ιο.τοτε ΡτοοεΠοίο. νει!ι:ιε ΠιιιιιιιιιιάΘιιίοιποσιοοετοτ , τιιἰτιἱτιιε ΓσΡετ οοε οεοἰ

τισ , Ποστ τοσιοοτιοσε θτεερτιι Ρομπ (]ετΒοσιο Ροτισ1οιιιοσΗ οΡσοοΡο , δ: ΙΜΙ

Βοστιο υιιιωιωιι ιιοοιιΜΈο 1ο8ιωσε. ο - ι

1ιτ.ΙΙαο δ: Με ΡΙστει , 8ο φερτο. , νιτ ίοτιδτιΙΠιιισε Ρεττσε , τιοΒιιο Ρτει:οΙο.τΙΙΒ- ΜΜΜ -

σ:ισο ,ίοοιειιε ττιἰτεοσΙ:ι ,αστε οϊσοοεοττοσπιοοιτσε Πιτ @τη 1 ν18ι1τει.ίοιστοτ οΒο(το,

ΙοιισσιιΡοττιδτΡοσΙΕ, £ο!ιτο οοτιοΡτσε οΙεισο-ιιιι:, @πιο αν” ΡοιιιιΒιιο.σπιτι οσοι

οΡὶἴοοΡο :το ειπε οοτιοσττοιιτεε οοιτσπι, Μισο Ρι·ωτΙιοειτιοτιοπι ασ @κι ισοτιιοτσστ

εισοΗτο οτε : Αστιιτο ιιιιι 1 οκ σιιο Ρει.ττο οιιιτι ,ι ίι·τιτι·οο ιιιιοειιιιιωι, ειτἰτιιοιιιτἰοτιΙε

νετοστιι ο: σι Ριστιιιε τιστεττι ίσοιπισττι νοίιτσττι τιιο1ιοοΒιοετοοτοσι , τιιιιεο_α_ οτοιιἰσι

ίειοετοοτιε ΒΙοτιοι είτ ίσοιεδιοτστι1 τοδιστστιο , ιιτιτἰε ο8τε8ισε ΡτεετΙιοει.τοτ τιιοιιιτ .·

5Ρεο ιιοτττει , 8οσώ-σιτι δ: οοι·οσει νοε οίτσι πωσ ειιιτο·Ποιτιτοσιιιι. ΠοΒετιι@σο ία·

οοττΙοε δ: Ρειίτοι· Ωδείο ὶιτιΡΙετο , οσα νοιιοτε ττοοετ , Ποστ οτι Βοτιιιιιο ιιιοίιτο Ιάσ

ΟΪιτὶΡτ0Ιο8ἱτι1τ:ΟιΒΡἱτ1οΪι15 τποτε 8ο όοοετε; παπι Η ιιοτι τω Βοιιιι οσο Ιο σιτσι·,

ὶιιιΡΙοοἱτστ το ΞΙΙο , τισοοΙ Ρετ ΡίοΙτσἰίτετιιοΙἰοιτστ : Ρεοοοτοιςι αστειο άσοι; οσε :

@Μετσ οτιεττειε ματια” πω, 8ο σ.ίΤσιπιιε Τοίτιιτιιοιιισπι τττοιιοι με: οε τσιιτισ ? Τιι

νοτο ΜΗΝ τἰὶίοἰΡΙιιιοιιι , & Ρωμιιιι Γοτιιιοτιοε πισω Ροίι: το . ναι οικω: ίιιΒιοδιτ ,

πω. οποιοι τοΠειιιεστὶ , ίΡοι·ιΓει Βο8ἰο ΓσΡοι·ιιι; νοε ιιιοτιιΒι·ο οοι·Ροτιο (ΜΜΜ ,

τοττοτοπι οιτττεισί ισοτοσ ποτε τιιετιτὶε οοσΙοε νοίιτοε ίειιιΡοι· Ιοοιιτε ο Ποστ Ρετ Πι

ΡὶοιιτἰειτοΔω"@τι οτιισι οικω τσοιιιοτοοτατετιονιίΐιισα τω. , δ: σι ο:το.τοστιι σου.

Ροοοτι-Βιε . Η:ισοτε νιτιοιιΙσιτι ὸιΙοἐϊὶοσἰε δ: Ρωτώ ; Β:ιΙιοτο Ιιστιιιστατο·ετι ; ΒιιιπιιΜ·

ιιιιιιὶ ίσο Ροτοιιτι :ποιου Βεὶ , στ νοε οιτο.!τοτ ίσ:τοιιιιΡοιιο τιιιἑισΙιιτἱοιιἰε; Βιιιιιοτε οτι-ι

τιιιιτοιιι οοστίιισιιιιι , 8ο πιστσοπι σι νοοιίισετιΡΗε , οσοι οειτιτ:ιε οΡε`τΕτ @Λισσ
:Ησαυ Ρεοοιιτοτσισ . νιτΕΙιτει· ειΒιτε , δ: οοοίοττοτστ οοι· νοίιτσιιι ,ο ΓΡοτειιιτεεΒοτιιισο , δ: σι Ροτειιτιο. νιττστιε εισε , στ ΡοΙΙὶτὶετοίὶίὶοτο τσι νοτίσε ιιιβτΠοε οστικ

Η , δ: στ οοτοιιεισι νείτι·Ξ οεττιιιιιιιιιε τι Ποο αοοἰΡει·ο ιτιοτοειιιιιτιὶ . Είτε στοκ , σοσ

Πε :το σιεισιοσε ίστίσοι ειτοδιΞε , οοιιιιτιοοά:ιΒιιτ 1ο , δ: οιιισειι=ι ΡοΡσΙιιπι Ι)οπιιτιο ,

δ: :ιό σΙτἱτιισιτι ΡοτοοΡτΞε Ποτιιιιιιοιε Ιο.οτειι·ιιοτιτΙε , ίτειττΙοσε Ρίο.ΙΙεστΞΒστ , οπο:

οι·οτιοιισιιι νεττιο. ίεκτο ιτισε Με ίΡιτιτσιιι ειιιἰίὶτ, τεοεοτσε σι ειιτοτιπι ΡοτειάΞΗ τε

οσἰε , οοφσίτισε ορο @και Ρι·τοί:ιτο.ττι ΙιοτιοτιΗοε τοοοιιτΠτστιι ἔστι εοοΙοβιτιο, :το

Ιειστιετιι Βοσιιτι1 πιάτο ]ο(σ-(ΣιιτΙιΕ , οσι οσοι Ρειττο 8ο $Ριτιτσάιιηέτο ,γΞνιτ δ: το

Βιιειτ Ι)οσε Πι βοοσΙτι. ίειιοσιοι·στιι . _. ο ο .

15. Βοοστίο αστειο στιισε οσοι οιτοσΙο , Ροίττισει,ιο γι: Γετηθσε@ο στ απο

τισειτιτἰ ιιΡσό Βαση πιστή το τ ) Ιιοτιιιιιοε τιοσ Ιοτοιιοτ , Ποἱ-οσισἑΡοτοητΞο οσιιξΙσ

οοειιοίοοιιτὶε άιΓΡοτιοιιτο οΙοτιιοστοι,ΡΙστέωιε νιττστΞΒσε,οινοτΕεο; ιιιιιοιοιιΙιε Μισο

τιοοΙτιι·ιιτει ίσοι; τιιοτιτει . Νειιιι σιτε: οσο οσοι ειστε ειτιοίνετίατιιι8 :Μήτσο ωΙιοιιιω

τσι· τΠεε οοιτσε , νοΙιοπιεσττΠΞωσε τοΡειιτο νοτιτσε ίσίΒιινιτ , τ1σι Ριστιιιιοτ Πισω

τσε ειτιιοτοε ενοΙΙεσε. τὶοῇεοὶτ , ίε8οτειιιοσο πιιιΙττιπι άονιιιττινιτ . Ήοιοτιο - σπιτι;

ΡοΡσΙσε τειΙε πιἰτειοσΙστιι , ίτιιτσει·στιτ , στ οσοΙἐοετ Μισο Ατιιιινοτίπίσω ειστε ίοΙ

Ιετιιτιὶτοτ οεΙεοι·τιτετστ, δ: Πο σίτ1σοιιι !ιοτΙιει·ιιειιιι τιιοπιο,ο @Με Ροοσιοη;; τσηισ9

Με νοτιο κατω· , ποσο ΒειιοΒοιο ίοιι·ιτιιιιΙΞει ,. οΡοτειιιτο ετιιτίο άινιτιο, τιποτε: Ρο

ίοοιιτιοσε τιιιιιιίιτειιιτστ. ι -Ϊ - 1 οι ι ι ι

?σε οΒιιτ ;

ει” ίοΠιιιι·

ΥΙ
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ΑΝΝ. απ.

οιιιοΑ.

νΙΤο ε· ΑΜΙει οεοοιε<ιΓ οικε1ΝΕΝε1εΑ °` πε

Λιι&οιε Βεεωι.ο.κυο εῇιιΓάειτι πιο πποποεΙιο, ? ··~Δ

Ε: απ!. ιπ_β τ:ιιβπειι[.

οεεεκν.ΑΤ1οΝΕ8 Ρ1πιενια.

'.

ο Ι Τ.ΑΜ διεπει “Με Οοβπεπβε ιποπιιεΙι2, οπιιπι Ιοεο [πο οπο: ποπ Ιιεπιε, Με ε.τΙιι!ιεπι

·υι[ππι ε|ἱ, εποε! πε 6`ιεοπΙΞ ππῇπ.τ πιειἰιιππ ρει·ιίπεπι:. Ποπ: [πεπ!ο 1 π.ε.τεππιε, απ: επτα

ποπεπιι.τ »πιο πω» Βει·ποΜπ.τ πιοπιιώιι: Οι|ἱπεπ|ἱ:, πι πιοιιει 'Ρειτπ: πιιισοππε εοιπιε 37. π.

οτι πε πιο;; ιιπιππω ε'οβπεπποπ.τ. Ροι›·ο απ ιπεει·ιπ.τ _βι θεού ωΙππά πιοι·ιι: οποια, οπο ιο

πιεπ εοπβιεπι ροΠππι απποι·πιπ ιει·ιπιπί, ιπιι·π οπο: επ: ο!πιπ.τ πεεε|[οι·ιο Ιοεππιἰπε επ. Νοτη::

επιρρε Πιο απέΐοι· Μπι. 7. πω” ειβ ποβπιειπ, οοχπο·υήε Ηπεοπι.τ Ρπι·[επ|ἱ: οΓιιιππι, ππάε

ι:οπείππιπιπ.τ εππι πάπια· πππο πο3 ε. οπο ι·ε @ο Ηπ_ςο ε νέοι: επεεβε, @Με [πρειβιοεπι . Εκ

Μισο οπιεπι ροι·τε :επι [πωσ επεπ πεί οππππι πο; ε. ποπ ρει·ιιπι1|ε, παπι 'Ρειι·π.τ Ποπιιοπι πι

ορπ_ππ!ο 6. οποπ εο ιιππο βπιρῇε, ιπιει· [ιιπδΐο.€ Μπι, επι ο βπιοπιαει.τ ερΜ:ορι.τ οι°άιππιι [πε

›·ππι, πωπω Ιππάιπ ποπ άε[ππδἰππι, ω; οσοι:: ΝοΠττο οποτε Με πω, νἰὁεΙἰεετ ΚοπιιιΙ

οπο εεωετΓιεπΠε , Ατοιειιε Κοτπἱοοτιετιίἰε, θιιΓόο ΡοπιΡοίἰοτιιιε, Ρἱτπιιιπιιε ΡίτττιεοΠε8: :οπι

ΡΙιιι·εε :ιΙϋΓοπάτε εοονετΓοτἰοπἰε Πιιι!ιο ΓΙοτυετιιιιτ, Γιιρει· ηιιοτ11πι νΕάε!ιεετνεοει·οοοε “πω”

ει: ΓεεετὸοτοΙἰε εοοεἰΙϋ οιιᾶοτἱτοτε Γεετ:ι. ΜΜΜ Γιιιπ ει·εόε:ι, ιιΒἱ Μτοπιιπι (Μισο ωγΓὶετἱε,

πιἰεοειιΙἱε εΧἰΒειπἰΒιιε οΓΓετιιοτιιτ. Μπι ιιιιοπε απο πο; ο. ρω _βιπδΐο Ι:πιοεοπιπι· πωπω , πι:

[πρι·ιι ε)π.τ ιππιπΙππι ο!επτε ει·εξϊποι [πει·οι. οπο· ·υει·ο Ιὶοιπιοοοειιίἱε ο Ρειι·ο Βιιπιιππι ορρε!!ε

απ, πιοιππι·ε ποπ Επι! πι]ἱ [πιε ΑτεΒοοεπίιε, βπ ΑτοιοΒοηεοΠε ἰςεπιἰππι/ἱι, παπι Ρωππω

ιπ ποπ: οι: .πιπιππππ ΑτοΒοιιω οι Ριεεπο [πιῇε /ερπΖιππι, οπο ίπ !οεο, οπιειιοπι, πι !.ποιιιπ:

οο_β·ι··υοι, οπο» Αι·ετιιΒοτιο, _βπ Μοοτε'ΜεΙοπε, ποίιπιια Ρ0|ἶΜ0ιἰι4Μ :οποια 'Με οποιοι: Οπα

οιεπβε. Παπ ιοπιεπ Γει·ι·εισ·ιπ: ωί'08ΓΓΜΜ .ππιπ:ππι οΙπ@ οπο, ι!ποπο ιππ·ιιεπΙι.ν εοι·πβιι]]ε. ω.

σε πιιο πᾶσι· που. 7. |ιιοι·πιπ πιο ι:οτρπ,τ πι πιοπκιβεπιο |ππίπ πω ο·ιοε!Ιππεππε εοπιπιπιπ

@Με ιΠετιιε οσοι: πιο". πιω ιπετιιοι·ιοπι πιε π. Νοοειιιοι·ι: αποτο: Εει·ι·οι·ιπι, επι πιε [ε

οπεπιὶ. ΜοοοεπιιεθοΠοεοΒε ο Φωτο Βιιποπο Ιοεο !ιιπποιοάισιτπι·, ό· οππἰεπι πιο; πιο: ισπ

20ινι ιποποβεπιπιπ .άφε!Ιαπω 6`ιι_(ὶπο [πο]εδιπιπ ποπ '
|”

.4 .ί

ΙΝΟΙΡΙΤ νΙΤΑ ΕΤ ΟΒΙΤΠΕ δ. ΑΜΙΠΙ

δεεετάοτιο δε ΒουΓείΓοι·ιε. #

Ἀούει πιο :. Ε Α τ ιι ο ἰ8ἰτοι· Α Μ ι ο ιι ο 8επετε ΜΜΜ οι·τιιε πι ΒιιιΒιιε εοπιἰτετιιε επιπε

ω' :ΗΜ , π: οΡΓεὶο , οιιοόι Μο.ι·τιε νοεετιιτ , είὶ εΠτιιε , εε ιιιιττἱτιιε , οιιἱ Πι

τετειτιιω ττειάιτιιε Γἱιιὸἰἰε , απο πιο ΡΙειιἰιιε είὶ ιιιΠτιι&ιιε , ΓειεετάοιΠ εεεεΡιτ ετα-π

@οι ,· όεΜπε ποπ πιιιΙτο ΡοΓὶ τετιιΡοτε π1οιπιίϊΓειιτι1 ειοεμιιε εΠ ωι)ιωω . Οσε

Ρἰτ ε:8ο όε νἰττιιτε ιο νἰπιιτεπι Ρτοθεει·ε , δε Γε ΓΡΓο οιιοτπΠε ι·οουΓΗοτ αϋ

Γὶετε . ΡετΙιιίωιπε πικαπ άεΓεττο. νο.ΠΙΓΠπιο , πιοιιτἰε ειΓΓεεπΓο νεττἰεε , εκΡετιἰτ

ΓΡεΙυπεεω ἀἰνἰιπι ΓὶΒἱ Ρτονἱἀετιἐἰο. ΡιπΡειτειτοιπ.Μοκ ι8Γτιπ οτετὶοτιε Γοδίει, ετιιειε

Π8ιιο.ει:Ιο Γε ειτειιπιβειι28,ΡτεΓετεω ἱιιττοἰνὶτ ΓΡεΙυποεπι ιιΒι Ρετ ττίειπιπιτιι πιου

ΓὶτεΒΓοιιε ιιΙΠιιε Γιοπιἰτιπ ΓοΙειτιο, ἀἰνὶτιο τοπτοιπ ΓιιΙεὶεΒοτιιτ ετωπίπιειιΙο. Γει

ωει παρε νίτΓ ὸοπιἱπι Αιπἰεἰ ετεΓεειιτε, είτειιτοοιιο.ε1ιιε εκ αυτή Ρειι·τε !ιοκτιιιπεε εά

απο εοπΗιιεΒεπτ , ήτο: επετιπε εΧΡετεπτεε οιΙΕιτιεπτο. :ιο εο )· οιιοι·ιιπι ι1οι1 Ρειτνο.

πιιιΙτίτικΓο, δ: Ιιοττοιωιι1Γουε Ιοτ8ειε πι ΡειιΡετεε πωπω Γιιιιτ ε!εειποΓΥπεε,ποπου!

Η νετο ΓεεειιΙο τεΙἰἔὶο Ποιπέιιἰ Γετνὶτὶο Γε ὸενὶιαετιιοτ .

ΙΙ:·οο== ε. Ιπτετεει όιιπι οιιειόειοπ εΠε πο εοττιίτετιιπ1 Ρετεετετ ΒοΙΙιιεπΓεπι πι @σε Ιππο
[β ο ο ο ο ο ο ο ο ο

πω. _ πεε ιιιειάιτ , οι” εοι1Γεί':ιοι ιιτ απο νιάετιιτιτ , άε ιτιιιΙο ειιι ιιιΜεβετ , ειΡΡτοΡιιι

οι1επτεεΠΙυτη άεΓεεετιιτιτ. ΙΠε ειιτειιι άιιπι εοε ΡετΓΡιεετετ ΓιιΡει· ιπιιΙειιτι Γεόετιτεε,

Ροίὶ εοε εΙειπιο.νιτ εΠεεπε :ΤοΠιτε , ΠΕΙ ,ΔνοΒἰΓειιτιι δ: ιιοΗτει εο.Ιεει:ιο , οιιιΒιιε Μπα

πιὶοοτε ΡοΠὶτἰε πιιιΙοιη , ιιτ νεΙοεἱιιε Ρει·8ετε ν:ιΙεο.τιε ἰτἰτιετει . Ατ ΠΠ Ρεττὶιιει:ἱ ἔτι

εΓιοετο Ρει·άιπο.πτεε τοοΙΙΒιιίτοτε , οιΡΡΙουόεοοπτ Γε Ιυει·ιιο1 ιιοο Ρειτνιιιτι τεΡετἱἰΓ

Γε, ιπιόε νειΙάε ΞπεεάεΒοοτ 8οιιάεπτεε . πιο ειπε Πεἰ Ποιόε' ΡοιιΙΙἱΓΡει· ΓιιΒΗΓΗτ, ἀε

ΡυΠει αυτή ο εοτάε ΡετΡεΓΠ ΒιιιιιΓεε όειι1πιι πιοΙεΓΠε)& ει Ρι·οΡοΠτει Γε ι1εουεΕοΒιιεπι

. υ πει

(

-Μ-π.-ο__..----ξε--__ε--.ο---τοπ
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ω. (Σππιοπο ῇππι πιππε ΓπτΞξοπτπε,πΙἰοπππτπΙππι π. γιο. όἰνοτιοπε,ΓπΒ πτΓιοτο οπιο- ΑΝΝ. απ.

Γοοτοτ ; δε ΠΠ Ροττιπποι ιπτοπτιοπο πΒπ·οπτ , όονοποτππτ πό τοι·τοπτοτπ οποπιόπτπ ,

οπι νοοπτπτ νοι·π :Γοό όππι ποΓοπο πΠοππ πιτιΠἰξοπὶτπτο Γο ττππΓἰτο Ριιτπτοπτ , πιπΙπ

οπτ Ιπττοποε ιπΠόοοππτ , όἰνιπο ιιτ οτοόιπιπε,τπδὶπ νοι·Βοτο , πιο:Πο ΓπΒΓΠτιτ ππιπο .

ΠΠε ππτοτπ Ιπτοτπ οιπΓόοτπ τππΙπο πππο νιτοιε δ: πππο οπΙοιιππε ΓππόοπτιΠπε , ῇππι

πιτπιε Γπτἰ8πτπ , οοοιπτ Γο Γποι·Ιοοτο , δ: οπΓοπιπε ποππτπ ΡπΙΓπτο , όοποο πι ΓΙππιοπ

οοο όοοπτοιτοτ: ποπ ππτοπι οΓι τππτππι οοπτοπτπ τππΙπ ιΠοε π Γο όοοπΓΠΙΤο , πιΓὶ οτιπ

οσε ποπ όοιοδΠοποπι ὶπ ποππτπ οπΙοἰΒπε ΓιιΒι·ποτοτ . ΠΠ ππτοπι ιπΓοΙιοοε πο ππόπ

ΓιιιτΓπτπ οΙο νπτἰ , Γοό πο οπόοπι πιιΓοττπππ τπτιοπο πΠοπππτο ΓΡειτιο Γποιππτ πΡΡοτ

τπτἰ . Ροίτοππτπ ππτοπι π Ηπτπιπιε ονπΓοι·ππτπΙνοο , πό ἰπνἰοοτιι οοπΓοτοοππτ, δε

όο Για: , οποό πιο πι:οιόοι·πτ πότπιτπΒππτπτ )· τππόοπι ιπτοΙΙοιτοτππτ ιόοὶτοο Πειτε Γο "

Ροι·ΡοίΓοε ΓπιΓΓο , οποπἰππι νιτο Ι)οι Ατπιοο ιππιππιππι Ξπ]πι·Ιππι Γοι:ιΓΓοπτ . ΜπΙπ

ππτοπι Ροίτοπππι Ιπττοποε όοῇοοἰτ , & οοποπΙοπνιτ , το&ο ιτιποτο , οππΠ οόοι·ο το

οπτ οππιε , ποπ Βοπτπτπ νὶτππι πΒΠτ . νοπιοπε νοτο πό Βοὶ ΓππιπΙπτπ , οππΠ πο πΠ-

οπο ττπΠοτοτπι· , δα ὶΡΓπ οοπτιππο π. νὶπ όινοττοπε , πτοπο πό Βοπτππι Ατπιοπιπ ΓΗΠ

ππ νοπιτ , δτ απο οο Ποτιτ . Ι.πτι·οποε οτιππι 8τ ιΡΠ πττοΡτο οπτΓιι τππΙπτπ ἰπΓοοπο

Βππτπτ , οιιπιπ Ρτιιιε οοπΓοοπι ποοπινοτππτ , οππτπ ΠΙπο όονοποτππτ , Μπι ΓππιπΙπε

1)οι οπιοΙοοοπτ Απιιοπε; πιπΙπ Ποπιόοτπ τπτιιοπππι πΡΡΙππόοΙιπτ νοποτπΒΙΙι πω,

ΙππιτιοπΓοπο Ροόοε ὶΡΓὶπε τππιοιιππι Ιππποπτπτ όο Ιπττοπππι Γο ονπΓὶΓΓο όοπππιο .

(ζιιοό νἱόοπτοε Ιπττοποε οΒίτποποτππτ , δ: τυπο τππόοπι ΓπτοΙΙοιτοτιιπτ ιΡΓιιπι Βοι

ΓπιππΙπτπ οΓΓο Απιὶοππι. ΜοΧοπο πωπω οο ΡτοΓτι·πτι, σπιτι Ιποτγπιιε νοπιπτπ Ροίτπ

Πιιιππτ , Γοοιιο οιι·πΓΓο , Γοοπο ποοππιπ 8οώΓΓο ΡτοΗτοοππτπτ: οπἰοπε π: Βοτπἱπι

ιποπιτ : Εοοο πππο , ΒΠἱ , οιιππι Ριππε τπΡπιΓΠε , οπτπ Βοποόιδτιοπο ΙιπΒοτοτο ιππ

Ιππι , τππτιππ π ΡοινοτΠτπτιε πΒΓΠποτο τπΡιππ . Ατ ΠΠ τππππε ποπ ποοπιονοι·ππτ Γιι

ΓοιΡοτο;π Γπττο ππτο' ΡτοΓοΓΠ Γππτ όοιπι:οΡε οππδΠε,Βοτπἰπο πππποπτο, τοιπΡοι·ιοπε

ποίΠποτο.Ροίτ Για πιω νι: Ποτπιπἱ Απιἱοπε, οοε πό Γο ΡτοΡιπε ποοοόοτο ιπΓΠτ, πιο

οπτ: ιπόιδτπ Ροπιτοπτιπ , ιΠοε οπιόοπι τοτπιΠτ πό Γππ,ἱΡΓο νοτο @το Ροι·τοπόιτ νέο

3. Εοόοπι τοπιιιοτο οπἰόππι ι·πΠοε ιπιοιιπ ΓποτΓΡιοπτο οποἰόἰτπτο , οιπόπιπ τοπι

πο τπΡιιιτ ΓοΙππι οποτπ ροΓΠόοοπτ Βονοπι: οπτποπο τπίΠοπέιΙΙο Ροόιοπε ΡτονοΙνο

τοιπτ πιιΠτι , πτοπο πτ ΠΜ τπτΓοτοτοτπτ οτπι·οτ,8τ ιΙΙο πιιΙΙο πιοόο ποοπὶοΓοοτοτ;τπτιο

πω) οιτποιτπτπε οοτόιε όοΙοτο , οπιό ποοι·οτ , οπο Γο οοπνοττοτοτ ιπποι·ππε , πό Γο

Ιππι οοπΓπζοιτ οοπτΙΑιπιοιίοΙπτιππι. Ει·πτ Ποπιόοπι ω: ΒοΓ Γππθτπε Απποπε πΓΗἱ

θπε νπΙόο οοτποπτιοπε , δ: ΓιιΡοτ οΡΡτοΓΓοε Ριπ 8οίιππε νιΓοοτπ. ()ιιπι πω” πό νι

τπιπ Ποι Ροι·νοπιίΓοτ πΓΗιέϊιιε , οοοΡἱτ οππι τοοοπτο , πτ Βονοτπ Γπππι ΠΜ τοόόοτοτ .

(Σοξοπιτο ππτοιπ Βοπτπε Αττποπο , οποό πιτΙοε οπτπ τοπ οκτοτΠΓΤοτ , πό τοξοππόπτπ

Ρτοοο ΓπΡΡΙιοι ΓοίΠππε οοοΡιτ ποἰτο: Ροίνοπιτ ππτοπι πιό τπἱΠτοπι )· οιπποπο ιΠιιπι

ΓπιΙΓοτ ἰπτπἰτπε , ΙιππιἰΠτοι· ΓπτΓε ιΠππι ΓτιιόπΓτ οιιΠοτπτο , πτοπο οιιοττπτι , οππτο

πιω πΓΓΠξὶο ἱποΡὶ Βονοιπ οποπι ίπτοπο Γποτπιποτπτ , τπτΓοι·ππε τοΓΠτιιοτοτ . ΑτὶΠο

ποπ ΓοΙππι ΓππδΠε οπο πότποπιτιοπιοιιε πιιπιπιο ποοπιονιτ , Γοό οτἱπτπ οοίτιππτο οπο;

ΡιτπΓπτπΡτποΓο τοΓΡοπόιτ,όιοοπε:Νοοπο ΕΡιΓοοοπε,ποο;Ρτο εΒγτοι·,ποοπποπποΠπε,

ποοπο πιω , ποο οτππἰπο πΠοπιε τποι·τπΠπτπ, Ροτοι·π ιιποππιπ οπτιποτο , οππτοππει

ΠΠπε Γιοπιιπιε τοΓΠτππτπ Βονοτπ . Απόιοπε Για ΓππιπΙπε Ι3οιπΞπιΓππθτπε Ατπιοπε,

οοπττιΓτπτπε,ποπ τππι όππιπο Βονιε,οππιπ ΡοτιοιιΙο ππΓοπ πιἰΙἰτἰε,όιιτὶτ πό οιππ Ριπ

Γποπ νοοο : δοἱτο , Ιιοπιο ττιἰΓοττἰπιο , τοΡοπτἱππτπ πω ἰτππιὶποι·ο πιοττοτπ , οπο.

πιππι ποπ οε νοτιτπε οπιποε τπΞπιΠτοε Ποτπἱπἰ ΡπτνὶΡοπόοτο; ἰόοοοπο , οτιιόοΙιε ,

νιτπ οιττοτο ποτπτ π το ΠοτΠο . (Σππιπε ἱΠο ππόὶτὶε ποπ ΓοΙππι οοπτοτπίιτ νιτπιπ Βοὶ ,

Γοό οτιππι Επ·ιΠτ . Ειτοττο ππτοιπ Ροίτ ΡππΙΙπΙππι τπτππΙτπ Γπ οοόοπι Ιοοο,όιιπι οικει

τοτΓο πΙἰοπἰό πω: πέ'επτππι , ποοιιττἱτ; πτοπο ἱπ οοόοιπ @τοτο ἰποπιιτο πεοπε

νπΙποτπτπε οΓτ , οοόοπιοπο όιο , ιιτ Μι· Ι)οι ΡτπτΠιτοτπτ , πιοι·ιτπ οΒΠτ τποι·το . @π

ππτοτπ νιτι Ποὶ Απιἰοὶ οοξοπονοτππτ ΓπΡοι· ιπιΠτοπι ἰποτοοπτὶοποτπ , οο όοΓππδ)το ,
ωοΡι Γιοτπιπι , οιιοπι Ροτόιόοτπτ, τοΓτιτποτππτ Βονοτπ . ι ό

τι.. (ῖππι πιιτοπι πιοτπτοτπτ ἐόοτπ οοπτπε Ατπιοπε ιιι τοττἰτοπο ΕΓοπΙππο " ,ο Ρτο

ΟΙΚΟΑ

ΙΟ4.5

3. Νον.

ΜΠοε ριπή;

πιο οι: τπ

Ριππιιι.

Κιτροπι

Ρο Ηπνιπιπ , οπἰ πιιποποπτπτ (Ππι·Επιιε , Γοπεο Γοπιοτπε πιο Πποιτπτιοπο Ιιοπιιπππι , τωιποιτι

ιποΙοίτπιπ Γειτιε νἱΓπιτι οίτΓιπττιΙππε οοτππιοτππτἰΒιιε Γοοππι, οποό πιπιἱε πΒοΓΓοπτ οβ"'”°

πο οι·πτοτίο. νοποτπΒὶΙὶε ππτποπο Βοπτπε Απιιοπε, οπιπιπ Γειδτπε οιππἱΒπε πτ οτπποε

ΓπΙνοε Γποοι·οτ , Γτπττπιπ ποπ ΓΡι·ονιτ Ρι·οοοε , Ποοτ όἱπ τοΙιι&πΓΓοτ ; τπιποπ οπππ

όοοπο ΡτποπιτπΙΓοπΓππι . ΚοποτοτππτΠοπιόοτπ ετγΡτπιπ π Βοι Ιιοτπιππ οοΠπΙπ
ό Γοτιιιο

!

πατώ.
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Απ. σα. ίεττπε ίετπ:ετπ τπὶΠἱα Ραίἴπεὸἰεῇππδὶαττι,απαι:π πετ:ετπ:Βαπτ οτατοτΣο τ:οπέτπαππ ίο

(ἐΙἔς^ τ:: . Ιπετεπιιε αιιτει:π αγαπα νετεεπε απ! Οτὶεπτετπ Ιαταππτ Ξπιτοειιπτώπε Ρεεε::

5_ Με αόπιιιπ , [επ ίαΧιιτπ ὶπΒεπε .ιτπτπΞπεπε τεπεΙστοίαπι [ τεάαεΒατ ] δε όείοτιπετπ.

Βεατιιε ταππεπ Ατπ5επε1πντταπε Είειι!αποτπ επτΓεορπιπ,άεάτοαττΤεεττ πι Ρταεὸἰέὶα

τ:τγΡτα αΙτατε ὶπ ποποτειπ ίαπέϊτ ΑτεΙιαπεεΙὶ ΜΞεπαεΙΞε . Ε.ιττπποε πωπω:Με

παπι ίτατττοιιε τ:οπ νεπττετ , & ό: Ιοεὶ οΒίειιτὶτατε ττα&ατεπτ , νΙτ Βοπππὶ , οπο;

νττ8αφαω :παπα 8ετεΒατ , @παπα π: εττοιιππ Ρτοπππεπττε παμε αποάαπ1 επε ία

εἰεπε , επεσε επεεπτ : Πττπαππ ίπτπιπα: Βεὶ ΡΙαοεπετ Ροτεπτἱπ , εποε! Με ετπἰπεπε

ία:πππ ω απίεΠΤοπι , δ: ποΒΞε ίαοϋετπ ΡταεΒ.ετετ ἐποείϊιππ , & σημα ωπαπεετε.

τπτ Ιοτπεπ Επίπίιττπ , πιιατεππε απ ατν1πα εεΙεοταπάα τπγίὶετὶα ίιιΡετπα Μπλε πο

π' Με ποπ όεε!Γετ Ιπεετπα . φα τΠΕΙο , ΓταττΠαιτε απτο ῇαππατπ τεΙτέπε , τΡίε ίεοτίπιπ α

τ - ΡαπΙΙιτΙππι Ματ , δ: Ρτο ατά πιππε τεκποττοπε , Ποτπὶπιππ τοΒαντι; τΗντπα αυ- ?

τεπι Ρὶεταε , ίἱειιτ οιιοπάαπι εκαιιὸἱνττ νοι:εε εοττΠε ΡτεεαπτΞε ΜογΠ , πο. επαιπ ,

παπα εΠ!ε&Ι θά Αππετ . Ιπτοεπτεε ΞΒἱτπτ_ὶΙΙπτὶ ΡοΠεα Γαττιππ οπεπτατΙτποεΙππι Βεα

τπε Ατπτειιε Βγτανετατ σπιτι νττ8α , ὶπἱτεπτετπ Με ετεΡὶτππ1 , :πειτε α πιο εοτΡο1°ε

ὸὶνἱίοπτ , απτε ταππαιπ όεοτίππ1 το τεττα. Μπα )· ἀεὶπεἰε ίπποι· πετΡοΙοε νττὶ Πετ,

αταπε τπακέτπαιπ τποΙτπ-ιιτΠπεπι τπίπεοτιππ , πω απ Ρτεοτέϊτ Ιοεἰ νεπεταπτ οΡΡοτ

τυπὶτατεπ1 ; οιποπε ετἱατπ ῇεπταεπΙοιπ εαΡτεΒαπτ , πε οππποπε εοπἴπἰεεπτἱουε ,

τπἰπατπ πε πω: ΜΒόεππΒιιε , ὸεεΙὶτ τετττ!πΙεπι ίαΙιοτπ , δ: οΓοπε απ ίτπα ναΙὲ

Πε επτπ τα8οτε πίππο τπ8επτετπ :πατε τιππαπι . (1ιπαπτετπ αεΙεταπτ , Ροίτοπαπι

πι Π; τενετΙἱ ίππτ , απ ΐοτεε ετγΡτα: ΡτοΡεταπτεε , εοπίπτεὶππτ Ιοειππ πΙππι , ππόε

#ία:τπιπ πω ίπετατ αΒτοπτπω; 8: εεεε αΡΡατεΒατ ΡΙαπτοτ :πειτε Ροϋποτ οτππΞΕπιε

Ρατὶετἰἰαυε , τπτττπίεειιε δε επτττπίεεπε . Μοπε απεεκπ , τα ειππε εοτΡοτε Με εκ

Ιτατ οτατοτἰίππ , Ρεττα-]αππαε νοεαωτα εττοπτππιαπεπττΕπε. . -

Η0,,,ΞΜ,,,_ δ. @μια ι1ποπατπ :Πε Μετπ νεπεταἰπΙὶε Βεἰ Ατπὶεπε εεΙΙιπε Με ειππ ποπ Ρατνα

Ι2ΪΗΜΘΜαπ1πΙτΞτπὸὶπε τεΡατατετ Ρατἱετοε; Μπι ΙΡΩΜΙΪὶεὶ τταΒετπ τταπετεπτ ε τπὶππίεΙιτε

εαπτε , ιιτ ΠΙοτιππ τποτΞε είὶ, Γε α8ετεπτ , παωφαω αττταπεοαπτ , ΓιτΡετ Ρετὶεπι

αΙτεττπε τταπβὶτ,πυε πιο:: δ: ἱΡΓα σπα εοπτιανττ: αυτ εοπΓεπω] αεεττττπο όοΙοτε εοπ

Βττθπε , ἱπἔεπτἰοπε Βεἰ ποτπἰπετπ νοετοπε ΞπεΙαιπαοατ, οτ ἰΙΙοτπ ίαεετετ ίαΙντιτπ.

νττπαιπε1π Βοπιἱπἰ επτα εοπιπατὶε πε εἰοΙοτὶ , ίεΙΗποε αὸνεπἱτ , Ρεάετποπε Ματ

· Βοπππτε , ππΡτεϊΐο ίαπ&αε ()τιτείε Ε8παοιτΙο , ατποαουε ιπαπίΒυε ατΠϊττπκττ; Πα

|

1ττποπε άοΙοτε ίια8ατο , ποτππετπ Ιαπιιτπ τεἀὸἱτἰΙτ: πετπιπποε ΙΙΙοτπ ίὶΒπαπε , ὸἰ-_ξ: “

4;εΒατ ΠΠ : Ιπ ποτπ1πε Ποππἰπὶ ποίὶτΞ ]εΙπ-(ΣπτΕΜ , ΕΙΕ εεοε ίαππε εΙΐεδἱπε εε ; ναα 7°

όε απ τεΙτοπιππ ΗΜ Ρετπετεποπτπ οΡιιε: αυτ εοπττππο Γοταεπε , οπαίὶ πΙΙΙαΙἱοπὶε" '

ΒαΒυὶΙΤετ όε ζΞπεποατο ίο!Ιὶεὶτπε οΡετε, Ιαπόαπε Πειιτπ , Μουτ: ίατποΙππτ εμε

Αππειιτπ , εοεΡἱτ αοττε .

@ώ Μ' Απο. οποπατπ τειπποτε., οιπτὶατπ 5ΠοΗτΞε π: αΙΞπιοπίαιπ ΡτεοεΙ:ατ ίαπέϊο

8"πι τωε__"Βει_Ατπιεο ·· ὸιππ Ραπεε, εποε ειαετπ Πει Αιτικο όιττ8ετε άεπιπανετατ, αουτ!

==απα-- . ίε παΒετετ, Ρταεεεπἰτ πιο όαΡτίετο, ιιτ εαπ Πειτε , ουοτυτπ πταειτα τπυΙτΙτυὸὶπε ΡοΠε

βατ, εΠαιππ ττἰοπετετ. ΑτὶΠε ΡατντΡεπόεπε, άπεαπτε πε Ραπε Πει ποτπὶπὶ αε

:Πεατο εα.πί Ρτοῇεοὶτ . ΙΙΙε νετο , ιιτ εαπιππ εΒ; αντάτταε , αεωττπ ιιτ αποφ αποτ

ετε νεΠετ ε:: ΡαπἰΒιιε , ατοπε πι τεττατπ ίε ΡτοΡττο τιποτε εκτεπόεπε , σπαει επω

ἔετπ Ραπετπ εοεΡἰτ ιπἰταττ )· δε ΙἰπζαεΒατ , δ: ποπ τποτάεΒατ ; οιιαπ εΠεετετ δ: τπαπ

όπεατε ίε νεΠε , δ: τατπεπ ντττ Πε! αΙπποπταπι εοπιεόετε ποπ απάετε . (Ζπατπνὶε

επἰιπ απὶτπαΙ Βτιπιππ , τπα!εΒατ τατπεπτΗνίπο ιποπττιι πιαπετε ῇεῇιιππε , οιιαιπ ίαπ

&Ξ ποτπτπτε εοπίπτπετε εΠπιππ . ΜΙππϊετ απτεπ1 Με εοπίΡΞετεπε, αάππταπε τετπΙὶτ

ιιπἰνετία άοπππο πιο . τω”Με απάπτε , ΗΠεο ἱπτεΠεΧὶτ παπα ε:: Ραπὶοιιε Με

όοτππὶ Απ1ΞεΞ, επῇιτε ταδτυπι τείοεπεΒατ εαπὶε . Ραπἱε αιττεπι πατε ἱΠα εοΙΙεδὶα , ποπ

Ρατνα νεπετατίοπε ίετνατοτ τεεοπτΠτα. εποεαπτειπ πα:οαππτεπτεε, παπα Ρετ

ειιπ&οτιππ οτα παει: ίαιπα νοΙιιταΒατ , ετατεε τεὸὸεΒαπτΒοτπὶπο , δ: Γαπθτο Αιπἰ

εο , ΒόεΙτ ίατππΙο εῇιιε . 4

7. αποὸαπιὶταοπε τετπΡοτε , επτπ Ιάετπ ίαπ&πε Ατπἱεπε :παπά ΒεαττΡετττ παο

παθεττππι ::οππποτατετπτ, πΜποπο ετἱαπι , Βοτπἰπο Ρτονποτε , ίαετατἰΙῖἱτππτπ

εποε εοτΡιτε τετ1ιττείεττ , «Μπι παΒετετ ίεΙετπ ντι· ίαπ&πεαπτε ΞΡίαπι εεεΙεβα ,απαιτε

Μο"ξω όατπ ίπατπ εετΙιτ!ατπ Ρατναπ1 , επ εα άιε ασ ποθεμι5ιτετ ίαπδὶιε οΡεττΒπε επετεεΒα

ΗΠεοΠΜ6_ τπτ. Ιπ παο 18ιτιατ εεΠα εοπίτιτπτπε, ΡτοΡπετιαε ιπίππθυε ίΡιτιτιι , Ἐατίεπίεπι

ΣΣΕ οπετττὸαιπ αΙσπατεπι) ποτπἱπεΠεοπ Με , νεπεταοἱΙὶε οποιτε τπετποττα νττιππ
Ι Π (ΠΣ τ . '

αΪΡε_αεποἴεἱτ .
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α:Ρα:::τ τ: τπατ::ο α::ααΙΙ:ΙΤα παπα α:τα:τατ πσδ::α , :π Βστπ:π:αει Γα:Ι:αατ Νειτ:ν:τατα. ΑΝΝ. απ.

Ρυ:ία:α αυτα:: αα:ΙυΙατ ίαπαί:ται , ουαττ:::ειτπ ίταττυτπ αοπνσαατ , :1υ:ει:Ι:::υυα α:υα (ΠΜ^·

τιΙΤααΙα ίυατειτ . Κατα: , :που:τ , τω:: αααυττα , 8: παπα απαττυΙατπ.ΑΒΒατ: , αα- 1 @'25

τατ:Γ:1υα ασπίτο.ττ:ουα :π ααιΡ:τυΙσ Ροττ:8α , δ: Ρτο ::οτπ:πο Π8οπα Ρατίαπ:: αΒΒατα 3' '

ασα στειτα ασπιτπσπα . Ηεια απ:ιπ ποθ:: τπα:::α , α::ααΠ:τ α ν:τα. αοΙυτππει τπα:::τπει .

@μαο Βαυα , παπ:επ:ταταπι τυατπ ποπ Π:υΡαετ .' Επι:: ατ:ατπ :π στππ:Ι›υα :Με :ατυ

Ρστ:α Ραττ::›υα ΡτοΡΙ1ατ:τα ποπ ειυπα8αα π:σπ::τατα Ρτο:::8:ει . Ι.σπατα απ:τπ ίατποτυα,

8: ααΠυΙει :παΙυίυα , οπο:: αοτΡστα:α οαυ::α ::απα8απαιτυτ , ν:::Βιια α:: :πτυ:τυα :πτα

τ:οτ:αυα ; οπο:: ποπ τπυΙτο Ρο:: αΙατυἰτ : ναπ:απταα παπτουα :1υ:::εττπ ίτατταα , απ::

::ατπ ΡατίαπΒα ασαπσΒ::, πυπτ:ανατυπτ Μια:: Ασπα: ίσα::α :ταττ:ουα Ρτο πω:: :πο

τ:αίυπείο Ρ:·αααα Ι)αο αατ:τειτ:να ίυπ::: ; α ου:Ι›υα ,αυτα σεττειτ:α τπσττ:α ἱπου:τατατυτ,

:τ:::ατπ , ι:τ :::δ:υτπ ίυατειτ τι δαπα:ο , α:: α:1::ατπ ίταττ:Ιαυα :πτ:τπειτυτ . Ο

8. Ι::απ1:8:τυτ Πα: ΒιτπυΙυα Ατπ:αυα Ρατ:αυΙοίυπι :ιοτπ:πυτπ ίι:8:απα αιίΡαδ:πιπ , Μα: ή::

επτα:1υαιτπ ίαπθτ:Ραττ:τποπαί:ατ:υπι ατ::τατ, ν:τατπ (σΙ:τειτ:αιτπ Ρατα8:τ, :τι πισπ- αβατικ”Μ'

τα ία:Ι:αατ , απ: νοατιτυτ Ταυταπυα , πο: Ρατ ν:8:πτ: αππστυτπ @αιτία , πυΙΙοαιΙ:σ

ν:δ:υ π:ί: ίυπέ:α αυτ: Ροτπ:α ί::να::τ:ουα υ1υα απ; :τατπ:1υα Ρατ σιτε.::τα.8:πτα απποα

παπα: αΜ::παπτ:α τπααατειν:τ αοτΡυα , ω; πετρα Ρειπα , πα:1υα :σπιτια ίατ:ατατυτ .

απ:: επτατπ ::α αΙαατπσίγπειτυπι Ιειτε:τατα τΙ:αατατπυα ? αυτ:: ία.πέ:ι:α ν:τ Ποτπ:π:

Ατπ:αυα οιππ:ει παααΠατ:α ατοααν:τ .· στππ:ει :τεσπα ΡευΡατ:Βυα ατοδα,ν:τ , :1υ:π:

Ι::Ι π: τατ:πυ:τ . Ρταπατα:: α:όαιπ ίαπθτ:ΙΙ:ττιο Μία ν:το Ατπ:ασ ταΙ:α ατατ τπσα , α::

απο ίαπἐὶ: Ραττ: ΑναΙΙαπαπί:α τπσπαί:ατ:ιππ ::::::τ , π: α ίαί::ν:τατα παπα:: Μετττ:π:

υί:1υα ει:: Ρειία:ια, πυΙΙο αΙ:ο ν:δὶυ υτατατυτ , Μ:: Ραπα δ: αερα; :π Μ:: (μοιρα τω::

Ρατνυπι υίυπ1 ταπαΒατ , υτ αυ::1υα ατα:::Β:Ια αΙΤα Ρο:Πτ1:11ει8:5 :Πυ:: απ8αΙ:αοα φαι::

:ιυτπαπο α:Βο :σνατ:.Παπ:ουα Ποτπ:π:αα :μετρα :Πα τταα ταπτυτπ Ραπαα ααΠυΙα. πι::

σ:αυΓυα τ: :τ αιττ:ουα αιαα:Ρ:αΒατ , α:: :1υ:ουα υπο τειπτυτπ ασπταπτυα , άυσα αει::αιπ ία·

π:: , αυτ: α.::οα τταα εαααΡτυτυα ατειτ α8αποτυτπ ί::Ραπ::::α τπ:π:ί:ταπόσα ταα:::α:σειτ .

(:οπτ:8:τ αυτα:: π: α:: σο::ν:σπα ίτειττυπι Μα :Πάπια Ρτειτυτ:α Ραπαα ποπ αα:τπ:π:Πτο.

ταπτυτ α:::ατπ Πα: ΓατπυΙο Ατπ:αο, απο :πτατναΙΙσ στππ:Ροταπα 1)αυα, οι:: πυτπ

απατα: Ρατ:τυτ ίατνοα Γυοα :παπα Ρατ:τα, τ:α:α8α.ν:τ ΑπαταΙυτπ ίυυτπ, :1υ:8ς:11υτπ Βα:

ΒιτπυΙυπ1 , δ: αιαΙαί:: ει::τπαπτσ Ραν:τ , 8: :1υου::1υα ίταττυτπ ν:ί:τατ:σ εισίι1:τ , αυτο.

:Ρίο πω:: . Ρο:: αΙ:ουαπτυτπ τατπΡοτ:α νατο, ταπιαπιστατ: ίτατταα :πττο:ατυπτ α::

αυτ:: , Ρειίααπό: , ν:::ταπ:::ουα αειυ:ει .· ουσα τ:: Πα: ΒιτπυΙυα ν:τ::τ , ασ οπο:: α.π8α::αει

αιτίτσαΙ:αι Ρτ:νατατυτ , :π :ΙΙστυιπ :πττο:τυ νυΙτυ ττ:Ρτ:ΙΙ:τπσ αΡΡτιτυ:: .

ο. Ιτατπ αυτ:: :1υσάαπ1 τατπΡστα :Πα Γειπέ:υα ν:: Ποτπ:π: Ατπ:αυα ίοΙ:τυτπ Μ:

α8ατατ αυτπ ουσ::ειτπ :πο ό:ία:ΡυΙσ,8: :::πατυτπ :ΡΓοτυπ·ι ίσα:ο ποτπ:πα Κειτατ:ο, τπο

παιί:ατ:: Ηπα:: Ραττ: τπσπααπο, Ρο:: αοτπαί::οπατπ, ::πτπ τπ:αεττυτπ ί:α8πιαπτει :π πιο

::πυ αατπατατ, νυΙτυ πω: αΙ::::τ.· Πτ:πα.τπ α::αΙΤαπτ απ: Με τπ:απα αοπια::αταπτ. Μο::

ει:: παπα νασαι:: ποτπ:π:α Πα: , Ρειτν: νοΙυαταα αιοίυατυπτ , δ: οπο:: σΡταναταιτ :ειπ
ξ:υα , ατ::τπΡΙανατυπτ τ - φ

: σ. ΑΙ:σ :1υο:1υα τατπΡοτα :::ατπ ν:τ Ι)στπ:π: Γαπδ::υα,τιά αυατπτ:ειτπ Ρταίαγτατι:τπα 1:1ωΡυτι

εταν::πί:ττπ:τατα Ιαοστειπτατπ , τσετιτυα ναπ:τ , δ: πιο:: οτατ:οπα Ρτο ασ α:: Ποτπ:

πω:: :Με ,, ίαπ:τα.τ: Ρτοτ:πυα τα:::τυτυα.Ροί:; Ρειυασα :8:τι:τ :Ηττα :Ρία ΡτααΒγτατ :κατα επσία:ττ

Πα: :”ειτπυΙσ Απι:αο υπυτπ Ρετ αουτ:: , αουαπ:ουα υπειτπ αυτ:: αετΡτ:Βυα ,σν:ου::1υα

πυτπατο ουα::τα8:πτει , :τα Ραπ: πω:: :1υ:π::αα:τπ , Ποτπ:πο δ: Γειπδ:ο νἰτο ετα.

τ:αα αΡ)απα , ΠάαΙ:τατ ειτττ:ου:τ Ηπα στππ:ο. ΐο.πδ:υα ν:τ :ο.τπ ΓυΡατ:υα τπατπστατο :πο

πααΙτο Βετατ:σ τταὸ:::ἰτ , :Ρί:ουα :απο αεαπ:α ::::Ραττ:τ: ΡτταααΡ:τ Σ ου: τπυατοπα

ειναιτ:τ:αα ΡαταυΙΤυα Ραπυτπ πο: τατ:πυ:τ , ταΙ::1υει νατο ω: Γυατατ ιττιΡατατυτπ 1 σ::

Ρα:ιτ::τ , ουσ:: ν:τυτπ Πα: τπ:π:τπα Ια.τυ:τ . Μο:: αυταπ·ι π: :ΙΙυτπ :που , Ραταυπαϊτι

τ: αοαΡ:τ ο:: :::ί:τ:Βυτ:σπα Ρτα:::&ατυτπ τατυτπ,οι::Βυα18: ουα.Ι:τατ ατσ8::ΙΤα τ. Βου::

πα , :που:τ, στππ::τ. υ: τπ::τ: :ΜΒΜ , α::Ραπό:.Ου:ποτπσΒα: Γαπί:τ σ.ττ:τ:απα.Ατι

:παμπ , τα Ρειππο , :1υ:τ: ? :Ια απο πο: οτειαο.α :πατα ΡυταΙ::ἔ (Φο αυτΙ:τσ , :Μπει

απυα :Πα νττΙ::α ατυου:τ , 8απ:Βυίουα α:πα ΡτονοΙυτυα ,_ ναπ:τιτπ ΡσίὶυΙαν:τ . Οι::

Γειπδ:υα Βα:Απι:αυαΡοαπ:ταπτ:ειτπ:π:::ααπα, απ: Υεισα', :τατυτπουα ΡαυΡατ:Βυα

Ρειππυτπ :ΡΓυτπ ττ:Βυα , υπ:αυ:τ1υα Βτεια:ι:α :Μπα :1υ:πουα ·4

1 1 .Ιπτα::αο. ααυΓει α:::::τ:τ, πι: Ρτο υτ:Ι:τειτα πιοπαιΙτατ:: ::οτππο Ρα·τ·ι:σ ναπαττιπά:α ΡΡΓἱ°°¦°ω

τπατπστ:α: α:υί::ατπ Ισα: αΙππιτα :υΒαπτα, ίοτπα:: αειΙααιτ:α ασπί:τυατατυτ::1υαΡτοΡτατ `

Ατπ:αυα Ρα: :”απτυΙυα α τποπο.ί:ατ:ο αεταπυα ει:: Ιοαυτπ ναπ:τ ι :π ουσ ΡτεττΓειτυα ΑΙ:

τ°“ ααα
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ΑΝΝ.‹:Η. Με ειιω αΙἰευειτιτἰε ἴτειττὶΒιιε πποτεΒετιιτ , τΜεΙυε ΐεευτκΙιιιτι ἱΡΓιιιτι εειΙεἰε τηειεΙιἱ-.

ΟΙΚΟΑ| Μπι ειΠε:Πτ , :Ιω ὶτι Ιο‹:ο Βτεοάια τοΒοτε τιιίτιοοτιιπ1 τηειττΠσυε Ρετ ε.εεΙινιο. τηοιπΞε

Ι Ο4.5

3. Νογσ

ΡτεεεΕΡΕπετε. εοιιίτεεετιιπτ εμιεππόειττι πποΙ:ιτεττι ΙειΡὶἀετ11 , @εἰ 8ταιπὸὶΙὶὶιπο ἰιηΡετιι

εοττι1ετιε , νΞάεΒειτιιτ ΙΡίιτττι Πετίαπ1ιτ!υπι Αττιἱειιττι τοτειτικ1ιτε εειΙεειτὶειτ ττιεεΜηαπι

εοττιττήτωτι1τιιε . $εάττ1Ξτιππ ἰτι τποὸιιττι , άιιττι Ρτει:ετΡττειπάο ειεΙ Ιιοττιἰηεπι Πεἰ Ρετ

νετιἱτ , ειππ ειὸωἰτετΞοτιε οιτπιἰιιττι , εκἰττιἰιιπτι ΓειΙτιπτι Ϊεεἰετιε , Με ευῇιιεΙἰΒετ Βε

Ηοπε ττειπίὶνὶτ . -

τ 2. ΡτεεΒγτετ @ΜΜΜ ἰιιἰτ τη Ρειττ1Βιιε Ἑιιτεοπεπίἰι1ω , ευῇιιε νὶίεετει ὶιτπΡτανΞ

ίο εειΓυ πει ετεΡιιετετιτ , ιιτ οτητιὶει τη υπιπτι εοΠε&ει νωετειιευτ . αυτ ειικΠειιε οΡἱ-

ΜουσεΜΜΕ νίτὶ Αττιὶεὶ , τ1ίτητιπτι Μετα; ε1ιιοόειι11 εΠε οττπιτβυε ΓιιΕε ὶ8τιοτετιτἱ

Με, ίοΙι1ε εττὶΡιιἰτ ἰτετ ;& νΙκτετιάεω Ρετ όεεειπ όΙεε Μ Γεηδὶἰνἱττ τηιιι:ίοΙειπτι

ηἱττιἰυττι ίετὶΖεειτυε άεύετήτ . Ρτοίττειτυε @τπτ κάτω Γετιδὶἱ νἱτὶ εοτΡιιε, Ιειετγττιἰε

δε ΡτεεὶΒιιε Ποττιἱπὶ ττιἰΙετὶεοτἀὶειω δ( ΓειιπδὶΙΑττιἰεἱ ἱιπεείἶετιτετ ΡτεεειΒιιτιιτ. (Χτ

εει ΡυΙΙοτιτιπ νετο αιτιτι1ττι ίτειττΙΒιιε ἱη εοεθε Ι)οπύτιο Ιευόεττι τείετειπἰΒιιε , ειΡ

Ρετυἰτ ίειτ1&ιτε Αττιὶει:ε ετόεττ1 ΡτεεΒγτετο ἰπ νὶίὶοπε όΙοετιε , ίιιΡετ τυπιυΙιπτι Γιωτη

ίεὸετιε : αιιΕά , ἰτιε1ιιἱτ , ΙιειΒεε , ΜΙ , & τεκπιπτι ατι· Ιειιτ1επτειττε ?' Ετ Με: Βαπτ

τιε , ττιςιιιττ , τετιτει τηί:ιτττ1ττειτε , τειπκ1ι1ε τιετΡ1 όετττ1εοτ , φωτ! ττιεΙΙεπι ωοτἰ ,

φαω κάνετε. Ετ ίειτιδϊυε: ΟΗετιόε ττιΠ1ί, ττιςιιίτ. Ιτι ὶΡίεττι πικαπ ε8τἰτιιὸἰπἱε

οίὶετιίὶοτιεππ εΡΡΙὶεειοε νἰτ Ποττιἱτιἰ Αττιὶευε , ιιτ ντάεΒειτιιτ , ε.ΙΜε ὶτκἰιιτιιε νείΗΒιιε ,

ἱττιΡτεΙΙὶτ ττεε ίιιοε ότΒίτοε , εκ Ρειττε εμε τ:τεΡττιπόο ἰτιετ:ιτ , εε τττιΡτείΠοπε τη πιο

όιιττ1 ειΡἰε ειειιΙετ ΡιιηΖζετιτἰε ία&ει ειΒἴεείἱὶτ . Μο:: ΡτεεΒγτετ Με ε. ίοττιπο εκιιτ8επε

ίετιιιε8‹ἰτιεοΙυπιἱε, Ι)εο 8τειττειε τεἀὸἰἀὶτ,δςἴει1δἱι1ττι Αττιίειιττι Γεω ίαΙιιτἱε αυθο

τεττι , ίεττ1Ρετ τπἰτο εοΙι.ι1τ ετΓεθιι .

ῖΝΠΕΧ
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βια” (ει) ......ι..............Β... ιικάίαιοι ; (πι)πισάίπω @απο .ι.:°_.9....... π.) ποικΙα.ι

ιιιαι2ιιιιι· ...ρω... ιὶς/ἶἐπαι. ι

* Μοιιιι/ὶἔιἰοιιιω @Μίκα ό' πιώ): |κόωιιισ [πό να:: Μοιιεθειιιιπι.

" Τ.........Ρω...» ιιοιπιύιιἰπ Βα!ια.σ @πι-ι ι!ί/ιέπέααιιιαι·.

Α. Αιτ:ι.ιιιιιε :Μπι δ. Κοιιιιειί. 62.6. πι. 6η

φ _ - ΛΙιιιιιε κι: πω.. 54%..

. Βἐιιιειςιιοπιοάοφἱῶορἰε [ιιΒΙοᾶἱ 3ι.πι.Εοιιιιιι νιι·- .Μπα πω... Βιιιοιιἱ.ε. 184,1

Α επ Ρ..ιι....ιι. μ. ει. 92.2. Μι πιιωιι. σεΜιι·:ιιιι: 67.4. Απ.. ί.ιεετάοι:Ιε ιιιάιιιιισιιιιιιιι. ;3ο.ιιι

ΡΙιιιοε ω: :ιὶιϋατε ειπα”. 4.6!. πι .4!0.”ομΙί: απ” Ηιιιιειιι·ια:. 5η· ι..πι.ιι

..4Μ.ιιιι.·υΙΙΙσ Ε: ωιι........ 4.44.8 ΑΙΒει·τιιε φΠΕ. (:οπιι:ιιΠι , οιιιιιιιιιιιε. 6ι4.ιι6ι;

Απ... @Με Ποι·πιε ;86._ιι. Β; πιίιιι·τοιια , ω.. ιπνειιιι: ΑΠ;κι·ιιιι :Με 5:ιιιοιιιιε φιίΕ. 1ι........π.. 393.2.ιι

;. πι. Ειπε πω., δα. φ 27. ό· β". ΑΠιει·ιιιε :ι.Βιιιιε Μπῇοτἱε-ιιιοιιπίὶ. Η”

Αι.........τ.. .Ριπ. Ν...8.ι..ι... 3ο8. πι. Ηιι€ο.. 63.3.ι Α1Βει·τιιεαΒΒιι Μ........ιι.. ι.ι.4..ι.ι.2;. ιι·ι.ιι.2.3).πι.:38.:ι

π...ι........ ν. $ειτο!2. φ _ ΑΙΒει·τιιι.ιΒΒιιε δ. τι......ι...ι.ι. 633.2

Α.ιω.ω. φἰΠ. ε.ι.ιι.......π.. 94. σ. ΛΙύΖιυ πω... ι η. πι. Η ;. πι. ι Μ.

Λακκι... πι... δ. Οοι·ιιιιιιιι Αιιτιίιοιι. ι :ι.πι .ΜΒιοιιίιε φπα Απισιιιπ.. ;.37.ιιι

ΑιιιιΠ:ιετο Με. . · · . :.66.ιιι ΑΒιιιειιΙ.·ιι φἰίεοριιε.ι 3οι..:.

Δ.ι.τω.. φιΓι:. Ι.ιιιάιιιιι. φ π - ;8ο.ιιι Αιι..ωι. 2ω388 ιι.ι........ι..ι...τ.... 3ιιο.πι

Αά:ιΙΒειο φἰΓι:. Μεττειιίιε η. άι β". ιη. ει. ι.·9ι. πι. ΑΙΒιιιιιο ια... π... δ. ο...ι.ι.....ιι. 3;ι

] ι. Α.. 63: ιι .ΑιάφειΈειιΠε φιΩ. ΚοιιιοΙ.ιιιε.. 36;.π

δά:ιΙΒειο ι: ΠΕ. νιι·άιιπιι66.:ι. ι66.4.6ι. 3.477. πι. πω. ΑΜοιιΒιιι·8ι .μια Βειιιιο. 4 :.οι..πι

ω. ΑΜΙ ει·τιι:. 4 . σ.73.:ι. ΑΜιιιιιιιε ω.. Αιιεει·ι:ιι:ειιίιΜ ;77.:ι.

Δι1:ιΙΒει·ιιιε :ιι·εΙιιιφιΓε. Βι·ειιι:ε. ι ι 8. ιι Απε. ..ι.ι...ιιιι. ιι.3.ιι.

ΑιιιιΠιιεττιιε Ρι·:ιεε φἱΪεφ πι. 65. ρι.ι.;9.ε.ιι ΑΙωι:ιπάι·ιιιιιιτι νιτι·ειιιιι. 6ι.ι.ιιι

Αιιο.ΙΒι:ι·ιιπ Επι.. 5ειιο8:ι Η:ε. “ρω ιιιιωι ιιΒιιιιιιι Οινοιιίἰι ω... 638. ό· β".

Αι:ΙιιΙΙιει·τιιι εμπο. νιι·ιιιιιι. Δ η. πι. .ι.73.ιι ΜΒΜ φιΓι:. ε...ω..π. μι. 5°5.Απ ..ιω..οΜΜ..ιια..”

Αά:ιΠιει·τιιε :Μπι ΜΜ..ικι.ω.α.. .ι.ιι.ιι ΑΙΐτιειιε ιιιι:ιιιφιΓε. ΕΒοι·:ιτι. ' 397. ε

Αό:ιΠιειιιιε τσιπ”. - Ν 309. πι. ;ι3.πι Αιιΐνιιιιι: αΒΒ:ι.ε Κ:ιπιεΠιιι. 6;ι.;.:ι633.;;.η_

Αά:ιΙά:ιειιε ιιι·ειιιφιίϊ. Επιπειιίιε. ιι6. πι ΑΠεει·ιιιι.ι :Μπι 0.661. 89.:

ΑάαπιιιΒιιε φιΓε. Κιρειιιιι. ιι ρ.π πωπω. ω... δ. ΒειιιΒιιι μι. πι. 569. ιιι·άιιοιιιιΕφιιε

Αά:ιΙριιι·τιιι πι... $ειιιιειιπε . ιο.:ι ιιιι;όιιπι. 6:.9.ιιι. 63ο.633.634.63 ;.636

Αά:ιΝνιιιιιιι φἱΓτ. ΚιιιιΓροιιπ. · ι;.πι Απ.. πω”. 88. πι. βειιι:νεπιτι φιίεοιιιιε . 89. π.

Αιιιιιιι ω... ιεπ.......π.. ι;6.:ι. ΑΙπιιιιιιιιε πιοιιιι.ι:ιιιιε οι....ι...ι. . ”σ..:ι

Αά:ιιιι ιιιοιι:ιι:ιιιιε οιιίιιιι . 96. π. 96.πι Αιιιιιιιι:οι· 83.Γ'ΒίζΕΠΟΧ'ΠΠΊ τα . ι ι χ

πω.. ...πωπω . ι.8.ι ἈΙπιοι·ιιιιιιε πω. Κε8ἱειιίἱε. 373,ιη

ΑάιιεΙ:ιι: ιιιιικι·ιιτι·ικ κο. πι: ι Η. πι. Οττοιιιιι Ι. ιιιιοι·ιε ΑΙΓοιιι:ιιίιε ηπα. ΟΙΗΜ.. ”,..Π_δα_

- ριετ:ι:, δα. ι €8ο.ιιι Α.πω (σπιτι άείιιιι&ι ι:οι·ιιιιε, 276. πι. 149. π.. Μ.. ;ι,ιι_

Αά61:ιτόι.ι8 :ιΙ;ιΕπιε δ. ·π...ι....ι.. _ 16;.:ι.ιι. ;οι ΑΙι:ιι·ιε τ...ω.ι..... ιό. π. ΑΙιιιο 8..ι.........π. 38. ει.

ΑιίεΙαι·άιιε ω.. δ. νιιοιιι. 2.4..ιπ.4.72..ιιι ΑΙειι·ι:ι απ θεωρω· ιιά ι:ριίΕοροε ροι·ιιιιειιιι. 39 π.

ΑάεΙΒει·8:ι-Αν:ι .15ωιιπ δ. Μιιι.ιι·ι. .ι83.ιιι ΑΙ:Μάιιεφιίε.ΗιΙάε:!ιειπι.ι 86.ι88 :ι.$6ο.ιι.ιπ.366.ι..μ6.ιπ

πωπω... φωσ. 365ι.ιι ΑΙτιιιἱ τ......ι...ω. Μ.. ό» β".

ΑάαΙΒει·ιιιε :Μπα Ι.ιι·ιιιιπιΠε. _ $46·Π ΑΙνει·ατ ίσιο: δ. Αιπ:Πιειάιε. ιι.;.ιι·ι

Α.ι.ιι.ωι ΡιΓειιι·ιειιΠε εΙοειιιιιι. .η.36.π ΑΙι.·ιειιε :ιΒΒιιε ():ιιτιιοι:επΠε. 5.98

ΑόεΙΒοΜιιε φἰΓε. τωωιι . 8.ι.πι.;ι.ι. Α!νιιιιιε πι... Ηιιριιιιιιε. 85_=

ΑάεΙΙιειοΙιε ..ι.ι...ιιπ. νιτιι. ιη. ό· ία”. ΑΙνοΜιιε φιιι:. Βε!ιιι·οΒιιι·ιιειιΠε. 41.".

Λάειιιι:ιτιιε :Μπι δ. νιτοιιι. η..ιιι.4.7ι..πι ΛΙννιιτάιιε φιτ......... Ι '8_¦_

ΑιίεΙι·:ιά κι: Βιιπιιιιιοιιιπι. ι ι 8. πι ΑιιιιιΙ.Βετιιιε .ι.ι.... ιιι...ι.... :_9_ =_ 4».

Α.πινω.. ι·ικΙιι'Γι. Β. Ρφροιιἰι ιιιι.ιει·. μια πι. μι. πι. ΔιιιιιΙΒιιιιι. ιιτειιιφιίο. Ι.ιιιιι·οιιτίιιιι. 6ο...6.ω,

μια. πι. $ο7. :ι. ;ο8 ΑπιαιΒιιιιιιιε νικεοιιιιιε. 4,_Β_ $1.8

Αάεπιιιι·ι “και ‹!ε δ. Μωιιιι. 2.8.πι ΑΠΜΜ0Π8 €ιω>$8 ΜΙ'ιΜΠΠ8. ”4...,

Αόοπιικι.ιε φα. ιι........... . ι μι. πι Αιιισιιάιιε φιβ. 79_ τω 507

Α.ι...ιιω. .Μπι ι...........π.. 588.2. ΑιιιΒι:ιιιιφιΩ. Ριι!εο 3ο8.Επι:οπιιιιιιιιιι:.636.θιιιιιοιι.”.6ει:.

Απ.. ω... Ριιι·ειιτιιιιιε. Μ”. ιι. ι.63.πι Αιιιιιο ιιι ςει:Ιείι:ι. 84

Αάνειιιιιιε φιἴε. Μεττειιίι:. 16.πι ΑιιιΒι·οίιι ίετιριιιι·ιι Δ. $$. Οι::νοβο 6: ι>ιω.ε... ιι9...ι

1ΕάιιφΠε ει::Ιοίι..ιε τω"... ειιπι Βιιιιιιιιι:ο. ;7ο. πι Αιιιιι!ιιιε φιίὶ·. ΑΙΒἰειιίἱε. η7_ω

2Εάιιειιἴεε φἱΓε. Ει·ιιιιιιιιιιι, μι. πι. ννιιωιι. ;6ο. δα. ΑΜ... Με.. 8επι:ειοιιΠιι. . $.39.ιη

2ΕΠιιειιε ν. πιω... ΑιιιοΙιιιι φιπ. Τοιοια. ”6_ω

/Ερίειιιιι φιι.ν:. Μειτειιίἰε. ι.7.ιι Αιιιιιισειι!ι πιοιιιιτιιι ω.. ..η

/Ετ!ιοΙιοάιιε πι: ΑιιεΙοι·ιιιιι. Π.:ι Αιιιιειιι Β,επιιιιοπειιίιε. 'ΡΜ.

Μπιτ... κι: ΒειιοΓιε. μ.7.ιι Αωπι6ι Ρομπ ..ι......... '8$.3.360_πι

Αε;ιιιιιε ..ΡΜ ς..........Π._ πο.: ΑπιιίΒιιιιιε φιΓτ. $6ιιοιιειιίιιι. 234,8

Α8·ιιΒι:ιιίιε πω. $τφιιιιιιιι:. ° ι.77.8α. Αιι:ι.Π:ιίιι φιΓ‹:. Βιι·ιεοιιι:ε Βεβ:ι. η. ό. Μ.,

Α8εΙιιοι:Ιιιιε ν. Ε8ειιιοιιιιιι. Αιιαπιι(ιιιε ω... 30%..

Αρι.ι....ιι. τοΒιιιι Βιιι8ιιιιάι2. ;6ι.:ι. Α....ιι.ιω 66648 5. Ριπή νινι. ”,6_8,”8_α

Ζωοποιο.ι πισω (Ματια. 89. :ι Απαιιιιαιιιιι .κι ιιιιιπιειιΙι πιοιιιοι·ι:ιιιι ειρΡωι(Πιη. ;6,;ι_ ...ή

πω. .με ΑιιιοΙπιιίειιΠε. 31.6. Αιιάεεων. φἱίἔορι δ. Απε”. Πι. ...ιπιπι.ι.... 633. ε...

.άρια ΑιιΒιιίΕ:ι μι. ι κι. ε ιιιιιιτιπ ειπε. πρωι ΑιιιιοΒιιν. τοιιιιιι(ΞειιοπικιιιοπΓπ ιοιιιιι:ιιιιε Γι.ιιήοάιιε. ι:.ι.:ι

Λεπεε .ι..ωπ Αιιιιιιωιιοι·ιιπι. μη... Αιιότε.·ε :ιροΠοΙι φριιι·ιτιο. '08.;;

Α Μ.. τ...ειι.......ι.ιι.. 9ι·.:ι Απάτη. ει·οιιιιτιιε ω... 68. ό. ρ99.

Αι ιιι:ιι·ιιε πω. 5. Αιι8ιιΠιιιι Οειιιιιιι·ια:. ιο8. ιι Αιιάταιε φιιι. παω. 63. ιη

Αἰιιιοἰιιιιε τη»... η. πι. .μ.ιιι. ιιικι·ιι6επιποι·. πρ. πι. Απάι·ειιε ω... ιπ.ιει.ιω... 3ιο.πι

πιω-ι... σ.ΒΙι.ιε Πινειιίἱε. - μια Απάτειιε ιιΒΒιιε Μιοπιι:ι. η8_Μ,”9.ω

Α1ι..ιιω.. φἰίε. Ι.ιιιιίιιιιειιΠε. ”ι.πι Λπάι·ι::ιε ρι·προΠτιιε ιιιοιιιιίὶειιι (Μπα. 87.πι

Τ: Απ..@δια 39. Ο. Β.Τοπι. ΡΙΠ.
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Αιιάκω τα Ηιιιιεω-ἱε. ”;.ιιιι

Αη8ΩΠΜΜ'ή ιιΒΒιιτιε Μπι.. . 439.369· #49.

Αιιεε!ι·.ιιιιιιιε απ” Ροιιτινι. -· 44ο.ιι

Αιι€ε!ιιε ιιιοιιιιε!ιιιε σε... Νικ. . Δ 93.ιιι

Α..3.ιι ίετνιιιι 35. ίφιιΙα·:ι. 3 . 79.ιιι

έκ3ΙΜ ΙΜ :ι δ. Οπεοι·ίο Β.88ι1Ι:ι. Βοιιοάιᾶιιιιι ιιιίὶιιιιω

3 3. ιιι. Επιασε κι:Ι'ιιιιιισι ι 7. τη μι· ΟΜΕ” ; ;. πι. Μι

υ.33ἱ3 . 3 ; . ι οι... ω.. ι4.

ΑιιΕΠ,έτ6828 Ώειιννιιιω , Πεε 6α:. μια: Οιιιιτοιιοπι. 393.7ιι

Αιιι:ιιιιιε φπε.ΑιιτεΙ.ι. ; ;.ιιι.Ειιιε ΒιίἱΙιω ι74.ιιι.ττ:ιιιε!.379.πι

Αιιιι:ιεκπει φἰ£5ιφἱιιιιιιε 6 ; ;.6ετ. Ρι:τι·ιιε 6; 3.ι.ννιΒο 36 μ:

.Αιιιιο ιιι·άιιφπε. €οΙοτιἰπ . 7 . 3ι σ.ιι·ι

Αιιιιιιε :οιιΠιε ει: νοι:ο τα·Ιάιιιιε ..ι ΓιφιιΙεηΈ :.$γιιι;οιιἱε.3 36.πι

ΑιιΜι.ιιιιιι . ι ι9.ιι

ΑιιΓεΙιιιιιε ....ι.ι.ριτ.. Οιιιτιιετἰα. ιο3.3ι.ι..ιιι.3ι.ι.

Αιιί?:Ιιιιιιε .μια Αιιι·ειιιιιιοιιίιε 3ι.:ι

“ΑιιΓεΙιιιιιε €ι·ι:τιιιτε.. · ι.ο6.ιι

Α..τ.ι...... Ω:ι·Ιρτοι·. 6ι.4.

Αιιώ·οάιιε πι... Ρι·:ιτεΙ!ειιπε: 3ιο.ιιι

.ιι...τ.ι.ιι .Ρ.τ.. Ττιιῇεᾶ. νι... 77

Αω.ω.ι. τοπιεε Βι·:ιΒ:ιιιιι:8. 78.ιιι

Α..ωω. φἰῶοριιε. μια

.Αιιτοιιἱιιε ιιιοιι:ιάιιι: (ΜΜΜ. 99.τι

λιιο!Ιἰιι:ιι·ἰε φὶΓε. δι ιιιιιι·τ. 73. :ιρμτἱτἱο. 2.;ο.3ιιι.ι.37

Αιιωτικ φπι·. ΜοτειιΠε.· ' 27.ιι

Αμοιιἴεε φπεορἱ, ΤΙιεοάοι·ιτιι: , διφΙι:ιιιιιε 86. πι. Διι

τω... δ: Οιίὶοτ. ι ` 87.ιι.ιι

Άηιιιι. ω...ιια.. ι4ο. ό· μπω. ......ει......ι.. ι63.4. ειστ

ω... 47. ιιι. Ωιεκιιιι. .Ι τσιπ

ΆηιιειιΠε :ιτειιιφιΓε. Παω. 333.ιιι

Α4.ιικ8ι.. Ρ......... ννοπεπιειιιμ π 338.άκ:.

·ΛηιιΞΐεταιιει·ιΠε ...Με ιιιδιιιτε ;ι.3.ιιι.ειρεΙΙά. 8ι.ιιι

Αι·:ιτοτ18 ..ι.4ω... 4.83.ιιι

ω.. αιιιιο:. · ι4.ι;

Αι·ε!ιειιιΒο.!άιιε .πωφετ.. 5:ιιοιιφΠε. ·ι3ι..ιιι

Αι·ι:Ιιειιι!ιαΙάιιε πι... Ποι·ιειώ. 28.ιιι

Απιιιι·ιαιε πι... Μειτιιἰωιιοιιιὶε. 336.ιιι

Ατἀετἱειιε φιθ·. νωωιωπ.. 7.4.ο.:ι

ω.ωωι ρι·εεΒ. Αι·ιιιιιιιι να... 74.

Αω..ι..... το:: Μα . 292..:ι.τ1 ι.93.ιι 308 ι 3ο9. 3ιο.6ιο

Αι·ι:ΙιιιειιΓεε ...ιη ΚιιἱαπιἰιιιΙἀιιε,Ροιιτἱιιε,Αγαι·άιιε. 3· ι. 3.όιε.

Ατε!:ιτει·ιία :φωτα . ' 83.:ι

ΑΜ... φα. ΤΙιεοόιΙάιιε ι.4.7. 64ο. Πιιππι (Επι Βαφ

ω... , ΟιιΜο , φωιωω.. , οωεωω , Βιιιιιιιιιε .

ΟιιιΙΙεΙιιιιιε. ι.4.8

Άι·ΗΠιιε φπι:. ΤΩποτάοιι686· 396.ιιι

.4ίτευιΜια ιιι·Ιιε. · 3ιο.π.;ι3.ιιι

Α.3....οιω φπα. ννω..1.ωιι. 369. 8::. ννιΙΜιιιιι:. 366.ιιι

Α: τΕπιιιε ο Μ. Ι..ιιι8οιιφΠ:. 3οοπι

4. η. ο ἱεφιτιι άοτιετιιτ. ιι 9,1ι.ο

Αι·Η.ιο "σε πω. Μοειιιιτιπ ι.οι. τη 346. :ι 36ο 44 36;.

οι». 366. .....1.1...ωιι..ω.. 393.:

Αωιω.ι φἰΓ‹:. ]ο!ιιιιιιοε 73. ιιι (Πιετά άπο. 7.4.4

Α.ω.ιω τοπιο: ιι...ι..ιε.... 73.ιιι

Αι·ἰίὶ·οιοΙὶε πω"... ει: ΡΙιιΙιρρο τεμ. ι39.ι

Ατιιιι ρι·ειΒγιοι·ιε ω....ιια.. 62.34

Αιπιειιιιε φΣίι:οριι:. ι39.:

Αιιιισ .Μια ΙΙοι·ιιιι Μοιιτἰε-Ανειιιἱιιἰ. 6ι 3.ιιι

ι.....ω... ·.Ριτ...Ρω . ι.78.:ι.

Αι·ιιιΜι.ιε φπιτ. (Σοιινειιειιίἱε. ι.77.πι

Αι·ιι:ιωιιε φπα. Ρστι·ιιδοι·ιι:. 646.:ι.

ΑιιικιΙάιιε φπα Μ:ιειιΙοιικ. ~ ι.77.:ι.ι.78.ιιι

Αι·ιιοΙόιιε ιερά. ΗεΙΒετίὶιτειιίἱ:. · 339.:

Αι·ιιοΙάιιε .ι.ι... ιι.ι.......ι..ι...α... 34ο.ι

Αιι·ιοΜιιε @Με ΗετνεΙάειιΠε. 346.:..3;8.3

Ατιιο!άιιε ιιι να... 8. Οοάε!ι:ιτάϊ ιιιιᾶοιι. 338.ιιι

Αι·ιιοΜιιε .ι.ι.... ΡιιΙται·ιειιΠε. 633

Αιιιοπιιε οι: εοιιιἰτο ιιιοι·ι:ιάιιιε ίει·ιρΠι: ά: ω... δ. Επι

ιιιεταιιιιιιἰ. 3. α. Ειπε απ”. ι6.π

Ατιιοπι.ιε 4ΒΒαε Ηει·νι:!ό2. · 363.;

Α.....ισ... ...κωΡια. Κειιιειιίἰε 4ι. ιιι ΚοΠ:ίτιιιιιε ίἱ:‹ὶἰ 4.3.

πι. 4.4. α. 474. πι. 6ι.6. ιι

Αιιιιιπιιε .Ριτ.. Τιιτοιιειιίἱε.

Αι·ιιιιΠιιι φα. ΑιιτεΙἱαιι.

Αι·ιιιιπιιε Μαι· φΠΕ. Α....ιι......σ..

2.2.4.:ι.2.1 3.ιιι.ι.78,ιη

39.3 8.4ο.ι. ι 76.:ι.

:ι.9.ιιι

Α.....ιι... ηπα. Μεττετπἱ: :. 7. ιιι ει". ρω;:ιω Μπιτ. . 76,ι

Αι·ιιιιΠ·ι ιιΒΒετἱε Οει·ιιιιτειιΠε ει:ίΗ. ι. 79. ό· β33.

Απιιιπιιε ριἰοτ Βι·ιαιιιιατ ω"... 3οι.ιιι.3ο3

Α.....ιε... με... 5. Ζω €...........π.. ;78..ι.

Αι·ιιιιπιιε ι:οπιιεε. ι6ι..ιι”

Α.τ...ω. ριιιιιιιτώ:ι ]ετοί”ο!γιιιἱτ. ι 33.3 ι 34.. ι 3 ;.ιι.ι μι

Ατνετιι€τιίἔε φ.5ιφ!ι:ιιιιιε; ; 6.ιιι.$εφΙιειιιιε Ιν.Κειιτο. 3 73 ιιι

Ατω........ι Ριτσα. ι ι πω; ι μ;

Αφιοι·ιιιε φπα Κιιιπροιι2. ι3.ιιι

ΑιιεΙΒοπο :οικω ριιΙαιιιιιιι. χξο.π1.ι83,πι

Α.ι..ιι....... Μιά: πει.ι..ι..ι......α..· 34ο_ω

Ατι|ιεΙι!αειιιι ιιτε!ιιφιίε. Β.-.......σ.. πμ"

Α.ι..ι...... αι: πι:οΡο ν...ιι...π.πωφιτ..ε........... 393-_.

Μ......ιω. ει: α: Οιιίἰιιι 9ι. ιι ω.. 933.

Αι!ιοΙίμιε ω... Η.ι........ι..ι...ω. . ` 389_ω

Α...ι..ε...σ.φειο.....ι.. 479.ιιι. Κοι:!ιεόιισ. Ετ!ιιἱιιιι: 368,"

ΑιιιιΙ.: ωι4..ε... · 3338,...

Αιτι!ηιιιιε φἱΩ.Ζιιπιοτε μ. ιιι.ει:Π:ι, . 7447336343.

Αττο-.Ριπ.μνι..ιιι......σ.. ν. Ηεττο. `

Απο, μια: δ: Μπι, αιπιιτει. “Α”

Αιιίτιάἱ Με. Τι·ιιιε&ειιΠε ή”. 77.6 |233_

ΑιιειιΜιιίο: φ.Βτιιιιο 364.δο:. Ερρο 363. $ἱεεἰιὶἀιιε.ι 9ι. ἀ@'.

Α..8..ιιωι νἱτιι ; μ. οριιε άι: $γιιιιιοΙο 663. πι. Ε]ιιε Βτει:Μωπ

00ιινΒΕΠΝΙ2. 394.τιι 393.τη 396_43 397_ω

Αιιι·εΙιιι ιαΙιπ:ι φαι! δ. Ε.ιιιιιιεκιιιιιιιιιιιιι . 3_ 3

Αιιι·εΙιιιιι. φπα δ. Αιιιιιιιιε ι.38.:ι. Α.....ιε... 3ι. 6α:. ο.ι..ω

τι”. = 78- δα- ΜιιιιιιίΜ 279. ιι οιι..18...... 3 ι. 3.ιιι 5.1 Ικο- _

.ι...ω.. ι 7ι . ..κι Γ:ιεειιΙο α. 8: κ. 3ι. ιιι

ΑιιΐρΜιιε φί&. Αρτειιίῖε. 863..

Διαβι·ιιβι 473. π. Αιιίὶτιίἱἱ. ι 49;,ιη

Αιιίἱτἱειιε φπα Βιιιιεοτιι2. ν. ΑΜΠ:ιΠιιε.

ΑιιιίΠοεΙοι·ι φπ.·. Ηιι8ο 363. Βια. ννἰΙΙεΙπιιιε. ι38..

Αγι:αι·όιιε :ιι·ι:ιιιφιίο:. Αι·01:ι.τειιΠε. ; 3 3.ιιι

Μω..ιω. :ιΒΒο.ε Απ3..1.εωε.. 377,3

Αγιιιο φα. ΒεΙ!ιεοιι(ἱι. 36633

Αγιιιο ‹:Ι6 δ. Οει·ιιιιιιο Ρτἱοι· 5ἰΙνἱιιἰιεἰ. 39;.πι

Αγιιιο ι:οιιιι:ε. 3044

ΑγΙειι:ιι·άιιε. ν. ΑΙἰιιετἀιιε.

Α26ιπι115 ο πο. Ηεω..ι..ωωπ.. 373.ιι.37;.ιιι

Μπι... :ι Με ‹ὶο Μοιιτο-8. ]ο|ι:ιιιιιἱε. 374.:

Αιο ω... δ. Β...ε3..ε Βίνισιι. ι.97.ιι·ι

Απ) ρτιοι· Οι.πιει!άιιΙΙ. ι47,ηι.;76.ω_η_

Απο ιιιοιι:ιάιιιε 6.6..ε, 'πω. 94.8

Β

Β.4&]Ι0ΒΪΩ 334,7

Β..ι.....ω. φπϊ. Ρ:ιἀει·Ιιοιι2. 34ι.ιιι.3.ιο.:ι.

Β:ι)ο.ιι·ι:ε φἰἴεοραιιιιιιιι ιιιΠιτιιτιο 3”. π. :ι δ. Βοτιπ:ιειο. 9.:

Β:1]οτειπ85 φπα Π8ο 3ο8.ιιι.4 033. 5. ν1εοι·. 43 8.ιιι

Βιιωω φιιΠ:οΙ:ι Δ.. Ριθ:ιιιιτιο. μ;

Βα!όι·1οιι: φπα πω.. ι3·7.3. ι”. ιι.ιι. ι6ι. πι. 478. :τι

μ3·.ε. πι. ;:.6.α. ;ι.7. ιιι. 3ι.9. 3.·

ΒιιΙάιιιιιιιε φπα Ττ:1]0&6Ι1Π8. 8ο.ι:ι

Β:ι!άιιιιιιιε :Μπι δ. νω.ιιι. μ μ;

ΒιΙὸιιἱιιιιἐ τοπιαε Π:ιιιά.ι·ιαι όσ 4.77. ιιι.4.79. πι. Μ:ιι·ο!ιιο ω.

ιιι.3ο4.ιιι. ;ο8.:ι. ΑΜ:: , 47.10". ει... ;ι7. ιι. κι

Βο.ΙΕιιιιιιπι ΒιιΒγιοτιιε. - ;39_.3

Β:ιιιιΒει·εειιΠε φπεορ:ιτιιε εκθ:ιο ι 96. π. ι 96. ιιι. ι 6ο.:.ιι

398. πι 4.οι. ιιι 4ο3

ΒιιιιιΙιει·8. φιά. ΕΕιοι·Ιι:ιι·οΙιιε 36.4. 8α. 8_ Οπα 839. 398

πω... 467 διο. ΕΡρο. `. . 3 98

Μ" .πω ο!3Πάιο. 4.6ι.ε 49ι. ιιι `ιι9.έιιι

Βιιι·ι:ιιιοιι. φπε. ΟιιἰΙεΒετιιιε. 2773.

Β:ιτάο ιιι·ειιιερ.Μοειιιιτι;ε 3 46. :ι 366.ιι.ιιι·κ:ΙιίαΡο!Ιιιιιιε 348.ιι.

Β9.τιι2Β:13 33ι·:εσιιε φἰίἔοριι:. ι..:ι

Β:ιι·οιπιιε €ΓΠ811ά:1Ει.Π. 3ΞζΑπ

Β.81ι...ω φἱΓε. ΤΙιεοάοι·ιειι: . 494__ω

ιι.πω ι·οδιιΙ:ι . 3 3 Ν...

ΒιιίὶΙἰιιε Οιίἱιιἰ ΡΪ€ι1ἄ01ΒΒε8. 9,__ω

Βια” Μαι.. . 309.333."

Βιιιιιτιειιε φὶίο. ΚιιιιΓΡοιια. Ιω”

Βειιτι·ικ ει.. Ηι.8...... Μ:ιεηΞ . 36.331

Βοί!κει·ωΜ σἰνἱτω . 43838 3 32· .η

ΒεΠἰεειιίὶε 339. Αγιιιο. 366_3

Βιπ10νικ- °ΡΗΕ- (Βιοεο) εποπιιιιιιιιἰειιιιτ. 6 3 3·,τη

ΒειισάιέΒι .ι.ι.ωπε. ΤΙιοτειιΠε 79. ιιι Ειπε εεΙΙ.ι 8ο. 8ι. 4., 84_ .ι

Βθπωἰᾶω ν.[Π. (Χπιπιιπι ω... 9ι. ιιι Επι άοιιιι 4003

πι. Β:ιπι!ι6ι·8:ιιιι ειι:εει·Πιιιι· 4οι.ιιι. ...τω .η.....εΡιροι..

Ρτο ΟΙιιιιιιιτο ; 7ο Ι.ι!ιετατιιι· ε ριιτ8:ιτοπο . 6ι 6 ε. 6ι 6 ιιι

5. Β.....ιιεμ ιιιοι·ε 4.; ε. ιιιιιιιι1ιι: 46ιιι.ιιιἱι·:ιειιΙ3 99.3. ό.

β". ι·ε!ηιιια: Ποι·ιιιει 3ο ει. Μια: δ. Ηειιι·ιειιιιι 398

πι. .Ειπε ιι·ιιιιιΙ:ιτιο ιιι (ΜΜΜ 399 Ειπε Ν8ι1]:ιε8. Οια.

@πιο Απ Με ρι·.ιείι:ι·ιριι.

Βειιε.ιι&ιιε ιι Επι: 8. ΑιιιιιΙΕ. 30ΐζ

Βι:ιια!ι&ιι: ιιΒΒ:ιε (Βιί.ειιιιιι·ισιιΠε. 3.6.3

Βειιοάιέϊιιε ιιι.ιΒιιε δ. Βενει·ι εωε..ω. 307,74

Βω.Διεω. :Μια δωσε. 3343333933

Βακάι&ιιε ιτιοιι:ιάιιιο, ιιιιικγι·. ω..

Βωεάιέϋ ω..ωω. εοΙΙ:ι. 68 ό. 3333·

Βειιεί:ι&οτι1Μ ιιοπιιιι:ι ιιι ΜἰΠΞΙἰ πω»... 608..,

Βοιιενειιιι φπωρ. ΑΜ. 89333

Β...ε.3..... φἰίἔοριιε-ιιιοιιαεΒιι: . 3οι :ι.3ομη

Βιιιιι8ιιι ωι4ω.., 8α·. 399 3.303

Βειιιιο ω.. ΑΙἀειιΒιιτεἱ. πω...

Βαιιιο φοπε. Μ"... 333333

Βειιιισ φά. Τι·ηε.ΩωΠε. 36533

Β6ιμω



πιω.. Ρειι·τιε δποιιΙι νι. Βοποάι&. 639

Βοι·ιπο @Με πιι.ι..ι..ι....π.,

Βοιιπο π... ι3ι ιι. διιοπιιπι. ι 19ο Βιιιπο μια πιοιιιιειιιιι. .ιι6.πι

.Βπιπορο!Ξ.ι απ: ιιιιωι.πω. ιο3 :ι.π Βι·ιιιιο ιιιιροτιιιιιι φοιτ. ι 98 π,

Βει·:ιΜιιε ορἰΓε. $ρο!ετι. “οι Βι.ιιιιπιιε πππο. Αι·ειιππι. 3,47 3..

Βοι·ιιΜπε οριίο. 5ιιοΠιοιιοππε. 306 πι Βιι!πιπ αριίο. 3Ηιιπ3ιιι·ι.ι: ιιιιιιιιγι·. π; 3 Μι

ΒοτιιΙειιιε οι·τιιιάιο.ι:οπιιε οι ι!ιΕι:ιις 3ο7:ι Βιιιι8:ιπιιε οιιιΐι:.. Ι:ιι·ιπιπιιι. ·ι;.ι.πι

Βοι·ιιιιιιι :Μπι 8. $περπ:ιπι Πινιοιιοπίιι. 3ιοπι ΒιιΙΙ:ι ΑΙοιπιιιειι·ι Π. πο δ. 5γιιιοοπο ι ;ο πι. π...ωπιι

Βω·ω-Φ33 Ρἰι33 ΜαΜώιπ;. ι.7ι. 3. ν1ιι. ΟιιιΙΜιιιο Βινιοιιοπίἱ 33ο; πι. πιο ι:ειιοπιιιιιιο

Β.....8...ιπ. ..πιο Ηε!οποππι. ι.77 πι.ι.78 π πο δ. διιιιιοοπιε πρ. πωπω ΠΙ. πιο δ. Βει·πνν:ιι·..

Βοι·επειι·Ξπι ..μια νιπιππ. ι.3.ι..μ..4;6ιι.476 π. π”. Ιππ0€0Μιι Ρτο οιιιιοπιπιιιοπο ε.ο...ι.ι....

Βει·οπΕπιππι πι:: 3ο9 ιι. Ι.οπεο!ιιι·άοι·ιιπι. ` ι.87.:ι άι 38ι.πι. Ιπποτι:11Πι ΠΙ. .π πιποιιιι:ιτιοπο δ. (Πιπ

Βει·ιηεθι·ιι3 ιιΡιιΕ. ν...ι...π.. ι89 πι. άς. πο8ι.ιπάιιι 3.10 πι. Ι.οοπιε ΙΧ. πιο 5. δγιιιεοπο ι ;ο. Ρτο

ιπιπ3πω. πι... Οοιιιι·πιιοπίπ.. 3ι.3.3ι; πι δ. ΚΦπιιειο.. 637

Βοι·π:ιι·άιιε ειιιΓι:οριι:. ' - ι. 77 πι.ι78:ι ιι....ι....ι... ιιι·ειιιφ. Ι.πρά..;7ι :ι.;2ι.ιιι·οιιιτιιιιι:οΙΙιιτιπε ;6ι π.

Βει·πιιι·όιιε ορπε. ιιι.......π..· ι. 77 πι 1ι....ι.....ω. νιοιιπε 9ι·ι:!ιιοριθοριιι. ;8ι ιι

Βει·πιι·ι!ιιε «πιιπ. ε....:........π. . ι 77 πι.ι.78 π....ι....ω. ννοι·ιιιιιι·ιε ...ω μ; πι. ;ι.7 π. Ειπε ιικι·οτιππ.

Βοι·ιιιι·άπε οριίι:. Το!οΐ:ιπιιι . ι. 77 πι.ι.78 :ι νικ διο.1ιιπάΜΙΝ” μ. ; π. ;ι7ιι. ποι:ιοι:ιιιιι πι!. 28 πι

Βοι·πιιι·πιιι ..πω ΒοΗΠοει .ιοι. πι. 8ο 5ο!!οιπππιοι 3ο π. Βιιι·ειιιιι·ιιιιιι πι... Ι)επιι·οιπίε. 3;8ιι

ιιιπι ..πω πωπω. .μ.;67πι ιι....ι....ι... πι... δ. Επιπιοι·ιιιιπιι. ιι.ι.πι

Βοι·ιι:ιι·ιιιιε :Μπι δ. Μιιιιιπιιπι. ;ι6:ι. Βιιι·ειι:ιι·πι :ΜΜΜ δ. ΟιιΠι εείιπ. ι76.όι πι”.

Βοι·πιικάιιε :Μπι θ. νιάοι·π, επτἀἱιιιιΙἱε_. οπο. ;33ιιι Βιιι·άιιτειιιε ιιι;ζεπιιιιε :Μπι 8. ο.ιιι. ι 7; πι

Βοι·πιιι·πι νιτ;ε .παω επιοπιιιιιιιι. 3303. ιι.π.ι....ω. Π:ι·ιρτοι· 5απειιΙΙοπίιε. 176::

Βοι·πιιι·άιιε πω: ι ι9 ει. πω: $ιικοπιπ. < 3 39 π.3.ι.ι ιι.3;.ι. πι π....ι.8.ι.. ιτο!ιιερ. Οοτειι·οι.ιπε 646 ιι. πωπω ς3πι1Μιιιιιι.47 π,

Βοι·πιιι·ιιιε νοι·άεπΠε εριίΕοριιε. 4 ιι8πι.π.ιι9ιπ Βιιι·πιιιιι θ. Βοπιιιιπι. 3.3.3 ιιι.4,3:.πι

Βοτπ:ιιιιιε ω.. Ηοι·νοΜιε. 3;; ιι.πι ΒιιίεΙ:ινιιε δο!ινοι·ιιιιι πι. ι.;9ι.ι.6ι πι

Βοι·ιιοι·ιιιι ορπι:. Μ.ω...π.. ι.78ιιι . Ο

Βετιιο ερποοριιε Α....ιι.....π.. 3ι ιι ΔΗ!οπω/Ε.< :μπα Αι:ιιιιι·άπε ;99 π. Οοΐι·ιςιιιι. 309 πι.

Βει·ιιο οι:ιιίε. ιιιω..ωπ...π.. ιι 3 ιιι.ι.ι 7η. ;63 ιι

Βιιι·πννιιιππε ..πω πιι.ι..ι..πι. 3;ι ιι.3;9 π. 36ι. 36η. πω... .ιι...Μ...ι.. ι.;ιι.ι.9:ι.

36; πι. 39 8 πι.38ι πι.38ι.. 383. Ειπε ω. Με. ι 77. ...ι ιη Ώειιιιτςεπί ...τα Βοι·πιιι·άπε 4ο. δα. Βου: πω. . ;67:ι.πι

Βει·οΙάιιε πω. διιοΠιοπ. 63ι. πι.63.ι.:ι (:2Ιεπιπιιε ΙΙΙ ρ:ιριι. 333 ='7.33"7,3,3

Βοτι:ι πιο: Αι·ι·Ιιιιπι ιο8ἱε. 3ο8 π.3ιο:ι ε..παι.ιι πιοιι:ιε!ιι ΙΙΒοΙΙιι<ι. 7;π

Βοιπι ιι..ι....ι πει: πιω. ι.3;ιι Οεπ:πΠοιπιιιι ..ι.ι......ι.. 11109. “ι πι

Βοι·ι:ι ιιιθιοι· για 8. Αωι..ι.ιι..- ιι. 3 ιι.πι (:αΙιοι·ιι:ππι Βι:Πιιπι πώ οπο”. 3;.ιιι

Βει·ιΙιεειιιε ..πω ιι.ι........ι..ι..τ... 3 39πι σπΙ·υιΜυ#.#β Ρ8εω. ι.6πι

ΒοιιοιιΜπε φπα. 'ΙιιΠοπίιε. ι 2.93. ι.3οι.ιιι οιιππωνιπππ8 .πιιπ πιιπ.. 44645- β".

Βει·ι!ιοΙππε .Ριπ. ΗιΜοπιοιιιι. 38οι.38 ι.38ι. πι (.3.πιει·ιιοι ..Ριπ. ΤΙιεοάι:ι·ιεπε ;6 πι. 0€1°Μάι.ι8 .Ή 4. π..

Βοι·ιιιοΜιι: πι... π.3.....π.. 3;8 :ι ο........ι.... ρι·ονιιιιτπι . . ω; π

Βοι·ιΙιοΜιιι πι... Ηει·νοικι..ι:. 3;; ιι Οπωμιπἱι τοιιιεε Οάο. 4.6ι..8α:.

Βοτι:ιειιι ιιΒΒιιιιΠΞι (ῖοΙοπἰιπ. ιι.3 :ι.ιι.9ι ε......ιι..π. ειιιίι:. δ. Οοπιι·άιιε. ;.ι9.8ιο.

Βει·ιι·υ.ιιιιιε πι... ε..ι...ι...π. . ;ο.ι. πι ;ι ι πι ()ιποιι Μιπ.π. ως”

ιι.....κ... ιιιΕι:ιι Βιιιιιιι|ειιίιε. “η πι.;ιι (:ιιιιοπισε που: 98ιι. αυτι-ιι: ι83 ει. ν. ΟιΕτ:ιιιιιι.

Βει·τι.ιΙίπε ω... δ. επι...ιι Τι·ονιι·. ;ι.ι.ιι ο.......ιπ Μπι & πιιι|ιοπιιοι ρπειει· ε. δι:ι·ιριιιι·. ;οι..ι.

ΜΜΜ. φπα Ηιιπ8:ιι·ιιι, ιιι:ιι·ιγιι. ;;3 ιι.π Οιποπιι:ιιιοπεε πω. οτοέΙ:ιοπο ι;.3,ξι ,πιο π. 2.3.8 πι. 3.3.7

ΒΜιοτιιοι::ι. ΗιΜειιιοιπιοπίπ . 18ο ιι.ι 83 πι πι. ΟΙιτοιιιιι πισω.. ιι ; πι. Με ιιροίὶοΙι‹·π ι·οίοι·νιιι:ε

Βιιοι·ι·οπί. φπα ιι.......ι.... ι.77ιπ 38ι πι. .ίπ εοπεπιιε €επει:ιΜιπε 382. ιι. Π: ...ωτιει.ι.

Βιιιιι·ιεεπΠε ...ιιι.ριτ..ο...π..π. 2.9.8:ο.ΡοιπιιΒο8οι·ιι. ;93 ι:ι.ιπι π..πι.... πιοι·ιιπι πωπω. μι ιι

Β!πιιιοπιε .ι.ι...ιιιι . ;;; ιι.; ;7 πι.;98 Οππιἰιι . ι 34 2

ιι..π...π. εριίοοριιπε οιεᾶἰο. 39Βιιι (Ϊιπτἰιποτιιιιι ιπιιτ. τε!ιςιιι2. 37;.ο.

Βοοπιιι. ιι Βοποπιξιιππ πι Μο οπιιιιιιι. 69 Ουπιισνια ωεμ.ιπ ιοι. πι. ιο3 ει. ιο7. ...ι.π. ιι ιιιοπιι.

33013313... (π... ΒοΕπή2 _ 63.7» πι.ι ισ π επι; Ροιπιπ ι η ει. π. Ριιηι.ιι·ειιιι.ιιι: ι ι ι πι. ι ιι ει. ι ι 3 ιι

Βοππιοιι.ιε :ιτειιιερ. Μοποπτιιιι. 8πι.ι;πι.30ιι3;3.π Ηπε ιι·:ιιιιιοι·ιιιι· δ. Ειρ!ιοεπε. ιιι. ό· β"

Βοππαιτιιιε ....ιιι.Ριποριι. Κι.ιποι·ιιιιι πιιιττγι· 3;9 π. πιοπι- εοπιιπιι·ι:ε :ιτειιιοριιι:. Βιιιιιι:ιπιιε 37. ΙΜ. Βιιτνν:ιΙάι.ιε ,

πππο δισ. πω. 36οι. ιιιιιι·ιγι·ιιιιιι. 3.ι8ιιι.:.66:ι Απιο!πιιιε, Ε8οΙειι·πε 39; ε. Εεο!ποι!ιιιε πι π. ΑΙΜ

Βοππιεπ Τοπ Βι·ιιιιοπιε ιιι:ιι·ιγι·ιε δείπ. 7ι ιι.6.37 ω: ;; επωιπ ;6.6α. πινω”. 39;. ΕΙΡ!ιοειιι,Ι.:ιιι

Βοππιιοιιιε πιιπ Μιιιιιιιιι. η. πω;; 2.ι.ι.6 πι.ι;ο ίι·ιιπι:ιι: ιο3. δα. 5. ΑιποΙπιιιε. 3ι.ι.8α:.

Βοιιιιο ιιΕιΕπιε δ. Ροπή Ροι·ιιίιι. 63πι (Σιιπιιιπε ίου Οπιιιιιι Ι):ιιιοπιπι πω: ιιο πι. ε. το: Απ.

Βοποπιι :ιΒιιιιιιι ω...ιω.π. νιπι . Μ". ό· β22= 1012 Ι Ι Ι 2- ό. Απ. 394. ό· β". Επι: Ριοι:ιε. 396 :ι 397

ιι.....ι.ι....ει οριίοορινοΙεννιιι·:!πε Μι π.ι.ι.....ι.... 3 7η. πι ο....π..... ερπο. οιιιι..ι.... Φ.Πδα:.

Βιιιπτοιιε ορπε. π.ιι...π..ι...π.. 3ό;:ι ο..........π. ...πω ..ιι....... 396 πι. πι το!ιπππε 5.ο.ιι.

Βι·οάιεΙιιιι (Με Βοοπιιαι. .3.ι.6.4.ι.7 Ιοιιιε. 393.

ιι..πωπ εε:Ι:Π:ι. πι! εειιιοιιἰοοι επιιιίιτ. ιι7ι·ι (:.ιι·ποτοπί ορπο. οι.. .πιο πι. ΤΙιεοάοι·ιι:ι.ιε 378 πι. δα.

Βι·οπιοπΓεε ιι·ειιιοριιϊ:ορι πωπω. Μι Ι.ιενιιιο ι ι ;, δεσ. Οι!. πωπω. , ΡιιΙΒοι·ιιιι. 379. 83:

πο ι ι 6 πι. υπννιιιιιε 3 38. δα. Απ:ιιιιιιειιι . ι ι 7 δισ. Οιι·οΙπε-():ι!νπε ιιιιροπιιοι· ι.99 ιι. Ε7.ιε :Μα Εν:ιιιεεποι. .ι ιι

πιιπ ριιετι δ: ιιι:ιι·ι. τι·ιπεΙ:ιιιο. ;8. ό· β”. (Σιιι·ο!ι Μ. αροάιτιο πι διι·ιιεοποι. .υπ

ΒιιιτΙιτεειιι πι... Ροι·ίοι·οπΠε. 3978 0ιιτοΙοπι:.ιπιπ τα ε. πιοπ:ιοπιιε. 333π

Βι·ι&ννιΙόπι :ικιιιερ. Οιπιιιιι.ι·ιπ.·. 39” Ου.ιοΙι.Μ:ιιτεΙΙι μπαι. 333, πι

πω.. ι·οειο. 173 πι.176π οιιίιπιιι·ιιι ει: πιοπιιι:Ιιο π:: Ρο!οιιιιιι. ;89

Βι·ιετπιιιει·πε ..πω ιι.ι..ω.ι.πιπ. 3973 πισω ιιΒΒ:ιτει 8: ..πι ΡΗ &ι:ιιΙο ΧΙ. 87

πωπω ἰπ Αιι8!ι:ι. ι Με. (Ξπ[εἰπ πω.. πιω. ι.ι.ι.:ι.π

ιι.ι.ι......... :Μπι (Σι·ογΙιιπάεπΠε. 3973 ε.π...ιι. π.....ιι..ιι ΜιΠΠιπ ιιιδιοι·. ;3ι. πι. ;3; πι

19.εωει ωπιιιοι . ι ι 8 α. Οι||ιπσ3ύ!πω ρι!ιιιιιιιιι . 3ι. απ”.

Βι·ιιννιΙάιεπιίϊοριννι!ιοπιεππε μπι. ..η ε. ό· β". (τω... φπα Αρτοπίἰε. 86 Μι

Βι·ιτννοΙιιιιε «πω. νω......ι....π. ι πι 8 πι..μ 7 ι ()α/Μάπιιέ π......πιιιιπ πιι.ι.8...ιι.. ι.8ι. π.

ιι.π....ιιι. «πω. . ;;; πι.;98 σ. Ώπ|ἔτΞ.Τὐπι:ἰσι·ἰ:ἱ πιιπ . · ι η πω. ι 7; πι

Βι·ιιιοιιίιε πππο. π.....τ... Ρομπ. 6ι.7 πι (Ξππιἱιιιιιιι οριίΕορι Κο8ετιιε. 4.63.δα:.

Βι·ιιπιπΒιιι φπα. ΗιΙάσε!ιοιιιι. 363 π 5. ()ιιτιιιι·ιπ:ε ι·οΙιπιιι2, 8α. 3ι.63

Βι·ιιιιο ....πιφιτ.. (:οΙοπιιε. 78 π. (]οΙΙει·σ.ι·ιιιε ι·οει:. 7, 36 ιη

Βι·ιιιιο ιτειιἱορἱίο. ι...π...π..· 339πι ()επιιε Αι·ιΠ;οτε!ι (ιιρριιι·. ι;;;ι

Βι·ιιιιοιιπ πιει.. 8: ΠΗΓΗ”. σ.ι!οειιιιιι. 7ι.6.ι7 Οοποπι:ιπιε.ι. πιιπ ιι.ι ι.ΓιιΕιάιτ:ιτοπιιτιΑιιο:ΙοεανεπΠ. ιι.ι πι

Βι·ιιπο οιιιΓο. ΑιιεπΩεπίπ. 364. πι.36; 3..μ.3 π. (:οποπιιιππ. εριιῖ:. Οοι·νιίιιιι. 636 πι

Βτιι.π0 φπα. ιιιι.π.π.ιπ. 38ι ιι οι..... 8. Ηεπιιεἱ πιο π..ει....ι.. 3ο8 ει. πιο ιιιοπιιπ.

Βι·ιιιιοορπο. Ι.ιπεοποπίιιι.89.Μ 3ο9.ΕιιιιοΙοειιιιπ.' μι. ΗεΙππννιιτάοπιπΐεπ 339. πιο ιποιιιίὶ·. Νοτι:ι·νειΙάεπΠ

Βιιιιιο οιιπο. Μει·εΒιιι·ξεπίιε. 36; μ. 3. π. Ρτο πιοιι:ιίι. Ριάοι·Βοι·πιε 3.34. πι. (:οιιι·ιιιιι

Βιιπιο πω. ΜιππεπΙιε. 37ι.ιι πιο Πιιδιπιτι:ι 3ο9. π. Ρτο ........ιι. ι>ιτ...ι...π .ιι9. 3,

..·ίσ”Μ 85'. Ο. .Β.Τσιπ. ΡΙΠ.

ι.ο6ιι Βι·ιιιιο ..πω ΤιιΠι 627. πι. ν. [πιο ΙΧ.

Τ τ ι. Ηιιεο.



660 1 1116161 1111161166:

11636111: 1631: 3116 Π6114661111116: 31 11611616 1681: 1116

Ε16616:1114 369.111 1161111111 18818 ρω 111ο1141161·16 €66

36116 441.Κοε16111 1631: ΡΗ) 1116114116116 1561466611 371.

311,5:11611 1631: ρω 16161111411ο116 111611411611616111 1111314

618 3 77. 378. 5. 8163111461 86818 11611341. Ρ1Ό 11166411.

$. 1114111111 66.111. (?1161ο111: 1631: ρ1·ο 111664116116 ΟΚ...

11611111 391: 111111 £16γ146661111116: 396.111. Ε1111611341ά1:

)°€81882_ ρ16 Τ4166111: 646. 116111 :1161116ρ. 8611666611:

816. ΡΗ) 1116111111. 5. Ρ6111 ν1ν1 137. 11. δ. 1161611141·

:Η 316 1111161416 1116648616 Η11116:1161111. 1.61.. Β1°11110

π18·ΩΡ11Ε. 1163666116: ρ16 Β6111.4 366. 666. δ. ΡΓ0112

111 6ρ116 . 16316111: ρ1·11 11161111116116 116 Β6111116:.11111.

611634. 1111166111 1163666611: 631116. 3116 1:1'1.1.13'.114818

316. 11116111 ΩΡ1160Ρ1 1611114111 133.6. Μ91ΠΥΥ'ΡΙ'β1 1116

111611:1116116 Α1161113ο1161116 346. 4. 51ΩΡ118ΠΕ.ΒΡ116- ()14.

1611161111. ρω ς188Υ11860 373.111. Τ116631111111 6ρ116. Α.

1611111 ρ16 0111314111616.1.46.111. νγ11116111 6ρ116.11Ε116611.

11: ρω 11161611. Μ1311Β161111 376. νν6111666111:6ρ111:.

1666161111: ρι·ο 0611161166 31.8. 1111116111 4111111115 ©8160:

16116:1.86.111. Β. 0611161611 ρ1·ο 16111111116116 1116111111.

Έ16ξ16:11116 307. 8._Ο‹11Ιοι11: ρω 0161114611 334.111 111111

61:1116111: ν61116 333. 11.11.18 66 0111101111 ρ1·1611: 3116 1116

111111. Ο6111111:111ΒΩ11 3 76. 4. Α116111411 ρ161116111111. 811141

.ρ6111.3άΕ 84161466 376. Α118811'8.ΗΠ1 66111111: 3116 1116114.

116116 ς61116161111 446.11 Κ:1ΥΙ10ω1 66111111: ρ1·ο ]6116

66 374.11. Κ161'Ι:Π1.11 Π. 61661: Ν61·1111411111:16 1116 11101111.

116116 (ζ61:1614· 4.37. 111.11161141111 66111111: Νο1111:111111:6

181. 111. 11611612 ρ1·ο 1116111111. Οο16111116111131.3. 31.4.

Η11116341111: ν166661111111116 ς11111°1:11.1111 1.81. 1111161661:

ρ1611161141161·16 Τ1161·1161111. 79.111

Ω11111161116:6ρ116. Ρ1114ν11. 3344

Ω111·1111114 4611411114 Ο:1116161·:11611·11. 1874

01111111 1161111111: 1611664116 6211166616 16861.. 166111

ς1161113611111: 36361111 41.311. 1516: 6616114116 198 61. 361 4

ρ161:1: 34611. 3441161111: 881'. 398. ό· β".

(:116116 . (ῖ611ο 166 ()61114616: 111131. 86 168Β111811ω161 1 167·"1

ς1661116111: 616111. Ε.ΒΕ1881'1.1.8. 39311

01116111: (:41‹1111:111:. 1.11 11.1.17111.11.3

ς11161111Π 61108. 6694

0111611111 611116. 11636. 188 4191119111.

6816461111: 611116. Η11116νν:1·116:. 363.816

0111111 6111616666. 1.1.6. ό» β".

(ζ1:111 1116666111 811114. 416

©1416: Υ16111161111: 41:11:11. 4174

()11166111: Ο14116116: 631116. (381161ΗΕ. 647111

Ο1611161111: 11431111 1611111112. 41.8 111

0161116118 Π. ρ4ρ:1. 398 111.663 6

(:181'1Ε1 1166111 6111611616 6115616111 ρ61161ν6111. 934

0111: 1116111. ` 974

1 0116661111: ΕΡ116. Α111111116:. 67111

€611011181Π 6611116111 661·ρ6: δ. Ρ11111:1166111: 477 4. Εμ.: 66

616112 ρ1·1ν116316111. ` 631. 11

01161112 Α161116ρ116. δ. Α11110 316111. 11116116 7811 Εν"

36111: 81 11. 11661166: 39411. 1161166116: 16. 866: 11611

116111116: 313111. 1611311661. 463.866.

Ο.11611111:1116:. 14.4 4.1.1 3 111.3:18 111
0616166416: 61111. 1 167

Οο11161111: 631111. Α11161·166:. 61411

(:0Π16$ Ρ111:111116:. 336111

Ώο11161461161111: ΩΡ116. ]ο11411116:. 447111

€ο11161611611 6111111 1111·6ρ116. 46611.471111.476:.

(:611:11116111ο 8:01'ΡΟ1'15 δ: 1611861111: 1061111111 131 11. 167111.

4 1.4166 166111. ν. ν141166ι11.

ΟΜΙφ28.ά611 ρ:114116111 4384. ε161°11:1 866. 631 16.61.6111

€111ΠΡο11611.'Ε 41·61116ρ116ορ6: 616ο11111161116416:. 6264

(..1ΟΠΕ111111"Π Ε1111:111161116 163 4. Α111111111111 3824. 1163611

8131181116 343 4. 1111466616 344111. Α61·611:1111:171. 171.

Ω111661161161116 39 111 (.`141611161114116111 1611 1111111116 Π.

321.111. 5.1)161131111 31.39:1.1:1·1111661611111196 197.198.

1996. 364111. 363. Ρ11611:14161116 179 11. 197111. 8616.

11661116 363 1. Ι.11161:11161116 139 11. 1.4161·41161116 308 11.

1611 Β6Π€111ᾶ0 138 111. 133 111. 1.61116ν1661116 Η 31.6 4.

1666161116 1611 1116666666 Π. 336 4. 381 111. Μ08011.

812 361. 111. 636 111. Ρ4111111 193 11. 196. 197111. 363

111. 1161116616 11111 166116 ΙΧ. 611.. (3- β33. 1611 04

111116 Π. 381. 111. 1611 1666666116 Π. 336 4. 381.. ΚΟ·

ΠΚΣ 63 111. 191. 11 634 8416861111461161116 31.6 11. 31.6.

11. 56111186114:161116 363 11. Τ161111:111111 83 111. Τ6116111.

197

(:611161116 1:16141:1661·11611 164. 1.1. 11 11161·111611616 14 6.166

11. 163 4. 493. 41161111. 19111

€611161161 Α1'ΠΗ111.18 41111111. . 318

Ώο1111:11611111:1: 111 1166616111 5. 0666114161. 391.11

00110 6ρ1166ρ6:. 361. 111

€ΟΠΟ 6311166316: 1161611661. 63

Όο116 4111111: Β61'61111611161111:; 313 6

00110 11111111: δ. 11116111. 4.36 6

6261116116: 8. 1161111661 61666111: 464 111. 0010116861· 364,

43611. 0111116111 11116111 91 1.1. 13111: 66111 Η611116ο 118311180

16111 1636 111111 313 11161161· 01818110. 1°ΟΧΒ11181111.6141. 367

(ΐο111466: 1161 1611111111 163111. 2.4.6

€1.11114:11.1: 11161116ρ111:. 1116866112. 1.1.3'

Ω0018111.18 46 Α116111141116111 4111111: Α1)ά1Πε086Πε8. 349111

(ξο111:1616: 1111114: Η61111νν:11616:1161611. 3 39111

Ω6111:11111: 11111111: Η11116:116111161111:. 7.988

(:0Π161°8ΠΟΠ118 631116. Β6111:11·116:. 1.77111.ά11.

Ε01.111819111811111185 @ινε 63 8 111. 64.0 1..6ρ1116. Ρ61161·:111·1, 639

06.11.1111... 111 ©4111:: 631116. ]61111616: 633. Πε0. 368111

Ώο111141111.11 111 8611114111: 6ρ116. ΚΙ.801:11'Β[ΦΒ3 1794

€61111:111114 168111:1.·1.1ΧΟΓ ΚΟ116881°. 147111, 1.1.8111. 3334

Εο1111411116ορο1114116: 6311166116: 1161161611: 1111116111 11111

161. · · 3 483111

()6111141111116: 8311113. Α1611116:. 1.476:

€6111141111116: 11111111: 5646611166. 3174

ε01111.'.11181Π115 411114: 5. 51111ρ1161·14111 66&61· 11112 1181141116

16111: Π. 611116. 8168168118. 1.3 111

@61111411111111: 1116646116: 111 (:411116111 6666116611. 186111

Ω61111:1111111: 6411611166: Κ61ιι6111ἱ:. 6308.!!

01111616 ρ4ρε 16116111: . 61.8 111.636 111

(ζ111·6114 1611161114 111 861ΠΡ10 1844. 1113161· 611886 141. 11. 411

58. 16ρ6161·6111. 11.1. 111

6361114111 411114: Η11161116:. 413.41 6 4
0111114: 11161146116:. 1 3 33 6.11

Ο611ν61161116: 631116. Α1°1'181€11.18 1. 77 111.Ο6111611116:. 1.78 4

Ω1·6Κ611116: 1161116 ρ1111·1616: 1614. 1611161116. 438111

©1116111116: 111 66616114 366 11.41311:1111 61111616 6111111111 476 1.111111:

1166661611 6141116111 47411. 6161166666 61114161. 663.16

(ΐ1·661: 3141116614 66161111: Η1166:11611111. 1.36

011618 1181111111 84.11. Εμ: 11: 139111. 31481111. 1133114116.

1434

()1611111 1114111116: 1661166661. 16311 391 111. 663. 606

€11.1Χ 16ρ61· ρ61·14: ᾶΕ. 3116616166: 6166411616. 3484

Ο1·1111 ρ661ο1:111: 6ρ116ορ1. 116111 1 11 111

(16: 111116 Αρ6116Ι166: 1688808 11611114. , 66 111116 81631114

1111111 1636111. 67111 68.4

0111112 6ρ116. Α11161·166:. 614.ό·6.

031616: 66111311 Α131:10. 43:

ς311·161 1111111711: 1611636116. 368

Ι)

18111111: Μ16116Ιν61661111:. 4.11. 11.11

ο 13116111, 1611 8Ρ011011αΕ 16618 11116141.1114.Α111)41114 11.

Ι)111ο 6ρ116. ν11·1161161111:. 4764

Β:111ο111:1611: 66661111 ρ:1111111 99 111. Τ6ρ11:111111 6166166661

11666111: . ` - 16611

Β2811111.13 6ρ116. Μ1181:16116131. 1194

Β41111411611111 1631111111. 1611 1)1164111: , 111 611 ν61161141·11111.

1.31. 11

Π4111116: ρ6ρ4. 61 6ρ116. ΒΙ'1Χ12: 61.716

1)82ΙΟΜΠπ1$ 111.. 13411111, 1311111611: 6611111: 411 11. 1111 Ρ61°

1666116. 117111

1311111 €11118118118.ΠΙ 0111°1Ρ11111Ε 164 11. 167. Ε616111 1131611611

118 111. ν. Ν61111:111111.

1346161114 6666616661 181.11. 6111: 1616. 11.

1)6611112, 116 11: 11116 31.31. 141611, Η:: 111611116111:. 39111

1)611111611 1111111 6616111111: 1111614616: 11 ρ6:111: 393 4. Εο

1·6111 661111116111614116 1111111614. 384.614 111. 1)661616111 611

116 16 866. 383

136816 1611 Α1436:. 347:

11.11.11 1161 Α341116:. 3474

Ώθ11:1681118 11111161: 0411111646. 111.641. 111. 644. 6. 1611161111· Π!.

Β161ο 11611 Νο1·161 . 1 3 61

1)1611166: 611116. Μἰ6ὸ6111ῖ:. 33311

Ι)1611γ111 6661611461 11111141 δ. Β61·11νν111316:. 199111

Ώ1161ρ1111:ε 616: 431. 467. 319. 111. ν. 1112141.

Β1111Π1:1Γ118 6ρ116. 6661166615. 71 111

Βο116 611116. Ν11661°12 . 4364

1311161111: Ι'ΠΩΠΟΡ0118 . 633 111.11

1361161116:: 1116: 1111 66111661·1111ο116111 Ερ116ορ1. 1 1.6 4.

Πο111111161 1111111111: 56111111 11114. 313. ό· β".
1)6111111166: 4111111: €41461161111:. 1434111

1)411111ο16: 1111114: Ρ611°Μ12Π10Π18 . 31611

Π61111161116:-1:111611. 66 111

131080 6ρ116. Β6116ν:161 6116611111161116416:. 636111

1)1080 611116. Μ6111161111: 166 Τ61·64111111: 433. 11. 631.. 111.

631. 4

])1·6111111:116: 1111111: ΟΟ1'11612 88Χ011162. 3464.

Β6111116 611116. νν61161111:. 613111. 631111.11

1)611114116: 11·61116ρ116. 0461114114: 37 11. 166 4. 169 4. 1 37111

3918·

Π1.Π8.1111118 3111111111. 11. 7 7111

1)11.



Ρτιτπω Ρπττιε $ποπΠ νι. Βοιιοόιδι. ό6τ

Βιιτπιιόπι φἱΓοοριι: Ι.οοόΠ . ι 6.ι.-:ι.ι 63.338 σ...ι99 ιπ,3:.9 πι

Πιιι·πιιόπι οι: .πιω ΑρτοιιΓι οιιιΓοοριπνοποιοποι. τιμ

Βιιτππόικ πι... 5:ινιπιποι . ο” πο” πι

Βιιιππόιιο πιο.. ΤτοπτιιοπΓι.:. μ.: :ι

ποιοι.. πω. πι. ν. ΕΙΡΓιοοιιι.

. . Ε.

Μάικ πτοοἱφἱίἔφιιε Κοπιοιιίἰι. 338ιι

Ε Εοετοιι.ι·όιιτ ...εοφ Τι·ονιι·οποι. 61.9.ικό 63 3

πωπω". φὶΓο. Βππιοοι·8. . 363 πι.366:ι.399πι

Εοοι·οπτόπι φιίο. Β.ιιιΣιΓΡοι12. .μ.3:ι

πωπω ...ιιιφιω.Ρι, ΜΜΜ 397 ιι. ΟΓννιόόιιο 37 πι.

Τοοιππε . 396 πι

Εοι·οιοοπΓοε φἱῶ. Ποπ 3ο8 πι. Κοιι·οοιιο. 3η π

Ετ:τ:ΙοΠπ @Με πι, ποπ πω... οιιιιιι!ιοοτ 39 π. Οιιι πιο

τω· πιιινοι·ΓπΙιε π” π. Ετ:οΙοΠ2 όοπιιπιιιπι τιιιιιΠπό .το π..

τι 39 ιιι. πωπω νιοΙ:ιτοι·οι όινιιιιτιιε ριιιιιτι . 6ο π

ΕτΠτοπ ίτιπ&ιτιιε νἰιιόἰτπτ:ι. 396π

Εόι·οόιιι :οι (:τογΠιπόι:ο τοΓιπιιι·πιοι·. 397

Εότιτιι: Απ8Πιο ρι·οόιτοι·. ιο,τι

Βόιπππόπι το: Απ8Π:ο Γ:ιιιέτιιι. 39.3 π.393·πι

ΕεοΙεπι·ιιε πιο... ιιιπι φιο.οιωιιιτιπ., όοπιοιιο ..πιο

οπο. Οιπτιιιιι·12. 39;π

ΕοοΙποτοι-Βοπι .κιιιφιττ. (Βοιωτια ιιι. ά β". Οο

ο” 394- ο Μι

Εοεπι· τα ιιι ΑιιεΠ:ι. ιι8π

Εειιιιιτόπι ίοι·ιρτοι· νότιο (ἶπτοΙἱ Μπεπἱ. .μπι

ΒοιΙοοτιιιε φιΓο. ττιπ..Β... 3.τ8π

Ειποοι·τιιι ιιιοπ:ιοοιιε ε. ιιιω.ιωτι ;ο3. 3ο6π. τιιιιι πιο...

ΜπιποοΓοπΠε . 3ο6 π. τι

ΕΠοοι·τιιε ιιι·προΓιτιιε πωπω Ιοοπτιιε τ: Γ). 39ο τι

ΕιΠοτοπΠι φιΓτ. ννιΙΙοοιιΙόπο. 3;3 π

ΕΚΚοοπτόιιε φἰΓο. $!οΓννιοοπΓἱε ι89π.π. 1906. ι9ι. ι96.

τοι. :οι π. πω”. 36ι π. .

ΕΚΚοοπτόπε τ:οπιοε. _ 3 38 ιιι

ΕΙοιιπ:ιι·πε τοπιοε, π. Ιππέτι.ιε. 33.”

ΕΙΓι·ιοιιε φιΓο. ;; π. ν. ΑΠι·ιοιιι.

ΕΙΓννπτόι.ιε φὶΓο. Ι.οιιόιπι. 397ιι

ΕΠοιπε Γιιιιόιιτοιτ Βο!Ιοιιιπιποι. οοιιι

Είι[3ισκ32ιωι ποιο. 9ιοπι.π

ΕΙιιο.οοτο ποοιιττΠΞι ΒιΙιιιιο. 99οπ

Μο ρ:ι.Ι:ιτΠ τοπια. 3·ιππ.ιι

Ε!ροοειιε πτειιιφ. επιιτιιιιτικ Με. 39”. νι.. 89ο. ιοι..

ό· |οοο. Τϊπ.81:ι.Ει0. _ 394,9,

Ειποτιτο οπο. ΚπτἰΓροιιπτ. . τοπ;

Επιοτιτ:ιιε ε..5ιφιιιιιιι ποιο πιο... 69:ι.

Ε.ιιιιο πιπ:ιιιφ. Τ:ιτοπτπΓια. 6.3.6ιι.

Ειιιιιιι:ι ι·οοιιιπ ΑιιοΠ:ο. 1ι.ιιιι

ΕπιιιιοΠππε π. νοό:ιθ:ο Ρι·επι:ιιπι·.· 3ι7ιιι

Επιιιιοι·πιιιιιιι τιπιιιι:ιτιο 6ο παω. ιςιιι

Επιέο!ιππιο φἰῶ. Κιιοόο. 373.64; πι

Εοότι!όι ΤτππεΙ:ιτιο. ι.ι.6 ό. ρ",

Εριιιο:ιπιι πιω φἱΓο. ταρω. 363. πι

Εριροπιιιιιε πιο” ε. Κοιπιδιι. 62.6ι·ι

1φιιοοοι όοιιιιιιιειε οπο... οτόιιιππόἰ 3.6 πι. Εοτιιιιι οοιιοόι

άιο ιιοπι.()ι·ιιιτ , ΓπιιόπΙιπ, πιο πι. ΜΒ. ριιίϊοι·πΙιε τά.

ω. ι.οι πό”. νοΓΠιιιπ ιπιπιτπι πωπω το πι. Πε ρτοίοίΠο

Γπ&π .το οι·όιιιιιτιόιε ι.89 πι. Ντιπ ροΓΠόοπιιτ πιοππΓιοτιοι·ιιιιι

οοιι:ι 9. πι. Εοι·ιιιιι εοπΓοπΓπι :ιό πιοιιπ.Π:. οιοιιιτιοποπι το.

οιιπιτπε 63 πι. ιιι οοπτΠιοπΓιοιιε ΓφιιΙτἱ ._ _ ι 3. πι

ΕριΓοοριιο-ιιιοπτιπε. ο · . 3ι.ο πι

φαω.. Α8ποτΓ8 ιιιι3ιιΠ:ο 3ιο πι. Αιι·ιιιοιιιο ρι·ιοι·ιε πιο

πιπτι πό οοποπιοοε (Βι·ποτοπΙοε 3·93·π. Β:ιΙόοι·ιτ:ι φιΓα

όο ΙππόἱοιιεἘἱΓοπιιιιιἱ μι. π. Βιιι·οοιιι·όι ιιιοπιιο|ιιόοοοπι.

ιιιοιιι.όοΓιιπέτοι·ιιπι ;8.ι. ΟΙοι·ι πωπω 99. πωπω.

Πι:ππι όο ε. Κοπιιδιο 638 π. ε. Οιιιιοειιπόιιι :ιό οοιιίιι

οποία μη. ε. πωπω ιιοιι. ι.93 π. :.97π. οπο.

πιο ΓΗ. πιο π. Βι·ιι.ποπο 73 π. Ρορροπιπ :ιι·οοιφ. Έτο

ι·ιτοι:Πε πό Βοποόιοτιιιιι ΙΧ- 3η τι. 5ΠνιπιπτοπΠιιιιι όο

οιιιι·οπιο πιοι·οο ιιτ πιοι·τοπ. ΟόιΙοπιι. 992.

Ειιιιο φιΓΪ:. ΑιιεπίτοπΠε. 363 πι

_Ερρο οπο. Βπιποοι·οοπΠε. 3 39 π'

Επιτ:Ιιιιι φιίο. Ι.οοεΠοιιΠε. ιο78Ι1

Ει·πτόι.ιε πι... Βι·ιτοει!ι . π. 8 3 πι

: Ει·οιιιιοπΙόπε οι πιο". ΡιιΙόοπΠ ιιι·τιιιφ. Μοοοιιτπιτ 36ι πι.

πο ι απ” π.2.ο3 πι. ιι·οοιτ:ιροΠεπιιε . 3 39ο

Ει·οπιιιοοττιιε πιο.. Μτ:ιοπ . 333. π.33.ι πι

Ει·ι:τιπιοοιόπε πι... ιιιοπω. . 2.9π

Ει·ι:οιιίι·ιόιιε φιΓτ. π.ττιπ......... ι ; πι

Ετοιιιοοι·ιπε φἱΓο. ΈτιΠιιοοπΠι. 3;3 τι.

Ειοιπνο!όπι τω” ε. Βιινοπιι. ι 6ο πι.σό 6ι..πι

Ει·οιιιιτε μου πι. .πιω ιιτοΕτοοοπτιιτ . 32ο

ΙΕι·ιοπΓόπο φιπ:οριιι. π;; ιιι

οι·ιτ:πε φἱΓο. ΗπνοΙοοι·οοιιΠε. 3 39π

πωπω. οπο. Αττοοιιτι . ςο8 ιι

Ει1ιιιιιικ ιιοοπ ΟοιποΙποοπΠε. ; ι. ; πι; ι.9 πι.Ιτοπι πιω; 29 ιιι

πιο.. 55. Ο. Β. Τα». ΡΙΠ.

Ει·πιοιιι.Ιόιιτ ιιι... ε. Ριπή ντο. ι.ι.6:ι

Ε.ι·ιποπο:ιι·όπ Με... Βιιι· ιιπόιπ:. - 646

Επιιοπ8πι·όπ Οοόοίι·ιόΓ ΠΠ:ι. 3ι 3:ι

Ει·ιιιοποπτόιε οοιπιτιίΠο οοιτιιο. 38ι π

Ει·πιτ:πι·ιειιιι πιο... ε. νιτοπι. :.3ιι..373π

Ει·πιοπτοοπε φιΓο. Αιιι·οΠιιπ. 3ι :ι

Ει:ιπιιιιιιιε φἱΓτ. ΖΕόιιοιιΠε. 363ι.

Ει·πιιΠιιε φιΩ. Αιιι·οΠππ. 3ο ιιι

ΕτΙ·ιοΧόπειιε ιιτι:ΙιιφΠο. Βι·οιιιοπΓίο. πι; ιιι

ΕτΙιοΙτοόπι το: ΑιιεΠε ιιιιοοΠι:. . ιο”.

ΕτΓιοΠνοΓόπο φἰίο. ννιιιτοιιιιο. το; πι.ιο6 ιι..ιι8π

ΕνιιποοΙιοι·ιιιιι οδι·οοιιιε οοότιιτ. 3. πι. ο.

Επι:Ιι:ιι·ιίΠπ Γοι·ν:ιτιιι· ιπ ρικιόο ροπόοπτο 4.76 πι. οιιι π

τιεΓ:ιτ:ιοπόιιιιι Ρτο ο!Γιιιιοπο ίΞιιιειιιιιιι. 467:ι

Ενοπιι·όπε ιιοοπε ε. πωπω , 3ο8 πι

Ενοι·οοι·ιι: (ῖοΙοπὶε ιιτιιπΡιιι. οι τι

Ενοι·οο1ιιιιιι πι... ΑΙτιπιοπτο. τα”. ;οι. π. 3ι 3 πι. ;ι8.

πό :ιι

Ενοι·νιππε ιιοοπτ Ττονιι·οπΗε; πι; πι.ιιιί 33.3...·.Μ.πι ιι

Ενο ποοιιε Βι·ππνι!πι·ιοπΠε., οι ο π

Ειιι·ποΙιιι οριίοοριιο Ι.οοόΠ. ι6ι. ιιι

Ει!ΓΩω08 «πο. Απόοδς:ινι . 6ι.9.63ι.. Διά 633

ΕπΓριοιι πιω. Τι·ππι|πτιο. ι.78. ό· [οοο.

Ειοοιιιιιιιιπιτπτι πιοι·τιιι ιιοΓοΙνππἱιιτ 3 79 πι. Εοι·ιιιιι απ

ρου.- ποπ οοπΓιιιιιιιιιτιιι·. ιι8.ιιιι.ιι

Ειτοιπτιο ιποιιπποι·ιοι·ιιιιι 3.3. 67 πι. 308. 3η. Επιπ πιο

τιιι· Αοοο 3ο. Μ 38.Ειτιοἱτ φΙΓοοιιι τοπΓοιιΓιιιιι 64 πι.

Επι: όιιιιιιιιιπι τοπιι·τ:ιτιιτ όοικιποπο 67 π. ΟΙιιπιποοιιΠ.

οπο :οποίοι . ' 38ι

ΕΧοτοιΠπι . πιο πι

Εκοι·οιίτε οι·όο.' ι 8 7 ιιι

Ειτροόιτιο ιιι Τοπιιιιι-Γπιι&ππι . π. το ιιι

Ειτττοιιι:ι-ιιιιέΠο . ι 6 ι. 8ττ·.

Ειτιιροτππτιι Μπιτ. τοΠοπἰε . ι 9; ει.

Ε.ιιιιιιοτιιιε ιιιπι·τιπ· . 3ι.8 π; 3ο ιιι

Ρ

Βέτο" νπΙἱό:ι ιιι .Ε8ιορτο. 33ιπ.ιπΟιιΙΙιπ.ι9ο τι. ;3ο.

π..6ο1 π.Ρ:ιτιιΙΓιιι οοιπο.ι. ι.66π

Ξο!ιοπΙπ τω.π.τιο.Ρ Ι' - · ι3.ι.ιιι

ο πιο ππιττγιιο οοι·ριιι 382. 4; ιιι

ΈοΙικ φιΓο. ΜεττοιιΠο.' 3 3η τι.

πι... ιιιοπποοιιι οικω ποιο. 93 πο; ιιι

Ροτειόιιι οπο. πρωι. 364,ιη.367π.

Ροτόιπππόιιι Ριιι·ποιιιοοι·ειιιε φιιτ:οριιι Ριόοτοοι·ιιπτ. μ; ιιι

Ροιτιιιιι ε. Αεπτο:ιι ι3ι πι. :. ΒοποόιΕΠ πιοπΓο Βαφι

οι πριιό Ποιόπτ:ιιιιι ;ι τι. Ειπε. τι....ι.τιωπ 438 πι.

πι. Βτιοοιι πο. πι. οι πι. ε. Οοι·οοιιιο ι33 τι. π. Μπι·

τιιιι 38 τι. Τιιι·οιιιε ι:οΙοοτο 38 π. ε. πωπω πιο πι.

58. οιιιιιιιιιιι 6η. παπι 439. τι. τιιι:ιι όοΓιιπέτοι·ιιιιι

586 πι. 986:ι. 6ι;:ι. ε. Κοιιιιξςιι 6:;. 638 π. Βιοτοπ

Μια: όοόιοπιιοπιε 633. π. ει. ττιωτιτι. ι3ι. ν. Οι.

των: βεί: Μ·Ι.τ. -

Πιιιςοπιπε πιο.. ε. νιτοπι , στ ε. Μπι.. Μοττιο 167 τη..

ι68ιιι.4ιπιιι.46ι=.4πωι4υι·.ειω πι.. 1.6- .
Ήι·ιπ:ιπι .πιω π. $πνιιιι μι..- ε 3 /293

Πι·ιππιιι φιΓοορι, Ποοττιι:, Ι.ιοοι·τιιι , Οτιπιο:ιΙόιιε . Βιι.

Πεπιιιιε, ι”. ΑΜ.
ι

οποιοι οπο. ι·οΙιοπιπ.τ . 32:

ΠΝιιιπι18 ΦοΩ8 ΑπιοιπποιιΠε , Πάπα. ι 3· 3 πι

Ριι·ιιιιιο ποοπε . Ι Η 33

ΞΙτικι:Η μπει”. 1 86 3.

ΡΙοι·ιόπο Γπι·ιθ:ιι·ιιοπιαΙιε οοι·οιιιξ 3.99 ιιι

ΠοτιποιιΠε ριιΒιιιι . 3η Η

5. Ποπ φἰΓο. Κπιττιιιιπόιιο. 3 76 ιι

Ηοοοπτόπι φἰΓο. Βι·πιιόοοιιι·ει. _ 374 Π]

Ποοιιιιιπιε φἰΓο. πιιτπι . . -€ ι 8ι ιι.ι 83 ιι

Ροιοοι.ιπι·όιι.ε φΠοοριιε ιπ 5Πινιπππ.·
Ι 1 π

Ροτιιιιι!π Κο3ιιωιω πωπω. 3ζι,

Ροι·οιιιΠι φιΓο. Οπιιοο!ιπιιε Γοπ θοι:ο|ιππο. τ:3 πι

Γιαιιτοι Τοιιτοιιἰτ:π . ι. 8 3 οι

Έι·:ιποιίοιιο-5.ιΙοΠπι φἰΓτ. Οοπονπε. 646.63;

Ρι:πποο ορἱίοοοιιι . 3-6? 2

Ετωιτυιιἰι όιιχ , Οοόοίι·ιόιι:. Π). 3 ο

ιπ...τι οιιωτ.ιο ο: ΟοοιόοιιτπΙοε. ; ι 3 ο

.Β·σκΚοπικτιβα οπίτι·ιιιτι . · ι 98 πω 79 ο

Ρι·ιιτι·τιπι νπ. πι:ιι·τγι·ιιπ·ι ι·οΠοιιιε. 3 38 ιιι .

Ρι·ιτόπιιοπΠε φἱΓοορπτιιε. ·· 373 ιιι

Ρι·ιόοι·ιοιιε ():ιιιι:οΙΙ.ιι·ιιιε Κατι. οι:τ:ΙοΠιο ΟιΕπιιιιι πω." .

93 8

πιτιττιω. Γοιι Ρι·ιτοοτιοιιπ Όπι·όιππ!ιο Ιοοπτιιε φοιτο|ιοιιι ,

τιιιιι πτειιιφιΓο. Κ:ινοιιιιω. ι93 τιι.ι9.3, πι,ι93.ι97 τη

Έκι όοι·ιοιιο ...ιιιφιο. ΜοΒιιιιτιιιιι: . ι 8 7 π

πωπω. πτ·οοιτιΡιΓοοριιε 5πιτποιιι·ει . 7 ιιι.3 39 τι

οτιόοτιι:ιι: φιίο. Οοιιονει: . 6.ι6 π
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Ηει·ιεει·ιιε πι... ι...ιιι...π.. ;ι.6:ι ιι

Ηιιι·ιιιιιιπιιιιε ιιι·ι:ΙιιφιΩ. ΠοΙοπιιε . ;ι ; πι

Ηειιιιι:ιπιιιιε ίου ΗπεΙο φωσ:: ιό; πι.ι 66 ιι.47 7 π. Πι πιο:

. ....ι..... ι 7ο 8.171 πι.377 ιι

Ηει·ιπιιιιιιε ιιΒΒιιε ε. π.ι..ιεει. 63.4 ...ι 637

Η.ω.·..ιω πι... θεπιι:ιΙιιι:ι. ;ι.6 ιι.;:.9 πι

Ηει·ιννειά Βιιιιοιιιιπι ιιι......... ιι8 ιι

Ηει·ιιιο.ιιιιιιι πω.. ΤιιΙΙεπίπ. ι.9.ι.:ι

Ηειιιιπιιιιιιε πω.. νω.ιι...π.. ;68:ι.;69ιιι

Ηι:ι·ιιιιιιιιιιιε .πω ννι!ιοιιιεπίπ , $ι:ιιιι·ιιι:ιιιιπεπΠε δ: Βιι.

...ι.......π. . .ιι 8 ιιι

Η..............ιι.......ιι πω. μια. ιιριι

Ηει·ι·ιι:ιιιπιιε ριιιι ιιιοπιιειιιιε 5ι:!8ιπππά. ιιι7π

Η..........ωι. .ι.ι...ιιιι πω . 62.6 ιιι.ι.3.7

πωπω Αι:ι:ιει Ειάιιπι. 16ι π.

Ηετι:Ιο φπι:. ιιιι.ι..ιι.ιι.....π.. 37 3 :ι

Ηοι·νειιε φπι:. ι......ιι.. 2.2.6 ιιι.ι.ι.7:ι

Ηει·νειιε ε. Μιιιιιιιι .ι..π.....ι... ;ι πι. 368 ιπ. πισω..

οι:Ιιιαιιιιι. . 3 3 :ι

Ηει·νιπιιε πω” ε. Ρ:ιιιΙι νιιιιιιιι. .;;8π

ΙἰἱπΜΠισἰἱ.ι ιο ιι. ν. Κ:ιιιΐροπ:ι. . .

ιιιι.....ι ιιιοπ:ιάιι φαι! :. 5γιι·ιρ!ιοι·ιπιιιιπι πω.. ;τι.

Ηιι:ι·ιι:Ιιο πι... ε. Μεικιιιιιιιι πω.. › Μ! Πι

Ηιετοιιγιιιιιε , οι·τιιοάοιπιε πω... ιιι. πι. Ι:ιιιιιιιτιιι· 6ο;

πι. ει... ιιι:: 34,ιιι. νιδιοι·ιιιιιπι ...ω 3; πι. ΕφιιΙσιιι

ι..πω..ι... ι ι.; πι

Ηιοι·οιιγπιιιι ιι Ρι·πρ ίι:ιόριοι· (ΪεπιιιΙάιιΙ. 546-2·47

8. ι-ιιιι..ιο.ιι. @Με πωσ... π.. πι. νι... Ηπα. 9.” 'Η

πιω... πιοπαι:!ιιιε, Γι:ιιμοι. ; ι 3 3 ιιι

Ηιι..ιι π.......ι. τοι·Ρι1ε. 3ο”.

ιιιι.ι.π...π ιιι:οΜιο. δ: ι·ε!ιπιιιπι. 77:ι

ιιιι.ι.8...ιι. νιι:εεοπιιιιπιι ()ιιπι·ιάι.ιπι. 28! α

ΙΙιΙιισειιειιιιοπιιε σ!ιαει:Γεο: ιει·ιιιιιιι. ι' η” πι

ΗιΙάεπιπιπιφΐω οριι_ειφιιε ΑΙι·ιι·ιάιιε ι86 π. απ. Μπιτ.

...πω , ννιΕπιπιιιε ι86 ιιι. ννιι!!κι·ιιιε . ε.ι.....ι... ,

”Πιιοι:ιι·άιιι ι87 π. Βει·ιιο :.ι3 πι. ιδια· οιννιπιιε ,

36ι. πι. Ηε!ιπο , Πιιι Μπι.. , 373 π. π. Αι;:Ιιιιιιε

37.; πι. Βιιι·ι!ιοΙό.ιιε 38ο πι. Βι·ιιιιο 3ιιι π. Βοι·ιιννιιι·

σΙιιε ι”. δα. Οίιιιι.Βιιι ι 78. πι. διο. (πτώμα παθει

ι·πι·άιιε . . ι 8 ι. δα.

Ηιι.ιω..ιΔιι. φΠϊ. ννοι·ιι·ιπι:ι.υ. 187 πι.ι88ε.

ΗιΙπ.·:νν:ιτάιιι φπε. πωπω.. η 36;

ΗιΜιιιιιε φπα νιι·άιιιιεπίιε. 4.59 ιι.π..376 π

ΗιΙάιπιιε πω. Μπιιιι.ι.2. 36”,

ιιιιπι...ιι. ε. Αιιιι·ιπι πω· 79πι. 8ο. μ. πιο”. 8ι ιιι

Η_ιιι:ιιιιιι·ιιε ιιι·ι:ιιιφπε. ΚειιιειιΕε. 6:.διι.62.7π.

Ηιπειιιιιι·ιιε ιιΒιι:ιε ε. ιωι.ιειι_ 7.9π_636ιπ

Ηπριιπισ. π. 8:ιι·πειιιε παπι. ι;Ι ιιι

ιιιιω.ι.. Ηιπάοι·ιιιπ ιιι οπιτιο :Πνιιιο ι·αιτ:ιτει:. 368 ει.

Ηοι:ι::Πιιε ω.. ΟΙ:ιΠιιιιίιε , τιιπι φΠϊ. Κιινεππει:. 3.47 3.; ι :ι.π

Ηοπεπιιε φπϊ. Ρει·ιιίιι. 63 3.6.3

Ηοποιπιιιιι φπι:. ΜιιίΠΙιιε. "οτι

Ηοχισ ι.ιι·πε νι.πΡιι..ιι.. πο8ιι.

ΗογειιΠιιιιι εοιπει :. πωπω 783. τοπιιηιτιιι·- Μ; μ...

Δι€ΗΠ ΕΕΕ!ΒΠέ.ΐ. 792,

ι-ι..ι....... πι... ε. Οοι·πι:ιιιι ιι Ρπιτἱι. 3ι.ι ιι

Ηιιικι·ιιιι ιιι:ιι·ειιιο 3ι6ιιι, ν. Οικι-ω;,

Ηιιοικιιιιε :Μπι π...ιι....π.. 4.3.3”

Ηιιδο αι·επιφ. ΚειιιοιιΙιε. 6:.6:ι.

Ηιι8ο ιιι·ι:ιιιερ. Τιιι·οπεπΠε.

Ηι.1εο :ιι·ι:ιιιερ. νεΓοπιιοπιιππο .

πεί 63.3. .

ι.8ι πι.3οΒιιι

;68 π. ;7; πι. 6ι.7.

Ηιιδο φπι:. Αι..ι......π.. . 633

Ηι1εο φπε. ΑιιιίΠοόοι·ειιΠε , ι:οιιιι:ε ;ό3 α. ;68 ιι. ει...

Ρ:Η'ξΠΐ9$. - - 564.372,,373

Ηιι$ο Βπιοειιιιίἱι πριίἔ. 3ο8 πι.633

Ηιι$ο πωπω .ρια....... . ι 88 :ι.ι9ι. π.1 97 η

Η1180 φπε. (:οιια:ιπιιιτ . 3ο8 τη

1-1ιι8ο ιει....ι....ιι. φιιΕ. 3ο: τη

Ηιι80 φιΓε. (ὶεπενε . ;71 πι.;7:. π

Ηιι80 φπι:. Ι.ιιιΕοπεπΠι . 493 πι.633 “ί 63.;

Ηιιεθ φπε. Νιι·ει·πι . 6; 7 π.: 636

Ηιι8ο πω. πω. . 3.77 ιιι

Ηι.ιπο πιιπτιι.ιε Ρφ2 . η: ιιι

Τι 3. Ηιι8ο

 



66η.
Μάο: Ηιίἰστιειιε

Ηιι€ο Με: ει....1... ;ι..ιιι.6:.4 23.630 ιιι.63ι πω; σ.

64.041. Μ... .καιω τ”

Ηιιιισ :ιετι:ιε Ή:ιι.·ιιιιιισι. ' - Δι96:ι

Ηι:ερ ω... 85. Τι·ιιιιιιιτιε Β.σισιτι:ι8ι. .ι96ιι

Πωσ... ι.ει.ι.ι.......... .Κσισιιιαει. 47.ιιιι

Ηιιεσ ιιισιιιιειιιιε μ... ΜΜΜ. ει; ιιι

Ηιιιισ τω: ΑΒιισιιιε ει:ειισιιι εσιιίειιτιτ. τ.9:ι.;7.ι

Ηιιε;0 Π. τει ι:ι....ιω” :ι.5σ8 ι·ιιιάιδιιισιιιιιειιιιω.σ; ιιι.ιι

Ηιιεσ Έι·:ιιιεστιιιιι όιι.ιι. 2.94

Ηιιιισ ιικιειιιι. 7-78

Ηιιεο ιιι:ιειιιιε ΜΜΜ... :.;ι πι

Ήιι€ο ιιι:ιτειιιο. 2.;6ιι·ι

Ηιιεσ άιιιι :ισι·σε:ιιιιε ιιισιιιίΙ. Μ...ι... 43ο

Ηιιεσ τοπια θειιοιιιπιιτιειιΠε, ιιριιι.ιι.σ

Ηιιεσ ι::ιιιτεΠιιειιι: (:σιιι·:ιάτιπισ. 43ο ιι

Ηιιέσ σιιιιιιιιιε ιιι Αιιιιιιιιιιι:ι.. ιι.σ ι·ιι.ιιι

Ηιιιιισει·ιιιε ειιιίε. Ωι·:ιτι:ιιισρο!ιε. τ6σιιι

ΗιιιιιΒει·ιι.ιε πω. ειινε-ο....ιιιια. 9:ιιι

ΗιιιιιΒετιιιε ..Με ν:ιΙειιτι:ε. ς6σιιι

Ηιιπισει·τικ πι... Ερτειιι:ιει. μ; ιιι

ΉιιπιιιεττΩΡώιπε δ. νιω..ι. :.3πι.:..ι

Ηιιιι:ιΜιιε ω... 'Τσι·ιισάσι·ι. . διοτι πι.3σι σ.

1ι....6-ω... ...ω.Ριτε. Μπιπειισροβε. 34.6 πι. Μ: :ι.36μ.

Ηιιιιίι·ετιιιε τσιιιιιισι· ιιιωιιιΠ ι>...ωιιω.6.. 3ιοπι

Ηιιπ8ιιιιι·σ8ειιι !ιιΒετε ιι:ιειριιιιιι ό? πι. ιι Βιιια!ιέιιιιι: ..ι θ

άειιιι:οιινετίι 66 τι. Ρετ δ. Βι·ιιιισιιειιι η. Εστιιτιι ι·.ιενσιισ

ιιι Βε:ιτιιιιι Μιι-ωιι ; ; ι ε· ”ι. ιι. ν.5:·εριιιΜ5 τα .

Ηρεσιιιήιιιτ ιιιιιι·ιγι σε... τιιΙιιιι.

Ι

96ι·ιι

1ο:ιιιιι€5 :Μεσοι Ασιιειιίιεἔ @επι

Καππα ιιισιι:ιειιι.ιε ιιιο.ι·ιγι·. πω..

10:ιιιιιεε ιιισιι:ιτιιιιε ριε σσιτ. 88ιιι

10ιιιιιι08 μ... ιιισιιιιι:ιιιιε εσ8ει.ιι..ι. ιιι6ιιι

1σ:ιιιιιεε ιιισιι:ιτιιιιε (ηπα. 8,ιιι

Ισειιιιιε-βι·ιισειιιει ι:σι·ινει·Πσ, δω. :τι πιο”. 2.". (Με.

πω:

Ισιιιιιιει νει·ιετιειιε ιιισιιιιειιιιε ΟΕΜ. στα

παπι... ειιιΓε. (ζοιιΠ:ιιιτι.ιε. 633.634,

Ιστάειιιι ..με Ι.ειιισΜ.ιτιιιιι. "μη

Ισιεειιιιιιε εριΠ:σρι.ι9. ;ηπι

ΙσιΓιιιιιιε τω”. νικ: δ. Οάι!ισιιιι, δια. ;;.ι.”;

Ιι·ι·εΒιιΙ:ιι·ιτ:ιε ει: ιισπιιι:ιάιο. 573πι

πι... ..Με Ι.ιιι€οιιειιΠε. 2.99 ιιι.3σστι

Ιί:ιιιετιιιιιιε εριι€. Καιιζιισιι:ε. ι ; ιιι

Ιιειι.σει·ιιιε εριιε. ι>ισο....... . 862. ε.”·.ιιιι

πιω... Μεεάεσιιι·ει επει.ιιεριίσσιιιι:. ι88:ι

Μο εριί:. Βιιιιτοιιιιιιι. “ε”

Ιισ εριιτσι:ιιιε Ρι·:ι8ειιίιε. Χ .μ.7ιι

1ιιι....ωο ιιισιι:ιειιιι: Βιιάιιε. 6ιι.6

ΙιΠιιι·ιιιιε ιιισιι:ισιιιιε (·ιιι&ιιι. 6.ι.6

πω... εστω δανιιιι:ιει. ς77:ι.6.”πι.6.ι6

Μάτι πρωτ! Ι.ιιαιιιι αστική ιιισ π. Νοε ίσοι ίειιεΙιειιιιι.

Μιά.

Ιιιάισιιιιιι Ρετ ιεπειτι ;οι...:ι‹ιιι2 δ: ?ατι πιω μι ιι.ρετ

Ριι8πειιι . .Η ι π

Ιιισιειιιιιι ειιιτειιιιιιι·ι δε: νεΐρει·ε δειιΒιιτι. 348 ιιι

Ινσ .με 8:ιειι. 624.62.5.6”

ΙιαΜπά "ιδιο . ι ι9 ιιι

@σε Γειι (Μια ..ι.ι....ιιιι Οσιιιιι8ιί. ιιο;..ισ6

- κέωό εριιΕσρ. ΤιιΙΙειιΠε. ' ισ; πι

χω.. ωε1ε5ε. ε.. οιιι.... ιιι πι. πω. σ. ει.. ιιι·

ει.ι.ρια........ ·63;ιιι

]ιιιιιιιιιιιι ιιισ.ττγτιε σΠΕι. :.86ιιι

]ει·σιωγιιιι ιι διι:ιό.ιτισ επειτα. ιιι ιιι

]ετσι-σΙγιιιτε εριι-ε. Αι·Γειι. ει” π. Β:ι:.

]ει·σίσΙγιιιιτ:ιιι:ι Ρ..Ψω...ισε9 π. .Επιιιιι ω... . «μ τι

ιειιωι ιτιισιειιιιιιιι. 98ο.

ΙΒιιιε ιιιιι·:ιειιισΓιιτ $ειΒΒεισ (πιάτο. 4.86:η.:ι1.503

ιιιισει·ιιιε εριί-ε. Ρωα...π.. μια

1πιθ.·ιμι!ιι, ιι είι ιι....ιη...... ;.ιι.36.ι απο

πω... εριίι:. Αι·ετιιιιιι. ι.47ιιι

1ιιιιιιο πι... δ. ΟιιΠι. ι7,ιι

1ιιιιιετιιιοι· σιιτιιιιιιιιι μιι....ιω. σε: εΙει'·Ισ ει:ιιίεσιι0. ,τι

1πισετιιιιστεε πισιισειισι·ιιιιι °ριεπισιιε ..ιι........ @σε

ΙιισιιΙεειιιιε ι.ιιιιιι. ιΜι-ιω.ιωτι..ω ι8σ ε. 368πι.ρει·

Ρετιια ει: σριΓεπιιιε «Ειπα. :.ι.8ε

Ιιι€ειιιτάιιε ω... Οσιιτιιιι€ .. - . ε;; .σέ 44.2.

ΙιιΣεισεττιιι ιιισιι:ιειιιιε ιιι·ειιιειιιιΓεσμιεεεπειιιιιι. 2.641

ΙιιεεΙι·ιιιιιιιιε. ν. Αιι8εΙ:ιτιιιιιιε.

1.180 Φεβ 5._ Ραπ νω. "σοι

1ι·ιέσετιιπάιιε :Μπι Ι.σσιειιδιι. ;ι,ιι.

1ιιΒιιΙίιιτ ω... Ωι·ογΙ:ιιιόειιΠε . μι. ιιι

Ιιιιισεειιιιι μια:: τειιιιιιι.ι.:. - - .ι86.·ι.3ι6σ ιιι

Ιιιιετειιιιι ειιιιι νειιισιιτιιιι|σει ΓεσεΙιιιιιιιιι·. με

1ιιιιεΓιιιιιι·π εριίεορσι·ιιιιι ιι7ιι. σει· ιιεειιιιιιιι. ισσ·:ι.

]οτειιιιιιε ιισσει5. . - . 3σ:.ιιι

τοπ"... Χν. σειρα ιι7ε. Ειπε ειπε. .ιι ιιι

]στιιιιιεε ιινιιι. σφι, .ει δ. ννιι.ΕεΙιιιιιε πω. τ” ε.

ι. · · -

ΧΙΧ. Ραμ: 6ι6 ει. με. 6σσ πι. στα σι....ι..ω

πω. ΜΜΜ. ;79 ιιι.;8ι

τω”. ιιι·ειιιεριΓτ. 5ιΙειΒιιτεειιΠε. # μμ.

Ϊσιιιιιιεε ειιιίε. Αιιιιιιιιι.- η

]σ:ιιιιιεε ειιιίε. (]σπιιιιιιτΙιειιιισ ε. ιιισιιιιειιιιι. η." ιιι

]ο:ιιιιι€8 ειιιίε. Ροι·ιιιειιΒι . 6 ιό ιι.62 7 πι.63 3 ει.

]σ:ιιιιιιε εστία.. τω. εΙσειιιι-ιι. εις-ιιι. ..ι.ιωι, σα. με

]σ:ιιιιιεε Ρι·ιπικει·ιιιε .. 96ο.

]ωιιιιεε.(::ιριι:ιιιιιε ω... ποιοι

]σειιιιιεε Π. ω... @Με 87.ρσ:ι. .Ειπε (Με... 8ατ._88:ι

]οιιιιιιε: Π!. πι... ():ιΒιιι ε: Αι·ι:ιιιάικοιισ .Βεπενειιτειιισ

884 ει... ΡΜ οικω 89. οικω.. · πι ιι

]σειιι·ιεε Κσιιιιισιιιιιε ω... @πιω σι ιι.

1........"-.εω θ. Πσιιιιιιιι:ι $οτε. μια

]σειιιιιεε .Με Ἑιἴεειιιιιἰ. 1.8; πι

]σ:ιιιιιεε ω... Ριιτ:ιιιιιιειιΠε. μι πι

]σ:ιιιιιε: ίειι ]σιιιιιιιιειιιιιιε ω... Ηίτιιιιιιιιι. μι; ιι.3 ιστι.3 ι ι..ιι

10:ιιιιι€3 ω... Έτιι&ιι:ιι·ι:ιε. μια. ιι.3σρ ει.

Χο:ιιιι·ιεε πι... Ι.ιιιισιιτ8ι, δε 8. Μω...ι..ι ςι4.ιι.πι. ;ι6.

ει. μ,

Ισειιιιει-ΑιιμΙιιε ω)... ΡσιιιιισΠε. 4.ιριτι

10:ιιιιι€8 ω.. Ρ.ενειιιιειιΠε. μι ιιι

1σ:ιιιιιεε εισιι:ι3 δ. νεό:ιιΠ. Ωρα

ιο....... 0.....ι.ιιιι μι... 335.

Ατἱπιψἱἰ . ~ . ασ πι

4 _ Κάτια πω.. Ηισει·ιιιιε. πι; ιιι

κε....ιι... .με ντιιιισιιι2. ιο;ιι

ιιειι....ι... ω... δ. τω.. η7ιι

ΜΜΜ :ιΙται·ε. ι,ιιι.1ριιι

Σ!.

.ι!&ύστ πω. . 3ο ε

ι.....ωω. ερι!εσιιιιε .Ι.ιιιεσιιεπΠε

3ο6. 5·σ8

].ιιιιισει·τιιε :ιι:ι!ιιιε δ. κατω.

1.4ιιισετιιιε ω.. νωεωιοιι.

394 Μ. 304 'α

24 ΠΜΣ 5-|Π.4.77.

ε ι 4 σ.

σΒιιιισει·ιιιε :σιιιεε . . ει. ι Με” τι

άΔιιιιιετιιιτ ω... δ. Ηετιιιεττι ίετιιισσιτ. .ιι3.:ι.

ἰπιικε:ι. 1)σιιιιιιι ιιι ειιει·ειιιι ιιιφει·ιιτστιε. ιρε ιι

Επεσε ιιιιρετι:ιιιε άείεττι Ισιιτ:ι. ιΒιιι

ι....ιωι.ιι ...ιι_Ρωτι.ιι. τε!ιπι.ιι2. 6:. :ι.ιι

λιιιιότιιόπ τεΙιειιιιε . 61. π. 63:ι

1.ιιιιι1τιειιε :Μπι ε:.τιιοτειιΠ$.. ε ι.83ιιι

ιι.....ωιω εριιτ. Τιιι.ιι·ιιιειιΠε . 6Ι4.ΠΙ

ι....ι..ιι... Νώε: δ. διεριιιιιιι Βιιιισιιι2. -:.37ιιι

1.ιιιιειιιΙίιιι ε.ιει..ι ιιτιιιεερε ιιισι·ι.ι.εΙ·ιι.ιε σ.ε..ι. 89ο.

Ι.σ.ιιιι·:ιιιτιιε ...πω τ:.......ιι... ισι..ισ3. ι 04.396 πι

ι....ι..ιιωτε. εριίωρι Α.ιιι.εω “ο ιι. Οιιιιιιιιιι:. 636.ι

].:ιιιτειιιιιιιιι τσιπ τ. Ηειιιιιιιι. . ι6ο;.ι6ι π;

Ι.·ιιιι·ειιιιιιε ...ει.ι.Ρ. Αιιιτι15τ.ιιιιιο. χ” ιι σο, ιι

1.αιιί:ιιι.ι: εριίε. Αιιιστιειιε Μι .Ηειιτιειιο. ε_χι πι

Ι.ειέΙισ τ:(εάισιιιι ιεπιροι·ι:. 183 8

μ.ιι.ιι.ιω εριΓεσΡιιε ε. ιιισιιιιε|·πιε. 588.;"

1.0:εισαΙάιιε ω... Τσι·ιισσοι·ι . Κ $σ.ι τη

.Ι.σάιιιιιιιε ..Με ε. νε.ιιιιι. . ι;σιπι.48:.....ισ8πι

Ι.ειΕιιε εστία. Ύνιεεισι·ιιιιι. 397 3

].ε8.·ιτι ..μ.ιιοι.ει ιιιίιΒιιι:ι.. ι93εμ.ι9; π

ιε8ισιιειιΠε ερἰΓε. ε. Ρι·σι!:ιιιιιι. μ.ιώ. #99.

].ειιισνιειιιιι εριίὶ·. ]σι·ά:ιιιιε. $74,ιιη

1.εσπιε Ρ:ιμε ΙΧ. ι:1ε.:Ιισ σ”. .ι..ιι..... εσειεί.ιαιιι ε. 11ειιιι-·

ειι δα; 6η Διά 6

@ο νετι::Πειιίιε .με η” ηι,2,9ξΐι

Ι.εσ ώστε Ουτε. 638 ηά 643

1.εσ σώσε ε Ριιιι1ι Κσιιια. 96 Π.

ισα @Με υ0ιιιροίι2. 4;ι π·ι

Ι.εσσεεετιιιι πω. σε Με". 3. 3 2

1.εσ:ιεε:ιτιιιε -ει·ειιιερ. Μη"... .ε α.. ._._6 6 8

1.εοάιειιβε ει::Ιείιιι εσιιιιιιιιιι Ηογειιίι ιι...ξ.ξ..:ΐι ι..41Μ

τεεειιι:ι. σειιιιιιεπισι·ιιιισ ιιείιιιιέιστιιιιι. 586 α

1.ω.ιιι φια.ιιιι.ι_ιιω. ι;6 εκ. νι0ιωι.. η; 8τε. .ιιι

ισ6 ιιι. Όιιτειιιιιιτ 489 πι. Ει·:ιειιιιε 4,8 πι. Μ... ε' 5·

πι. ΝσιΚει·ιιι . Η, θα. Ειιι·ιισ.ιιιε 163 ιι. ΠεΒιιιιιι·άιιτ .

;ι.9ιιι. νι·ιιισ. ι 5.7 .τα

1.εσιισιιι. ιισσ:ιτιΠιι σα.. ιιιιιι·ιγι·εε. μι; σ..

Ι.εσιι:ιε ω... πω... .με .Π

Ι.εστει·ιι:ιιε ..εωεΡιι.. 5ειισιιιιιιι. 174,πι.176 "Με πι. τι 7

ιιι. 2.34 ιιι.ι.”.2.36 ιιι.:78ιιι.3ο8 πι.;89 ιιι

° _ 1.ει:ιΙ



πω.. πω. 8:ι:οπιι νι. Β.πωιπ.
665

Μπ..ι.ι... φπι:. Μπιπαιιιιι. μ; π,$64π

1.©ιονιππίπε φπο. Κοεει·ιπε 368 ιπ. Οιιιιιικιτπι μι. πι.

πωπω... . > 6 3 3

Ι.ιπ:πιιι φιιιοιιι Βι·επιππίιε π... 6α. ιη. ό» Μι!. ν.

Ι.ιενιιο. . '

1_ιΙιειιπε φπι:ορπε Έιι·πι:ιππι. η”.

ιπιππι.ι.πιπ φπα Βιιαιιιππιπι. 397:ι

Ι_ιοι:πι·οιπε πι... (ιιιιιιισι:ιει. μ; πι

1.ιειιιι·άπε ει: ...πιω πιοπικιιπι. ι7ο π. 4” πι. πιω. προ.

πι.ι·ι. ..πω .ι6ι π. .”8:ι

ι.ιο:νιιο πιοιιιφπε. Βιπιπιεπίιε ιη. ίεπ Ηιιιιιπιιππι€ιι9.ι.

πι. ιρι; ει. 36; πι. ν. Ι.ιιιοπτιπι. ¦

1_ιαειι , ειιι εοπνειιτπι ριοικιππι. 339

1_ιπποπ.φιιι:. ιΟιεεπι·ιπι .9..ω.1ι... ι.5ι9. 8ιτ.Ο:ιπι

πω... ι.99 π.Αι·ειιπιπε :πιο ει.. Βιππο ι.89. δα. ν. Πι·

Β:ιππι ι.99 πι. ΗιιΕο 49.ι. δεε. πωπω... ι.94.8ιε.

Ι.ιπιοι ει.πιπ μπι απ... ίιιΠ:φι.ι. μπι

ι_ιχι..8....8επω αξιο Ριπππι·ιε. μ”. πι. π.

ΕινιπΕπε ιιι·ειιιφιιι:. Ωεπιπιιι·ιπ:. 39.; πι. 35” πι

Ι_ινιπΒιιι πιιιιπε ΤενιιιοΚεπιιι. 396ιι

Ι.ιγιπι .πω 6: Μπιτ. ......ι.π..· μ; ό· π”.

Ι.ιπιιπ: ιιιοπικιιπε πΙΒιιπειε ποπειιτοι·. 9, ιιι.98 π

παπι... πι.. ε. νιιοπι. .”όπ

Ι.οππιπι φπτ. Επννπιιιπε 397ιι. πι Γφειιιπι ε. ΕιρΙιε

ει" . ι ιο διο.

Ι_οπεοικι·ό.οι·πιιι . πι .ιι Ιππιπ τα Βιιι·ιιιιΒιιιιπε. Μπι

Ι.οιιιιιι·ιοπΓε ι·εεπππι. .ι.;9ιι

1.οτύπνιιιιιιπ πω. Επι: π... οο.ι.πιπιπ. ιὅι.π

ιωιππιπ Ιπιρ. :πω Πυρ. Οι). ω.. ιεποικι2. μι”

Ι.οιιι:ιι·ιι ι·οεπι πω: (:οπτιι.άπε. Μ".

ι...π.πιπ κι: Ριππι:οι·ππι. η: πι

πω... πιοπ:ιειιπε. . 97-98

1_ππ$πι·πι πω" Βεπποπιε ιιπει:. ιι8ιιι

ι...ι..ιπ. ...ι.ι.ριτ.. τωνπ...π. . ι88α.ι96ιι

Ι.πιιονιοπι π. ΜεΙοειππο πω. $οποπππι. 7.28 4

Ι.πιιονι:πι-Ριπι πιω: ΟιΠιποι8Ιι 49 πι. Οοι·ικιω ιππά:ι

τω· μοι. Ηει·ινοιάι:ε. μοπι

1,πάονιεπε ιπιιι. ..πισω ε. Μιι:ιιιιεΙιε :επιιιι:πτ. 94.

Ι.ι.ιιιονισπε ιιιιρ.ιιιπάπτοι· πιοπιιπειιι Ο:ιπίππιιοπιιι 488 πι

πᾶσι

ι.πιιονιεπε πωπω , ιππι πιοπ:ιειιπε. Ι ?ο πι." π.

Ι.πειονιι:πε τ:οπιει ιιιοιι:ιτιιπι ε. Ροιι·ι νΜ. · ιη:ι

Ι.ιιεπιππι πιειιιφπε. Βπτειιιιιππι μ” δια. Οιισιιιι:ι.ιε ς8ι.

Αιιοπιιιάπε. 6” δισ.

Ι.ιιιιιοππι πω: 8:ιιιοπισι. ι82α.360Πι

Ι.πιιο φπι:. Η:ινει!ιει·8ιιπίιε. 36; ιι

Ζ.πιιιὶπ εινιιπε. 3068

.Ει4π:π#.ι πιω. πιο ιιι.π

Ι.πριιιιιιιπιπε 6 πι. πι. νιτοπεππΕπι.

Ι.πρπι Επι.. πωσ”. Μια-ιι

ι...ι....... φπα. Μοεππιι:ε.' 186_ΠΜ876

. Μ

Μ.ω.›πι Γοπιπιπιιι 5ειριοπιι. . ιι8πι

Μπάπινεπε φιΓεορπι :Μπι ε.νιτοιιι η πι. Ειπε τ...

ρπΙι:ι·ππι πι". πι” πι;;; ει. ι·εΙιππι:ε. ι.ιιιι.4.7; πι

Μιι€πιοπω φπ:. Αι·πιιιιιιιι. 7-2, Μάο·

Μπειιιι!επιι Ηππάτιπ πωσ. Νοοιιιιιει. .ιοι.ιιι

Ιιιππάειιπιει .πιππτ.. Πισω 339ει. οιππιππ, Π.ιειι.ππι,

νωπ....ιιπ ιιρ π. ΙΠιι.ι·ιπι ι88ιι. π..π.ι.ι.π η; δικ.

ε. Νοι·πει·ιπε 38ι. π. νιωποιπιππι ε. νιιοπεππει . ιο πι

Μιεοπ:ιιάπε :Μπι Οπιποιεπίιι. :ι.8ο ει.. ό· Β”

Μπιππιππι :ιΙι1ιιιι Ροπτ:ιπειι2 , ππιι πιοπιιι ε. Μι.ιπππ .

ιριιι

Μιιιοιπι :Μπι πωπω :Η .απ ι.9ι. ι.98ιι. ιι; πω;"

πΧ μι.. "ο ...ι μ; ει. "ό πι. μη. ;88. 664. Μ.

6ορ πι. 6ι.ο π.. 6ι.ι. 6η πι. 6.μ ιι. Ειπε πωπω. .

ς66 πι.

ΜΜΜ: ...πιππτ.. Ι.ιιππιπιιπι. 604. π

Μιιιςετιιιι. .π.πιππτ.. Κοιοπιπει. 3ιι.π.μ.οπ

Μιππι.. φπα Απι·ε!ιππι:πίιε. 3ι σ.

Μ....π.. πι... ε. Βειιι8πι.` ι.97πι

Μπιπιπ ποιποι Βππιπι-Μπι·τιπι. . 46ο:ι.

π.....π. ιιιοπικιιπι πω... .: .. ιοοπι

Μιιπε Μ... πωπω. @οι

πω. :ειιι·πιιι ι.....ιι. ι·επονπω. . ι 17ι.ιρι..17.ι:π

Μπιπο .Μπι ε:..π..ι. 89 ι.

Μ:ι.πιπιιε .Ριτ.. πω... "ο ιπ. Ηιισιοπιιι. 36η.

Μιιιι:ιπππε ιπιιι. ι:οπι:ιιιο (πιω. τπιιτ.πιι.π. 39ο.

Μπι·ειιιι πι»... 3οι πι

π...ω...ω. πω. Ηι!πειιιειιπ. ι8,πι

πιω.. Ποικοκιο ει·8.ι παπι 8.; ιι. Εἰ Π: ιπππειριιι Οιιιιο

608 ΜΒΜ πιπιπτιπιπιππι οπιι:ιππι η πι. Ηππ8ιιι·οι·πιπ

ιιιιιι·οπιι. . ;;ι ιι.”ι.

Μ:ιιιπι-2Ε8γριιιιι:2 νιτπ . η” πι

Αξία ΣΣ. Ο. Β.Τυπι. ΡΙΠ.

Μιιιιιιππιδεοιπι ι·ι:ι:ιπίπε [ΜΒΜ .ιι ι€Έιπι ειιι·οπιειιιιι :Μπιτ `

ιιιι ίπιφιοιιππιπ . ' μ ; πωμ6 Π.

Μπι·ιππε ε. Κοιιιπ:ιΙάι πιπεπιετ ηιιι. πρ. πι. 2.”. :πιει

απ. . · 3 ; μ"

Μπυποτπ:ε›ιῇ απιιππι πι πω”. :.ι;π

Μ:ιι·ιπΡΡε Μ... 36..

ΜΜΜ. Ι.ειιιονι‹:πιπ φοιιοΙπι Με.. .Ρωι..ι...... 3ι.6α

Μπιιιιιπι :ιιιιι:ιτιε ω... ι . π.

Μπιιιππε «μα. Τπι·οπεπιιιι μι: πι. Ειπε οΙοειιιπι πι; :ι.πι

Επι: εει:ιείιπιπ "π... ε. Βει·πννπι·ιιπι ι·ι:ιιιιπιπι ω;; π.

Τι.ιιοπππι πω. μι. πι. πιιηςπιπ_ 66 ι"

Μπι·τιππι μια τ:.ππωωι. 2,47 Μ

Μ:ιιιιππι οι·πιπιιιι . μ” .._449

Μ:παιιππε πω... Οεπιιιιιιει . . η” 5· ω”. ;

πωπω. ηπα. Ροπτιπι μ.π πι. Ηοποιιιτπι . ° .; 39 π.

Μπιιιιππ ..πωπω φι.ιπιππιπ8. ι ε.. π,

Μ.ππωι. εοπιιτπιιι διι.ιοπιε 466 πι. πι; πι. ι7ου.. ιι6ι π.

φιιπριιιππι. 'ω,

Μιιιιπ:οπ. φπε. Ι.ειΕπιΜπι ;6ι. διο. ΤιιοοιιπΙάπε ;6.ι π.

Οιιπειεππι ;8ι διο. νιιιτει·ιπε. 5,8: 8κε.

Μ:ιπι·ιιιπι ιιι·τιιιφ. Κοτοιιι:ιει. μ;

Μ:ιπι·πι πω. π.ι....πωι.π...π. . 69 :ι. ,ο π. ”ο πι. π

Μππι·ι φπα ι·εΙιππι.2. 4,83 πι

Μ:ιπι·ι ..πωπω μι; π. πιω. χω;;;

Μπιιιπιιπιπιι!ιατιι , ιιιιετιπι Μιιιιιιιιιπι, δεε. Ιπνεπιιο. πιο,

Μιιιπιπε φπα. πω... . 63.”.

Μ:ι:οιιππι πι... η;; π

Μεειιτιιπιε πιιιιιιιιΠιι. ιι; πι

Μεπιππιάπε .πω ννπωπιι8ι. 364. πι. 36; :ι

Μι:ειπ8οιπι ε. Απειιιειιιιι μια. ιι.3.ιι.;ι.ιι.7ιιι

Μπιπνι:ι·επι φπτ. Ρω.ιοι·ιιοιπε 36.; πι. 36;ιι. ;οι π. Ειπε

ειπι- 338 6· #44

Μ.ι.ι...τ.. φπΕ. Βει·πει·ιπι 278 πι. νι·ιΙΙεΙπιπι. 2.2.8ιιι

Μεπειι:ιι·ειο απ... νιτ:ι δ. σωπππιι. 3;ο πι

Μεπιζε ιιεπειιι&ιο. 6.ι..ιιι.6; πι

Μει·ι:οι·ιοι·ππι πππιπ. ,”.ι. πι.ι·99

Μει·ιάι:ιιι:ι ππιει πρωι (::ιίιππιιι . ιοι πι

Μει·ιιιπι·8ι φιιι·.Βι·πιιο 36; δεσ. Τιιιοιπιπο 339 π. φπα:

παπι .ωπππω. ι". :ι

Μετιειπει φιΓε. 2Εριπιιπι ,ΡιιριιοΙπι , Αι·πιιππε, (Ξοει·ιεπι ,

Οοπο, Αρτ:ιτιιι, Επι.. ηι:ι. Αππω.. ι.3:ι. 6ιι:.Τιι:ο

ω... η δεε. Λάνοπιιπι.Κοπει·τπι ,Τειοπιιπι. ι.6πι

Μ......ω ιιιιιιοποιτιιιπιιι . . . ..πω

Μισιιπειιι σε:Ιείιπ (επ Μοπι-(3:ιι·8ιιππι π” π. μειιεει·ιππ

πιο . .μ πρ; πι.ι.ρρ :ι..ι.98 ΜΗ

Μιι:ιιιιιιΙ φιΓε. Τιιι·ι·:ιτοπι:πίιε. 382.πι.ιι

Μππιπ Φρἰίἔ. Καπί σπα. ; πως π!

ΜιΙο .πω Μιπποπιιε. 187ιιι.ι$8.π

πω.. πι... π......π.. 633 π

ΜιΙο ι:ιοιιιιππι ι...πω...ι . . ι ι.;ι6 πι.

ΜιΙο πωπω. · .::ρπ

Μιιιιι8:ιι·πενοιάσπίσε .Ριτ.. ει8ιπω... 36; 8α·. τπωωι

ει”. ' :οι θα.

Μιπιι:ε ορπε.Μιιο ι87πι.8:ι:.Βιππο 3ιι.π.διΒιικι·ιπι μη.

8α:. Γι:π πω"... Μ; Τ. (επ Τιιιοιιιιιιιιιπε , Βιειι·ιεπι

Μι Τιιεοπετιεπε. 3”

Μιι·ππΙοιππι απ:: 8ι. πι. απτο πιιιιιιιιοπιιπ ;73 :. Μ.

:ΜΒΜ ω! πιω οιποπιπι.ιιοπεπι .μι π. ποπ πωπω

ππειι πάπια μι. δ. νωπω..πι ποιππέιο ι.πωιι......

πι: . . 1 6 ς α

πω.. πι... (.`επιιιιπει . π;; πρ; ιι

Μπποπιιι φπε. ΤΙιεοάοιιι:πι . 3 6; :ι

πω.. ΒοιιιΙιιι πω... ιι6:.

ΜΠΕ ςποτιπιε π. Ειιιπ:οιιο πω”. . .ι τ π.

Μοτιει·πιιιπι ...ι.π. . ι 38 πι.ιι

Μοι.ιοπιάι εοι·ροιιι Τι·ππειιιιιο. 339πι

Μοεππιια· πιειιιφιιι:ομ δ. Βοπιιιιοιπι ιό π. Αι·ι.!ιο, Β".

:ιο 36ι δω. Οοπιιιόπι ιη, π. Ειιαιιιιιιπιτιπε 36,.. · διο.

Κπι:οαππε, Κιιι·οΙπι, Ι.πιιιοιτπι ι86 πι. Μ. διιπάει·ιιιάπι,

Ηπτω. Ριιάειιι:πε, ννιιΙειπιπ:, Κοιιοι·ιπε ι88ιι. πω

ΙιΕππι . ι 8 ι. δα.

ΜοΙιιιιι απιτπιπ. 6η πι

Μοπισιιι Ρ...Ριι.ι..ιι· ιιπιιιτιο 99 πι. πιω... πιπιιππι

Ρ:ιι·ο:πιιιιπε θα ιιιιιι·ι:ε ..πω ιοο ει. πεε!ιεεπιιιι ιιοιι·ι‹

ιιιιιι ρππιτιο ιο; π. Μιιπο.ι:ιιπι φιιιιορπι πω.. "π...

πιοπιιΙΙιαιιπ ι·ιπιπει ιοιι. Μοιι:ι.πιιι ιιιι:ιίιιιπ επιιι απο.

πω. φπι:οιιι π..ιπ........ να

|

Μιιιισβει·ισ .

ΑΒΒεπιιοπιεπΓε. · ο η

Αππιπ8οπεπΓι Ρ:πιειιιοι·π:ιε 338. 3 39 πι. Ειπε ίπιιιιιιιιο&ε.

. ό· . άπ” Με ι “ο Τ( ΐ 5.Αω



666 Ιπάειι Ηιίιοι·ιειιε

-ισήττ

..ι

ε. Α(ΜΙΡω 4.4.4. ' 466 ιι6ιιοι·αιιιιιι ά .ιω........ 9ι.ιιι

@πω δ-3]οιι:ιιιιιιε (θα δ. Μιιι·ιε . δ. ΑιιιιοεΙ:ιι 388. ε...ι......π. 633ιι. εαπ 4ι6ιιιι. 478πι. 479ιιι.ι49ι.ιιι

ιιι. π. δ. Ιοιιοπιιιι. 382. ιιι @επτά 85. πωιι.ιπ. 96 πι. 638 ·ύι π...

Ιιι Ξ8ΥΡ20 οι.ιι..ι. ιι.....ιιιιιω. 7.388 ωι....τ.. 9οπι

Αιι.."Μ3 . 97 δ6.98 ει. απ. 8. Ρο.ιιΙιιιε . 3834 ιι

ε. ΑΙΜώ_ 33 π ()ι:Ηιιιπ.ιιεκπο. 369.373 πι. 603 η

Απιι|ιιιπι ε. ΜἱιπιιιεΙἰε. 346πι ς......ι...τ.. ν. 8. πωπω.

331.311.. ω... 367πι. 373 πι. 376 α. 46ο πι. 4.19. 4ι3ιιι.. ΩΙπι.ιιιι:ιειιπι. 36ι.πι. 373ιιι

4.ι..4.. 33ι_ιιι. 333. Ειπε ιιιιιάιιιιο δα. 333. ιοΒιιιτιιτιο. (:Ι·παιιιπιειιΓε. . 3364ιππ

334 πι. 336. 337 5. (ζιιι·ιΠιιια: πι Παω. ι4.ι ε. ι.9ι ιιιιι

Α1ιιιι-ιιιοιιι. 3οοω.3ι 3.ιιι Οίνιαιιι1ειε 5. πι...ι.ι. 4334.

ΑΙτι.ιιιι νιιι.ι.. . 6 3 3 ιι.

δ. Απιαιιάι Ε!ποιι6ιπε . . .4.6:3.4.77 61.307 Πι

δ. Απι:ιιιιιι. 4903

Αιιιιιιιι·πι . 604 ιι·

6 Απάε3:ινειιΓε ε. .ΜΜΜ . ι ιι ιιι.ιι

δ. ΑιιΕε!ι (?ιπ:ι.ιιιιιιιιε. 3 ι 8 Π!

5. Αιι8ε!ι ...ι Βιιιι8ι·ιιιιι . 94 Πι

ΑιιΕοι·ιιιαιπε ε. ]οιιειιιιιι. ι 77 6

ΑΡΙΟιπΩ ε. Επ.ιιιι. 84 πι.83 4.86

Αηιιιι-ΒιιΙΙ:ι ι.68 πι. Απ Οιπια!ε!ι.ι!ιιιιι πιτ Ροιιι-Βοιιιιιι6Μ.

π. :.69ιι

Αι·πιιιπειπε ε. Οιιιάοιιιιι . 73 πι."

1.. Αι·ιιιοιιιι :κι Αι·ιιιιιιιπι Βιιιιιιιπι. ι36ιιι

ΑΜ»... ιιὅ.ιιιι

Αιι·φ:ιτειιίο ε. νω..ιιι ι63πι. 46ι.πι.479 πι.3ο8

ει. 3696. 3ι7ζ. :Με

ΑνεΠ8.ιιιι ε. Ραπ. 3ι8 π.

Αιιι·ειι-νιιΙΙιε Μι Ριιι·εάιιιιι . 37ι.373 6.669 πι.6ι.ο :ι

Αιιι·ιΙιαι:επίι: . 376 ιι

ΑιιιιΠοάοι·οιπε ε. Οει·ιιιιιιιι. ι3ι.ι 3ι.πι.ι3ι. ιπ.38οιιι

Βιι3οι:οιπε ε. Μ:ιι·ιειε Μιι€6:ι!επ:: . 484 ιι

πω.. : 389 πι

ΒιιιιΒετεειιίο ε. Μπι....ιπ Μοπιι:-ιιιοπεάιοι·ιιπι 38 8 ιιι

46ο πι. .4οι. ιιι. ε. 5ιφΙιιιτιι . 4ο:. ιιι

Βιιι·ιφειιίε . . < 94 πι

δ. Β..-.ι..ι....ω π. πιτ.ι.... 3ι 8 ιιι.ιι

Βιιιιοιιπι 393 ιι. ιιι π... Μ...ιι..ι. 8: ...ι.π. (Μάιο.

ι·1ι·:ι.Ιιε. ιο3 :ι._ιι

δ. Β3ινοιιπ . 38 Με 6ι.

Βι:ι:Ι .ιιι Ηιιιιετιι·ιιι. 4.ι.ι. ιιι.349 πι.3=3ο

ΒιιΙΙιπ.16ι:ιιι Ι.ιιιιιονιι:. 4οπι

Β6ΙΙιιι-Ιοεπε Γειι Βι:ΙΙοειιιπι 46ο πι. 4.68 α. 479 πι. 49ι. πι.

ίειι νπε!.οι ιιι ιιι·δοιιιιιι. 66 ιπ.ιι.3ιοιι

Βε!ποιπε ε. Μει·όπι 369 πι. ε. 5ωΡι....ι. 3°4.2.

δ. Βειισιιιι3:ι ιιι Απε!ι.τι . 633:ι.ιι

δ. Β:Μάι&ι π. ΗιιΙπιο. 39661

8. ιι.....ι.ειι ιιι πιοιιτι: οπο. 96ΤΠ.978

δ. Βειιεἀἰᾶι Μοιιτίε-Βιι·ι·ει ιιι π....8..ι.. 66

15. Βω.ιιειι ι>..ιοιι........π.. ι4ι ει. ό· β33.

Βεπενεπι::ιπιιιιι 388 πι. ε. Μ..ωιι. 9ι ει

Β:ι.·4ιεειιίο . ι. 7 ι

Βοιι!ιοΙάιτοάεπΓ6. 38ο π

5. Βει·ιπιι. 4ι 3 4.479 6

πω... ι.88 2.3002.306.307

ΒωιΙικιιιιιιιιιιπι 333ιιι. ε. Μ:ιι·ι:ε. 3366

Βπιιτει. ι.64 ιι.ι.64 ιιι.2.73 ω

ΒΙι.ιι6ιιιιοπΐε . 363 π

ΒΙπικοιιιΕ 5δ. ΤΗιιιωτι6. .· ι 7.6 πι

ιι..ιι........τ. . 2.77 π.

Βοποπιιιιιίο, ;....ω...., ίου ε. 5ιφΙιιιιι4 ικ37ιιι.2384

ΒοτινιΙΙ: ε. Μπι. 646πι

Βιειιιειειπο. . $882.

Βι·ειιιΙιειιπ: Γειι Βι·ιιοΒιιι πω. ι.83 21.4.79Β

πωπω πι Βοοιιιιι 64. ...7....ει...ιι..... 66086

ιι.ι..ι..ω.....ω. . _ 363 πι.ιι

Βι·ο!ιι.ιπι . 6ι9 πι

ιι......ιι..π.τ... . ι 87 ω." πι

Βωωιιι..ιω. . 3 ι 4 Δ

ΒιιτεοΙιειιίο. · ιι.α πι.ιι.ιιι. :ι

/ Βιιι·ιοιιπιιίο. μι.

ιι..τ....ι...ι.π. . . ι 3 ι 3 ιιι

(146116ιιοιιΓω.ΜαεοΙΙι 37ι..373·ι.ιιι.6ι·ι. ε..Μπιπ:.. 309ΠΙ

(:2.36ιΜπιιιιι πι. επ...ι.ιιι.... Δ' ·ιοι ιιι

ε.....ιω...π ι.4.6 ώ β". 4..... 147 πι

πωπω ε. Α..3..ιιιω 6ι.3πι. 6338. οι..ιιιι. ι 578

Ωειριιιιιιιπι ε. Βειιοάι&ι 93 πι. ε. Ι.ιιιιι·ειιιιι6 -ι86. πι. 874

Οιιιιοτειπι: ε. Ροπή. 3ι.84.ι.9 3.ι.79 ό· β".

Οιι·ι·ιοικιπι: ε. Ζοπι . 378 8

Οιι·ιπ-Ιοειιι . 663 πι

ΟιιΩι:ιιιιιι·ιοπΓε . ' 3: 3 6.3 ι 6 ιιι

6.τ...π...τ. . 4.ι.8 Δε! 433

ο.π.....τ. ι.34.”ι·ιι. :ι.3.3 πι. ι36 α. 7.39 σ.. 388ιι. 38:ι. πι.

38 3 ε. 64ο πι. 64ι ε. :ι ΡοιιιιΕι:ιιιιιε θα μιιιοπιιιιιιε

Επ.Πζιιίο δ. ΑΡο!!ιιιιι·ιε,33οι. 2.36Μ:39. ι.67. 6.34ιπ.

δ. δενειι. ι ι.34ιιι. 3οι πι. 4.48πι

88. οι....ιιι δε Ριπ:ιιπάι. · 3ι.ιιι

οιιιιππιιιιι ι68.6. τ”. ι.·89ιιι. ε.98'ιι. 3ι3 πι. 3ι4. 34ο.

40! ει. 438 α. 483 ιι. Δια ΜΒ. 64ο. Ειπε 3.ιι·ινι16επι .

38ι .

οι..ι...π δ. ΜΜιιεΙπ. 6423.

(ζοιοιιιοιπε δ. Μπι.. ιιι ε:φωιιο ιι.3. ι23 πι. ι:ι7 ιιι.

ι3ο πι. δ. Μιιιιιιιι 4ι3 ο.. 5. ιι......ιω.ιπ ι.οι. π. 4.ιιι. π.

4ι4 ιι. 46ο ιι. 47ι ει. 88. πω.. δ: πιι:ιαι·ιιιιι. ιι.3 πι.

ι ι. 3 πι

ε..ι.....ι.....τ.. 3 ι.3 ό· β".

()οπίπειειιίΕ . 398 Διὶ 463

(ζοιινεπιτιειπε . 394_πι.393 2.

ε...ω...π ε. Ροιι·ι . 4.79 8.633 6

εωω.. ιιι ε.......ι.. ··4.οε. ιιιι-_
›

Οοιπιιιειπο ε. Μιι:ιιιιο!ι:. α3ι.ιιι.ι.344.ι.77

οι·ιιιι6ιιει $5. Ροπή δ: ΗΒΗ ιιι ιιιτΡω... 346

ειιτΡ.ι...π. 32.64.

ε....ι....ιι...π . 3·ιτπι.396 πι.397

Βιιικιιιτια: . ι 8ι. ι

1:33.....π. ν. Τει·86ιιίο.

Βειιικιιίο. ι ό33.634.633

5. ΒιοιιγΠι ιιι Ρι·ιιιι:ιι. 83ιιιι.577 ι.6ιι.

8. ιιι....3πι .π Βιι·:ιπι ίειι ε. Μιτιἱιιἱ. 6ιιπι.ιι

13Μιυ#. ίου Πεοιιιι.ιιιιι 103:ι.π. Ρ.ι........ ..ιιι....ωι, ιιι

ΑιιΕΙιιι.. το; π

πινω. . 3 ι.ι η

ΠινιοιιοπΓε ε. Βειιι3ιιι ι.9ο. ι.9ι πι. ι.93 ιιι3ι3 ιιι.379 πι.

3894. ε. $ιφιιιιιι. 3ιοπι

13οιιιω3ωπ. . . 393 πι

Βοιιιιι6Μιιιισιο: ι.. Ηιίμιιιι:ι . 33 6. 34 ιι.

ΕΒοι·ιιιιοπΓο. 4ιι πι.ιι

δ. Ειιι·ιιΠι π.ι....τ. . 43 3 :ι

8. Βόπιιιιιιιι ιιι «Στο επτοικι....ιι. 393. 3..

Ει..π.ιι...ι. , δοΙιαιτιοι·ιιπι . 6 ω;

Ειιτοιιιπιπ ε. εΡ.ι.ι.ιι .. 48 η

ΕΡτ6Ηι:ιι:ιιιΤι . 3 ι 3 πι

ΕΓειιΙ·ιιιιιιιιι . 3.66 π

επ....ιι. .......ιιι. 8: ΟΡιιιωιι. ιι7 π

5. Βιι8επι:Η. . 6ι8

Ε9·νεπιππι6ιπ6 . 36 πι

ΡιιΕιιιιιιιι τ. ΒΙιιίἱἱ. 3.38 Π.

88. Ητιιιιιιι . δα. («ιιι .π Βοιιιιιοι.πιι6ιοι. 34 :ι

Ρ4ιιιιιιπι ιιι Ρειισό.:ε . 346 κι

π..π..π . 4ι. 8 :ι

ιι.πω.ιι ε. Ματια. 433 η

·Ρει·ιιι·ιιιιιίι: ε. Βειιιιάιδι:ι . 4.47 6

Ήτιιιιιιιιιπι ε. εωω. ι 33 ιι

·Έιι·ιιιιπιε . 664 ιι

·Ριίωπιιισιιίε. ι.83. 6.96. ι.99. 3018. 364 πι. 363 ιι. 3η.

ιιι 3ι3. 3ιι.πι

δ. 'ΗΠνἰΒΠἱ . 3°433

·Ποι·ιιιοοιιίε . 27.39 [433. 34. :ι

8. τω 373 πι. Π: φίΐεοριοιπ. 3768

Ροιιπιιι6 π.. . 3.9...ι..3....9

Έοιιιιι-νοιιιι2 . 367 πι

ω..ιι...6·. . 44.4 ιι .

Ροίιθ.ιοπίο . ` 3 8 3 ο

Ει·ιι&ιιιιι·ιοπΓιι . ι.9ι 3.301 πιά 3ι ι

?Μάι . 06.20! ι. ο πι. 63 :ι.4ι

πιω. ε. 5ἰΙν6πι·ἱ . 3 ι 3; 3 3 ι 6 ιι.ιξ

θ. (ΗΜ. ι76. όι|ε .3ι4ιι

Οαιιιιιινειιΐο ε. Βιινοιιἱε. 38. 2. ['33.
Οιιιιιιι:ιιΐο π ε. ι>...ι. 4793

0.4ιιάει·ειιι6ιπι. ιι.6 πι. 360 πι! 363. 37ι6ιιι. :Με επι

ν6ε 184 πιὶ° πω.. Έιιπάιιιιο. ι83 ιι

60"ιΠεΒιπ6. 336. 39.37. 394.743

ΟεΙΙσποιιΓε ε. οπι1.ιω. 3 3 4.6ι ο

θιιιιιΒΙ666πίο. 3ι.3 οι! 33ι.

π......ι.....τ. .

6........τ. ε. νιειωι..

Θοίπιτιιιιι.

361 Π36303 3.3” 6.3". ιιι

37ι ιιι.6ο4 α

. ι.8ι ιι.ι.83ιιι

3 ` 5. απ.



4/`τ

Ρτιπιπ Ρ2.Π15 5ει:οιιΙι νι. Βοπαιιδι. 667

5:· ΟιΕοπι.οοιιΔι. ' μι”. π.ιππωωπ π. Ηι.ιπ3ιτιο. 66 68 πι

οπωιιωπ . 394. 39μ" 7 πι.3ι 8..ι.π 9ο Μοιιιπ ε. ]οιιιιπιιιι . ; 74 ιι

03.29. 3.6 3, πι..:ι.96 π. 303 πι. 633 π. πππο» (πιει. Μοιιιιε Μιιοτπ. ;36πιπ

ιοπίο . · ι.6 π π.....ι..Μ..ι.. . · 8 3 ο

Η3Π3Επιιιιςι·ιίο. · .ι.ι ι πι.ιι Μ....π..ειω. πιοπιιι διοτι. 468 ο

ΗιιΙιΕοι:ιιοτε.'ίοπ Μοτιιιι ο. Ματια. 8ι.8ο..83 Μοτοτοιο. 333.”. 733

5. Βάσια.. . ι6;ιι Μοίοιιιοπίο. 633:ι

ΗοΙιιιννιτάοιιιιιίοιι 3 38πι. 339. Ειπε ιιιΒιιοι. 3.30 Νιιιιπποοπίο. 6ι7.6ι9ιι

Ηξήγηιβι2 . 33ο ο Νιπιο!ιποατιι . 48 :ι

ιι.ιι·νο16οιιιο. 336ο. 3;ι ο. 3;; τι. 3;6. 3;7 πι. 36; ο. Νοοιιατ3οτιπ:. .πισω

36”. 37; πι. 3ι.3 πι. 3η. 5..Νιοοιιιι πο 5απιαίιιιιο. 9οπι

Βιιιιοειιοιιποπίο τω. Απάτοε 369 πι. 37ι. πι. ι. Βιιτ- Νιιιοινοπίο ε. ιι.π.....ι.. ει”

π...ι......ι 363 α. τι. 38ο ο. ίιπάι Οοιιοιιιτάι 3;ο πι. ΝοτινικιΙά. ] -· .μμ

ο. πω.» δ: ε.Ειιιριιι.ιιιι 36ι. πι. π. ε.Μιατιοιι π. ιιιοπ. 5. πιιπ... ι ι6;ιιι

ιο 37ι. 373. π. ε. Μιοιιιοιιι πι. π. 6· β". 3;9 ο. Οιιιοπίο πι :πτιι.π.. 389ιιι. 49οπι

3.69 πι, 37; πι Οτιιιοοπίο. 6η πι

ΗιΙάονιτάοειιαίοπίο. ι 96 3.ι.οο ιι.3 38 ο Ριάοιιτοπ2. ι 3; πι

5_ ΗιΡΡο19ιι ιιι Ηιιχιεπιπ,, 69πι Ριπιποιι. ο;6ιιι

Ηιι·ίτιαειοτιίο. 398 πι Ριιτοιιιιι πι.. :ι.6 3 πι

π.....τι. 8ι38ι.3.8 3 Ριριοτιπι :. πω, π.. οοΠε ε. Μ.ιιοΙι. 36.3. ;79.66.·. τι.

Ηο!ιιιαίοπ. 369 π.π.37ο 6ο8ι. 6176

5. τιποτα . = 379 ιι...ι9ι.ιιι Ριτοιιαπι. ν. Αατοι-νοΠιε

ΗαπιαΙιτιοπίο. 4298 Ρ65ιιι€πίο 8. π........ι τι πω.. ;ι.6 ι.ι.8; πι. 3ο3 ιι.3ι.ι πι

5, 3....πτει ι.87 πι. ν. 1.αοιιοιιπι. Ρ:ιιοτπιιιοατπ. ;6ι. π. ;7ι π. απ”. 6ιι ο. 6Ι7πι

ε. ]οιισ.ιιτιιε ν. Κοοπιιιοπιο. Ροιιιιιι ε. 1οΙιτιπππ. 578

]οιτοπίο. ι.ι.6 πω”, ΡΜ! Οιπιαιάαι. ι.;9πι. ε. πωπω. 868

Μ Ιίιπαπι ιιανιαιιι. ι66ι Ρωστοπίο. 3973

5_ 333033. 4.798. πωπω.. ε. Ροιτι πι πιοπιο ο.ι....ι.. 63

]πιποαπι. 674 Ρ="2-φιίιο!!ιπε. 53966

Κιι·τοιοπίο. ι.9ιιι 8. Και π. Ηοινοιά. ροπιιοπ8. ιι6=ι

ΜΜικιιιιοπίο, μι πι.π 5. Ροιτι πο 1.201. 36ο τι. 30! 6

1.:ιτιπιιιοοπίο. 3ι.οτι 5.0 Ροιτι π. ίαπ‹ιο Μοπτοι·ιππο 156 ιι.

5. Ι.:ιατοπιιι ιτι .ιι.....ιι πππο... 522 ιι.5266 Ριᾶιιιοπώ :.Ωγρι·ιιιπι. 47 Πι

1.πιτο.πωποπίο. 36ο Ριαιτιοιι6. .με ει! ω:

Ι.οιιιονιοοιιΠι ε. Μπ.ι..ιι.. πι. ΡΙ:ιοοπτιπαπι ε. 5ιιτι. 140 6 Η

Ι.οοιιιοπίο ε. Μπι ι;9 3. ι6ι πι. ;ι..ι ι. ;ι.8 πι. ;3ι.. Ρωιιω..ι...ι. 56661

σ. Ι.οατοπιιι ι;6 πι. ι6·ι. πι. ι63 π. ι63.36ι.. πι..ι78 πι. ΡΟΦ90ίιιιπππι. 4.37 ό· β"

379 τι. 4883. ;ι..ι π. Απ. στι. (Παππά. 5726. ΡτειτοΙΙοιιίο. 38ο [Η

Ι.ον:ιτιτιαιτι ε. Με... πιοπαίι. 966 ΡΙΝΜιεπίο. 633 ιι

5. Ι.ιιιοτιιιοτιο . 99 ε.ιοι πι Ραιιοτιοπίο. 633 3111

]_ιιηιιιιτειιττι Ρτο” 5Ριι·3ιιι, 313 2.5166 ΡιιΕο0ιι8 ε. ΡΟττι. 304 3·

ιι.ιπ8οιιοπίο π. Αιπ2.ιοι·ιε . 3048- Φωθιθπωιε. "6 Π! Πι ι 8ο 8·

ι.ιι·ιποπίο ;73 πι. Ειαο τιιτοιπιο τι ιι.....ι. ;.ι6 πό· [πι. 5. ο3.ιιπιπι .π Μοπιο. 3 οι”.

..π.......... ;.ι8 Κιπιοίιιι ιιι Απ3ιιιι. Με. 3; πι. 36:ιιι. 6η. 633 π

Ι.οιιιοπίο. 36ο 3.478 πι.;ι.6 Με. 7 πι Βπιιιοειοιι. ; ι ι 6 πι

ιο...π...π. ννοίὶτιιοπιίιοτιαπι . 397 8 πωπω ` ι ' 9 6 Η

Ι.ατοπιοπίο ι.37 6· β". ίοα Ι.οοοιιιοτιίο, Ι.αοιποαπι. πι: Βιιιιιιοποπίο ο. Επιιιιοτιπιπιι. 8066 Η

ι. ι.....πιι. ι.ι7ι.ι.83ιιι.ι.87πι.τι.ι.89 11ινοπποτιίο. ν. οι.τι...π. '

Ι.αοιο των: ο. Ροπή. ι3ι. π πιω... 3ι. 3ι.. 36 πι. Ειπε άο. - 49- 5) 6

Ι.αι:ονιοπίο. .ιιαπιι 8οοριιαι. ι.ι;.ι Κοπιοπίο ε. Κοιιιιειι 39 ιι. 66.3.. :κι 638. 6. ΒΙΟΜίω ·

ΜιιΒιιιτοπίο . · 560 πι.570 6ι.9 πι ιι

Μιι1οπιιιι(ιι_ ιιυπ6 πι. Κοοπιιιοπίο π. ι.........ι. . ι;ι. ι;ι.. ι.99 τι. 633ιι. 3ο.ιπι

Μ3[ΜΒΒ.“.3ΕπΓο. .ιι7πι 5. Κιτιιιιτιι. ι.3;πι. ...ι 3.37. 3.72. ιι. 3799.

Ήιπιπιιιποιοτιοπίο . 379 πι.;ι ι πι.π.; Μ. πι.5ι5 Κιποιιπιο . μι. πι. μ; :ι

Μιιιι:κοππει ίοιι Βατ8οιιιιιι. . 578 α! πιιπ. 6636

5. Μιιτοοιιι πο πιω... ιπ ιιιαιτοίι νοιοιιιιιιπ . 5266 5. πωιιιε. 6.3.6πι

Μιι-ςιιιιοιιί.ι_ ;ι8 Κοπιιιι ε. Αιοιτιι 6; ι. Β. νιτ ιιιιι ε.. πιοιιιο Ανοιιιιιιο

5. πω... πι ()ιτιιιοιο. Διοοπι 6ι 3ιιι. Μοπο.ίιοτιιι Κοιτα :καιει Π. ι8 πι

5. πω.. α.. Ι.ονιιτιπο. 9! Πι Κοπιιιιιαιιι. 6ο; πι

5. Μ...: Ροιτιιιππιοπιι. 3Μπι Κοτοιιι:ι8οπίο :. Ααιιοοπι . 3ο3ο. 3ιι. ει. 3.39 ο; 55.Ττι

Μ:ιτιοοΙοπίο. . 506πι.π τιιιιιιε πο Μοπιο 496 ο.. ίοα ε. επωι.... . 3ι.6 ιπ.

δ. Μιιτιι π. ιπ......ι.... ' @ΟΦ μ”. .

5. ινι...ω π. πωπω ίι.ιιιτι Ριπποπιοιπ: 66 πι! 7ο π.....ι...π, πι ν..π.ιο. 36.μιι

ΜιιίιιΙιοπίο 6. νιέιοι·ιε. . 33ι. Μ 548 5οιιιι8απτιπατιι ε. Ροπή. ;ι.πι

Μπιιιππι.πιπτι. ' 862 πι 5ιιιπι:ιτ:ιιι ε. Μιιτιιο. 3ο.ι.

Μο.ιιιιιιιιιπιπ. 3οι. ο 5. ε.ι...6.ι. ιπ πω.. 5οπιι.ιο. · ι;8 π

Μοτιοπίο ε. ι=πωι1π . - 3ο3:ι 5οτιιιποπίο. ;7.ι.ιιι
`ΜοΙτιαιιοιιίο. Η ι μ 8 πι 5. 5ιιιιιτπιπι ίαΡι:ι. Κιιοάιιιαπι. :οι ο π. 6ο3 τι

Μοτιοπίο ε. Αι·παΠι ι.9ιπι. 3οι ε.. ε. Οιοτποπιιο ι.; ιι.ίοιι 5πνιππιοοπίο. ;77ο. 6.3.3 πι. οι;

ο. πω. ιι. ...ι ι.;. .ι;7 πι. .·;;8 πι. 3.72 πι. ε. Μιιτιι- 5. 5:ινιιιι ρτορο Ριι:πιππι. ι;3τι

πι πι.. 373. ε. 59πιπιιοτιιιπιι.3ιι.. η. ι.6. ι.7ιι. ε.νιπ- 5.ιιοπιι.ίοπτιο. ' 3ο.ι.:ι

οοιιιιι Βίαια . 379 πι.;ι.μι ε..πω...ι...π. 36 πι

5. Μιοιιιιοιισ πο Βιιιποο. ο;6πι ε....ωιπ ι. 5ιινιιιοτιε. 3η:

5. ΜιοιιιιοΙιε Δ. Μοτιιο. 363 3.3ι9πι 5οοιιιιίο. :κι οιποιιιαι.ι ιτιιιιίιιι. 3.ιοπι

5. Μιοιιιιοιιι ιπ Ριοιιοτιππο ιιιοπτο. :ι.88πι.π 5ι:Ιιακοι·οπίο. 3οοπι

Μιοιιοινοιιιοπίο, ίοα Μιειι:ιοιιι.οιιπιριζ .μι ιι. τι 5οοτποπ ε. ]οιι.·ιππιι. 96ο

Μιοπιοοτιίο ε. Μπιπιιπι. 3.3.3. 6α:. ι.78. ό· [ης. 5οΙ3οπίιιιιιοπίο , ιιαριοτ. πω. .ιι 7

5. ινιιιω.ιι.. π. Απ3ιιιι.. ιο9.ι 5οποποπίο ε. πω ντιπ. ι-7ι σέ ι76. 2.2.6 ύ π...

ΜοιιΕιοοπίο. πω. τι 5οιιποπιιι :Μπι Αιιιιι9οτιατ. ποι.

ΜοΙ3οτιοπίο ε. ]οοιιπιε. 37.ι.ιιι 5ι8οιιοτιςοπίο. . 3ιοπι

Μοιιιποοπίο. 7.992. ε.. 5ιΙνοΙιι·ι .πω ιιτοιιο Έιιιιπ3ιιτπ. 3ι 6:ιπ

Μοπιιι.Απιιι.ιι. 3 7.74. ειινι3π....... 6Ι98

Μοπιπ.Οορτοτιι πω. 63ο. 5ιΙνιππιει.ιιιι . ;9ι. ;9.ι πι. ;9;. 603 ο. 6ο; πι. 6ι9.

Μοπιιι.Ρ:ιΙοοιιιι . : " τι; 7 π κι 6ι.3

.__.ι ..

5ιτιιι



-

1-,έ-ξ

ωνΑ

  

2.66 π. 37; πι

νεπετιιε δ. θεοι·Βιι . ;99ιι

νειιι.ιιι:ιιιιιιιι 88. Τι·ιπιι::ι.τιε . ; 3 8 πι

νει·ιιιιεεπιι: . ' 3. 9ο πι.29; πι

νιΐεπιε ιιι 1-11π.....π. . μ. πι

νωιι.....ιε . 2.99 π 63 3 κι

νιεππειιἴε δ. ι=ωωιι . ' _ Η 3 6

νιπεεπίε. Μ; Α! ιι.6

νιιπεπ.π. ;43.:ι.ιι

5:ιπέιι νιπεεπιιι ..ι (:ιπάιιιαπιιιιι Βιιιιιιιιπ. 367 πι. ι7ι.

πι. π..

νι..ω.....π 8, Μιιιιι 466 ιι. 47ι. ιι. 483 πι. 3.4 πι. 4;8ιι.

π. 466 π. 8. νιιοπι 23. 2.4. ι.;. 16; πι. 40οπι. 4οι ει.

4;3 Μ 499. ;οι ιι. ;ο7 πι. ;ο; σ. ;09 π. Αιιιιά :ι

5. νιιοπο. :Με

8. ικα. 4ι4ιι

5. νινεπτιι . :.9; ει.

νοΜ ικ- ει6- επ ιιι- πι: =· ε86 πι- Μι ι. κι πι

Έπιιάαι:ιοπιε .ι...... ;;;

νει.. πιοπ:ιΠει·ιοιιιιπ. 6οι. επι

ε. @Με . 479 ιι·ι.49:. ιιι.633 :ι

Μπι. νειει·ιε ιό; πι. ι.66 πι. :πι Β. πω... α. πω... :ι.6;π

8. νι....ι.-.8.πιι. ν. ΡοπιιιιπεΙΙ:ι

νεπιιιπεπΓε. 34; :ι

νιιι.πω... - μμ.

ν.ιι.......πωιπ . 397 πι

νιιιιοπιεπίε πονιιπι.ιποπ:ιπει·ιιιπι.° 3.9; :ι

νιιιΖεπιιπι·εεπίε. ;ι4 πι

ν...ωπο.ιι...τ. . 3 86 και

ιο»... 8. ΗιρροΙιτι ιιι Ηιιπε:ιτι:ι.. 69πι

Μοιιιπειιιιιιι πιπ&ιιιιοπισ.ιιιιιπ :ι 5. ΟπιιΙειιιιο εοπι:ιιιιιιπ.

3ο:ι. πι

Μοιι:ιίι. ειιειιιτιο 67 π. ν. Ειιεπιιιο . Εοι·ιπιι ιιι·ινιιεειιι

ιεειιιιιιε εοπτεΠιι 43. π. ΕριΓοοριε ιιπ.....ι.. 338 πι.

Εοιιιιιι Βοπιι. π. .ριπ..Ρι. ιπνιιιιι πάω ..ιι 9πι. Περι.

ιιιιπι ι:οπίπειιιάιπει 9ιι. ι..8..πι. ίειιιιπιε ι:οποεΙΤιιε 66

Με νιι·ιιιιειπ 483 πι. Επιειι.ε πω... ...πωπω ιπ

...πιω . ι 77 ιι

9 43. π.

668 _ Μιάου: Ηιίιοπι:ιιεπω Μοπιιι 3ι.6. 33ο ιι. Αιιιιάιιιιιι:ιεπι.. 3 3οπι ιπ.....ιιι... ..πιο Ρω.ειιιιι.....: . ω ;77πι

-ει............ . ι.69ιιι.ιι.ι.73 ιιι.ι.7;:ι πωπω. πω... ιιιεειι.... 8ιπι. 2.06:ι.

ε...ι......ι..ι. ι ω... Μο...π..ι...π. .Με ν. Μι...ιει..ι......ι.

° $οιιιιι·ιοιιιιιι. 4 66 Μοιιι-μπέιι ιΚοπι2. 78πι

$οπιπππι 5. πωπω. _ 3ι;.3ι8.ιι·ι 3ι;ι Μσιιιισα!ιπ παρε. ι ι4;π

5Ριπι.ιεπίε «πωπω δ: ........ιι. 26πι π....ι...ωι πι απο πω· ιιοπι. ...πω ι8α. π.. 369.:
5φι;"_ι - _ 3ι. πι.46ιιι Επίει:ιιιιιιι πιο ειπε πιιίοΙιιιιοιιε 33; ιι. ν. νιιιιιειιπι .

5ωιιιιιεπΓε ι;; πι.. $. Κειι·ιιιεΙι 477 πι ;οο πό ;ο4 πι. > (πωπω. . . ..

;ιο πι! ;ι.3 πρωι ιιοριιιι 36ι. εΡιπ. ])τοεο. δι.3δα:.

5πειιιιπΓε 5. Βεπεάιάι. _ _ 9οιιι ΜΜΜ... ειιιΓεομτιπ ιιι πωπω... ;;οι. ;;2.α

5πειιιοπεπίε δ. Μ..ιωι. ι 63 3 ιι.63;πι .Μι/σ ιοπε ιιι ννιιίι:οπιιι. 49ι.

5ιιιιιι;ιε Β. Αιειιι. πωπω. . 343ιι.346ιιι ΜιιβΙΙιι ?Με ιιι νι.-τω..ι... _ 49:

5ιιπιπιιιιπιιπι 5. ιιιι...ι.ι. . μια. πω... :ειτε (Β.ίιπππι πιει. 9ι :ι

ιιι......π ιιι πιπ...ι.. επι Μιιίινι οποια. . ι83 πι. 184.πι.

Το.Ιπει·επίε. 6.”. 6- /633. Μπιιιιιιι επιίο γιιι........ . ι;οπι

τιιιτ.....τ. 8. Μπιπι:ε. . ;6ι πι

Τιιι·ι·ποπεπΓε . 7; ιι Ν

τιιπποπ...π. . 64.66.

Τεεει·πΓεπΓε . 3 ;6 πι.π.3 ; 8 6.400 πι

ΤΙιε:ιπειιΓε 5.Ί.ιι:ει·ιιιοι·ιε. 9ι.πι.9ι.ιι πω». .Ριπ. πωπω... ννσ.ιιετιιι:. θ;; 866

5. ιι.....ωπι ρι·ορε Κειιιοε. ;οι π. ;οι. πι. μη. ;ο; πι. Νιιιιοπ. επιίι:. οιιπω.... :.77ιι8α:.

367 πι. 633:ι _ Νακιιιεκε εινιι:ιε. ;ι7:ι.

Τιιι8ει·:ιειιίε. 373 ιι ΝεετοΙοειι πω.. π. αιριιιιΙο. ι 83 απ.

Τιιοιπεπ(ε, (επ Τιιοι·επιι:. ' 79. ό· β". Νεεατινι.ιιιι :ι.ι·Βιιπεπτιιιιι ιιιιιιιω... 2.78 πι.

Τιιοτπειεπίε π. Απ8ιιιι. 397πι ΝεοΒιιτ8ι εριΓ‹:. ΡΜε ς:ι......π._

τω... . :ι.;8 πι Μακαμπι απ” . ι 8ι. πι.

Τοιοπιιιε . 6 :ο :ι Ν...ιι.... . 4.9 πι

Τοιοιιιπιιιιι 8. ()οΙππιΒα. ;76:ι Νι.....ι ειιποπεε π. ιιπ παπι $ιικοιιιι:ιι.πι πω. ;7 ιιι.;; 3 ιι.

Τοιπο4ιοι·ι δ. Μιειιιιειιι. 17: .Μ 176.ι.99 ιι.3οι ιι. πιω... Κεπιοι·ιιπι πι; πρ. δ: Μπιτ. 468 8

Τι·ηε61επΓε, ίειι Ηειιι8επιιει·8, (επ Μοπιιε 5. πω.. :πιτ Μ... πω... ι_ω.ιιι. ;ι;ιιι

δ. Μπι. 8ι.8ι..83 ιι.;ι4.ε Νι:οι:ιι πιπ.ιω..ιι. π. Ριιιιρει·ει. 363 Πι

Τιει·ιι·επΐε (ιπδιι επιι.πι ;ι4. π. ΐεπέιι Μ:ιιιιπιιιιι 4 ει. Νι...ι.... ιιπειε Νοτιιιιιππιπ πι... , ω... ε. πωπω .

ιο 6.461 ει. ;ο4. ;ιι ιι.ιπ. μη. πι. μ; πι. ;ι6:ι. 3ιι.ιι

;ι8 πι ΝιεοΙΙι·ιιτι πιιιι·ι. πι... 6ι9πι

Τι·οιι·πεπΓε. 3ι.ι π Νιιιιικιιιε οοιιιει. 3ω.ιι. 307.308 πι. 3ιο

δ. τ....ιω.ι. π......π. ι.6ιι.36ο ιι.;ι.3:ι ΝέΜκι πι!» Ηιιπειι·ι.2. 69 πι. π. 7ι π..

ΤιιιιιεπΓε. _ 4.ι4ιι Νινει·ιιι εριιΕ. Νοιι·:ιππιιε 3.32. πι. ΗιιΣο 633 8α:. νιιι

ΤιιιιειιΓε θ. Αρι·ι. ι3πι.;.94ι.3οι πι Ιειιιιιιε. ι.ι8 :ι

Τιιι·οπεπιε δ. _]ιιιιιιπι 308 πι. 5. πωπω . Γειι Μιιιιιε-πιο- Νο.....π... ιιιοπιιειιιιε πιι....... 4οι πι

...π..πι.. 3ο8ιιι Νοι·ιιεκπι ...ιιιφιι.. Μ:ιπάειιιιι·ει. 38ι.:ι.

Ιπ ι..πι..- ι.39ιι πωπω... ..πω ε. ΟιιιΙι. ;ι3 πι

νιιισιοιιοιεπίε. 479 ιιι.;ι4ει Νοι·ειιιειιιι ποι:ιιιε Βιιι·ειιπάιο. 28-76

ν:ιεπι:ιοΙ:.. __ ;;;ι Νοι·εσ.ιιιιιιε εριίο. Αιιιι......π., 308111

ν.ιιι. πι πιο... νείοπτιοπειιιι. Γ. . μμ. Νοι.=πιπ.ιιιι .ι.ι... Απιπιι..ι.. - 633 σ.

νιΠιι Μπα. _. 1. 373: πω... νειει·εε πιω. επιίεοροε , τιιπι σ. 5. Βοπιπιειο

ν.ιιι....ιι.ι ι6ο πι. ι.64. ...ι 266 Αιιιιιι Ρπειι:ιι·ιιιτι 2.6; ε. ι; πι. π... Βιετο. ι6ιι

Ν.ι......ω.. αιιιιιτ:ιτιιε 4.96 πι. Νοι·ιιιιπποι·ιιπι τ88ιιΜΠ ,

ιιιιιιιιιιιιε ιι8 π. κι: τω... 363 πι. Εοι·ιιπι ειπ.ι.ιι·ιιο.

πει ;9ιιι. ε.π....... νειπιπι: χοπ πι. Οιπιιιιιιιιιιιι πι.

πω.. :οι πι. 8εποπεε .ιε.-.π..... . 33ο πι. 331 πι

Νοι··ιι·υσ9ιπ. ιι8α. ιι9ε

Ν088="Β 8Ριι60ΡΜ Ι.εοι:ιιι 29ιι. 8ο. 8ι πι. ι62 πι. ι 97 ε

4ι.ι.. ;86 2.

Νοιι:ετιιε ....Βιιι.. «Με. - π ι79π

Νοιι·ιππιιι πι... 8. ι>.πι-νω, πιιιι πιει.. Νινει·πεπιπ.

Ζ 3 Σ. πι

Νικαια πω. Ποειο 39; πι. Κοιιιιιιιι.ι8. 3202.

Νπιιιιιπιισε ειιιΓεοιιι. ν. Ζ:ιπιοι·π.

Ο

Φ ΑΜΑ: Ροπιροίια. 447ιι

. οι.ι.πο.... ιπ πιιΠιι. _ ι89 ε

Οιτιιιιιτει ειι·ι:ιιΙι π. ...πιι.. ...ι....π, οιιπιιι·ιιςπ1ι ιιιι-ιιι°.

παπι . ι 3 ε.

οι.. .ιωιπ 36οιπ. διιικοπιαι. ι88:ι. ι87:ιιιι

οω.ι.... ......ιι..ιιι. Οοιιι·:ιιιι ιπιιι. 348ιπ

ο.ι..πω.. Ρ...Ρ..πω. Βειπειιιιι. 6:.; πι

Οειειεει·ιιιε πω.. Απειι.... 32.;πι.

ο.ι.ιε.ιι ιιτιοι·ιε ()επιιιιπ δείπ; 436.442. :ι. 44.4ιιι

ο.ιεπι.... ιιτι:ιιιεριΓε. ι..Ε.ι....ι . __ ;8ι. ιι.

@πωπω οιιίιπεπίιιιπι Ρι·ιιπιο. 98 π

οιιιι.ιω πι” 5. Ρεπι ο....ι.....ι. 49ι. πι. 493 πι

(Μπι: «πω. π.. πιο”. 477 πι

(πω. πι... ()ιιιπιπι:. 4.7πι. μι. 3.78 πι. 364 πι. ι.ο8πι

29: πι. 4οο πι. 433 ιι. 49ι πι. ;οο ι·π. 4;8 ει. 46ο π.

64.ι. π. Οοπποπιιπ:ιτιπ πι... 483 πι. Ειπε αιτιπιε , 8ω

168 π. π. ε. ΟιιιΙΙειιιιο τείιιιιιοπιιιιιι ι.8; π. Ει πιω

Απ... 4; ει. Ειπε ειο8ιππι ;;3 ό· π". νι... 8::. ;9 7

ΟιιιΙο περοι.ε. Οάιιοπιι. 6ι4 π

οιιιιο ρι·ιοι· (Ξειίιπιππεπίιε. ;69ι

πω.. π. Μει·::οιιο. 3991"

0.ιι..ιωι άπο δικοπιιιιι :ιροιιοιι ι18 πι. πω.. π... πι

ίσοριιι. πι...

@πιο
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Ρτιπι:ιε Ρειττιε δειειιΙι δεκα Βειι εάιθ. 67ο

Οπο:ι1ε&ιιε @Κ ΒΥΕΦ9Β68 Η: Μ· ώ “Ψ ΦΩΦΗ · Ριιτανἰεπω "ΜΒ ΑΠιοι·ιιιε 3ο3π. Βεππο μμ οι..π.ι..

ιι6 πι. Με μια. ΡιΙΞΒι·ιπιιι6 σα. ΑΙΜ. 372".

(Μο :πιώ Ο:ιι·ποιεπΠε. · «κι ο Ρ:ικτπιιε ...ι.π.. 34,3 πι

(Μάο ιιοΒ:ιε πᾶσι· πωπω. ;$7α Ρ:ιι:οι·πιιε ποο” δ. ΙοΙιιιππἰ8 άι: Ρεππ:ι. 977.2$78

@πιο τοπι88. προ. Ρο.ιιΙιπιιε ερἰΙὶ. Μιτιίροπε. ι;π

(Μο εοπιεε (ΒιιιριιιιΜ μι”. ιι6ι.π. πμ πι.ιεοιποι Ρε!ιι- ΜΜΜ ιποπεο!ιιιε ποπ.. ω. .μια

πω”. πωπω. π.83ει ΡιιιΙιιε ιιιοπιιεΙιιιι Οπου:: ο; ω. πιο πω.. 962

Οὰο!ι·ὶειι: φπα. ΑιικΗΜ. 22;. 28ο» δ. Τποοάοι·ιωπι Ρωατοι·ιιιπ τειππΠο πιιι·πιιΙο π0€18.τετει. 7; πι.

πιο.: . Ι Η “ Ι 76 Ρ...πωιωι Μιιτεἱιἱεοιπεε . :ο πι

οωπ.... :Μπι δ. ΜπάιιΙιε 1.επισνι::. 2.84 .Ροι·οετιπετιοπιιπι ]ετοίο!γιπ. ἱπἱτἱπ. .ιι :ι

ΟσΙοι·αππιιε ........ι.... η; πι. ι36ιι. ίαιμιιι. 2.1.6. Ροι·ιππ δ. ΟιιἰΠεΙπιἱ πιατα. :.87επι. :ι.88ιι

οιιιω πω... οι·άο ιιιοπ:ιπισιιε 8: ειιποπι:ιιε ιι.;οι. πισ- κοψω ω.. Ηει·σπ!.ιπιιε, Κοεει·ιιια, ΗοιιοΒιιε, 00140,

.ιω...ιι ι·εώι::ιπι, απ: πω. κοιταω. 98 πι Απάτωε. 63

ΟΙιινιιιε πι... ΗιΓρ:ιπιιε. "πι Ρατι·ιι8οι·ιε:. εοπΕ. Αι·πεΙάιιι. 646 :ι

(Μιοι·τιιε «πιο. ΟοιπΜπ:οπΕ: ι6ι. π. Ειπε νιτι . ;ι.3.6:τ. Ρσιιι·ιιε Αοποπέιε ω.ιφετ.. $·33πι

οοι Ξπ5ι·ιποπιπι ιιπ&ϊο απο πιοκοιιιπ. 367: Ρεπιιι Κομιιι ...ι.ι.... ιιπω....ω . μι;

οπο. ερἰίὶ. ΑΙΓοποπΗε. π." πι. πι”. ΡΟΠιιε ιιι·υ:!ιΞερ. Καππα. 2.;ι π

ΟΙιΕκιππε φπα. 8ι ..πιο ε.........π.. η”. Ντιπ. π. ΩοπιοΙιο δεποποπίἱε ιικεΙιἱεΡἱΙὶ. 227811. 2.184

οιιι....ι εοπιιτιε εοπνοι·πο, βιο. :.μ..ι.;;.ι.”.η84 Ροιι·ιιε ειιιΓεορπ8. μη:

ΟΙπιπεεπΠε εριΩ. $εναπε. 4.120 Ρ€τι·ιιε ω.. Οοιππάει. η, πι. η”

Οπα". ιωνι.π 5ωιοπι..«:. πο.: Ραπ” π....ι..ι 44730 ίετἱρίἱι· ω..." 8.ΟάιΙοπιε ι.ι6πι

ο....π... ......ι... ;ι3:ι. απ Ηπα Β. Ρορροπιι Μ·πικοι·. 5. ΚοπιιιιιΜι ;;4 πι, Ειπε Μ... 6ο 5. Αι·άιιιπο η π.

ςοο ω. μπι.. ....π..ι..π... . ;ορ οι

οπωωπ 18 πι. :ιεεἱρἱιιιι· α! ...ω......... Μπι ι>ω..εια..ι....ει ερἱΓε. "μα μ., πι. “σει

Οπιτιοπιιπι πονο ίοι·πιπ Ρτο Μιοτιε. 29401 Ραι·ιι: ΚοΧει·π ορπε. Τοιοίά. ν: κι

.ο..ιι..... ιιαπιιπιιιιι· Επιιϊοπο-οιοπιάιο. μι; ιιι Μιτου φπα Υει·εεΙ1οπΗι. η!! Ω 7894

απο (Σανεπίιε. “κι Μπα: Δε... Κοιιιιιπιιο. 619 πα 63 Κ·

θι·πο .Ριτ.. Κ:ιτιίροπ:π. η οι ?ειπα πι... (Ζινα. 619 Δω Μ;

Οιοίἱπε Ιιιπάιιτιιι·. _ 3". Ρειι·ιιι πι... 8. ]ο!ιπππἰ: ΒοποπεπΕ Μό 'Η

ΟΪοαπιιε ιποπ:ιε!ιιιε πω. νΕπιπι οι '1'απ:ΙΜοιιοπι 5. Και Ροι·ιιΕπι ΜΜΜ π... ο”

Ε!ίεει. 1628 Ραπ” πι... Ροπιροπ:αι. Μ" 'Η

οι.ι.8....Ριτ..πιιωππω...π. ι80 πι. :ιιι π. ι87ιπ 188. Ρειι·ιιε (ΜΙσπίιε .πω 5. π....ιειι. 6:.7π

36ι ιι.π Ραι·ιιε ιιΒΒαε Τπἱεειπὶ. 573 "Π

Οίπιππάιιι ερἱΓεοριιε 3ο8 πι. ιποοι.οππε. 3” Ροπ·ιιε Βοεπιπιιε Οιπιιι!άι.ιΙΞ μι... η". Απ ?εποε πι

ΟΓυνα!εΙιπ ιιτεἱιἰερἰίὲ. εω...ι. . 3; πι. 36. ;7 πω, με; πιπ

ΟίννοΙάπε ει.ιιΓε. ννἰεοιπἰε. :στα 2.94 Ρεπιιε Βο!ρπιπιιι Οεπει·ιΙιε (?επιιιΙ:Μ. ΜΜΜ”

Οίννωάιι.8. ννοΙρΜπιἱ ίοι·οι·. 1231” Ροπ·ιιε Αι·ετιπιιι οι·πιροπιπε. 446 ω

οΐννωΒ 86608 Τιι0τιισι€πδε. . 39321 Ηττα: Ρ......π.... 8. Μ.ιοιι Ρ.Ρι... ”μι- 6'61

@μπαι πι)... 5999 Ριιτι·ιιε ιιιοπιισιιιιιι ()ιιίιπεπίιε . @Η

·ΟΝιι:ιτιιε ..πω 5. (ΜΗ. Μι Ρετι·ι ΜιιΙΜαπΠε πιοππε!ιι Μάριο. ι · Πει”

Οπα =Ιαΐϊυε ΒτειιιοπΠι. ν. απο. Ρεκι·πε τα Ηιιπιςπτἱπ. :49.ιιι-=

Οσο ΘΡ“Ώ Βιιπιιιοι·ε. . 388.4.ιι· ιι.4.17"Β Ρεττι-υπεοΙὶ πω. νεπαιι:Ξ σοπιια·Εο, 8ιο. ι.μ.ι.”.8α.

Οττοϊ. Εισαι ε.τ..ιι.π ΜικτοπΩ ι:οπθι·πιιιτ μα. Βικιπα- Ειπε ΕΜ: επιιινοειιε, ω... η; π.

οεἀἱτἱ‹ι ιπ Ιτιιπιπι πι,... Κοιιιιιι 78. Ειπε εΙοδιωπ ΡιιιΙιρριιε :Μπι ΖοΒοι·ιε ιπ Ηαπεει·π. 69ω- 70Μ

νετίἱΒιιι ειπρτεΠϊιιιι. Μπι ι>ι.ιιιρΡι Μ:ια:άσιιιε απο"- ι 1598

ΟττοΠ. ιὅπι. Υνο!@ιιπεο εΡἱΓοοριιτιηι .Μπιτ 61ο. :ι δ. Πιιιιμοπε τη (Ξει·πιππι.ιε. ` # .ιο8.ιππ

Βει·νι·:ιιο:Ιο αιιιωτιιι ιη. ει. Ειπε ππωιω. η πι. Με Μ.....ι.. πω. Οιε[εβοηπε "ο πω. ΙΓοαπΒεττιι:.;636:τ.

οπο ΠΙ. Μ. ε.ε....... πω.. 90.4. ΤΙΒοηιποσ άοιπιιτ πω... ΡΟΜπα Αφήτωοι-"Π..' ".ι.·πι

πο; πι. δ: Κοπι:ιποε ι9.ι.. δ. Κοπιπ:ιΙάιιιιι ι·ενει·ετιιτ πιιι8.ι..... Μ-ήήφ, Φωο”Μ 3651, πω". η.ιι.π. παραπ

:ι."ιπ. .Ειπε ρωπιτεπι:ι:ι, π..ιιικω. ιπ πιοπιιώιοει.;ρ.π, Ρει·ς_ . . = πο; πι

ιποπ:ιάιιιε Πει·ινοΙε!ιιι: :.;9.ι.6;ιι. Μοι·ει61 π. ι.6;. Ιιι-. ΡΠἱετἱπιιε ερἱίἱ:. ΡιιωνΞΗ · · 68· ·73$

ξξιιοΕι.. - '98 πω». ΗιΝπιπ. .' - ο 431 ΙΙΙ

οτιο-ννιΠε!πιιιε Π; ιι. ;26 Μ· δα- ΒὶΜ ΡΜ'0ΠΝ8· 30$ Η .Ρωπβοσίε κάτω ΑπΕΙΙ:π . ο ιιιι.ει

Οιιο οοιπεε.Μπιπι:οπί5, ειπε μπαι. 564-569·966 Ρωπιτοπτι:ιε ιιιι!ιιιιιι ως ε. Ρωπικοπίεσ ίσιο οοπιὶτἰἐΗ

οι·ιοΒιοπιιε οριίϊ:οριιε. 307Μ ι3ι. πι. η; πι. :..μπι. 26ι.πι. πω.. :Μ πιιε!ιιπι386π.

Ωεννιπιιε ςρἰίΕ. πιω...π.ι......π.. 1870- 3ω π! ι Εοι·ιιπι ρτινιΙοειιιπι (ῖοιωπὶ. ι.”πι

·ογΙ:ιι·ι:ίπε πι... Ω:ιτ:ιΙ:ιιιπι. ° ο Μ". Ροιι€:ιΠι·ί φπα (ΣοπίἙιιΕιἱΙἰε.· ' ι -· 639:ι

·ογ[ιοωι18. ..πω ι=ιοπω. οπο. 36ο. .παώ Μ» 478. Έο!σΜο ο Βιο.!Μ:ιο ΓιιΒιιιΒιιιιι 42.6- Μάο αιμα Ζοεω·

ο . . . ι ο.. δα. · 68ιιι.

'Ροπ0ἱυσ οπινἱπιιἱι. Π' ι ' . ι36.ι

Ρ· Ροπτινοτι1πι Όοπήιιιπι πιο.. = - ··ι . π." πι

Ρ...π.. ποπα:. Ανώ:ιαπΠο. · Ε· ··-^ · . ·;3μ.·ρ39ιι

Ροπτἰιιε πω.. ΜΜΕΙιιπ. · -:·.Ή. # · ο -. . . .οπο

Διιο·&ωιι ω.. Βοάιιικιάιιι. μια ει... 8. Μοιπννει·εω πωσ... Μ.. ·ν.ι...π..- - · ;;πιπ.·64.6πι

338 πι. ιιι.....ι... Μ; πι πω. Ώπισάσ ;ι;:Μ- Ρα· Ροιηιο ...πιφ. Τι·ογιι·. 3ι)..- 32.8. ιό. ςιΒιιιι. 338.·Β

πωπω.. Ριι1·ΠεπΒει·Βιιιι μ.3.ι·π.·.Π.οι!ιο. ο "οι μμε ° -: η ?ιι-Πω Ι

:ΒιιΙ.ιι·ε Ιοειιε Ποπιε. ' · 1988 Ροορο $!οἶ`ννἱεεπίῖε ορπε. - η·ιη” '! .Μέσω Μπι

Ρει!!ιατιι π. Βοιωτια Γεώ: πιπἱἱιπι ΑκεπἱεΡὶΓι:οΡο. ίμια ?ομοσ ιιΒΒιι€ 8ιώιι!επίιε Με. πι.·ποι·ιι. ΎΜηοό 6ο·|ιιΦ.

ιο6πι6ε‹:. . ~ . ' Ροι·επιιΐεω.. .ι ·· ωνι-: · ·π - μπι

ΡπιπρἰΙοιιιε.ερἱΓε. 5απεΕπι. ν 76004 ι>.........π. ιηιιΕ.' ]ο!ιιιπποε. ον - ο · ·.ι·-··ι8ι·οϋ:.

1ι.πωιω. πω” Αειιιιπι. . ἱ ῇοοπι

Ρ.·ιπε!ιιΙίπε (Μουσε μ·ιπι:ερε. Ώπίἱπιιτε: να". οιιπ.·;ιι.:ι

:ιοιιπ.. ··· # ι

Ραπεε Βεπεάἱᾶἰ. . π.. πι. πω... ιιι:88.πιι8ί:.

· Ρ:ιπτειΒεοπ.ιε. ..ιι....ι... ..ο · -;. παμπ. ποπ-α. 476 Πι

Ρ:ιπεΙιαιε οι·ορι·ιετ:ιε . ο 8 πι

Ριψίσ π 5. ΟάιΙοπο ιιι....... ·” · 6οοπι

Ρποο!ιιε φπα Μεπεπίιε. π. 2.7τι

°Ριιι·ιΓεενει :Πο πιω Ισα Γιαπ πτ.πιτ:ιπ:Π. ' "ι 207· πι

Ρ:ιτιίιεπΠε οπο. ΙπιΒει·ιιιε. .' ι - - «μη. :ι

Ριιι·ιιικ ορπτ. διεπιιοπ.υε. - ι 4 1ιμη.ιπ

1>δανι·βεπορο!ι: μια. ν. Μ:ι€όι:Βιιι·εππι. Η _. ·· ΜΗ

ι>.τ.ι..ιω ω... παπι Βιιτιοπ1Βιιι. π- 3ποιω6μ. ο

ΡιιίεΙισπ:ε νιι·ειππ εοι·ιιιιι. ιροπι.. 30%

ΡοΠιΕΠΐο πιο οοι· ίπποι” ΜΠΡππὡ.'ΐὶ : π;; πι. ;67ιιι

ι>..ιι.π.. Μ.. νω..ω. ·· ιη ·· . ο"... 476αι

Ροκοπήεπι τ......ι..εσω τ” πι. πϋ6` 66 β". Μ. πιο.

π:πϊ. πω. . .· · πι,

Ροιιο ποπα:. Β:.πιοετε:ιε. η” · 2 · π” οι · ...υπ

Ρι·ιιεεπίπε φπα $ενα·πε, πο. "πι-ι ι π" .ραπ

Ρ...ωπ..ι. ωπο.ιι.ι.. οι ιιιιιιι·-ἱπιἐι·ὰἱᾶιι. οι;

Ρι·οίοίΠο ίεκιεπει:ι π. οτὸἰπαπὸἰε. 6ι. οι

-Ρι·οιεείπο 3.88 πι. πι. -Ποιιιιιιιισιτ ιμιο.η.83ιπ. απο ασεπ -

οι πι

Παω ιπιιι·τγι· (παπι ι:οΙω:. · ' · 9όπι

Ριιάιτιιε φπα. Ν:ιπιπειεπΠε. 633 63;

1 πω.....ι... αριίε. νιι·άιιπι. ' μπι. 589ιπ

' Ριι!ριτιιιπ. ιιι ...πω - 8·πι

ΡαΡ.



67ο ”` . Ιπιιεκ ιιιιιοπω.

Ρ"ΡΜ.ριιιν5. γνοκειπΒιιε. ' η.

Ρ."“ωτιι Ραιι2 κι Ρ.ι.ι..... ίαΩο ι·εΙαιωπιιιι. ω” πι

Ρ”Μω.άπ., ν, Βιιι·εΙιαι·ι:1ιιε.

(λ
ι_ιωϋιΖώωι οπο. ' · ΗΒΗ!

(μια... ίαιιιιΙιο ιιοΒιιιε. Π

Ωιιιικιιια:ι:ΜιεπΠε ειιιΐι:οριιε Μ.ιιιι·ιι:. 698

. Κ

[Πωιαι: :ιιειιἰερ. Μοεοπιι:ιε. ΜΒ” 36ο."

ΚιιοεΒιιπάιε ι:οι·μιε. . . 3003

°Κιιειιιοι·ιιε ςοπιεε Η:ιπποπιειε μ; πι. Ι.οπ8ι::οΠιιε. :.;8α.

53' Β .

ΚιιιιιιιιιιΙάπε οι·ι:ιιιερ. Αι·ΦωΕΘπω · Π! ιι· 939 =· 766 Μ·

;74-Πι- Π”

Χ:ιιιιιοειιιιε ..ιι....ω. Κοισει·τι πρι. 2.36ιπ

Ρ.ιιιπ·ιΒιιιμ .ιιιι.ιιιιι.. · 9:·2

Καιτπιιπάιιε ;ιι·ιοι·, ιιιπι ο;ιιΐι2. δ. ΠΟΠ- 5768

Κιιιιιιιιπάιιε σειιιιεε πωπω.. εοπίιι!. . 9472

Κιιιπ:ιΜιιε ω... ΑπεετιπΦπωι ΐ77=ι

Κειιπ:ιιιιιιιιιιιβω 5. Ρωινωι. ι” ιπ- Ι74-17$-!76-'77 1·

ιιι.6ιιι. 1.2.7ιιι. η3.2.3.ι

”Κιιιποι·ιιιε εΒΒιιε ιπωιωι.. ΠΜ”

Κοιπει·ιι ιιιοποε:ιιι ιιιαι·ινι·ιιιπι π. .. .· . 98 Π'.

Κιιιπει·ιιιε Τιιίοι:ε ιιιιιτάιιο. · 2768

ΚιιιιιοΙοιιε πι... δ. Μοοιιιι·άι. 63;% 63"

1-ωιιΒοιιιιε €ριίἱ:. νιι·ό.ιιιι. ;6; σ.. μ; πι. .κόπ- 49ι #

ιω...τωιωιιι. εριίοοριιιιιο. . Α!! 8 Μ

πωπω ΙΙΙ. τω: Ι.ο;ξιοπεπΠε. ' Πω

πωπω Μαιο ..ι.ι..ι.. . Π92

(ΚιιιιιιιοΜι πιω. νιτ:ι. . 3ύβΠ·

Χ:ιτιι:ιι·ιιιε πω. ΚιιιιΓροπ2. _ Η Π"

Κοιιῇοιιιι π. Οττοπε οΜοβι ιο πι. ιισιιιιιι:ι ν:ιιιιι 7 Π·

Ε;ιιε ειιιἴ‹:ορι πιοποι:ιιι πωπω πε ι:ιιιιοιιιι:ι. 9ο

ιωιτροωι οριθορι, Ι.ιιριιε, π..ι..ιιιο,ει..φωω,Αω.

ω” . Β:ιτιιι·ιειιε , Ει·ειιιιπιι·ιοιι8 , ιεωωι.ι.ο , Αίρετ

ιιιε, 'Πιο, Ιϊαπει·ιπιι.ιε, θιιπτιιιιτιιιε, ΜιοιιιιοΙ, νωιε.

8:ιπειιε . Πει:ιιι:ιι·ιιιιε ιι·ιρΙει: , οι·ιιο ι;. Ει:ιει·ιι:ιι·άιιε

«μμ. σ.ιωι.ω. 3;; 8α:. Ρει.ιιιιιιιε ι; π. 5.ννοΙίε:ιπ

μι: 38:ε. ΜιειιιιεΙ. :Πι

Βιιτιπιιποιιιε :ιοϋ.·ιεΑΙι:ιιιιοπθε . 3;; πι. 36ρ πι. 368 ει. 369ο πι.

42.; πι . ·

ΕΚιι·ιιωιύει·ε ..ιι....... 2· Ι9 [η π!

·:Κανοπποτ. ικιικΡ. Οι:Βοιιιιι·άιπ η”. πιωι... Μι πι

τιιοι·ιειιε ιο;6α:. 16ο, τ... Νεο ιο; π. Ηοποίιιι8. ΡΘ

τι·ιιε.- 246 δα

· ·]ζοο!ιιίξε ρι·ορο ω.....πω.. · - 323.324.

ιω.π..... Οπαι1ω158 ιιχει·οίΤιι: πιο. ιπιοι·πιθιι:. ο”

'Κι:;ξιοπΓοε ει:ιιίο. ΑΙιιιοι·ιιοιιε (επ Ηι.:Ιιιιοι·:ιιιιιε. ;ηπι

Κε;ςιπιο:ιΙάιιε. ν. Κιιισ.ιιιΒ:ιΙόιι8. ' ··

Κεειπετε!ιιε ειιιΠ:. Ι.εοιιιι. “ω”

Κεειιποοι·ιιιε οριΓεοριιε π. 5Ι:ιναιιιι, διιοοιιιιι. δα. ιιοπι

ΚεειποροΠε, π..ιφ..... ;ιιι.. Κειςιπ:ι. . . πι.

ΚοιπιιιοΜιιε ..πω Ι.οτεεπειιιιεπΠ8. - ι· - 36: ιι

Κοιιιιιο!ειιιιι πι... Ηο!ιπνι:ΗΜΒιιίοιι_. - - 339ιιι

.`Κειπειι.ιε ιιιοπιι:Ιιιιε Ι.ι:οάιι... . . . . · τ _- ι;8πι

ιι....ι....ι... οι... ιι.ιιω.ιω..ι.ιπ.. . · 3391"

ΚοιιιοΙάιιε οπο. Α!ἀο!ιει·8οπίἰε. · . 36”

ΚεΙιοιιι.ιε ίαπάοι·ιιιιι πι ιιισ.ι·ίιιριο·ιοι:Ιιιΐα ιι.8,πι.·Ειιε νι.

πιο ιιιπέιιοι·ιΒιιε ίοΙ.ιιπι πωπω. ι:οπεεΠ:ι. ι.ι.;·:ι. Κα!»

φπα , -ΡιιΙνιε ο ει·6Ριάιποπιιτιιτιει 'δ. Βειιοάιέι:ι 99:ι. :ι

«πιο ι:ιοΒιιιΒιι: :κι τιιτο!πιιι ω... μ., π. ιεπο ριάκα

οι πι. 3η.6ιιι. Αυ! ωπειΠιιιιι κι"... 63ι πι. 6;61π

ΤΚειι·ιιιι:Ιιια. ιιΡοιιο!ιειιε·.νιτ . . . ;2.ι£πι

Κειι·ιοιι(ιε :ιαιόειπι:ι ..ι.ι..ι. 3ο ει. 3; ε. Ρ:ιιιιιιιιιπ 6η πι.

£ωιωι.. ν. Οοπι:ιΙιο. · ο

Πεπιειιίιε ...ι.‹ι.. ιιιο;ιιιιιι π”. Ριιιιιιι.ιιπ . - @Μινι

Χειποι·ιιπι ....ι.ι.Ρ. 8.Κειπιδιιιε 6:..;.6α:. ε.ιιιι..π... 468 ει.

ιιιω....ω 7ι.6 Θα. ννΜο ;·ι.78ιο. ΗιιΒο 6ι.6 πι. Αι·

- ω... .μ δε:: ΕΙιοΙιιε ιι;Μ. ο....π.... 636πι

'.ΚειιιιΒιιιε Ρι·αιι:οι·ιιπι Αροθοιιιι 6:..;637 638. Ειπε ...ι...

ω.. 6η 63; 636. Ειπε ΒοίἱΙἱεπ οοάιι:ιιτιο 63ι. 8α:. «Μ

637. Ρτινιι€ει:ι. . 638

Κει·πιειιιε Κι:Βιι!ειε ρι·ιοι·. -. .; .μ ει. μι ιι.

Καπο εριίο. ΟΙ:.ιιοπιοπι. Σ:: .·ι·μ . ;7;ιιι

ιιι.....ι... ο;ιιίΕι ι>..ι...ι.......π. ι8·7 πι. πιο πι. η” ιι

ι96:ι

πι.ι..ωι.. εριΓε. νιτάι.ιιιοιιΠε 4.;66. 466 ει. 4.78 π. 4.9ι.π!"

494

Κιάι:ιι·όιι: ηπα οι πιοπιι.ειιιιε ;:ι....ιω ;8ο πι. 6η πι.

6ι ;ιιι

Κι (πιω... εΒιι:ιε Β:ΙΜοι:ι . . . Α” πι. 493 πι·

ιιι.ι....ω. :Μπι Οι:ΙΙοπεπίιε. ' , .ιοι

ΚΜιιιτάιιιε πώ:: ει...ι..ι. . εμ.. μ: πι. 47.

Κιάιοι·άιιε ιιΒΒιιε Ήιι!ά:ι:. 36;;

ΚΜιει.ι·ιιιι: επ πι... δ. Μωι..ω. . 3ιὅιη

κι..ι.....ιι.. πι... δ. νι&οι·ιε, π...ιω.ιι. δα. ;33ηι

Κιι:Βιιτάιιε ε: @απο Κειιιεπίι οπο” δ. νιτοιιὶ 2.;ο. μι,

ιιε! ι”. 31.7. Βι.πι. 333. μη”. .μη ε. .ι.μ.ιιι. ;οι.-ι

;ο3ιιι. ;ο7 .κι ;1ι:ι.. ;:.ι ιι. ;ι.;ιιι. ;ι.7 ει. π. ;2.9:ι_,

;ροπ. ι:οΒιιοιιιιιιιιιιι· θι·ιιτια.Ποι ιι8:_ιιι. ραι:επι τοιιιρο..

πιτ ιιιιοι· 8.Ηεπιιαιιπ 8ιΚοΕιοι·:ιιιιι ιιο8οιπ ιι;;ιι. τω.

ω. νιπιπι, Θα. δ. νιιοπι μ; πι. Ειπε νι..., δα. “κι

-όι β". Μισο νιτ:: _ . 472. @ι β",

Κιι:Ιιιι·τωβ ω. Βιιι·ειιιιι:Πε μια: Χοι:ΙιιΙδ ι·οειε. .· 2.3ι α.

Ρωι...ω. εοιποε Νοι·πι:ιππι:ε ι.8ι πι. 2.82. πι. 3ο:. ιιι.3ο3.ι

3ιοπι

πι.ι....ιιο Π. :Με Νοι·ιιιιιιιπιε 3η. 3η. 3ιο. Ρι·ιιιτερε

3ι.6ει. 33ι πι. 3;; ει. π. πι... ι:οεποπιιπιε . :.9ο πι. 3Ιι'.Ε11.

490 €

Κωιιιιι08 πω” Όοπτιι!ειε η;; ο πι. Διὶ 4.”. Ειπε πω*

οηρπι.· 4.·,οιι. νι.. οι πιιικιειιΙο .μια

Κιε!ιε!ά:.ι ποι.ιι...ιι πιο.. Μο.πτιιπ ιιιοι·. ι;; ιι. ι.;6ιι

Κιάιει·ιιιε ω. Οοίιπι. οι. ει. 9;ι°π. ιοι ο

ιιι.πωι. αριθ. νιι·ιιιιπειιΠε. .;;6:ι

Κιςοιπει·ι ΤπιπεΙ:ιτιο . Η..

ιιιι.ωω.ι. πι... 5. Ειιιιιιει·ιιπιιπι. :.ι.πι

Χέρι ΕριΓε. οιιι..ιω. . _ ιι 9πι

Κώστα: εικιιιοι:. ΜοΒιιιιτι;. 18 μ.

Κοικι·ιιιε ερἰίἱ:. Κοτοιιι:ιει. 28ο πι. :.8ι ο. 32.οιιι

Κοπει·ιιιε ...ιιιφ. Τι·ενιι·επίιε . 78ο

Κοι:ιοι·ιιιε ι:Ρι&. Μετωπίιε. ιι.6ιιι

Κο!ιοι·ιιιε ορἰίἰ:. 8ριτοπίἱε. ι96ο

ιω....... πι... (Σο!ιιιιιικιιίιε. . μ; πι

Κοοεπιιε .υπο ΈοπτιιιιεΙΙ:ε , τιιιπ 8. σω.....ι ιι πω. .

3ΣΙ [Π. 3ΖΣ Πι

Κοικι·ιιιε πι... Θοιιιοτιοι. · 3ι.ι.ιι·ι

Κοπει·τι.ιε οι... Ρι·ιιιιιιοπίιε. 6 3 μι

Κοι:ιει·τιιε επιιιάιοεοιιιιι Ι.εοάιι. ι64πι

Κοιιει·ιιιε τα, βιοπτι:ιι·ιιιιι ειι!τοι· δ; :ίιιιοιοΐοι·ιιιτι ίπποι·

.ιο :ι. Απινιε πιο.. Επι." Μέι!. οΒίιάοι: αιιι·ιιιιι δ.

Οοι·ιιι:ιπι ;8ο πι. ι·εΡιιι·:ιτ οαΙείι:ιπι 5.Αιιιιιπι, 6α·. ι.78.

:ι 8.ΑΒΒοπ€ οοι·τι:Ριιι: με. ιτει·Κοιιι:ιιιι. :.3;:ι. 437 πι.

ΐ79Πι .

Κοι:ει·τιιε Κο!ιει·τι πιει; ΕΜ” 1.37!. ω. Βιιι·ειιιισ!ια .

;8οιιι

Κοικτιιιε πω. πιοι....ιι εοπιπ:ιε 2.83:ι. πο; Νοι·ιιι:ιπιιιαε

3ι;ιιι. εοπ·ιεε. . 3ο3 π. .;ροπι

Κοικι·ιιιε μια· 5.·ΟιιιΠε!ι·ιιι ιιιοιι:ιοιιιιο. :.886α.

ιιωι..Βι νικ δ; ..ιιφιο.. ι.89:ιπ

κσωω. Ωρι&.(?:ιι·πιιτοπίιε. · · που.

ΒοοιιΠιιε οριίι:. $ιΙνιιιιοᾶἰ. ι.78ιιι

.Κοειιιιίιιε οριίϊ. Πεννι:οπίιε, Μ: $!εἴννἱ€επίἱε. 36; τι

Κοέιιικι.18 ω... Μοἴωιιι, 6332,

Β.οάι.ιΠιιε πι... δ. νιτοπι. _ .ι9.;ιιιιι

Κοάι.ιΙίιιε πιοιιιι:ιιιιε ίιπᾶιιι. `· 6.;6ιπ

ιιω..ιπ...ωιι..πω....ιι.ιι..ι.Β...8....ω. 231 ει.. ι9;π.

Κοιιιικι.ι8 τοπικ: Αι·ιπιιπι. 73ιιι

Κοπιιιω5 ΑΙΜ” 3οι ε. Εκ νιι:εεοπιιιε Βινιοπειιίἰ ........

ω., Βείἰιιιιιι ι·οΗ:ιιιι·:ιι. 3ο6

ΚοΒΒιιιιε οριί:ομιε (.Έοάννιιιιιε. με.

Κο8πιἰοπιιιιι πω)... οΒΙ:ιιιοπεε δα. ..ι ::ιιιιιοάτο.Ιοιιι εσ

ω... ω”. 3ο;_ 306;

Κοεει·ιιιε .Ριι.. Οιτ:ιΙ:ιιιιιι. μ” μ, 478ιιι

Κοεοι·ιιιε εριιι:. Ι.οικονιεπίιε. 3.38 πι

κοψει.. «μα. ΡειιιΠι. 7ο;;

ΚοιιιιΙάιιε ιιΒΒιιε δ. νιιοπι. 63 πι. .;.7ιιιι

Κω... φπα Επι:οΠΐπιοπίιε. "μ". 64ό:ι.

?ωΙΙ:ιπε!πε εριίε. δι!νεπε&ι. ` 6:.9 Μ 63η.

Κοιιιε ;96 πι. Ειπε Μπι: ΓεειιΙο Π. ι8ιπ

Κοπιιιπι:ι. · οι! ιο2 :ι.ι97:ι

(οπιιιπι οριίτορι, Μ .ιι ιιε Κοπιιιπἰιι . η”. απο; πι

Κοιπ:ιπι Ιπιιιει·ετοιιΒι.ιε ιι.εωε. 78 ο. τοπικα Οιιοποπι

τει.ιοΙΙ:ιιιι. Ι 93 Π;

Βοιιιιιπιιε πρ πι. οΡιΓι:. Νιιαι·ι πο: , ;,7ο π,

Κοιιιαι·ιει-πιοπε . 463 Π;_4_7ο Π;

. ΚοιιιιιαΜιιιι ε.πω.....π.. ι μ ο.

Κοπιιισιάιι: μι. π. .ι.οο πι. Ειπε νἰι°ι , σ... ι.46. ό·

Μι·

11οΓεπιιιιιι·μ νιωεοιπιτιιΕι. ;ι :.
Κοίννιιιιιι ιιΒΒιιιιίΤ:ι Οιιι·ιάει·ε!ιειιποπίιε. ο ι 87ο

ιιο.ι...ιω πω.. Αιιι·οο:ιιι. "Με

ιιωι.ωι.. ρι.τροπιιιε ε. νεό:ιίΠ; _ 48ο::

ιι...ι..8.ι.ιι. .ι.ι....π. ι-ιιι.ι..-ω.ιωιιιε ι ο;.ι.οο:ι

Καπο εριίἱ:. ιι..ιοι......... ' “οι

Κοτοιιιεει .ι.ιιι.Ριτ.ορι Κοικιιιιε ;ο8. ω. Μι!ειιιιιιι .

μια ·

Κο

--τΩπτ-.-?..ο..ί___ο---.



Ρτιιτι.ιε πω... δειει:ιιΤι δεκτι ΒειιοιὶιΗ. 671

Κοιι·ικιιι .Ριτι:. Ε6ωἰεοιιίἱι. 3η α

ΜΜΜ”. ....Ρ.....ι. ι::ι1ϊτιιιιι. 4ο7ιτι

Βιιικώω Πιινἰιι5 . - Σ” 'Η

ΚιιιιιοΙάιιε 66665 ε. Β:ιι.·οιιι:. Μ. τι

Κι.ι666:ι.ι·ι:ιιι: Οοιιίι:ειιιια: οριί6ορι18. ! 79 #

Κική!) 869688 Ηι::εία16ιιιιΕ5. ιιιιιι :Ράφικ Ρ.·ιι·Ιιιι6οι·ιιεε.

Β.ιΕΡ:::ιε ωφε. νἱιιιιιι ε. ιι..ιι..ω. 4ι3ιιι

Βιι:6ννιιιιιε Ριιιε ιιιοιιιιιι6ιιε δι:ΙειιιΜά. . 4ιόιιι

ΚιιάοΙίι.ι.ιι μιιιε ιιιοιικάιιιε 5εΙ8ιιι1ὶιιι!. . 4ι7ι

ΕΜΠ ω! Ει!ι:ιι·ι εάάιιέξι 7ι. Οι β". ΠΥΣΠΕ 6ριΓ:. Βι·ιιιι6

72111 '

Β.ιιΜι:ι.ισ ΟΡὶΓΕ. Ττενἱτιιιιίἰ3. 4.068

Κιιι!ιαιι ει! Εάειιι εάάιιέι:ι. π. ό· [ο33.

5

.4δίπϋπέ μωρε οριτη6ιιιιιι. 66ι ιι.

5 8:ιι:ετάοπιε ιι:Μιιιοιιιιιιιι Μ: ΠοΙ:ι ιί.ιιιιιιι. 468. ο. ν.

Ρι·ι:ε6γιει·.

5:ιει·:ιιιιειιιοι·ιιιιι (Με: εΒι·ι:86ιι. 618:

4.ωε....... ΜιΠΞε 6ι ιι. ιιι 88. !ιοιιοπιιι ο6Ι4ιιιιτι 6ι α.

Γ:ιει·ιθτιιΠΕ άιι:ἱιιιι· ιιιιι!ιατ . 4ο; ιιι

5.ιειειιίεε ..πω διάι·ει!ιιε 368 πι. Πο. 6:.4.8ει:.

53666665 ]ει·οίοΙγιιιαπι αμε. ' :τι ιιι

διΠ86ιιι€ι ....6ιφ. Η.ιιιννιωι Π. π. Ρι€ά=ιπιιιι 7. Μ.

]οΙι.ιιιιιω . 3 ; 3 ιι

53Ιοιιιοιιιε ραιιιιοιιιία. πο.. ιιι.ιι

83.Ινιιιι ..ιι.μ.ι... 483 ιιι

846. νιΠ:ι. 47 ιιι

5σ.ιιιίοτι 66668 ..και νΜ 3.3.6 πι. 33οπι. 33ι ιιι. η".

53ιιειιιε .Ρια...... δι ιιιοιιαι:Ιιι.ιε ΟΙιιιιι:ιει 388 ιι. Ριιιιιρι.

Ιοιι.ε. 6008

$3ιιειιιε κι:: Ηιη....... 3864. 60051. ιιιοιιιιΡιαΜπείοι·ωπ.

577 0- 578 _

διιιι&ιιιιοιιισ.Ιι:ε ο ε!..ιιίϊι·ο ι38ι·ι:ιιιιιιιτιικ ι 3ι π. 488ιιι. 493

38ο ιι. ω... ιιι ω... ι88 ε. ει! 4.ιι...Ρι οιιί:4ιιι:ιε .

372. τη

5:ιιιέι:ιιιιιι Ρι·ιιιιιιε εΡἰΙἱ:. νἰιάιιιιἱ. 1.3 :ι

ε....ειι.. Με 47 3. ιιΙιιιι:. 5624.

5462061101 ιεριι”ε. ΙεΙο. ό4.62

5.ιι·ο.ει:ιιι ιιιτρ........ ὸοροριιΪιιιιιιι· ι;ι πι. μα.. Μ. εοε

@πιω Μ. ιπρεά.ιτιο. 49ιπ

$αι·ε86ιιιιειιΠε ερἱίεοριιιιιε. 4ι8ιιι

ω.....ι. Ριιιιιιοιιιεε. _ 6816

δανιιιιιι.ιιι 6.: Ροτι:ιιιιιιιιι ......ι..1. ι74 πι. 7.3.6. ό· ΙΕ".

$εαοιιιιι ει 64ι·6ιιι·ιε πισω 184 ιιι 18; Δ. ιι μα... ιι·7

πι. Μπα εοι·ι·ιιριι :.1 3.. πι. νιιι66 Ποι ω. ιικΙοιι·ιιι6ι

Με . 331. ιιι

δει·ιιι·6ιιτιιι:ιιΠε εριίι:οριιιιιε. 4ι8πι

8:6οΙε ΑιιιοΙιιιιιιε 3; α. ΡΙοι·ιιοιιιιίω 368.36. ρι·ο :Ιο

π... 8ο πι. Θετιι6Ιπι 33.7 πι.. 3·3ι. δουμε.. 7.7 ιι.ΗΠ

.ω1..ιωιε ι8ο πι. Μ68666ιιι$ι 7! Μ: ?παω 35· 57-5

Βοπή:-33. .. Τι·ιαιίΠ6ι.ιε 33.6. ιιι. και... 12.9. ιι. μι.

ω... ιιι ιιιοιιο.ιΙαιιε 2.96 ει. ε.. πιοιι:Η:αι·ιο νιι·8ιιιιιιιι .

ιιρε

5ι:ΒοΗΜι::ι . 399 8.

.ΜΜΜ . _ Ι Ι 8 Μ

5σιειιιι2, 66ΐσμιο ΠΠ: 6οιι:. ΐιιι12 Μπακ. 3.7ιιι

$ι:οτι ττιοιιιιά1ι Μετιιε. 2.68

5οοιιοι·ιιιιι κι:: . ι 1 8 3

ε...ω...ν.ε. . Η ι 8 3 ιιι

566είΗ:ιιιιιε αι:6ἰορἰίἰ:. 5τι·ι€οιιιι. 68 4.693.

8ε!ιατάιιε φα. ΗΠάοε!ιοιπιιι. ι 87 σ.

846086'. ι ι 8 ιιι

5ειιι:εισιιΠε «Μ. ΑπιεΗιισ . ; 39 πι

56ΙΙ.°831Η2 ...το Α:1:.16οι·ιιιε. - 4366

866666: ιι 6:ιι·6ιιι·ιε ..ιι..ι 3.2.6 πι. ιιι6ιε ὡίἱάἱο α Νοτ

ιτιιιιι.ιιιε :.3ι πι. Ειιιε ...ι.ιι.. ρι·ιπι.ιιιιι. 4ο

5ειιοιιιιιιι ωιιι.Ριτ.. Οοι·Ι:ιιιιιιιε. ΗεΙάειιππτιιπ. Ατι:6ειιι

6ιιΙ6ιιε , 3.3: πι. .κ....ι.π... 233. 5εννιιιιιιι ι76. 6ι:ε.

μωονιω. 60 Μι:Ιοάιιιιο :.7.8ιι. νικιιιΙο, σ... ν.-ιιι.ι.

ιιιιιε, Ι.οοιιιι:ι·ίι:ιιε ι36. δισ. Μπα 3.1.7. ὅτε. :. Βενι

ιιιαιιιιε πι!. Οι:Ηιιιιιιιιι. ' ) . “···636ιι

$εριιΙι:ιιιιιι Βοιιιιιιί (ζ6ιιΙὶι4ιιἱε ιι·ιτει·άέξιιι1Μ. 299!!!

5.ιι6Ι:οιι.ιιιι ιιιιιιιι!ι ωω.... ιιι πιο ω... ;ρ ιιι. Α6 Αιι

Ξειιε ίοι·νιιιιιιιτ. 39 πι

$εριιΙιιιι·.ι. ιιιιει·ειιιρτρι·ιιιιι. 3. η.

5εριιΙι:ιιι·2 ιιι ...ι.ει.. ι 37.4.

$ε6ιιειιτἰ:ι. ἱιι ΜιίΕι ......1ι. Ώοιπἱιιἱ. 3.663.

$ετειιιε Ραμ. 1ι9ιι

$ει·Βιιιε ε. ΚοιιιιιιιΙ6ι μια: 3.49 ει. Ή: ιιι6ιι:ι66ιι: 3.34 πι.

οι... η; .

Βιιι·ιπιιιι ..ιι.μ.ι... 2.1.6. .Μ 23ι

δενειιιε ...ω ΟΙιι·ιι;ιι:ι:ιιΠε, τσιπ Ρωεειιίἱ: · 4:.7ιιι.ιι

$ι:ννιιιιιε ....ι.ι.Ριτ.. 5ιιιιοιιιιιιι . 4ο.ι 73 4.176α.3:.ο.3:ι

$,ι6επιιε οριί6. Μἰιιἀοιιειιίἱε .. 3.” Μ

ει.ι..ω. εριΓι:. 58ΧιβΙ168. 308 Π'

5.6.4... 66666 ε. νι&οι·ι8 ΜΔίΪῖ!ἰ2. 33.. Π.

$ιεο.ίι·ιάιιε ......6ιο. Ι Ι 8 2

5ιει·:6ει·ιιιε .Ριτ.. Μιιιάειιίἱε. 3466864 ω.363 =

διειι6ει·ωε θειιι66ιει:ιιΠε , .ιιι ιιιιᾶοι· πι... άι: .ι.ι..ω.... δα,

- ; ι 3 ιιι. ; ι4 :ι _

διδάτι6ιιε ι:ΡιΓε. ΑιιΒιιίια:.
· _ . . · . ι 93. ιι.ι98 .τι

$ι8οίι·ιάιιε ιεριίι:. Μιιιιι .ιι·άενοι·ά . 343 ω.347.1,363 .ι

διεείι·ιάιισ ΡιιτΙΙ12 ...ή ωρα. 344 Π.

8ιει:ΐι·ιάιιε 46638 ε. Επιπιει·.ιιιιι·ιί. ε Η

διΒιιίι·ιό.ιιε 366.43 Οοι·ιι.ε . 303 "ή 33 .ι

διει:!ιοι·άιι: 3664: Α6άιιιΒοίδειιΠε. 3.... 3,347 4

δι|.ειιτιιιιτι .......ι.......ιι . 177 η

δι!νειιο&ιτιιίεε ΕΜ ιιιιιι6ιιιιιιτ ι·ι:Ιίςιιιω Ειιιᾶἰ νιεωι. .

43 8 ιιι | ~

ειι.....αι «μα. ΚοάιιΠιιε 279111. 1101126468, 652.868.

ειιωι.ι μη» Μτιιτιιιιι άι: μπει.. :.;3:.

διΙνειὶα Π. ...πω ε. 0610.... 600 πι. 6666 :τει Οπ

ιιιιιαιιΓ:ε είδ:&ιιε. 379..

'διιικοιιιε ετοιιιιια ιιι 1..ιι. νι... πι. 3. ό· β".

$Μωπ ΜοΠωπιδ 4562- Μ”. 4893. ι·ικΙιιίιιε τ..ω.ι..

' Ε3Π3 Παι- . · 335. 6οΒιιιιιμιιίἰ:. εοπιιιιιιιιι ιιι Ηι.......... .ω ιιι

Βιιτιοιι.ιι66.ιε ι:.....ιι.. 638ιιι

διιιιοιιι:ιαι 6τει·εΠε εκατο ἀἰΗὶβἱΗ8 ..η πι. 3.67 πι. Ε3ιι:

ΒΕΠ86$ 3.οιιι. Ρ..τωεω. 633. 6- [..". 81ιιιοιιικοι·ιιιιι

..ιΔι.........ω πιω.. . 74 :ι

διιιτρι:ιιιιε ι:ΡιΩ. 1ι....τρω... ι ; ιιι

Βιι·ιο.ιι6ιι: 36668 σ. 5γιιιρ!ιοτιιιιιι Μιτττιο. 2.5 ιιι

ει.ω... ..-.6ιφια. Οιιιιιι:ιτιπ . 37 8.39; 8

5ιιιω....ι.. αριθ. Οει·ιιι·άι.ιε 364 α. Ραπ”. 364.6:ο.

5ινισ.τ6ιιε 66648 ε. $γιιιΡ6οι·ιωιι. 7.64

8Μ·υοπικ . ι ι 7 :ι

ει.ιω...ω ορίίτ. ΕΙιι!αΙιαι·ιιιιε ι 96. 6:ι:. ΡορΡο 11861.

Κοάι.ιΙΐιιε . 363 ιι

δοΙΙειιιιιιε ει:εΙιτίιιι 8: ι·εΠι:ιιιΜ ΒΙι:Πε. 475”

3ωπσπαι·/ΜΜπιχ αιΙΙι:ΙΙιιιιι . 1 8ο ιι.ι 97 ο

$οιιιιιιστιιιιι νιιιιιι 8ΒΙ183°:1 . 3 ι 8 ιιι

5οιιιιιιιε ιιιι:τιάι:ιιιιιε . ι 77 ιι

$οριιιιι 366α:ΗΕι σ....ι.ι.6.ιω..ι5. ι87. Μ ι μ. ι 96 3.

197 πι. 361 ιι.ιιι.ιι. 37661

536.: , ι6ι σοι·ριιε ε. Οιιιὰοιιἰε :ι66:ιτιε 448 ιι. ΒΡιίεορικ

Β.ο6ει·τιι.5. ι 8 8 6

5ΡοΙειι ορΠο. Βετ:ι.Ιάιιε. 4306

.5ωάέιωι ιιι6ι . ι ι 8 :ι.ιι

8ιφ6:ιιιι Μιιιιιια. 425 Π!

8τεΡ6:ιπι18 6666. ΑΒιιι6ι:ιιΕι. 277 5565 34 =

5ιερ!ι:ιιιιιε "πι... .ι..ι.ι...ε.. Η 5 Μ” Β

Βιι:ΡΙιιιιιιε ορίΓο. ΑριιτιιΠι, @Η

5τεΡΜΜ5 <=ι>ιΐεσμιιι Ατνει·ιι€ιιίἱ8 . 336 ιιι. χ”. 579 Μ·

381. :.

$ωρ6:ιιιιιε ρι·προΠιιιε ε. 1........ιι 16661665: 478 πι. 488.

τιιι·ιι 3.66”. 164 ιιι.ι93 4.489

$τερ!ιο.ιιιιε 6663: ε. νιω..ι. 4363.

5ιοΡΙιειιιιε 6663: σ. Πι·6:ι.ιιι. 497. ιι·ι.493 πι 633 :ι

5ωρ64ιιιιε ν.....ιι.... ιιιοιιιεΙιιι: 0.6.6, ...... 94 ιιι

διι:Ρ6:ιιιιιε και: Ηιιιιειιι·ι:ε 4:.ιιιι. 47.4. 33ο ει. 331 ει. Η..

π. όσο ει. Εμ.. ί:ιιιέΗτειε 69 ε. οικω Μ:: 66. ι·εειιιιιι

άιιι.6επι:ι 0βήΙ16Ε δ: ει·ιι:ειιι 67. ΙΜ: @μου ιιροΒο1ι

α” = 68 σ.

ε.οι.....ιι... .ιι.....ι,.ιι..ι- Ρ...ι....ω μπεστ. 336111

5ιι·πιιι6ι4ιοι·ιιιιι ΜΜΜ. 448 η,

$τι·Ξεοιιια: ...ι.1.ριω.Ρω 8.6.ιιι...... , ε. Αιιο.ΒιιΠιιε. 68..

διο.

διιιιΠιι6ι Ωιιάἰοί6ι ΐονει πι: Κο6ειιιιε 4ο:ι. Μάι σακιά:

ακΠιι·ρ:ιιιι€ 38 ι. 61666 ΠιιιιΜτειιΓεε νι8ειιτ, 386 ιι. ω.

ιιτοιι:ι&ετιιε 3.34 ιιι. ΒειιοΕειιε ῇιινω.ὶα . .394

56663 τω: @ιιιοιιιιιι ρει·ίεςιι·ιιιιι· Ο6ι·ΞΡάιιισο 8ικ. ιι7ιιι.

ιι·ιιίι:τ ραπ. Η 8.

Βικιιιι ιιιιιισι· τα Πιιιιοι·ιιιιι. Η7π._Πε·

5ι.ιοΠιοιιειιΕ ερἰΠ:ο3ι. Βει·ιιΙάιιε. 3ο6.8α.

#·διιοοιιιιιιι τα Ηει·ισιιιι ιι7ιιι. ΑΡοΠο!ιιε 1:66”. ΗΜ.

5ιιιι·ιιάιιε ειιειιιιιιι 69 ιιι. ν. 20.....ωι.

διιιιι:ιονΔΙι!ιι: «Ρετ... Μοειιιιιιιιιιο. 5 ι 8 7 ι

δννιιιιι8 Βιιιιοτιιιιι ὸΕΙΣ ιιι ΑιιεΗα.. ιο7:

$γιιιιιιικΙιι ......... Ισα”. ω...

$γι·ι οι::Μια πω.. . - ιιιι ιι

892118 66628. 5 3348.;;

. .1. _

Τ.63υπι ...ι.ι.Ριπορι.. Μ88ά©ιϊω'8. . μ. ιιι

Τ.ιιιιιιι6 απο: .
|978

ΤΜ18πκι.τι18 ρι·ω6γι:ει· ι 96. ι97. ιρ8 σ.. 2.". πάσι· ν...

5. ΒΌτιιΥΥΔτιἱἱ . 1 79.ι 8ο ιι.

Τ:ιτειι



672 Ιιιάι:ιι Ηιίιοτιοιιε

Τειτοπι:ιΠε ειι·ειιιεριΠ. Ειιιἰο. 6464

Τ:ιιι·ιιι:οπεπΠ8 οριΓιτ. Μιι:Ιι:ιεΙ. 382.ιιι.π

Τ:ιτι1:ιππ22 σριΓτ. Βι·οεο. 484-8α·

τ....ι..ι εριίΕ. ι....ωιω.. 6ις2

·τω.ιω1. ω... 237- πι

ΤειιιρεΜιπ ιππιι:ι2. . · 36 πι

Τει·επτιι ...πω Μπιτ. ι·εΙιππι:ιε. Ζω”

ι..ι....ι...π. εριΓε. Α.ι.ιι..., 3764

Ταπωιέω Έπιπάι. ! η ιι

ΤΙιιιιιιιιιιιε Οτισπιε ΙΙΙ. 2ιιΠι:ιιε εσπγατιτιπ πι”. ε.

η9"' . . .

τικω..ι.ι.ι. .Ριτ.. Μ:ιιιΓεσπιε. - . ;63πι

ιιιωι...ι.ι... :πισω απ... 9ι πι. 9;. ΙΠ- οι)“ 92· ιι·

982.πι

ΤΙιεσΒιιΙάπε πω.. Ρσπιρσίι:ι:. Μ! Πι

τι...ι..ιω εσιιιι:: Ο:ιι·ποιεπΠε. Π! ιι

ΤΙιεοικιΙάιιε ερἰΓε. πωπω.. ι· 7.972.

·ιι...ι.ι..ω... ρι·ιεροΠτιπ Ώ2ιίιπι. 903·

Τι....ι.ιι.... πι... Μ.ιι...ι. ι2.ο ό· π...

ΤΙιεσπειιιιτι ιπνοπτιο. ι ἔ7-4.

6πτι....ωιωι ερἰΓε. Αριεπίιε.

τι....ι..ι..ι. Ι. ι:ριΓι:. Αιιι·ι:Η2π. .- 319

ΤΙιεσόετιειιε Π. πω. Αιιι·ι:Ιι:ιπ. 2.3; 2. 437 π. Εμ. νι

”. 171. ό· β".

ΤΙισσάει·ιειιε .Ριπ. Β«ΠΠεπίι:. 494πι

ΤΙιεοάει·ιειιε εριΓε. Οιιπιοι·:ιει ;9 πι. 2.78 πι. 28ο. 2.83:ι.

2.83 ιιι .

τι..ω..ιω ερΠἱ. ΜετιεπΠε 3ο; πι. 339 α. 34ι σ.. Ειπε

νιτ:ι Ιτιιιά:ιι:ι 2.4. πι. 2.; ιι. 47ο α. π.- 472 ει. πιοπ2ίὶ.

πωπω . . · | 2 6 Πι

Τιισσάει·ιιιιε ερἰίὶ·. Μἰιιιἰεπιᾶει·σι·ὁεπίὶε . :οι ε..3 39 :ι

ιι..ω..ιω. ερἱΓε. Μιπι:ΙεπΠε . 3;; ιι.ιι

ιι....ι..ιω. ορίΓε. Μιτ.....π. . 36; :ι

Τιιεσάοι·ιειιε φπα. νιι·ιιπποπίιε . Μό πώ” ιι

δ. ΤΙ·ιισάι:1·ιειιε πώ” , Ιιιεπι ...ιιι..Βιιι. μ” πι. Με πιι

ι·ιισιι!:ι . “η πι

Τιισσι:Ιει·ιι:πε ιιΒΒ:ι:. 2.83 π.

ΤΙιεοιιοι·ιειιε ώρα: ε. Ειιι·ιιΙθ . 4.” π.

ι·ι....ι.πω. ώρα ΗιΙι:Ιο:ΙιειιιιεπΠε 2.ι ι πι. ε” πι. :.ι 7 2.

:.ι8. ι2.4πι

τι...ωιω ιιιιΒ:ιε ε. ΗιιΒει·:ι. 4932.

τι....ι..ιω. πι... Γιιπέιἰ Μω...ι..ι τωι....π.. ;04πι.

;ι9ιι.π

Τιιεσποι·ιειιε 2.ΒΒιιε ε. Κεπιἱ8ἱἰ . 6ι7ιι.62.8:ι

ΤΙισσόεήειιε πρι” $τ:ιΒιιΙσπΠε. ;οι πι

ΤΙισσάετιεπε :Πισω ννιιιωι. ρι4:ι

ΤΙιεσάοι·ιοιιε ιιιοπιιώι. Ω:ιπιι:ιε ιοσ:ι. ίει·ιριστε π” πι

ΤΙιι:οάσιιι:ιιε Βιικοπιιιιι κα. 4οσιπ

Τιισσάοτιεπε ι::ιπεεΙΜ·ιιιε ε. πωπω. 4οι :ι

“Πιι:οι:Ιοι·ιι:ιιε εσπιεε ο....ιω. ι62.ιι

ΤΙιεσάσιιι:ιιε εοπιεε 4ς4πι. νι..ι..... ΒριιΜι2·- #' 47διπ

ΤΙιιισάστιειιε ...πιω Πιιπάει·. 465 π.;σ4.;ο; πι

ΤΙιοι!οποι ποπιιπίε σηπποπ . ι 7 3 ιι.

ΤΙιεοι·Ισπιιιι πι... μι! πι

Τἰ2σοέ2›ιἰ:·νἱ!!π . _ . . 462. π

·ιι.....ιο.ι ιιι:ιι·ιγι·ιε ι·ειιιιιιιεε . · 7 4.72. πι

ΤΙιεορ!ιιιπ:ι ιιι.ιΒιιΠ:ι. _ :η :ι.ι 87ιιι.ι88 ε.

Ίέσ.ιΙΑ. ΜΙΒ Βι·2Β:ιπιἱ:ε . 6ι πι

πι.....ι.ι.ι... ιιι:ικιιιο ιιισπειίι. Ρ:ι.άοΙγι·σπεπίι: ι:σπάιτοι· .

ι 44 ιι

τ1ιι..ι.πω. πωπω . 117 πι

ΤΙιἱεπιπιο ι:ριΓε. Βιιπιι:ιει·ε. 4ο7 πι.4ιο πι

ΤΒιειιιιιισ οριἴτ. Μεειιιιι·8. 334 πι

τι.ιω....... ι:ριΓι:. Μιπάεπίιε . δ;; πι.ι2.

ιι.ι..ι....... Μαριε π.ι........ι..ι.π... 338ιιι.339. Γει·ιρΠτ

πιιι...ι.... ιι·2πεΙ:ιιιοπιε δ. Μοάσ:ιΜι : “ 339:ι

ΤΙιΞειιιιπ:ιτιιε Π. πωπω π.ι........ι..ι...ι.... 3 39 2.

Τ|ιισι:ιι·ι:ιιιε αριίι:. ΗιΙειοεπειιπ. 1 87 ιι

Ίιισπι:ιε ιιι·ειιιεριίε. ΕΒοι·:ιει. 396121

ΤΙιι·ιια:σ πι: Νστάιιι2ιπποι·ππι . ι ι 8 :ι

Τιιι·ΙειΙιιε Νοι·πιιιππστπιιι π... ε.. Απειίιι ισι πι. 167 7.

| ιο ω. Ι Ι | Π

πιω... πω. ..ι.π.ιι.. ι ; 8 ει. 19 3 2.

πω οριΓε. δ. Εριριιιιπιιιε. _ , . 36ι.πι

τιε......πω πωπω δεσει”. 4ι;πι.4ι62ι

τι...ω..ι πι2ι·ι. ι·ε|ιιιιιι:ετ ι 94 2

ΤοιοΓ:ιε ερἰΓε. Ηιιεσ 2.77 2. ΒεΕπιιι·άπε 2.77 8::. Βικτω

ΚσιΞει·ιι , Απισιιιιε. μ”.

ΤοΜΜοινσω αιΠι·ιιπι ι72. πι. ραδιιε . ι μ. ιι

τ...ι...ι ΓπΓειταιισ . 3ι ι ει.

Τ1°π]6&6πΠε εεεΙείἱιι ιι·6 πι. ιι·7 ιι. Ειπε ι:!ο8ιιιπι ι;9 πι.

πωπω . 293 πι

Τι·27εάεπίπε πω. ΡΙστιπιιτπε ι8ι π. Αιιίι·ιάιιε 77. Β.ιω

πιιε 8οπι. Αι·ΙεΙΒοάιι: 84. 866. Βεππο. 96μι

Τηιπ[ι!όΜπέ ροριιιι. ιι6ιι.ιι72ι

Τι·:ιππιιιΙΙι ι:σπίείΐστιε εσί·ριι:.- ι99 πι

τ......π. εριίεσρ. Ηεινειι:. 2.2. 7. σα.

ι 2ο πιΤι·οποπιπε ..ιι Με.

Τιενιτεπίσε ιιι·εΒιοριπσριι: Βι·ιπισ 39 πι. ΕΙιεΕπ·άπι .

63ι. 6α. Ηεπι·ιειω 8. ει. Ι.ικιοΙ : 287.- Βια ΜΡ”

914. δα. πω"... 78 ει. παπι... 466 πι. Υ'νειπει·ιι.ι.

δ” _ _ _

Τηνίνί ιιι Ι.οτΙ·ιπι·ιπεἱ:ι 2.6 πι. 2.ι 2. Τι·ενιι·. ...ι.π. μι.

πι:ι.τιιε . 63:. 2. π

Τι·ειινιι ω. 49ι πι.‹8οπι

τ...ι....... αριθ. Α....ιι.....π.. - 3 212.

ΤιιΙΙσπίσε εριΤοοριιε Βιιιπο ίειι Μο ΙΧ. 62.8. δ;;; Βαν

ισιιΜιιε , Ηειιιι:ιππι.ιε 2.9 3 πι. ]ιιι:οιι 3ο; πι. ΟσαΠπιπ

7.8 πι

Τιιτοιιι1ιι1 8Ιστιιι πωπω με πι. Μετι·σροΙπ . 634.

πω.

Τιιι·σπεπίεε ι:ριίε. ΑιιιιιΠι.ιε 2.”. 8ει:. Ηιι8σ 2.82 πι. Πεσ.ί

3ο8 πι . χ

Τιιισ σριΓι:. Ρω.ιιΐροπ:ιε. 6

@και ιιιΒε ε.ι..ιι... ..πιι..

Ι;Π1

2.Ι2.3

ν π

.4Ιωπἰι ορἱίι:. Ηιιιιιιιει·τιιε 66ο πι. Ροπήιιε 646. δα. .

. Οιιἱ8σ. 576ι

ν..ι..ιι πιιιττιπ·ιε αστρα. 288 πι

νειριπει εριίο. Ηι·:ιΙάπε. ς64. δ:::. ·

ΠΙ.κι·ιιιε εμπορω Πτιπ:ιπι1ε. ης:

Πιιωι άπο εριίἑορι Αι·ιιιιιπι. 742.

πωπω. πω. ΑπειιΙΙσππε. 4;8πι

ΠάιιΜτιιε πώ” δ. Ειπιπει·ιιιιιιιιι. 2. 3 ιιι

νεπει·:.ιπάιι8 πι... ΡιιιισΙιι·σποπΗ:. ι44:

νι:πετιιι: @Με δ. Οιιιιάεπιιἱ Αι·ιπιιπ. 73 πι

νε....ω. π. νἰνἱτ 8: σΒιτ. 2.;8

νεπεισιιιιπι Ρ..π...ι.. τω.. 296 ει. πω.. 2.924

πω". :Μια Ποι·ι:ιι:ι. 2.9πι

νω.ιιω.. ιεριί:. Ι.οσ :94. σα. Ρει:ι·ιιε 23ο 8ει:. Διάο

πω.. 2.μ ι

νεισπι να... 63ι πι

νείοπιιοπεπΓεε :ιι·:Ιιἱερἰί-σ. νωω.ω ;66 8::. ΗιιΕο .

;68. σα. .

νιιιιιειιπι ιιισιι!ιππό:ε ά:ιτιππ ι4.2σ2.88πι. ι62. πι. ισσ:ι.

669. ρι·σρα:ιπιιΒιιε :κι ρι·σ:Ηι.ιιιι. .ι93 πι

νιω-άσιιιιπιιε ...πω ΚιιτΠροπ:ιε . ι ισπι

νἰᾶοτἱε ΠΙ; άἱι!ο8ἱ. 87.6· β". 64οπ

νιιωπ. πι:ιι·τ. Οι:πενω ιπνεπτισ. 97: πι

νιάστιπιι: δ. Ηικτοπγπιι ....Βιιι.... 3;πι

νει"... ιιι·ειιιερι(ε. Βιιι·ι:!ι:ιι·άπε 981 2. Εεσάεεπτἰιιε 42.3

_ δισ.

νιΕσι·ιε ερΞιΞσρἰ ..ιι....ι... 43 8.4392

7Μυπιπκ.ι· ριι€ιιε . · Μ;

νι.......ι... Μπρικ πι: 130ΙΠΒ08-Ειπάο;; 94 π

νεπε... ..ιι.μι2 . ω. Μ” Η

ΥπάιιπεπΠε επιπιπιιιιε εεεΙείἱε ω.. . 167.466 πι

νιτάιιιιεπΠιιπι ι:ριΓεορσι·ιιιιι ΓεριιΙιιιι·:ι 4;; π. εσπιπι π.

νεπιισ 8α. ·Η9.47$πι.476

νιιιω..ι εριίεσριι: ΑάαΙΙιοι·σ Μ; πι. δα. Αιικι·τιιε ι66

π. νιι8€.ι.ι... :(27 ει. 85. νιτοπιιε , ΡιιΙειοπἰιιε ,

ΡσΠΒΠότ 476 δισ. Βι:ι·επε:ιιιιιε 2.1 δα. νωέω.ι... ,

Α.ι.ιι......., Ηοιπισ η 8α. ΗιΜπιιι: , Απο 4.;9 δ:::.

Μειά:ιΙνειιε 37; πι. Πωσ 8α. 476 π. ΚιιιιιΒει·ιιιε 4;4

δισ. ΚΜι:ιι·άι.ιε 4;6 δα. ΤΙιεοάοι·ιειιε , πιω... 446.

δισ.

νιι·ειπππι νεΙ:ιτιο. ι 87 ό· β". 2.οι ι

νιωπ πι... Ρσιιιροίἱ:ιε. 4,55..

νι..ιι..ο....ιι...... πια νεπετἱειι:. 2.;ιπι

νιω..1 ερἱΓι:. νιτ2 8: πιιι·:ιειιιιι 496 πι. ιοΙἱςιιἰπ ι.4 α. 47;

πι.492.2ι

νἰιτειιπι Αιοικ:ιπάι·ιπι πεπει·ιε. 6ιι·πι

νω.ι...π. ιιριίΕοριιε Αι·πι2ππιιε ;68 ίου Ηει·ιπιιιιιιιιε .

469:ι

νινεπιιι ι:...:.ιτο.ι. ωι·ριιε. 2.9σπ

ΠιιινετίιιΙπ .ι...ι... ιι ΟΡ. :ιΠεδτ2.ιιιι· 2.94 π. 2.67:ι.Κσιππ

πο ροπι. άιιιιιι·. ` 2.979.

υιινιιιιιιε ...ω.Ριτι. Βτοπισιιίιε δ: ΗαιιιιιΒιιι·8ι ιι; πι. καί

ιι7ιι.2.σ2.:.339:ι.σριτ. 369πι

νσόσ .ι.ι..... 2.4 πι

νσ!2άΜ2ιιιε οι: πισπαι:!ιο τω: ΡοΙσπἱ2ε.£ ; 89 :ι

νσΙενν:ιτειιιε οριίι:. Βι·2.πὸι:Βιιι·8ἱ . 374 πι

νοΙπι:ιι·ιιι πωπω νιιω..ι....8...π..· ;ι μι

ΡΜπά2ύ πο: . ι ι 8; π.

νοι:ι ιιιοπ:ιώιι άιΠσιιιτιι. ;89 :ι

νστιιπι ρσπάει:ιτιιιιι ...ι εοι·ρσι·ιε ροπιιιι: . 2.1 ; :ι

υι·ιπιππε ν. ριιρ:ι εκ ιιΒΒιιισ δ. νι&οι·ι8. 5 34 π.

υπ....ι αριθ. Ι.ιπεσπεπΐιε αιτριι:. 2.99 πϋ3ίσσπι

τ π:



ι Πω:: Ρει·τιε 880ι11ι $ειιτι Β......ιιει. · ό”

πω. ...παπι νςποιοι·ιιιιι. Μ" νιιΙΙ9ΙΒΜ πιω”. _ 3 _ . 3ο::

Πι·Γιιε ειιιιιιιιε ΜΜΜ". 83ι νιιΙΜπιιι.ι 5. ΒοιΠι.12.1άι. .ιιιιΡιιι.... 35.8 .

μ...! Μή." ΗΜΕ.ιι;, · 7ο α. ιι ννιΙΙιΙιιιιιε Επι: Νοι·ιιι.ιιιιιιιιι πι... . ιιιοιιιιι.·ιιιιε. 3ο: ιι

νγιιιπιπιιιι. ν. οιιιιιιιιιιιιι3. _ ιζνι1Ι=Ιιιππ Μι: Α3ιιιιπιστω 33: ι. 38ο πι. ΜεΕπιι8 ,

νιιι1 .Μια Οοι·ιιςέμ $ακοιιια;. - π3ι.ιπ.:.3.3.πι .πιω Μοτο: 6; πι...: 5.33

ννιι!πιτι18 Φωτ. - ”” μι” ννιΙΜπιιιι π.. ΡιέιανιιιπΠι. μι...

ννιΙΕισαιιι .μια πιπ..ι..ι.....ι.. .. 17;π. ννιΙ1ι:Ιπιιιι τσιπ:: Ρι·0νιιιι:ι2, 3674

νγ;|ει·ιιηι.ιε επ ι:οπιιιο ιιι...ιιιι ιιιοπιάιιιι , παπι :Μια

ε. νιωιιι. πι; πι. ν: πι. μη. .κι π”

νωιιππι.ι. ...ιιι...ιπ. Μιμιώιπε!ι Π58
ννιΙτιι·ιιιι ιι.ιιιφπ.. ΒώιΜιιιω ο Η $ $6 "Η 7! δ

ννιιΙτετιιιε οριίαιριιε . 368 Μ

νιπιω... εΡιΓ‹:. Εάιιςιιιις· 36ο ι.36ι

νγιιΙ;ει·ιιιε ιερά. Αιιι·ι:Ιππ. 3ι ι

νγο,Ιτετιιι: φπα. Ριιι·ι:οπιιιιΒι . η. ο π

ν"1ιοι·ιιιε ο3ιιίοοιιιιι Μαιίωιι. 38ι. πι. ιιιιιι πισω:: .

383.ιιι

ννιιΙιει·ιιιι ...ια Νιι.πιπεισιιΠι. 6 33 π.6 33 πι

ννιιΙιει·ιιε πω. ι·.......ι . 38 πι

νγι!ιοι·ιι .ιιιοπιςιιι με πιο:: . 38 3.3 84 ι

ννιιπιπειιε ΠΓαπιιιι ίιιιιιιιιοι. 3ι ι πι

Υπιπσ.:ι·ιιιε :Με ι.ω...ιισ.. 3 7 3 ιιι

νικώ αιιιιιιιιΕ. 3.33 πι

νιτικιιο .Για ννιιίο ιιιιιίε. μπι; 3η. μι” 3.69. 3ι.3 πι

μ. (πι. . 3 μ. ι

νωι...τ.. πιά. Αιιιι:Ιιιιιιε 333.ι. Βα!πι: 6ι.3.6α.

ννεπἰΙο 5οποπιιιπ αι·ι:ΙιιερΠεορισ . ι.ι.6. .πι 3.3.8

Υικι·ιιοπίω ηιιπορι Βοι·ιπδοι·ιιι ι83ι. 63ο. Βει·πο.ιιιιι ιιρι

ννιΕ8!ιατιιε . 363 α

νιιι:ι·ιιι8ει·ιιε ω... Μοπιιι δ. Μικι2 τππειι . 8 3 π

Μωβ ι.. Βιικοιιιιι τοπνεπιιι:. 3394

ννοι·ιιει·ιιι πιειιἰερἰἴε. Τι·ενιι·επΠε. 33.8 πι

ννει·πεπιε φπα `Αι·εειιιοι·ιιι , 36.3.. πι. 363. ιι. πι.. πι

ννειΡιιιοπἰε ιιιοιι.ιιι. 369.:

ννιιιι:ι·τιιει ηιιίΒ. Μ.ιιιιιιε ι30. πι. ν. Οιιιιιαιιιι.

ννιαίοι·ιιπι ηιιίδ:. Ι.εΒιι.ιι. - 3.833

ννπιο ...πω Κοιιιοι·ιιιιι. 6ι.6.ιιι 638

πινω... ν. Οιιιιιο.

ννπ!.ι·ιτιιε πω” δ. Αρι·ι ΤιιΠι. 3.33. π. 3ο; πι. 389.πι

ννιδι·εάιιε. ν. θι.ιιίι·επιιε.

ννιΕΙιιιιιιιε ιιιιιίε. ΗιΙσια!ιοιιιιοπΕι . ι.86 πι. ι.87 ο

ννιει...ιω μποιιιι: Ηει·νοΙάσι . 336 πι. σ." α

νιι3ιω... "πι, Υπε!ιιιισπΕι. 333 ι. ι68 σ. 437 π

νιΒιιωι. αριίΕ. ννει·άειιιιι . 363 ιι

ν”. ςι:ιιΐε. νε!!3.νιιιιπε. 362:

νιιιπωω «μα. ειιι.....π.. 33 3 ιι

ΥνιΙΙε;ιθ.ιε ιιι·ε!ι.ιοριιΕομιε ΜοΒοιιιἰπ ιι3 πι. ι8ι πι.

ι8ι. πι. ι83 πι. ι86. πι! ι.οι. 333 π. 33; ε. 36ο πι.

ι

_γνωιειιιιιι: Μ. Οποιιπ δει” ηιιιΕοριι: ΜοΒιιιιιι2 .

ι86 ι

ννιΙΜιιιιισ ...ι.ε.Ριτ...ρ. 8οποπιιιιι. ιι.ό. πι. 2.ι.,. πι.

τ. ο ι

ννιΒι:Ιπιιιι ερἰΓ:. ΑιιιιΠοάοι·ι. 1:83

ννιΙΜιιιιιι ω.. Όοπνεπιπιπι. ι.”ιιι

νιιιιΜπιιιι φπα. π.π...ε.. 3.38 ι

ννιΙΜπιιιε Νινοι·ιιοπιιι οιιιΓε. ι.ι.8:ι

ννιΙΜπιιιι ω... ἙΙοτὶιεεπιῖι. 30 σ.

ΠνιΙΙεΙιιιπε Ηιι·ιΞιιιδιω ιι»... όἱίεἰριιΙιιι Β. ΜιπιιοΜι .ι

@Η

ννιΙΜπιιιι ωπιει ΤοΙοΙΞιιιιι. 4οιιι

νυιΙΜιιιιιι.Οπο :πιει Βιιιδιιπάικ ιροιιι.ιι. 132.. 309 πι

ό' ?..Φωι

ννιΙΜπιιιε πιιιι·ειιιο.

ννιΙΙοΙπιιιε, ν. ΟιιιΙΜπιιπ.

ΥνιΙΙστιιιιιι ω... ειιι: Νινιιιιοε . ι 3η :ι.ιιι

νιιιΙιοπιειιίει ηιιιωΡι δ. πιπες”. 33 πι. ειιω... 36 :ι

Βιιιγνειάιιε ιιι6. 6:ι:. Ηειπιιππιιι. Με.. οοιιιιιι ω..

4η.ιιι

νιιιπο :Μπι ΗρΙπιννιιι·άωιιπ(επ. 339ιι·ι

ννιπιοπιεπι€ι η:ιιίε. Βι·ικννοΙάιιιι . (αι ΕιιιοινοΙάμε .ιι 8.

8::. Επιιιεειιι ιο3. 6α:. Κειιιι!ίιιι. ιο6ιι

πω.. :Μπι ΗεΙπινγαιάειιιιιίοπ. “οι

?·υιπτώσ πω... ιι 8 ιι

νιιιιιιι€...ιι. εριίωμιιιι Βιπιβει·εοπΠε ειοᾶἱοιιο πω

απ. ` 398πι

νιιι·ειιιιι·μπΐει πω. πωπω. 3 39. δα. πωπω... .

363.. δεε.

ω: Πι

νωππω :Μπι Ήοιίο.ά 33 π. τιιιιι οριθ:. (:.ιι·ιιοι. 3.93

νιιιωι ιιιοπιισιιι :Ιοειιιιιι . ι 31. Ο Με.

ννΙίι·ιιιιιπιιι π.ιιιφεω..... μ” πι

ννΙίι·επιπιπε ω.. 5. Επιιιιι:ι·πιπιιι. ι 9. π

νωε.ιωι Μπι: 5. Αυεπιιιιιι Οιιιιιιιιι·ια. ύ2.3.633:ι.

ννιιΙ8ειιιιιτ Βάια πι... 3ο:π

ννΙποι!ιιιι :Βάια ννεπιιιοπιιππι·ιι. 397:

ννοΙΒοάο εριιΕ. Ι.οοιιιεπΠε 4.60 ε. .<ι6ι π. πω. ιι 3ιι ει.

31.3:ι. πι. 3ι.8. 32.9. Επι: π... 136. όρη.

νωιιω.. Ω:ι·πιιοι· 41 ρ ι. ιιιι ήτε δ. ΩοιΜιι.πιι @ιδιοι `

πω· . . . .
ννοΙξειπειισ αιςιιιαριίο.. Αιιιιι1οεπε. - 33”. 343 πι

Ύνο!ίδειπειιι πρώτ. Κιιιΐροπα ποοπι. τοπικ: "Μπι πιο.

πιιιιαιιι μ. δισ. Μ.ιι·αι:ιιιι δα. 3°.6ί ιό. ό· |ἔ09.

ννοΠι·ιπιπιιιι @Με 8. Ειπιιιαπιιιπιι. 3.3.8

ΥνοΙρει·ιι πω. 'ΜΜΕ οΙοειιιπι. 4.ι3..φι.η.ει

γνοΙριιι:Ι πω: . ι ι. 3 πι

Υνοπιιιιιιε ω.. Βιικιιιιι!ιι; 3ι.3. άι. Πακετα 363 ε.

ΗιΙπαννιιιιιιι . ι δ: πι

νιι!ίεει·ιπ Μ” ΗοΙππννπάειιιιιΓειι. 3404

Υ ό: Ζ

Υ13ιι ίἔιιιᾶἱιιιοπἰιΙἰι. ι 3οπι

ΥΓιι·ιιι πιω. Μπιιιωιιιι πω. 338.. ό· [ε33.

Υνο ρι·.τροπιιιε δ. ΒιοιιγΠι. 3,33 33

πωπω Ραμ :ριΓι:οριιιιι ίιιιιιιιι: ἱιι Βινιι·Ξι. 333 :ι

Ζ:ιπιοικ οπο.. ιιιιιιι...ι ᾶιιο. 33 πι. Μ."

Ζι:ποιιιι οι:ι:Ιειιι. νει·οιιιι:. 4.3 3 2

Ζω: “οι Νι3:οίιι·ιιι. 6ι9 .η

Ζοοι·ιιι·ιιι οι·επιπ.ιε κάτι . 68. ό. Κ."

Ζοιιιιιιιε ω.. 7οι.ιι. τ..ιΡω .πω δ..Μι.ι·ι2.ιΕμιριιι.

(#2 ε 468 πι

.ωπιιωιιωι τα. :ρω

ΙΝΙ)ΕΧ
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Α

ί ΜΜΕ: Ριι επιιιΡιιι· μι». «μι πρ: ιιιιιιιιιοι ρ.6.ιι;

οι ιιοιι·ιΒιιι μου. ιι. ιιιιιιιιιι: κι 87, ει» Γενι:ι·ιιι,

Με ικιιι€ιιιιε. μια

Ἀιιιιιιιιοιιοε «πω. “μι

ΑόνειΩι οι: οΙιξιιε ριιοπιιιιιιιι 45%·

Αιιιοι· πιο ιιοιι ει! οιιοίιι.ιι @πι-ιιι

Β

ΒΞπε|πἄσνισΜ :Μιιιι&οι·ιιιιι ιιιειιιοι·ιι οιιιιιι ΓοΙΙιειπ οι

οιοιιιιιι. μ”

Βοιι:ι οιοι!επ ‹!ο πιο ρι·εΙι:ιτ , οιι:ιιιι ιιι: ιιιαΙιε ιιιιιιι. ο

ι ,. ει:

@οι ειιιιιιι πιο πω: ιιιιιιιτιιι·. 8.ιιι

Ο

Εδω νιι:ι ωιιιμω πι: ιιιοΙιιιι. ι.3ιι.ιιι

απο” ποιοι· νιι·ιιιιιιτιι. ιρ6.ιι. Ειιιι ει·Βιι μπρο

πει ιιιιι·ιιιιι ειπιιιριιιιιι μη. Ποι: οι ιιιω μικρο: είι

Μέ. τι. Ειιιε ιιιπιιίιο ιιι ίει:ιιΙο ιιιιιιιο 378.ιιι.Οιι·ιι:ιε

ιιι ιιιιει·ιιιι·ιιιιι , ιιιιιΕιοι·ιιιιι «ΜΜΜ. 48; :ι

@πιο οικω), ιι·οοιιειιε ιιιαιιι:ιτιο 3;.ιι. Ειπε »πιο Ειπ

Δω Ιιττει·ιιι·ιιιιι πιιιιιιιιιιιιιιι·. 38ο.

@απο :πιο ιιιιιιιιιιτ:ιπ , ειιι8ειια ριιι·ιπε ειι: ιι8. ει. Αιιισιιιο

ιΙΙ:ι ιιιιροίιιιοιΙο οι ρΙιπι·ε Πω. :μπι

£ωιιιωι οι: πιο ορει·ιΒιιε "πιο ει·ιιιιεΓι::ιιιι. Μπι

(ΣοιιίειΠοιιιιιιεεεΠιιιιε 377 ει. π” σ.. νεο” 337 σ. Ειι

μπειτε σΙιιιιιιιιιιιιιιικ .”οιι.48ι ιιι.μ.ι

οοπωω-Πωο ιιι ιιοιιοπιιι 5. οσωωιε. 39η

Ώοιιιιιιοιιιιι :κι :ιιι ειιιιιιιιιιιιι 4;οιιι

Οοιπ&ιο ιιιιι ιιι:ιοιιιιιιι μοι

ίι·ιιτ:ιε @οι Με, · ιι8ιιι.6- μι Μ.

Ι)

Βιριμωι ιιΓιιι: “ι ιιι.46, :ι.;ι9:ι

Βιιοπιιο ιιιιι·υ. δ. θοάειιιιι·ιιι. 3;6.3"

Βινιιι:ιιοιι:ε ιιιοιοΙ:ιιι·2 Επι, δισ. 378ιι·ι

ι)ιωω πιιΒιο ιιιοιιιισιιιι μπι, ιιινωιι οσο πιι8ιοιιιιιιι

ιιείιιιιιιιι ! 397· πι

(Μάι οιι·ιειιι:ιιε , οπο «Μο πε Μια άινοιιιισιιιια: 0

. 9'3° _

'ΕΙεωιοίγιιοι·ιιιιι γιι·ιιιι. - · 346!"

Εριίι:ομιιιιιι «μια ιιιειιπ ίιιίειριειιιιιιι. 6.ιτι

ΕΡιίοορι ιιι ιιιοιιοΙιει·ιο νιι·οε ΐοιιιιιι εκεινοι Γει:ιιιιι ιππο

ιιιιαιιιτ μι πι. Πάπια επ πναι:ιιιιιι 379ιιι. Ετιιιιιι ιιι

εκειτιιιιι- · - Με”

Ειιιτοιιιιιιιιιιιαιτιοιιιε νιι·ιιιι.- 379 ιιι.38οι

Εχειιι ι›ιοι°ιιι1ι ι:οοιιοι·ιιιιι πωπω: 3 8ο “ιο ο

Ρ

Απ” Για πομπο” , οι·ιιιιεΙιιιε οι . μ”. :.

Πάει πᾶσι ιιοι:οίιιιιε ιιι ρωιιιποιιιιιιι; 4ο πι. Πάει

ι:οιιιιιιιιιι:ι νιι·Βιιιιιιιι Βειιεάιέι:ιιιιιτιιιιι. ι·,οοιιι

Ροι·ιιιιιιιιιιι: ὰειιιιιιιο. 6οι ιιι

Ο 8: Η

ιι8 ι ιοι. ιιοιι ειιιιοι·ειιιιιε.

Ω Ηοιιοπι ρι·οοπτιιιτ πιο Η, ε. Η ιΡρι:ιειιιιι, ιιιιι

Επι: Βιιιιε ποπ οδοιιιιιτιιι·. 4οιιι

Ηιίιτιοιιω ιι (Σιιι·ιιιιιιιιε οιιιιιιιιιιιιιιι. ω;;

Ηιιιιιιιιι:ιε ι:ιιιιοε πωπω οιο ο. £ωειιιωι οι πι; α.

οιιεεΙΙι:ιιιιοι οι ριιιάειιιιι. ι οιιι

Ι

ιε)ιωειοιιιωζώωπ τοΙΙιτιο 6ιο η οοιικάειιιιι ιιοι·ι

ειιιοιιιαιι ιιιοπι

ι> ιι ι Μ ιιι

ΒΔΕΝΕΒΙΟΤΙΝΙ.ι

Ιιιαιιτιτιοιιιιιιι Ρει·ιτιιΙει. ”οιι. Βι:ι·ι1οειδ. μ =_ ε

Ιιιιιι·ιιιιτ:ιιιιιι·ι ρι·ονειιιιιι. 3 76 Π!

Ιιινιιιοιιιι:ι: άσπΙιιτιο . 3- 8 3 =

Ιι·ι·ο8·ιιιιι·ιιιιε α ιιοιιιιι:ιάιο, 38ο;

]ιιιιιιιι: ιιοιιιιιτιο ;99. ΕΚ ιιι:ιπι· δ: ι:οιιιιι νιιιιιιιιιιιι "ι_

ε. ε ιιιοιιιιιιι ωοιπ, Γενα·ιι:ο.ε «ει. ιη ιιι

ι κ

Χ&ιπί.ι ιιιιιιιιιιιιι Μωτωι ιιιιιιται. 3;;ιιι. ιιιοιιιιοιιοε

ι·ιιιιι "ι :ι. ΙΕι·ιριιο ιιιιι·οι·ιιι·ιι- μι η

Μάιο ι·ιιιι:&ιοιιιε πιιιροπ. ι 83 =

Εεεε:: Ρτο ι:ιτειιιιιιιοιιιιιι ιιιτει·ρι·ει:ιιιιι.ε . ιιι ιι

Ι.ιιιιειιπε ιιι νιδιιιιι καιω Ποιιιιιιι απο ριιιι€ιι. ιο7:8

Μ

Μ., ει·8:ι :επι οιιιιοιιι: «Μάο. μη:

. Μειιιιιιι:ιιιιιι Ρωιιω ιιιοι·ιιιιι. 6οι.ιιι

Μιι:κιιιοι·ιιιιι ιιιιιιι:ιε μι. ει. Ιιιιιάειιιιιιι ιιοικιιιιιι· .

384!!

Μικιιωιιω ι:ιιιιιο: 6οι. ιιιίειρΙιιι:ε εάιιιιι8ειιά.ι. @ιο

Μοιι:ιειιιε Βειιιιι ιιιιιιιι·ι:ιιιιιιιιε ιιιιιιι ικα μ; ει. ιιιιιιι π

τω” ιιοικιιτ ο”. Γεειιιιιιιι πω” ιο1ιοιιι.ιιιτ , ιι οι

φα Γεειιιι ιιιιιτ ίπποι Πο σ. Ει:ειιιιιι·ιιι ιπΒοτι:ι πι·

ξι:ιπ πωπω :.6ι π. 8:ιδιιιιιιιι, ιιοιι απο”, τιιιιμι:ι.ιιιιο

ιιι ρει·ιιιιιιιιιιι ιη ιιι.Μοιι:ιι:ιιι ιι€8ιι€οιιιι: ιιοι·ι·ιάιι ρυ

ιιιιιο ιο; ει. ιιιοικιιιοιιιιε ι39α. ;ιιιιιι. ΕριΓτοΡο πίι

Ιιειιιιε “ο ιιι. 34.8 πι. “ω” επιιιιι οριίοοριε όποτε

@Με ιανεπιιιιιιιιι ιιεικιιι 34ο πι. Μοιιιιι:ιιι ό: εισαι

(είε ιιινιπιιι :ιάιιινειιτ μι ιιι. Εοιιιιιι Γ0ι:ιοπιειιι Μπι·

πω: δ. Ηειιιιι:ιιε ιιοι ει. Εοι·ι.ιιιι ι:εριιιιιο ιιι ι:ιιιιοιιιι:ο

ιιιιιιιιιι ποπ Ιιπικιτ Διοτι. 33-83

Μοωιωι ειι"ωωω πετώ-ιι: ιιΒΒιιιιΠέ ρει·ιιιιιιιιε .

4.83ιιι

Μοιιιιίιιαι ντιπ :ιοιι:ιιιιιο οποο 8: που: ιοιιι:ιειιτιιι· ι

””.ναιεω ιιοιι ιιιιιι:ιπ ωιαιιο ι:Η:, ιιιιιιιιι Μ: να.

Με νιιιιιι ιιοΒιι€οτε ιο; ιι. Μοιιιιιιτι ιιιιΒιιιιι (Μάρτιο

ιιο Μαιου: πωπω: . ; 39 Μ

Μοι·ιΒιιιιιιιιε οίιἱειιιιιι πειτε.: 3,'. 5χ9 ω_ Ρ1-2Ρ:Π-“ιο π!

ιιιοι·πι·ιι, Πιιθιο δ: νιιιιιι:ιιιιι, άς. 4! .Η ό ρ,,!;,,,_

Μοι·: ρπαιτοι·ιιιιιε πι·τιιιιιιι , μια «Η εικοσι: μ, ει;

Ε:ιιιι ω" 5. Αιιοιιιειιιιι. η! 2

ΜιιΙιειιιιιιε «εκει Πισωιωι ιιιπι·ιιιά:ι. 197χη

Μιιικιω ειιίιιιιιιιι ει`ι ιιιριε:ιτι 488 ο. Μιιιιιιι ιιώιωι δ:

“πιω (ι ιιι απο ιειιιιαιιιιιιι , ιιι! Ρι·οάοίι: ριιιι·ιο Μ.

πι, διο. ι·ειιοιιιΠΕ. Η9Μ

Μιιιιιιιιιοιιοιιιε πιιιιιιιιι μπι. ε.. ριιιιιιιο. μ”

Ναι: ι

ΘΗΒΑ:: ιιιιΙΙιι ιιιιο νιιιιιπ 3;» ιι. οι! ΓιιρειΒιω ει.

ιιιειιιιιιιι. Η ιι ·

Οικάιοιιιιο πω· ι·ιι·ιιιπε ρι·ιιιιο 98:ι.ηιιιιιιι νιτιιιι ι 39.

ε. ειπε ιιιιτιιε ιιι-πιω ι3ο ει. Οικόιειιτισ: ιιει:εΠιτσειιιο.

ιιιιειιο 3;8ιιι. ΙιιοΒεοΙιειιιι:ι: τωιωικ ριιιιιιιο. ι38ι

οικιιωωιω ματι ιιειιιι:ιιιι νιοι:ιιιιιε ριπή ιει·ι·ιιιιιιε Επι

Ιιιιι0· ιοοω

οιιικιιειιτιο @και ρι·οίηιιειιτι:ι ιιονοτιοιιε. ι οι

Οιιιιιτιοιιο: 55. ΩΡιιιστο , αιιιάι:Ια :κι ιιιειιΓιιι·ειιι 2ει·ι ο 3 74 ιιι

ΟΗισιιιιιι άινιιιιιιιι ιιιιι πιοιιι·:ιιιόιιιιι ι.”ιιι. ι·ει:ιιιιιιι· εο

ι·ιιιι 2ει·ιε, ιι ιιοιι μπω: πι:ιιιιι·ι:. 98πι

()ι·:ιιιοιιιε ίοι·πιιιιιιιιι Μάι Μια Β. Κιειιιι·ιιιιε. 484.ιιι

οι·ιιιοιπε ιιιιιιιιιε ιιιιΡοιιιιιιΙο οι ιιοιι ωιωιιι. 38ι ιιι

Ρ

Ρ«Μοπ:; ιιι οιιιιιιιιιιιο επεειιι @Μοτο Μιτου

μι.

Ρειιιρειιιιιι ιιπ:Πιιιιι ιιοιι [ιιιιν0ιιιοιιι , (:1μ-Ηιι Μεσι

ιιι·ιιιι·ι

 



Ρτιιικε Ρο.ττιε δεεειιΠ νι. Βειιεόι&. ό”

[πιιπ] Μ" ΜΙ ιο6. Εα:ΙοΠα: ΗιείΞιιτἰ ε.. κι ὰἱίὶτἱω€π

.ιι Μιά, ΡΜηκΝ8 Φ ναΠε @Με αΙιιιιάι. ;8;- Μ.

6οι.ιιι. · -

ι>...8ιω..ιω.ιω ου: ιιιιΙιτιι:. ιο;.πι

Ροι·ιιιι·ιι ριιιιιτιο τειιιΒἰΙιε. 3684

Με”, Μάι Ρι·οιιιιΠΐοιιοπι ή:: Ρωτ....ι. 6ε ίιιτιιι·:ε .

4.Π.:ι. Γειοιιιιε ιιάιιιιιεειιά:ι. ν 483-$

Ρα:ιιιωιιήιι [καιω ι·ειιιικιωτιιι· .”ο.:ι..”ι.τιι. σ.Βίοιιο το

6ι:ε Με νεοι.. Μάι

Ραιιικειιιιιι ριιοΙιαιζ - “Μ”

ΡτεΙ:Μο ΓιιΒιοέι:ι.οι·εω-.τοάάιτ . 5374

Ρι·ορι·ιεωτιιιε ιιιοιι:ιώιω ο σΙιειιιοιιο ιιαιιίΕτιιι·. “πιο

Ι:ιπιάοιιτισε ιΜιιιιτιο. 5991”

@ ει ιι

Πιάκεοδωσ Μιιιιιι ιιιἱΙιωι. ”τ.ιι

Κο!ιοιιιει: ίιιιᾶοιιιιιι ιιοιι Ιονιο:: Π10ΥΜΜι2.4.92.ιιι.

. Ι··ιΙΓειε ΓιιρΡοιιοιι: άινιιιιτιιε'ριιιιιτιιι. @με

$

484.ιιι. Εῇιιε κ” ἱιι δ. Κοοιωάο. ι", α. $Ποιιτἰιιιιι

ιιιοι·ιάιαιιιιιιι .. · - Ι 7 8.1

δισκοι.: είΐιιειιι άιιιιιιιιιτι1τ. .ι.ο.ιιι

δοιτιιιἱ:ι ΐρει·ιιειιάει. μ @ιη

$ρο&:ιειι!οι·ιιιιι μπω... φαω

δριι·ιτιι: Πει ..κι άοι:οτ ΪΔεΞΠἱιιιε Διακ” ;$$.ιιι. Εἰ ταβ

Π:ειι:!ιιιιι ποπ είὶ. 47.ι.ιιι

$ιικ!ιοιιιιιι Ποια.. ;ο7. Ι11.;31.4. πάσι Μπι: ;;ι. πι. Πε

νἰιιειιιιτιιι· ...ω ω. 38. ιι. Ρι·οΒιιιοτιιπι ΜΜΜ ω...

Η. μ.ι.πι

5ιιρετΙ:οιιι νιτιοι·ιιιιι ίοιικιιτ:ι. ι.9;.ιιι

ε..μ.ι›ι ρι·οεογιει·ι ωιωιι. Νήπιο, .ιι9.Μ.ιι.ι

Βιιίιιιι·ιοι·ιιιιι ΜΑΗ. _ ;83.:

Τ α ν

Επφαωιιἰι ό.οΒιιιτιο. 6οι.:ι

Τιιιιοι·ιε Πεἱ οΗὶειοὶΔ. Ηλα.

νω›1 Βοἰ τεειΠε:ιτιο οιιι ίεάειιώι. 7. ιιι

πω.. Μ ι: ιι:ιτι·ιιτιοιιιΒιιε ποπ οΒίιιΓαι.ιιάι. .ι97.ιι

νιειιιι. τοιιιρει·ιιιάι.ε Γιαπ. 273.111

νιι·τιιτε: ιι11:ι: Μ. ιιιιιιι:α. ΠΜ. Ήττα: πω» ω. :ιο

Ισι!ι::ιτειιι..ιί8ἄἰ.τ ι·ενει·ειιτια Ρι·ιοΜα. ἱιι οοι·ιιιιι $πΙν:τοι·οπι_ το. ' 3;ι..ι

«ΜΜΜ. . ;9.; νιίἱοιιι:: επι οιιίοι·νειιό2. 616.:ι

$σει:ιιΙ.ιι·ιε Μπι οιιιιιιιιιιι ο ΓΡἱιἰτιιιΙἰ άι1Τει·τ. 499.ιι φα Βιι&οι·ιιιιι οιι:·.ιιι ιιτΞΙειι; 640.4

$εριιΙει·ε. [;ιιι&οι·ιιιιι νειιει·ιιιιάιι. _ , 380.111 τω.. πω. ρΙοι:ειιι ; 3 8. ει. οιιἱ οι !ιοιιοι·ιΒιιιι οι·ιιιιιτιιτ
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